
Specialerbjudande IL-Express: Körkort inkl medlemskap 495:- 
Vi vill gärna att du ska bli medlem i MHF och stötta oss för en nykter trafik. Därför har vi gjort det extra 
förmånligt att bli medlem just nu. Särskilt för dig som skaffar internationellt körkort.
Som medlem får du möjlighet att tillsammans med andra påverka i frågor som rör dig och dina nära 
och käras säkerhet i trafiken. Ditt stöd är viktigt för oss.

Bli medlem och spara pengar direkt
Att bli medlem kostar 195 kronor första året, därefter 250 kronor per år. Om du inte är medlem och 
beställer körkort med IL-Express kostar det 650 kronor. Men om du blir medlem betalar du bara 495 
kronor, inkl första årets medlemsavgift. Vips så sparar du direkt 155 kronor. Här och nu.

Internationellt körkort

Produkt/tjänst Ej medlem  Medlem
Körkort  250 kr   150 kr
Tillägg för IL-Express  400 kr   150 kr
Medlemsavgift  0 kr   195 kr
Totalpris  650 kr   495 kr

Exempel på andra medlemsförmåner:

• Medlemstidningen 8 nr/år - Motorföraren
• Bra rabatter på drivmedel - Tanka
• Upp till 15 % rabatt på färjor - TT-Line
• Upp till 10 % rabatt på taxi - Taxi Kurir
• Upp till 43 % rabatt på semesterboende - Interhome
• Upp till 25 % rabatt - Svenska Porslins- & Glasvaru AB
• 25 % rabatt på gasolfyllningar - AGA
• 10 % rabatt på däck och verkstadstjänster - Vianor
• 10 % rabatt på restaurang och hotell - Rasta
• 10 % rabatt på lägenhetshyra i Sälenfjällen - MHF Bergslagen
• 10 % rabatt på biluthyrning - MABI och Holiday Autos
• 10 % rabatt på hotell - Scandic 

Men viktigast av allt – Du hjälper oss att nå vårt mål om att ingen ska dö av rattfylleri.

Swish 123 596 79 97

Kolla!



Behöver jag ett internationellt körkort?
Ja, även om du har ett giltigt svenskt körkort så kan du behöva 
ett internationellt körkort (IKK). En tumregel är att skaffa inter-
nationellt körkort om du ska köra i ett land utanför EU. 

Ett eller tre år?
Det finns två varianter av internationella körkort, baserade 
på två internationella vägtrafikkonventioner. Det ena gäller 
i ett år och det andra i tre år. Vissa länder accepterar båda 
varianterna, andra bara den ena. Om du ska resa till ett land 
som accepterar båda så utfärdar vi normalt alltid ett treårigt. 
Priset är detsamma för båda varianterna.

Om det är lite bråttom – eller jättebråttom
Om du behöver ditt körkort snabbare än tio dagar erbjuder 
vi tjänsterna Express och IL-Express, som du kan få mot ett 
pristillägg. Express tar högst fem arbetsdagar. IL-Express 
skickar vi med vändande post. Bokar du tid får du det medan 
du väntar. OBS: Vi tar inte emot spontana besök för IL-Express. 

Betala gärna med Swish:

Swish 123 596 79 97

Ansökan via e-post
Du kan maila in den ifyllda blanketten till ikk@mhf.se  med 
digitalt foto och kopior på ditt körkort, så sköter vi allt inklusive 
utskrift på fotopapper, och skickar ditt körkort till dig. 

Betalning
Om vi skickar körkortet till dig betalar du när du hämtar ut 
det. Om du kommer hit och hämtar ditt körkort betalar du via 
Swish eller kontant.

Porto etc
Om vi skickar ut ditt färdiga körkort löser du ut det mot 
postförskott. Porto och postförskottsavgift tillkommer. Vid 
leverans utanför Sverige tillämpas alltid förskottsbetalning.

Tjäna på att bli medlem i MHF
MHF arbetar för en nykter trafik, och vi behöver ditt stöd. 
Vi vill gärna att du ska bli medlem. Det sparar du en slant på 
när du skaffar internationellt körkort. Att bli medlem kostar 
195 kr första året (därefter 250 kronor per år). 

Om du blir medlem när du beställer IL-Express så sparar du direkt 
155 kronor. Ordinarie pris för IL-Express är 650 kronor, men blir 
du medlem betalar du endast 495 kronor, inklusive första årets 
medlemsavgift.

Priser internationellt körkort
Produkt/tjänst Ej medlem Medlem

Internationellt körkort (högst tio arbetsdagar)  250 kr  150 kr
Express (högst fem arbetsdagar)  550 kr  250 kr
IL-express (vändande post, eller besök)  650 kr  300 kr
Tillägg vid epostad ansökan  50 kr  50 kr 
Postförskott (i Sverige)  110 kr  110 kr
Porto till utlandet (alltid förskottsbetalning)  30 kr  30 kr 


