
Version 4; 2016-11-01  

SMS-TANKNING MED BILKOD 

 TRB SVERIGE AB  
Tel: 033-10 24 20 Epost: info@trb.se  Webb: www.trb.se  
Skaraborgsvägen 21  Videum Science Park, Framtidsv. 12A 
506 30 Borås  351 96 Växjö 

BAKGRUND 
Vid SMS-tankning på TRB:s stationsnät tillsammans med bilkod samt mätarställning uppnås följande:  
 Högre säkerhet  

 Drivmedelstatistik på fordons- och förarnivå  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 Kontakta ditt lokala TRB-företag för aktivering - Se kontaktuppgifter via www.trb.se/tankkort 

o SMS-tankning aktiveras. Ditt mobilnr kopplas då till ett förarkort i TRB:s tankkortsystem. F.n. behöver det fysiska 
förarkortet användas en gång initialt innan du kan använda SMS-tankning. 

o Krav på bilkort/-kod aktiveras när nytt tankkort skapas, d.v.s. kan ej läggas till på befintliga tankkort. 
 Vid tillfället för SMS-tankning måste aktuell mobiltelefon vara ha fungerande kommunikation liksom aktuell tankstation.  
 SMS-tankning fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer, dock ej på SÅIFA-stationer. 
 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TANKNING 

 

A.  

 
 

Från det mobilnr som kopplats till förarkortet skickas  
SMS till nummer 72080 med texten:        Tanka [mellanslag] ID  
 

ID är unikt för varje tankstation och framgår nedtill i displayen på aktuell 
tankstation.  

  

Ex.   Tanka       914  
 

B.  
 

 
 

 

Displayen på aktuell tankstation ändras 
då till ”ANGE PIN-KOD”. Likt traditionell 
tankning anges din personliga PIN-KOD 
(som hör till förarkortet) på 
tankstationens terminal.  

 
C.  

 

 
 

 
 

Ange BILKOD för aktuellt fordon och tryck sedan KLAR.  
Exakt bilkod måste finnas upplagt i tankkortssystemet – Kontakta ditt lokala 
TRB-företag vid behov.  
 

D.  
 
 

 
 

 
 

Inknappad bilkod kontrolleras av systemet. Om angiven bilkod stämmer visar 
displayen biluppgift i systemet. 
Beräfta informationen genom att trycka KLAR på tangentbordet (grön knapp).  

E.  
 

 
 

 

Ange aktuell MÄTARSTÄLLNING följt av KLAR (grön knapp). Föregående 
mätställning visas som stöd. Varning ges vid lägre inmatat värde, men kan gås 
förbi. Obs! Mata in endast exakt mätarställning i km. Fyll inte ut med några 
”0:or”! 
 

Tips! Svårt att komma ihåg exakt mätarställning?  
- Knappa in på mobiltelefonen innan du lämnar hytten. 

F.  
 

 
 

 
Tanka på tillgänglig pump.  
 
 

                              Klart! 
 

 

Kontakta ditt lokala TRB-företag vid frågor och/eller beställning. Läs mer via www.trb.se/tankkort.  
TRB:s tankstationer hittas via www.trb.se/tankstationer.   
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