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Registrering af kørsel (KM) 
Denne funktion bruger du til at registrere de kilometer, du har kørt i din egen bil i forbindelse med dit arbejde. 

Første gang du bruger KM 
Første gang du vælger funktionen, kan du kun se ikonet for 
’Ny Kørsel’ (plustegnet). I takt med, at du tilføjer regi-
streringer, vil historikken over kørslen blive vist i startbille-
det. 

Første gang du trykker på ’Ny kørsel’, skal du skrive din bils 
registreringsnummer. 

Find din rute 

Du udfylder først fra- og til-adresse. Når du begynder at skrive en adresse, får du automatisk en liste med forslag, 
som du kan vælge fra. Tryk ’Rute’.  

Nu beregner SmartLøn afstanden for ruten, og du kan acceptere antallet af kilometer ved at trykke ’OK’. Hvis 
antallet ikke stemmer, kan du rette det. 

Klik på de 3 prikker øverst til højre i billedet, hvis du vil vælge færgeruter, motorveje eller afgifter fra på din rute. 
Tryk ’OK’. 
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Udfyld formålet med kørslen 
Når du har fundet din rute, skal du udfylde formålet med 
turen og vælge den rigtige dato. Datoen vil som standard 
være udfyldt med dags dato. Du kan ændre den ved at 
trykke på datoen og vælge en ny. Du gemmer registrerin-
gen ved at trykke ’Gem’. 

Returrute 
Hvis du har kørt samme rute retur, behøver du ikke indta-   
ste alle informationer igen. Du trækker blot til venstre på din 
kørsel, så retur-ikonet (de to pile) kommer frem, og trykker på 
det. 

Nu opretter SmartLøn en kopi af din kørsel fra før, hvor til-   
og fra-adresse er byttet om. Formål og dato er automatisk 
udfyldt, men du kan ændre begge dele, inden du trykker 
’Gem’. 

Hvis du vil ændre eller slette en kørsel 

Hvis du vil ændre en kørselsregistrering, trykker du på den og kan herefter ændre den efter behov. Hvis du vil 
slette en kørsel, trækker du mod venstre på den, så krydset kommer frem. Tryk på krydset for at slette. 

Du kan ændre eller slette dine kørsler, indtil de er godkendt. Når en kørsel er godkendt, bliver teksten grå. 
Herefter kan den ikke længere ændres eller slettes. 




