Køb og brug af teaterkort i Teaterforeningen Lolland i 2022/23
Teaterkort er vores nye måde at købe billetter på, det fungerer kun online, og er en måde, der giver fleksibilitet og
billiggør køb af billetter til mere end 4 forestillinger.
Kortet er personligt, og der kan kun købes en billet pr. forestilling, men vi har sørget for, at en gruppe, der ønsker at sidde
sammen, kan købe samtidig.
Man skal først købe et teaterkort til hver person, der går sammen i teater. Det sker via hjemmesiden - billetter/køb
teaterkort eller via denne adresse https://teaterkort4900.billetexpressen.dk/.
Her køber man teaterkort til det antal, der ønsker at sidde sammen. Man indtaster en valgfri kode, som gælder for alle i
gruppen, dernæst indtastes de krævede oplysninger (navne, adresser, mail og telefonnummer) på hver person, der skal
have et teaterkort. Kortene betales og udskrives. (Et kort koster 670 kr. incl. kontingent på 80 kr.)
3 dage efter køb af teaterkort kan der købes billetter til 50 kr. stykket.
Købet af billetter foregår via: hjemmesiden – billetter – køb billetter online.
Hver teaterkort-indehaver kan købe billetter til 50 kr.(bortset fra forestillinger med spisning), ved at logge på billetsiden og
angive teaterkortkoden. Der vil til hver forestilling kunne købes op til det antal, der er i gruppen. Hvis man vil sikre sig at
sidde sammen overlader man til en at købe billetter til andre i gruppen. Hvis en i gruppen ønsker at se en forestilling, som
de andre ikke vil se, kan vedkommende selv købe billet til forestillingen. Ved indgangen skal hver person kunne fremvise
sit personlige teaterkort og en gyldig billet til aftenens forestilling. Ved misbrug vil kortet blive inddraget. Da kortet er et
forsøg vil der kun blive udstedt til 100 personer i 2022/23.

Når man kobler sig ind for at købe teaterkort, vil man blive mødt af dette skærmbillede (som ændrer sig år for år):

Angiv hvor mange teaterkort (a 670
kr.) i vil købe. Hvert teaterkort er
personlig og skal kunne fremvises
sammen med en senere købt billet (à
50 kr.) til den enkelte forestilling.

Læg det valgte antal i
kurven.

Afhængig af hvor mange teaterkort I har valgt vil næste side se sådan ud:

Når antallet
passer trykkes
”fortsæt”

Hvis der mangler teaterkort,
tryk: ”køb mere”!

Hvis der er angivet for mange
teaterkort kan de overskydende slettes.

Først skal du vælge jeres fælles kode,
som senere skal bruges for at I kan få
de billige teaterkort-billetter ved siden
af hinanden

Dernæst kopieres
koden til de andre
kort

Det er meget vigtigt at de personlige oplysninger er korrekte på alle kortene!!

Mailen kan godt være den samme på nogle af kortene!

Slut af med at
bekræfte

Hvis alt på bekræftelsessiden er ok skal forretningsbetingelserne accepteres
og du går videre til betaling med betalingskort eller Mobil-Pay.
Billetterne (teaterkortene) sendes til deltager 1’s email, de skal så deles ud til
deltagerne.
Efter højst 3 dage vil enhver af jer kunne oprette jer i vores billetsystem
(eller log ind, hvis i allerede er oprettet) og ved hjælp af koden købe billet til
50 kr. (bemærk at billet til ”forestillinger med spisning” er dyrere).
Den gruppe, der her er oprettet teaterkort til, kan købe op til 2 personlige
billetter til hver forestilling.
Teaterkortet skal medbringes sammen med billetten til aftenens forestilling.

Bemærk at dette køb af teaterkort ikke betyder, at I er oprettet i billetsystemet.
For at købe billetter til den enkelte forestilling skal I derudover enten allerede være oprettet i
Billetexpressens billetsystemet (email og kodeord) eller I skal oprette jer. Teaterkortets kode
og jeres kode for at logge på billetsystemet har intet med hinanden at gøre. Teaterkortets
kode fortæller systemet, hvor mange billetter I har ret til at købe til een forestilling til 50 kr.
pr. stk. Det er derfor, der skal gå lidt tid fra teaterkortet købes til det kan bruges.
Læs evt. også vores vejledning ”Online køb af billetter”

