Online-køb af billetter til arrangementer i Teaterforeningen Lolland i 2021-22
Fra vor hjemmeside: www.nakskovteater.dk vælges i Menu-linjen Billetter og underpunktet Køb billetter online.
Et tekst-billede kommer frem—læs det—det er et forsøg på at hjælpe dig.
Når det er læst klikker du dig videre og kommer til et skærmbillede på billetexpressen (udseendet kan variere lidt efter tidpunkt
på sæsonen)

Du kan altid
vende tilbage
til denne forsiden ved at
klikke på vores logo

For at logge ind skal
du bruge den mailadresse og det kodeord du benyttede
sidst!!
På login-siden er der
mulighed for at genopfriske dit kodeord
(hvis du har glemt
det); men ikke mailadressen. Hvis du
har fået ny mailadresse, bedes du
kontakte billetexpressen.

Klik på Læs mere—det er her du kan
login eller oprette dig som ny bruger af
vores billetsystem. Det skal gøres uanset hvilken slags billetter du ønsker at
køber

Hvis det er første gang du bruger
vores billetsystem, skal du registrere dig. Hvis du vil have billet til en
forestilling går du til forsiden og
vælger forestillingen

Når du er registreret /Logget ind skal
du tilbage til forsiden, enten ved at
klikke på knappen eller ved klik på vores logo—øverst tv..

Hvis du har i sinde at købe de billige medlemsbilletter, er det en god ide at starte
med at købe det rigtige antal medlemsskaber til sæsonen!!
Hvis du har købt teaterkort, indeholder
dette allerede et medlemskab.

Længere nede på siden vises et billede fra de forestillinger
der resterer i sæsonen. Klik på forestillingens billede for at
læse om den, eller for at udpege sæder du vil købe
Dette gøres efter tur for alle de forestillinger du vil købe
billetter til.

Her har jeg trykket på Jean de France billedet — og jeg kan læse om forestillingen
eller finde de sæder jeg vil købe.
Scenen er opad på skærmbilledet.

Når du har købt billetter til 3 forestillinger samt medlemskaber til de personer du køber billetter sammen med, vil
der automatisk beregnes en rabat på 80 kr. pr billet.
Hvis nogle af billetterne er til børn/unge skal du senere
angive dette og får så disse billetter til yderlig lav pris..
Det er også senere -før betaling—du kan angive at du har
et teaterkort.

Prisen er som standard løssalg, hvis betingelserne er opfyldt, laves den på købslisten om til abonnementspris eller teaterkortpris, hvis du har købt et teaterkort
forinden Hvis nogen af billetterne er til
børn/unge laves det om umiddelbart inden betalingen, hvorefter prisen rettes.
ned..
Hvis du har en rabatkode eller et gavekort
indtastes de i forbindelse med betaling.

Teatersalen kan forstørres med + / knappen. De grønne pladser er ledige!
Klik med musen for at udpege en sæde
du vil købe. Endnu et klik på sæden vil
ophæve beslutningen.

Bemærk at på 11 række er de
yderste og inderste pladser,
beregnet til kørestolsbrugere
med kørestol og de øvrige til
deres ledsager,.

Her er udpeget 3 sæder på 10
række som ønskes købt.

Prisen er som udgangspunkt løssalgspris, men den ændres senere til
abonnementspris, hvis betingelserne
for dette er tilstede. Hvis en eller
flere billetter skal være børne-/
ungdomsbilletter, skal det senere
manuelt rettes op inden betalingen..

De reserverede billetter lægges i indkøbskurven,.
Derefter gå til forsiden (for at bestillebilletter til andre forestillinger) eller
til indkøbskurven for ændring af billettype til ungdomsbillet, (hvis teatergængeren er under 25 år), ændring til
teaterkortbillet (hvis I har købt teaterkort forinden), for at angive rabatkode eller gavekortkode og til sidst
foretage betaling.

I Indkøbskurven kan du ændre prisen på billetterne ved at indtaste en evt. teaterkortkode eller en rabatkode. Hvis betingelserne er i orden, skulle priserne nu
være de rigtige!
Er billetten til en ung under 25 år, er det her, du under Vælg rabat kan angive
det.
Det er også her man kan slette billetter man ikke ønsker.

Betaling kan helt eller delvis foregå med
et gavekort.
Et teaterkortkode vil nedsætte sædeprisen til 50 kr. på et antal billetter til hver
forestilling der svarer til størrelsen på den
gruppe der har købt teaterkort.
Ved stikprøver vil teatergængere blive
billeteret, og teaterkortbrugere skal kunne fremvise sædebillet, teaterkort og legimitation.
Rabatkoder vil nedsætte løssalgsprisen til
den pris der er gældende for rabatkoden.

I indkøbskurven skal du
tage stilling til, hvordan
billetterne skal leveres.
Postforsendelse er sendrægtig, usikker og koster et gebyr!
Ved print selv sendes
der en mail til den mailadresse du indtastede i
starten.

Hvis du vil købe til flere forestillinger (eller evt. medlemskab for at
få billigere billetter) klikkes ”Køb mere”.
Hvis du er færdig med dit køb klikkes ”Til Kundeinformation” og du
går til betalingsdelen

Er din mail korrekt? Den
bruges til at sende dine
billetter, og evt. give
besked om aflysning
mm.

Husk at acceptere
her, ellers kommer
du ikke videre.

Når du har sikret dig at oplysningerne er, som de skal være, går du til betaling, som sker med et betalingskort.
Skulle du - mod forventning - ikke modtage en mail med billetterne, kan du
kontakte vores billetleverandør på mail: support@billetexpressen.dk eller
telefon: 53 30 01 32.

