Så här köper du biljetter!
via dator

1. Gå in på sidan www.norrbottensteatern.se
2. Välj föreställning och datum. Du hittar utbudet via: förstasidans bilder, menyknappen (högst upp höger
hörn) eller i kalendariet (i bit ned på sidan).

3. Klicka på ”Köp biljetter” intill valt datum.
Du kommer nu vidare till biljettsystemets bokningssida och datumet du valde.

4. Välj priskategori (ordinarie, ungdom etc)

5. Välj antal biljetter av vardera priskategori,
t.ex. 2 st ordinarie - klicka på ”Lägg till”, 2 st ungdom - klicka på ”Lägg till”.

6. Biljetterna ligger nu i varukorgen högst upp på sidan (den svarta listen).

7. Om du vill köpa fler biljetter till ett annat evenemang eller datum klickar du på texten
”Evenemang” i det övre vänstra hörnet. Du ser nu alla evenemang på Norrbottensteatern.

8. När du är färdig med det antal biljetter du vill köpa klickar du antingen på
varukorgen högst upp eller på ”Gå vidare” längst ned (på det datum du är inne på).

9. Du kommer nu till nästa sida, din varukorg. Här ser du alla biljetter du lagt i varukorgen.
Biljettsystemet har också valt platser åt dig. Vill du byta platser klickar du antingen på knappen
”Byt alla platser” eller direkt på scenkartan (klicka på de röda delarna).

10. En scenkarta poppar upp på skärmen! Röda stolar är upptagna, gröna är tillgängliga och gula är dina stolar.
För att byta plats klickar du på de gröna stolar du vill sitta på, som därefter byter färg till gult.
11. Klicka på ”Acceptera” på höger sida när du är nöjd med platserna/stolarna.

12. Du kommer nu tillbaka till varukorgen.
Om du har biljetter till fler föreställningar klickar du på det lilla + tecknet vid titeln för att välja stolar till nästa
evenemang/föreställning. Klicka därefter på scenkartan (den röda delen).

13. När du är färdig klickar du på ”Gå vidare” (längst ned i höger hörn).

14. Du kommer nu till betalning av biljetter.
Välj det betalsätt som passar bäst för dig: Kredit-betalkort / Presentkort / Internetbank
15. Klicka på ”Logga in”.

16. Kontrollera att dina uppgifter stämmer
- viktigt att det är rätt epost-adress!
17. Klicka därefter på ”Betala!”
18. När betalningen har genomförts skickas biljetterna till den epost du angett.

19. Så här ser din epost-biljett ut!
Du får en A4 sida per biljett.
När det är dags att besöka oss kan du antingen
ta med en egen utskrift av biljetten eller visa
upp den i mobiltelefonen.
Viktigt att streckkoden är synlig så värdarna
kan scanna biljetten vid insläpp.

