Bekräfta din serieplats för 2015/2016
1. Logga in
För att kunna ta del av ditt erbjudande måste du logga in på serieplatssajten. Det gör du genom att
klicka på LOGGA IN längst upp till höger i menyn. Fyll i din e-postadress och ditt lösenord och fortsätt
genom att klicka på den röda LOGGA IN-knappen.

Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt ditt
lösenord? och fylla i ditt lösenord i rutan. Från det att du har
tryckt på BEGÄR NYTT LÖSENORD tar det ett par minuter
innan du fått ett nytt autogenererat lösenord skickat till din
e-postadress.

2. Acceptera ditt erbjudande
Väl inloggad har du fått ett meddelande i din inkorg till höger i bild. För att förnya din serieplats,
klicka på Förnya nu! och du skickas vidare till checkout-flödet.

På nästa sida hittar du information om ditt erbjudande. Du kan se vilken plats du har samt vad den
kostar. För att gå vidare och acceptera erbjudandet klickar du på LÄGG TILL I VARUKORGEN.

3. Vill du byta plats?
Istället för att klicka på LÄGG TILL I VARUKORGEN under ditt erbjudande väljer du plats via den
klickbara arenalayouten längre ner på sidan. Välj plats och pristyp och gå vidare genom att klicka på
LÄGG TILL I VARUKORGEN under arenalayouten.

4. Gå till kassan
Nästa steg är ytterligare en informationssida där ditt erbjudande specificeras upp. För att gå vidare,
klicka på GÅ TILL KASSAN längst ner i högra hörnet.

5. Leveranssätt
Nu har du kommit till steget där du får välja hur du vill ha ditt kort levererat. Nytt för i år är att du
kan välja på att skriva ut biljetterna själv som eBiljett men du kan också välja att få biljetterna
hemskickade med post. Vid det senare valet får du bekräfta alternativt ändra din leveransadress. När
detta är gjort klickar du dig vidare till BETALNING längst ner i högra hörnet.

6. Betala din serieplats
Nu är det dags att betala din serieplats. Fyll i dina kortuppgifter och klicka dig vidare via BEKRÄFTA
BESTÄLLNING längst ner till höger i bild.

7. Villkor och bestämmelser
Sista steget innan allt är klart innehåller villkor och bestämmelser. För att slutföra köpet krävs det att
du bekräftar att du samtycker till de villkor och bestämmelser som finns för försäljningen. Detta gör
du genom att bocka i rutan för detta och sen trycker på SLUTFÖR KÖP längst ner till höger.

8. Bekräftelse
Nu har betalningen gått igenom och du har slussats vidare till en bekräftelse om att köpet har
genomförts. Du kommer utöver denna bekräftelse få ett bekräftelsemail skickat till din registrerade
e-post.

9. Leverans
Vid val av eBiljett kommer du inom några minuter efter att köpet har genomförts ha fått dina
biljetter levererade till din inkorg. Har du valt att få dina biljetter skickade per post kommer du ha få
dina biljetter levererade senast i början av september.

