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Sådan indløser du Biografklub Danmark kuponer på hjemmesiden

Klik ”Program/Bestilling” i den øverste fane.

Du kan sortere ud fra ”Film”, ”Kategori” eller ”Dag”. Scrol evt. blot ned til den dato du ønsker at købe billetter til.
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Vælg forestilling ud fra den ønskede dag. Er der flere forestillinger samme dag vil de blive sorteret kronologisk.

Vælg det samlede antal billetter du ønsker at købe til højre. Du har nu 10 minutter til at gennemføre købet. Der
tælles ned oppe i højre hjørne.
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Når du har valgt det samlede antal billetter, klikkes der på de ledige pladser du ønsker på saloversigten.
I fanen til højre hvor du før valgte antal billetter kan du vælge om det skal være almindelige eller Biografklub DK
billetter. Husk at have det tilsvarende antal kuponer ved hånden, da kupon-koderne skal indtastes senere.

Når du har valgt det samlede antal Biografklub Danmark billetter du ønsker at indløse klikker du ”Videre”.
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Du bliver viderestillet til et vindue hvor vi beder om dit navn, tlf.nr og e-mail. Den selvvalgte kode er til hvis man
senere vil se ændre eller genudskrive billetter, skriv en kode du kan huske.
Det er valgfrit om du vil tilmeldes vores nyhedsbrev, dog skal du krydse ”Acceptér betingelser” af inden du klikker
”Køb nu”.

Du bliver nu bedt om at indtaste kupon-koden på din Biografklub Danmark voucher til højre. Denne sæsons kuponer
har 17 cifre i hver kupon. Indtast en kode pr. linje uden mellemrum. Det antal Biografklub Danmark billetter du har
valgt skal følge det antal koder der indskrives. Når koden/koderne er indtastet klikker du videre.
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Du vælger nu betalingsmetode. Vi tager alle kort, samt MobilePay. NB! Det er ikke muligt at betale med
Forbrugsforeningen, da flere rabatter ikke kan indløses i et køb.

Afhængigt af hvilken betalingsmetode du vælger, vil du blive viderestillet til krypterede sikre betalingsvinduer. Når
de nødvendige oplysninger er indtastet gennemfører du betalingen. Herefter kommer der en kvittering for købet, og
du vil få tilsendt billetten/billetterne til den E-mail som du indtastede tidligere. Udskriv den vedhæftede PDF eller vis
den fra telefonen ved ankomst.
Vi håber denne guide har været dig behjælpelig.
Mvh. Biografen.

