ADMINISTRATION AV ÅRSKORT
AKTIVERA OCH BETALA ÅRSKORT
SKE.EBILJETT.NU
DU KAN AKTIVERA OCH BETALA DITT ÅRSKORT PÅ TVÅ SÄTT:

1.) Snabbåtkomst via reservationsnummer utan att logga in på konto. Du vill
inte ändra något utifrån förra säsongen. Här görs bara betalning, inget annat.
2.) Logga in på kontot. Här kan du innan betalning ändra kategori,
(exempelvis från säsongskort till grundseriekort), deluthämta (om du har
flera kort) och även byta plats.

1.)

- Knappa in ditt reservationsnummer för att hämta din reservation på stolen.
- I nästa steg ser du din reservation.
- Under ”Visa biljettinformation” ser du vilken kategori du hade förra
säsongen och vart i arenan du har platsen och vad den kostar.
- Gå vidare för att genomföra ditt köp via Klarna.
Notera! Har man annan mailadress knuten till Klarna än den vi mailar till,
kommer ett nytt konto att skapas där årskortet då hamnar. Bra att komma ihåg
då man senare vill logga in för att administrera de funktioner som kortet har.
FRÅGOR?
Maila in till biljett@skellefteaaik.se eller ring 0910-79 20 30
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2.)

Tips! Se beskrivning ”Logga in på mitt konto” om du inte har åtkomst.

DU VILL ÄNDRA TILL GRUNDSERIEKORT:
- Klicka på knappen ”Ändra biljettyp”
- I rullisten under biljetttyp presenteras de alterntiv du kan byta till.
- När du gjort ditt val klicka på ”Ändra biljettyp” för att genomföra din ändring.
- När allt känns okej, slutför köpet utifrån Klarnas alternativ i nästa steg.
- Ditt kort är nu aktiverat med kommande säsongs matcher.
DU VILL SITTA PÅ NY PLATS:
- Klicka på knappen ”Ny plats”
- I nästa steg ser du arenavyn, systemet visar bästa lediga plats. Klicka på ”Ändra plats” och välj den sektion du vill sitta på.
- När allt känns okej, slutför köpet utifrån Klarnas alternativ i nästa steg.
Notera:
- Vill du köpa fler platser än du hade förra säsongen, kontakta oss så lägger vi
till på ditt konto. Dagens funktion tillåter att köpa det antal man hade förra
säsongen.
- Om du hindras att välja stol har systemet en funktion som hindrar att singelplats lämnas.
OM DITT ÅRSKORT SÄSONG 2020-2021:
Behåll ditt kort (om du inte har bytt plats), du har aktiverat streckkoden på ditt
befintliga kort. Klisterlapp med aktuell säsong hämtas på arenan i höst.
Har du bytt plats, hämtas även det nya kortet på arenan.
Vi återkommer om när.

Välkommen till en ny säsong!
FRÅGOR?
Maila in till biljett@skellefteaaik.se eller ring 0910-79 20 30

