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Find begivenheden på Teosofisk Forenings hjemmeside: 

 

 Gå ned i bunden til Billet systemet 

 Vælg Medlem eller Gæst Billet 

 Click på + svarende til ønsket antal billetter 

o Click på - hvis antallet skal reduceres 

 

 

 

Check at antal og beløb passer.Gå videre – Click på ”Hent Billetter”   Kurv 
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Bemærk at rabatkupon kun kan anvendes efter aftale med Teosofisk Forening 

København. 

 

Hvis bestillingen annulleres ved at clicke på x ved siden af billedet, kan man 

komme tilbage til forrige billede, eller man kan komme helt ud (Tilbage til 

shoppen). 
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Hvis alt er OK, clickes på ”GÅ TIL KASSEN”  

 

Hvis alt er indtastet (navn, telefonnr. og e-mail), clickes på ”GÅ TIL BETALING”  
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Der kan kun betales med kort (MasterCard eller Visa). 

Der kan ikke bruges MobilePay. 

 

 

Nem ID skal anvendes, enten med nøgleapp eller SMS kode.
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Efter indbetaling vises ordren på hjemmesiden:

 

For at komme ud af billedet – vælg et menupunkt på hjemmesiden. 

 

Gå til din mailbox, hvor 2 mails er kommet: 

 1 Billet 

 1 ordre (faktura) 
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Indholdet i billetmailen: 

 

Bemærk, at billetten viser begivenhed, dato og sted samt billettype og køber. 

For Online møder findes linket kun på Ordren. 
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Indholdet i Ordremailen: 
 

Bemærk at Guide vedr. Google Meet og Zoom møder kan downloades. 

Link til Onlinemøder vises, hvis det var tilgængeligt, da billetten blev oprettet. 

Alternativt skal linket sendes til deltagerne på mail inden begivenheden.

   

 


