VEJLEDNING TIL INDLØSNING AF GAVEKORT TIL TEATERKORT
Du har fået et gavekort til Teater Nordkraft på 345 eller 185 kroner - det er nok til at købe et Teaterkort til
Teater Nordkraft i foråret 2019!
Sådan gør du:
Gå ind på www.teaternordkraft.dk
Vælg TEATERKORT FORÅR 2019
Tryk KØB
Der kommer en slider ind fra højre side
Vælg 1 stk teaterkort til pris Voksen 345,- eller 1 stk teaterkort til pris Ung (under 25år) 185,Klik TILFØJ TIL KURV
Der kommer en rude frem med teksten INDLØS GAVEKORT
Indtast gavekortskoden som står på gavekortet
Tryk på INDLØS GAVEKORT
Hvis du ikke har købt billetter hos os tidligere, bliver du bedt om at oprette dig som bruger under
vejs. Hvis du allerede er bruger, skal du bare logge ind.
Sås nart du har oprettet dig som bruger og har oprettet teaterkortet kan du gå ind på de enkelte 		
forestillinger, og booke din plads. Husk at du kan tilkøbe én ledsagerbillet til halv pris, hver gang du
går i teatret.
Teaterkortet giver dig fri adgang til alle vores forestillinger og arrangementer fra 1. januar 2019-31.
juli 2019. Pladserne fordeles efter først til mølle, så husk at booke dine i god tid.
Hvis du har booket pladser, som du IKKE bruger, skal du huske at AFBOOKE senest dagen før, så andre
kan bruge pladserne.
Hvis du gentagne gange har booket pladser som du ikke bruger, kontakter vi dig personligt.
Hvis I er flere teaterkortholdere som gerne vil sidde ved siden af hinanden, er det en god ide at
booke samtidigt.
Du skal printe dit Teaterkort, og medbringe det hver gang du kommer i teatret.
Teaterkortet er personligt, og gælder fra 1. januar til 31. juli 2019. Du kan se alle forestillinger.
OBS: I april måned kommer litteraturfestivalen ORDKRAFT på Teater Nordkraft – billetter til Ordkraft køber
du særskilt på www.ordkraft.dk
Læs mere på vores hjemmeside om alle de muligheder og tilbud du får med et Teaterkort! Husk at tilmelde
dig vores nyhedsbrev, så du får alle de gode tilbud først.
Ønsker du ikke et teaterkort, kan du altid bruge dit gavekort på løssalgsbilletter.
Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter, og kan ikke bruges i teatercafeen.
Gavekortet er gyldigt i 3 år fra købsdato.

Vi glæder os til at se dig i Teater Nordkraft

