Rezervace/Objednávky na webu
Jsou 2 možnosti – s registrací a bez registrace, tzv. jednorázová objednávka.
1) Bez registrace – pro zájemce, který objednává vstupenky jednorázově a naše divadlo nenavštěvuje pravidelně
- nejdříve vybíráte vstupenky a po stisknutí pokračovat, vyplníte tabulku „Bez předchozí registrace“, kde je nutné doplnit jméno, příjmení, telefon a
email – nejedná se o registraci s heslem, tyto údaje po zaplacení vstupenky zmizí, proto neoznamujeme změnu či zrušení pořadu a nenabízíme
všechny typy plateb. Při případné další rezervaci je nutné údaje doplňovat stále znovu.
2) S registrací – pro všechny zájemce, ale hlavně stálé návštěvníky našeho divadla
- po vytvoření registrace máte registrační email a heslo a pod těmito údaji se stále přihlašujete na naše stránky. Doporučujeme, nejdříve se přihlásit a
až poté vybírat vstupenky. Své přihlášení vidíte vždy v obsahu košíku, pokud se vracíte do programu a objednáváte další vstupenky, jste stále
přihlášeni, a to až do chvíle, kdy sami kliknete na „Odhlásit se“. V tomto případě oznamujeme změnu či zrušení pořadu na uvedený email. Můžete si
sami měnit typ platby a kontrolovat rezervace či tisknout Evstupenky.
Situace, kdy nejdříve vybírám vstupenky a po kliknutí na „Pokračovat“ se objeví tabulka a můžu si vybrat - buď vyplním tabulku „Bez předchozí registrace“ –
nejedná se v žádném případě o registraci, nevyplňuji heslo a údaje po zaplacení vstupenek zmizí - NEBO vyplním tabulku „Přihlášení uživatele“, pro které
potřebuji heslo, mám však stále stejné heslo pro každou objednávku, údaje se po přihlášení vyplní sami.

Situace, kdy se chci nejdříve přihlásit (nebo si chci vytvořit registraci) – kliknu na PROGRAM a vyberu si přihlášení či vpravo „Mé rezervace“.
přihlášení (mám již registraci s heslem)

nová registrace

přihlášení i nová registrace

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že rezervuji vstupenky bez registrace, ale vyberu si platbu převodem nebo eVstupenku, vytvoří systém dočasnou registraci (platí 3 dny) s heslem a
pošle ji na email. Velmi doporučujeme se do registrace přihlásit a změnit si heslo, tím registrace zůstane a je možné např. opakovaně tisknout eVstupenku.

