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Vejledning 
 
Trin 1. 

Gå ind på følgende hjemmeside 
www.kpo.dk/billet 

 

 
Trin 2 – Klik på har du en rabat kode. (ikke i'et, men boblen til højre som på billedet) 
 
 

 

Inden du lægger noget i kurven skal du først trykke på den lille knap (se rød cirkel) da du har 
en billetkode 

mailto:info@kpo.dk
mailto:medlem@kpo.dk
http://www.kpo.dk/billet
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Indtast dernæst din unikke kode som du har modtaget fra mig via post eller mai. 

Tryk dernæst på knappen Send! 
 

 
Trin 3 – Tjek din oversigt 
Hvis du går op igen, hvor du kan vælge hvilke billettyper der er, skal du kigge under Barn 0-
12år. Her er der nu kommet nye muligheder frem som passer til din medlemsstatus samt 
muligheden for køb af ekstra billetter til netop din særlige pris. Derefter ligger du disse i 
kurven og tjekker om oversigten til højre passer med dine valgte billetter. 
 

Klik derefter på den blå BEKRÆFT knap. 
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Trin 4 – Indtast dine oplysninger 
 
Her udfylder du alle felter, store som små med dine oplysninger. 

 

Vi bruger denne oplysning til at kontakte dig på, hvis der skulle ske ændringer med vores 
arrangementer. 
 

*Hjælp jeg har ikke en E-mail adresse* 
Har du ikke en e-mail adresse? Så skal dette felt stadigvæk udfyldes! Spørg en venlig sjæl i 
din omgangskreds om du kan låne deres, idet billetter som udgangspunkt bliver sendt med 
mail. 

 
***Hvis du på forhånd ved, at du skal have sendt dine billetter med posten, så skriv da 

”medlem@kpo.dk” i feltet*** 
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Trin 5 - Tilvalg 
 

Her kan du vælge om du blandt ønsker dine billetter sendt med posten (Service og 
ekspeditions gebyr på kr. 20,00), om du vil modtage en sms påmindelse om koncerten. Vælg 
de ting du finder relevant for dig. 
  
Har du brugt medlem@kpo.dk tidligere under dine oplysninger, skriv da i feltet med besked 
til arrangør alle dine oplysninger igen (navn, adresse & telefon) så vi er sikre på at kunne 
sende de rigtige billetter med posten og vælg feltet med ”billetter sendt med posten”. 
(Bemærk service gebyr på kr. 20,00) 
 

Husk at trykke ”at du accepterer place2books betingelser.” 
 

Når eller hvis du har valgt noget så klikker du på knappen ”Bekræft tilmelding”. Hvis du har 
valgt nogen former for billetter/services der koster penge vil du blive guidet videre på siden 
og her indtaster du så dine betalingskort oplysninger. 
Når betaling er gennemført sendes dine billetter til den angivne e-mail adresse. 
 
Hvis du har valgt at du ønsker dine billetter tilsendt med posten, bestræber vi os på at gøre 
det så hurtigt som muligt, men der kan gå op til 14 dage før du måske har dem i hånden.  
Har du endnu ikke modtaget dine billetter senest en uge før koncerten, så kontakt os, og så 
finder vi en løsning! 
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Trin 6 – Modtagelse af billetterne 
Du modtager en mail i din indbakke: (husk at tjekke dit spam-filter eller ”uønsket post” som 
det hedder i nogle mailprogrammer 
 

Åben mailen med dine billetter. Her har du 2 muligheder. 

Gemme dine billetter via ”Hent Billetter” eller ”Billet downloadside”  
Vælg ”Hent billetter”: 

En fin lille boks åbner op og vælg knappen med ”Åbn med”, og tryk dernæst på OK knappen 
i bunden af boksen. 
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Trin 7 
Efter du har trykket på knappen ”OK” åbner programmet op du kan se pdf-filer med. 
 

I dette kan du nu se dine billetter. Tryk på printer-knappen. 
 
En ny boks åbner sig derefter som vist på billedet herunder. Tjek at din printer står i den 
”blå boks” i toppen og tryk derefter på knappen ”udskriv” som vist. 
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Når du har trykket på denne, så er dine billetter ved at printe ud og der går ikke længe før 
du har dem i hånden. 
 
 
Trin 8 – Glæd dig til koncerten 
Dagen oprinder og du er klar med både billetter og højt humør til koncerten. 

 
Vi glæder os til at se dig, dine venner og familie. 

 
Med venlig hilsen 

 
Michael Bieber 
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