
1:
KLIK ind på hjemmesiden 
www.sædding.nu 
KLIK på NYHEDER i toppen af 
hjemmesiden 
KLIK derefter på Læs mere i feltet 
EfterMiddagsBiffen - SeniorBio  
eller
klik på linket i omtalen af SeniorBio 
på den pågældende dato under 
AKTIVITETER på hjemmesiden. 

2:
skærmbilledet til højre er fra 
NYHEDER

Klik på den blå linie
[samme er ved omtalen af SeniorBio under 
AKTIVITETER]
 

3: 
Du springer nu automatisk fra 
TRÆFPUNKTsæddings hjemmeside 
til SENIORBIO I ESBJERG på 
Nordisk Film Biografers hjemmeside. 
KLIK på den røde linie nederst
Se Esbjergs Program

→

→

→

→

→



4: 
Find forestillingen / erne markeret 
med rødt: SENIORBIO

5: 
Hvis datoen ikke vises, så KLIK på 
NÆSTE. 

BEMÆRK! 
Nordisk Film Biografer opdaterer 
filmene ca. 10 dage før den pågældende 
forevisning i SeniorBio!

6: 
KLIK på det grønne felt 12.30

→

→

→



7: 
KLIK på det røde felt + for at angive 
hvor mange billetter du ønsker - antal 
vises i feltet i midten - har du bestilt for 
mange trækker du fra på den grå -knap. 

8:
Flyt de hvide rammer hen, hvor du 
ønsker at sidde i salen - rækkenr. vises 
i begge sider og både række og sædenr. 
vises ved de hvide rammer.
OBS - BEMÆRK! 
Lærredet er i toppen af skærmbilledet
svagt tonede sæder er ledige 
blå er handicap 
mørkerøde er optaget 
grå er reserverede 

9: 
Vælg om du ønsker at reservere dine 
pladser ved at KLIKKE på RESERVER
eller
købe pladserne ved at KLIKKE på det 
grønne felt KØB

→

→

→→



10:
Vælg UDEN PROFIL 
udfyld linierne med navn osv. 
KLIK på det røde felt BEKRÆFT 

11:
Vælg om du vil betale med 
MobilePay eller betalingskort. 

12: 
Har du valgt at betale med kort  
- KLIK nu på Vælg korttype. 

→

→
→
→ →

→
→
→

→

→



14: 
Udfyld felterne med oplysningerne 
fra det valgte betalingskort.
KLIK på det røde felt BETAL
Fortryder du kan billetkøbet afbrydes 
ved at KLIKKE på den sorte knap 
AFBRYD

15:
Billetterne vises nu på din skærm 
- print din billet / dine billetter.
HUSK 
at medbringe billetterne - så du kan 
springe billetkøen over og gå direkte i 
biografen.
Ubenyttede billetter kan desværre 
ikke refunderes!
Vil du gerne på en kontaktliste og mod-
tage orientering om kommende Senior-
Bio, så send navn, adresse, mail, tlfnr, 
fødselsmåned + -år til: 
tpspost@saedding.nu

eller kig indenfor på kontoret 
i Sædding Centret i kontortiden:
tirsdage kl. 10-14 & torsdage kl. 14-17.

→ →

→ →

God fornøjelse til et par timers eftermiddagshygge 
i selskab med en god film, gode venner, kaffe og kage

13: 
Kryds af i “Jeg accepterer Nordisk Film 
Biografers betalingsbetingelser”.  
KLIK på det grønne felt  
GODKEND OG FORTSÆT


