0. SELECCIÓ DE L’ESPECTACLE
Seleccionem l’espectacle del qual volem comprar les entrades.

1. SELECCIÓ DE LOCALITATS
Un cop tenim l’espectacle seleccionat ens apareix el pati de butaques de l’espectacle.

Les butaques poden ser de 4 tipus diferents segons la llegenda.

Les localitats que podem comprar són les que estan de color blanc. Si estan de color vermell
vol dir que algú ja les ha comprat i no ens les deixa comprar i si són de color gris és que hi ha

algú en aquell moment comprant les entrades, però que encara no ha fet el pagament. Les
localitats que són de color verd són les que hem seleccionat nosaltres.
Per continuar la compra hem de seleccionar les localitats que vulguem de les que quedin
lliures en aquest moment.

Un cop seleccionades cliquem a Continuar.

2. RESUM DE LA COMPRA
Ens apareix una nova pàgina. En aquesta pàgina podem verificar que les entrades comprades
són les correctes.

Si no fossin les entrades desitjades podem tornar enrere clicant a la pestanya 1.- Selecció de
localitats.

Si són les entrades correctes cliquem a Continuar.

3. DADES DEL CLIENT
En aquest pas hem d’omplir les nostres dades personals per poder rebre correctament les
entrades que estem comprant.

Hi ha 4 camps que són obligatoris (estan marcats amb un *). Aquests camps són el nom,
l’email, la reescriptura de l’email i la subscripció o no del butlletí.

Abans de continuar cap al següent pas hem de llegir i acceptar les condicions de privacitat.

Un cop acceptades les condicions i omplerts tots els camps obligatoris ja podem clicar a
Continua i prosseguir amb la compra.

4. Compra d’entrades
Aquest és ja l’últim pas per finalitzar la compra. En aquest pas tenim una finestra com aquesta:

Hem de clicar al botó de Compra per poder anar a la plataforma de pagament.

Se’ns obre una nova finestra amb els detalls de la compra i amb un formulari per fer el
pagament amb la targeta de crèdit.

Omplim tots els camps de l’apartat de Pagament amb targeta de crèdit i cliquem a Acceptar.
La pàgina següent pot variar depenen del banc al qual pertanyi la targeta en què estàs fent la
compra, però hauria de ser semblant a la següent:

Aquesta pàgina l’hem d’omplir amb les dades que ens demanen. Hi ha bancs que demanen el
pin de la targeta i el número d’identitat, d’altres demanen un codi que t’han enviat per SMS...
Un cop l’hem omplert correctament ens apareix una pàgina amb el resum de la compra.

Podem imprimir el comprovant i continuar amb la compra de les entrades. Per imprimir el
comprovant hem de clicar a Imprimir. Per finalitzar la compra i poder imprimir les entrades
cliquem a Continuar.

Si hi hagués algun error durant la compra de les entrades ens apareix un avís amb l’error
especificat i hem de tornar a fer la compra des de l’inici.

Si la compra és correcta ens apareixerà un avís com el següent:

5. IMPRIMIR ENTRADES
Si hem fet la compra correctament hem d’anar al nostre gestor de correu electrònic i revisar
que hem rebut un correu des d’entrades@teatrecalldetenes.cat. Aquest correu pot ser que no
estigui a la vostra safata d’entrada, llavors heu de mirar que no hagi anat a parar a la safata del
correu brossa.
Aquí veiem un exemple del correu que hem rebut amb les entrades:

