TILMELDING TIL BUSTURE;
1; Gå ind på www.aahs.dk og log ind – du skal bruge din medlemskonto – andre kundekontoér slettes uden
yderligere varsel.

2; Du kommer herefter til ”MIN SIDE” hvor du logger ind

3; Når du er logget korrekt ind – kommer du til denne side – her kan du også se tidligere ordrer.

4; Gå herefter til BUSTURE – og tryk på den bustur du ønsker at tilmelde dig.

5; Indtast medlemsnummer, navn, om du ønsker sidde eller ståplads og hvor du kører fra (Brønderslev/Aalborg/Kør
selv)

6; Herefter bestilles mad hvis man ønsker dette

7; Læg herefter i bestilling –VIGTIGT Hvis du skal bestille for flere personer så starter du fra punkt 5 og fortsætter til
du har tilmeldt alle personer (hvis i skal flere afsted og vil i samme bus, bedes man bestilles samlet)

8: Tryk herefter på ”KURV”

9: Herefter kommer du til ”kurven” TJEK din ordre og vælg herefter betaling (kort eller mobilepay) Accepter vilkår og
betingelser og tryk ”gå til betaling”

10; Hvis du vælger BETALINGSKORT kommer du til denne side, her indtaster du kortoplysninger og betal. Herefter
skal du godkende via NemID som ved andre onlineshops.

11; Hvis du vælger MOBILEPAY viderestilles du til MobilePays side – tjek telefonnummer, beløb og swipe/tryk
fortsæt

12; Herefter har du 5 minutter til at godkende betalingen på din mobiletelefon.

13; Når betalingen er gennemført vil du komme til dette skærmbillede – SÅ er din ordre færdiggjort

14; Når ordren er gennemført vil du modtage en mail, dette er en ordrebekræftelse. NÅR vi trækker pengene vil du
modtage endnu en mail, om vi har trukket/færdiggjort din ordre.

VIGTIGT;
Hvis IKKE du gennemfører betalingen så gennemføres din ordre ikke, og den annulleres efterfølgende.
Hvis du IKKE modtager en mail med ”tak for din ordre”, så tjek ”min side” undrer ordrer, er den heller ikke her, så er
ordren ikke gennemført.
KØR SELV billetter, fremsendes senest dagen før kampen (ved nogle kampe er der meget kort tilmeldingsfrist og vi
kan naturligvis ikke sende biletterne før vi har dem fra klubben vi skal møde)
Afgang Brønderslev – vi kører normalt 30 minutter før afgangen fra Gigantium (disse tider står på hjemmesiden)
men du modtager mail senest dagen før afgang om mødetid/afgangstid i Brønderslev.
Afgang Gigantium – tjek hjemmesiden under busturen for oplysninger.

