Návod na on-line nákup lístků do kina a sokolovny:
1) V rezervačním systému na adrese www.kinohm.cz/rezervace vyberte správné
představení.

2) Zkontrolujte představení a vyplňte požadovaný počet lístků.

3) Kliknutím označíte sedadla, která se vám líbí. Nenechávejte prosím mezeru jen 1
místo, která se hůře obsazuje.

4) Dále vyplníte povinné údaje a po přečtení odsouhlasíte všeobecné obchodní
podmínky. Kliknete na "Koupit".

5) Dojde k přesměrování na okénko platební brány GoPay, kde zadáte údaje k on-line
platbě (číslo karty, datum expirace, CV kód) a potvrdíte.

(Ilustrační obrázek)

6) Platba je potvrzena a vstupenky již na vás čekají v e-mailové schránce!

(Ilustrační obrázek)

7) Vstupenky vytiskněte nebo nahrajte do telefonu, prokážete se jimi při vstupu do sálu.

Důležité informace:
•

•
•
•
•

Při placení kartou prosím dodržujte pravidla bezpečnosti on-line plateb. Vždy
zkontrolujte, že se při objednávce nacházíte na stránkách obchodníka. Nikdy
nezadávejte údaje ke kartě přes odkaz, který vám přišel na e-mail či facebook.
Pro platbu není nutné se registrovat. Platební bránou je služba GoPay
https://www.gopay.com/cs
On-line platba neobsahuje žádné poplatky navíc. Za vstupenku zaplatíte stejnou
částku jako na pokladně kina.
Při objednávce zkontrolujte, že jste zadali správný e-mail, obdržíte na něj vaše
vstupenky.
Vstupenky vytiskněte tak, jak jste je obdrželi do e-mailové schránky. Jakékoliv
úpravy nejsou povoleny.
Před platbou si přečtěte přiložené všeobecné obchodní podmínky, najdete tam
další informace (reklamace apod.)

•

Kartou lze platit prozatím pouze on-line na webu kina. Platby kartou na
pokladně budou možné od jara 2017.

Transakce byla zamítnuta – možné příčiny:






Vaše karta není aktivována pro on-line platby.
Překročili jste nastavený limit pro on-line platby (obvykle bývá nastaven limit na
počet transakcí (denní/týdenní/měsíční), či na jejich finanční objem (za
den/týden/měsíc)
Zadali jste špatné údaje ke kartě.
Nedostatek prostředků na účtě.

Veškeré nastavení (aktivace karty, limity) změníte v internetovém bankovnictví, či na
pobočce svojí banky. Častým problémem bývá, že karta je aktivovaná pro online
platby, ale limit počtu transakcí (či jejich finanční objem) je nastaven na 0.

