
Az online.jegy.hu

weboldalon válassza ki az 

Uránia Nemzeti 

Filmszínház logóját.

A logóra kattintva érheti

el a meghirdetett online

eseményeket.

online.jegy.hu


Az esemény kiválasztását

követően kattintson a

jegyvásárlás gombra.



Az oldalt megjelenő panelen kell

1 db jegyet kiválasztani.

Minden regisztrált vásárló csak

1 db jegyet tud felhasználni,

ezért kérjük, csak 1 db virtuális

jegyet vásároljon előadásonként

akkor is, ha többen szeretnék

nézni a filmet ugyanazon a

képernyőn.

Fontos, hogy az Ön által

vásárolt jeggyel más felhasználói

fiókból nem elérhető az előadás,

vagyis ajándékjegy vásárlására

nincs lehetőség, a megtekintési

jogosultság nem átruházható!



A Kosár oldalon a Vásárlás

folytatása gombra kattintva

további előadások között

böngészhetünk vagy a

Következő gombra kattintva

egy felugró ablak figyelmeztet

arra, hogy be kell

jelentkeznünk.



Bejelentkezni csak regisztrált

felhasználóként lehet. Amennyiben

még nem regisztrált, kérjük,

regisztráljon, erre a jegyvásárláshoz

és az online vetítés megtekintéshez is

szükség van.

A Regisztráció gombra kattintva 

végezheti el a regisztrációt. 

A regisztráció a kért adatok 

kitöltését követően a Regisztráció 

gomb megnyomásával 

véglegesíthető. 



A regisztrációról a regisztrációkor megadott

email címre egy megerősítő levél fog érkezni,

amiben a Megerősítés gombra kattintva meg

kell erősíteni a regisztrációt.

Ezt követően felugrik a Bejelentkezés ablak,

ahol be kell jelentkezni a regisztrációkor

megadott adatokkal.



A bejelentkezést követően visszakerülünk a

jegyvásárlási folyamatba és ismételten a

Következő gombra kell kattintani.

Töltsük ki a számla elkészítéséhez szükséges

adatokat és nyomjunk a Tovább a fizetéshez

gombra.

Az összesítő oldalon látjuk a megvásárolt jegyeket

és az összes adatot. Ha ezek megfelelőek, akkor az

oldal alján el kell fogadni a feltételeket.



A fizetés gombra kattintva

eljutunk a SimplePay oldalra,

ahol bankkártyás fizetéssel

veheti meg a jegyet.



Ezt követően a jegyvásárláskor

megadott email címre megérkezik

a visszaigazoló email, ami

tartalmazza a megvásárolt

tartalom linkjét.

A linkre kattintva vagy az

online.jegy.hu weboldalon a

programnál az Élő közvetítés

gombra kattintva tekinthetjük

meg az online vetítést, a

bejelentkezést követően.

https://online.jegy.hu/#/

