Sådan køber du en billet til Åbent Hus
Billetten koster 1 kr., og købes i app’en NT Billet, som kan hentes gratis i App Store og Google Play. Du kan evt.
downloade App’en dagen før, så du er klar til at købe billetten 1. marts 2019 om morgenen.
Billetten kan købes fra kl. 05.00 – 18.00 den 1. marts og er gyldig i 19 timer. Billetten kan dermed benyttes til både udog hjemrejse i alle NT’s busser og i de blå tog fra Nordjyske Jernbaner. Der er først adgang til billetkøbet fra kl. 05.00 til
18.00 den 1. marts.
Du betaler billetten (1. kr.) med MobilePay eller betalingskort (fx Visa/Dankort eller MasterCard). Vi anbefaler på det
kraftigste, at billetten købes hjemmefra, inden du går ned til stoppestedet/stationen. Billetten skal købes på den
telefon, som den fremvises fra.
Hvis du har problemer med at købe billetten kan du kontakte NT’s kundecenter 98 11 11 11 fra kl. 7.00.
Sørg for at have strøm på telefonen til hjemrejsen, da du skal kunne fremvise billetten ved påstigning i bus og ved
kontrol.

Sådan gør du
1. Download app’en NT Billet i App Store eller Google Play.
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2. Ved opstart af app’en gives tilladelse til
at app’en må bruge din lokalitet og sende
dig meddelelser.

3. Indtast en gyldig mailadresse og din fødselsdato.
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4. Klik på menuen

5. Klik på ”Specialbilletter”
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6. Klik på ”Specialbilletter” igen
7. Vælg billetten ”Åbent Hus” og klik på ”Køb”.

8. Vælg betalingsform

1. kr.
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9. Ved valg af betalingskort indtastes kortoplysninger. Din billet kan herefter
findes ved at klikke på ”Billetter” i menuen og vælge fanen ”Mine billetter”.

10. ved valg af MobilePay gives tilladelse til at åbne Mobile Pay app på
telefonen, hvorefter betalingen sker i MobilePay app’en. Din billet kan
herefter findes ved at klikke på ”Billetter” i menuen og vælge fanen ”Mine
billetter”.

Vi glæder os til at se dig på ÅBENT HUS 2019 i Aalborg 
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