
SÅ SER DU PROGRAMMET 
 SPORTDUELLEN KARLSKRONA
Från och med fredagen den 15 maj  klockan 19:00 är programmet tillgäng-
ligt för dig att se. Du kan se programmet när du vill fram till 18 juni. För att 
få bästa möjliga upplevelse hoppas vi att du vill se det så nära premiären 
som möjligt, för att inte riskera veta hur det gick i tävlingen. 

Och för att inte riskera att något strular – köp din biljett i god tid!

HUR KÖPER JAG BILJETT?
Gå in på: 
www.sporton.se/blekinge/sport-duellen/har-koper-du-biljett-till- 
sportduellen-karlskrona/

På länken både köper du biljett och ser sedan programmet. Spara länken!

Välj biljettkategori genom att klicka på någon av de tre biljettlänkarna:

Enkel – 99 kronor 
Familj – 149 kronor 
Guld – 499 kronor

SKILJER DET NÅGOT PÅ DE OLIKA BILJETTKATEGORIERNA? 

Ja, klubbarna får olika mycket beroende på det belopp du betalar. I övrigt 
skiljer inget.

På nästa sida finns en mer detaljerad beskrivning på hur du går tillväga för 
att köpa biljett. 

LÄNK TILL PROGRAMMET 
www.sporton.se/blekinge/sport-duellen/har-koper-du-biljett-till-sportduellen-karlskrona/
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Efter att ha valt biljett-
kategori skickas du en sida 
med överskrift ”Web-Tv” 
och kort info om vad pro-
dukten innehåller. 
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Välj sedan ”Alternativ för 
betalning”, där kreditkort 
och Swish finns tillgängligt. 

Oavsett vilket betal-
alternativ du väljer kommer 
du att hänvisas till PayEx 
som är ett, av Finansin-
spektionen, auktoriserat 
bolag. Klicka på ”Fortsätt 
till PayEx” och nästa ruta 
kommer upp. 

Följ instruktionerna och 
skriv antingen i dina 
kortuppgifter eller ditt 
telefonnummer (som Swish 
är kopplat till) och betala. 
När betalningen är genom-
förd skickas du tillbaka till 
sidan och får där din uni-
ka kod. Spara koden och 
 använd när du vill efter 15 
maj kl. 19:00 (till 18 juni). 

Glöm inte att klicka i rutan 
”Jag har läst och  accepterar 
de allmänna villkoren”. 
Innehållet i villkoren hittas 
genom att klicka på den 
texten. 

FORTFARANDE PROBLEM?
Skicka ett mail till info@sportduellen.se eller prata med din förening.

Du väljer ”Köp kod” i den 
gröna rutan.


