
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
az online.jegy.hu használatához

JEGYVÁSÁRLÁS ÚJ FELHASZNÁLÓKÉNT

A normál jegy.hu oldalra szóló regisztráció az online.jegy.hu esetén sajnos nem érvényes, 
mivel ez jelenleg egy teljesen különálló rendszer

1. Kattintson az online.jegy.hu felületén a Pannonia Entertainnent oldalára: 
https://online-pannoniaentertainment.jegy.hu/ 

2. Kattintson a kiválasztott esemény címére és lépjen be az előadás részletes 
ismertetőjébe, majd kattintson a „Jegyek” gombra és helyezzen a kosárba 1 db 
jegyet (Innentől kezdte 10 perc áll rendelkezésre, hogy befejezze az online 
jegyvásárlást, ezért kérjük készítse elő bankkártya adatait).

3. Kattintson a „Következő” gombra! A felugró ablak fgyelmeztetése szerint be kell 
jelentkeznie, ezért kattintson a „Bejelentkezés” gombra, majd a megjelenő felület 
alján kattintson a „Regisztráció” gombra.

4. Töltse ki a kért adatokat, majd kattintson a „Regisztráció” gombra. Ennek 
eredményeként a megadott email címre megérkezik a megerősítő email (technikai 
okok miatt Gmail esetén promóció, vagy spam mappába is érkezhet), amelyben 
kattintson a „Megerősítés” gombra.

5. Írja be a megjelenő felületen az email cím és jelszó párost, majd kattintson a 
„Bejelentkezés” gombra.

6. A jegyvásárlási folyamatban ugyanoda kerül vissza, ahol a regisztrációt megelőzően
járt, kattintson tehát a „Következő” gombra, majd töltse ki a számla elkészítéséhez
szükséges adatokat, majd kattintson a „Tovább a fizetéshez” gombra.

7. Az összegző felület alján fogadja el a feltételeket a jelölőnégyzet bepipálásával, 
végül kattintson az oldal alján található „Fizetés” gombra.

8. A Simple Pay felületén szintén 10 perc áll rendelkezésre, hogy kitöltse a bankkártya
adatokat, majd a "Fizetés" gomb megnyomásával véglegesítse vásárlási szándékát.

9. A visszaigazoló emailben megtalálja a megvásárolt tartalom linkjét, de az online 
közvetítés az esemény oldaláról is indítható a megadott kezdési időpontban a 
"Video megtekintése/Élő közvetítés" gombra kattintással. (Video megtekintése 
videós eseménynél, Élő közvetítés live eseménynél.)

VIDEÓ A RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL
https://www.youtube.com/watch?v=_9HcytcBozg 

TÁJÉKOZTATÁS AJÁNDÉK JEGYEKRŐL
Gyakran felmerülő kérdés, hogy van-e lehetőség Ajándék jegy vásárlásra. Online 
vetítéseknél erre jelenleg sajnos nincs lehetőség, mivel az online videotartalom 
megtekintéséhez szükséges jogosultság a felhasználói fókhoz kötődik. Emiatt 
ajándékozási céllal kérjük ne vásároljon több jegyet, mivel felhasználói fókból nem 
elérhető az előadás. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE
Email:   online@interticket.hu
Telefonszám: 06-1/422-2029 (H-P: 9-17 óráig)
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