
VEILEDER FOR KJØP 
AV KONSERTPAKKER

 1 Gå til sso.no/konsertpakker

2 Velg ønsket konsertpakke (3+ eller 6+) og klikk deg videre.

3 Velg antall konsertpakker du ønsker innen din billettkategori 
 (ordinær, student, honnør). 

4 Dersom du velger billetter innenfor samme husstand, 
 må disse kunne sitte inntil hverandre.

5 Systemet velger automatisk de best mulige plassene tilgjengelig. 
 Dersom du ønsker å velge priskategori selv kan du gjøre det her: 

6 Velg konsertene du ønsker med å trykke på «Velg konsert» 
 og bekrefte med å klikke på datoen. 

7 Når du har valgt dine konserter, gå ned til bunnen av siden og trykk på «Finn billetter». 



 8 På neste side vil du få en oversikt over valgte konserter, 
 samt muligheten til å endre seter på hver av dem. 

 9 Trykk «se sitteplasser» dersom du ønsker å endre på dine plasser i salen.

10 Dine tildelte seter er markert i sort. For å endre, trykk på «Finn nye plasser» 
 øverst i høyre hjørne. Forslag på nye plasser vil da bli markert i sort på salkartet.
           

11 Trykk «Fortsett» for å bekrefte endringen.

12 Gjenta dette for de konsertene hvor du ønsker å endre sete. 

13 På neste side får du beskjed om å opprette en profi l eller lo� e inn dersom du allerede 
 har en eksisterende bruker. 

14 Velg så betalingsmetode. Her kan du velge mellom bankkort, Vipps eller gavekort. 
 Husk å huk av for å godta kjøpsbetingelser. 

15 Når du trykker på «Fortsett», overføres du til betalingssiden hvor du kan fullføre betalingen. 

16 Tast inn betalingsopplysninger og trykk på «Bekreft betaling». 
 Dersom du bruker Vipps vil du få egne instruksjoner direkte fra appen.



17 Når kjøpet er fullført, får du opp en bekreftelse på gjennomført kjøp. 
 Samtidig sender vi en e-post med billettene dine. I dette bildet kan også laste 
 ned billettene til mobil.

18 Via lenken i e-posten kan du hente ut billettene når du trenger dem. 

19 Dersom du har lyst til å se dine kommende forestillinger eller endre på din brukerinformasjon,  
 kan du lo� e inn på «Min Side» via stavanger-konserthus.no/min-side. 

20 Har du på et senere tidspunkt behov for å bytte konserter vil det være mulig 
 å gjøre en gang i løpet av høsten. Bytte gjøres i luken hos Konserthuset og koster kr 50,-. 


