E-boka Användarhandledning
Välkommen att boka den lokal du önskar hyra i E-boka. Boka direkt på nätet med
inloggning via E-legitimation och betala med ditt kontokort.
Inloggningskoden levereras till din e-postadress och du kan gå in efter ca 30 min.
Du kommer in på en sida
som ser ut som sidan till höger, där du kan börja söka en
lokal att hyra.
Information om lokalen och
utrustning finns vid varje
lokal i cirkeln med en pil i.

Information om lokaler ser ut
som nedan.

Välj den lokal du vill hyra, tryck på
nerpilsknappen till höger om
”Alla anläggningar”.

Markera den lokal du vill hyra och klicka på
”SÖK” knappen.

Det går också att söka en aktivitet och se vilka lokaler som kan erbjuda en viss aktivitet.
Tryck på nerpilsknappen, välj aktivitet och klicka sedan på ”SÖK”.
Du får då fram lokaler som
erbjuder aktiviteten du sökt,
om det finns tillgängligt att
hyra.

Välj lokal genom att klicka på rutan med namnet i!

Sidan med schema visas då. Det
röda markerar att det är bokat
och det vita markerar att det
finns lediga tider.

Markera önskad tid! Start och sluttid syns nu i rutorna nedan. Lägg bokningen i kundkorgen!

Gå ”Till kassa”.
För att kunna se kostnaden för lokalen samt för att betala är inloggning nödvändig. Gör det
nu om det inte är gjort tidigare.

Logga in med E-legitimation!
(Det går också att logga in med samma användarnamn som till Interbook, om du har det sedan tidigare.)

Välj den inloggningsmetod som passar din E-legitimation och fullfölj inloggningen.

Väl inloggad, kontrollera i kundkorgen att datum, starttid och sluttid stämmer med det
du tänkt dig. Nu går också priset för lokalen att se. Gå därefter till ”Boka” för att
genomföra ditt köp. .

Fyll i den e-postadress dit koden
skall levereras och ditt telefonnummer.
Kryssa i rutan att du accepterar
bokningsvillkoren. Dessa finns att
läsa om under ikonen för PDFfilen.
OBS! Din webbläsare måste
tillåta pop-up fönster för att
betalfunktionen skall starta kor-

Betalfunktionen DIBS startar nu upp och betalning kan göras.
När betalning är genomförd skickas koden för tillgång till lokalen till den angivna epostadressen och tillgång där till kan ske om ca 30 minuter. Koden gäller endast för betald
tid men det går att komma in ca 30 minuter före utsatt tid för att klä om dock under förutsättning att bokningen är gjord minst 60 min före bokad tid.
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