COM FER UN CANVI DE LOCALITAT PER INTERNET
D’UN ABONAMENT D’OBC
1-Accedeix al web de L’Auditori www.auditori.cat i clica a Zona personal (a dalt a la
dreta)

2-Aquí cal que t’identifis amb el teu mail i la contrasenya. Una vegada identificat, cal
anar a la Zona abonaments (menú superior) i veuràs els abonaments que tens vigents.

3. Clica el botó d’Events i veuràs el detall dels espectacles que tens al teu abonament

4-S’obrirà una pantalla amb tots els concerts que formen part del teu abonament. Aquí
hauràs de seleccionar aquell concert al que NO pots assistir i començar el procés de
canvi d’entrada.

5- Malgrat hi diu Compra d’entrades, el missatge superior ja avisa que es troben en un
procés de canvi de localitat. Per continuar, caldrà que seleccionis el nou concert al que
vols asistir clicant Compra l’entrada.

6. Automàticament se t’oferirà la mateixa zona en la que tens el teu abonament, de
manera que només hauràs de seleccionar la localitat que més t’agradi d’entre les que
quedin lliures (marcades en verd).

7- Selecciona la localitat i confirma-la

8. La nova localitat ja ha quedat registrada a la teva cistella de compra

9. Al final d’aquesta pàgina, hauràs de clicar per acceptar les Condicions de
contractació per tal de finalitzar el procés amb èxit. Finalment, només hauràs
d’Acceptar

10. Per acabar, sortirà un missatge informant que La vostra compra ha estat
realitzada amb èxit (en realitat ha estat un canvi de localitat) i ja podràs Imprimir
l’entrada.

IMPORTANT:
Recorda que per entrar al nou concert que has seleccionat, només serà vàlida
la nova entrada impresa. El teu carnet d’abonat no servirà per a aquest concert, encara que
hagis escollit la mateixa localitat.
Finalment rebràs un correu electrònic informatiu de l’operació realitzada al teu correu. En cap
cas aquest correu et permetrà l’accés a la Sala.

