Veikkauksen Etuasiakkailla on jälleen mahdollisuus päästä kotimaisiin elokuviin
kaksi yhden hinnalla. Etu on voimassa tiistaisin niissä kotimaisissa elokuvissa,
jotka ovat mukana kampanjassa. Edun saa käyttöön Veikkauksen
mobiilisovelluksen kautta ja lippujen lunastus tapahtuu Savon Kinojen
verkkokaupan kautta.

Rekisteröityminen Savon Kinojen asiakkaaksi:
Mene verkkosivuillemme www.savonkinot.fi.
Pääset rekisteröitymään klikkaamalla oikeasta reunasta keltaista Kirjaudu sisään –
painiketta

Kuinka edun saa käyttöön?
Etukoodin tilaaminen
1.
Avaa / Lataa älypuhelimessasi Veikkauksen mobiilisovellus
(sovelluksen versio tulee olla 6.1.21 tai uudempi. Tämän voit tarkastaa
sovelluksen oikean alareunan Oma tili -painikkeen alta kohdasta
”Sovelluksen asetukset”.)
2.
Klikkaa oikean alareunan Edut-kilpeä
3.
Avaa Mobiililiput -osio
4.
Avaa Kaksi yhden hinnalla elokuviin -etu
5.
Valitse elokuvateatteriketju Savon Kinot.
6.
Jos lippuja on jäljellä, paina Lunasta lippu –nappia.
7.
Saat puhelimeesi etukoodin, jota tarvitset Savon Kinojen verkkokaupassa
lippuja lunastaessasi.

ja klikkaamalla Rekisteröidy.

Täytä lomakkeen tiedot verkkosivulla.
Lippujen lunastaminen Savon Kinojen verkkokaupasta
1.
Kirjaudu Savon Kinojen verkkokauppaan sivun yläreunassa olevan Kirjaudu
sisään –painikkeen kautta.
2.
Valitse paikkakunta ja päivämääräksi se tiistaipäivä, jolle lippuja olet
ostamassa.
3.
Valitse kotimainen elokuva, joka on mukana Veikkaus –edussa.
4.
Valitse näytösaika.
5.
Valitse Lippujen hinnat –listasta Veikkaus-etukoodin tilanneille –lippu.
Valitse alasvetovalikosta yksi lippu. Saat automaattisesti kaksi lippua, jonka
takia lipunhinta näkyy kaksinkertaisena. Klikkaa Osta lippuja.
6.
Valitse paikat ja klikkaa Vahvista paikkavalinta.
7.
Kirjoita etukoodi lipputietojen alapuolella olevaan tyhjään laatikkoon,
jolloin toinen lippu kuittautuu maksetuksi. Klikkaa Siirry maksamaan.
8.
Klikkaa Maksu –painiketta.
9.
Suorita maksu joko korttimaksuna tai verkkopankin kautta.
10.
Saat sähköpostiisi elokuvaliput sekä kuitin.
11.
Kirjaudu ulos klikkaamalla sivun ylälaidassa nimesi vieressä olevaa nuolta ja
valitse Kirjaudu ulos.
12.
Paina Merkitse lippu käytetyksi –nappia Veikkauksen mobiilisovelluksessa,
kun olet käyttänyt lipun.

Tekemälläsi käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset heti kirjautumaan
verkkosivuillemme ja ostamaan näytöslippuja.

Lippujen ostaminen Veikkaus-etukoodilla:
Mene etusivulle. Valitse paikkakunta sekä se tiistaipäivä, jolloin etukoodi on
voimassa. Valitse kampanjassa mukana oleva elokuva ja klikkaa sen esitysaikaa.
Valitse alimmalta riviltä Veikkaus-etukoodin tilanneille ja valitse kappalemääräksi 1
(sinulle tulee automaattisesti kaksi paikkaa, jonka vuoksi myös hinta näkyy
kaksinkertaisena).

Seuraavaksi valitse paikat ja vahvista paikkavalinta:

Syötä sitten Veikkaukselta saamasi koodi ohjeen mukaan sille varattuun kenttään,
jolloin toinen lipuista kuittautuu maksetuksi ja siirry maksamaan toinen lippu.

