
Profila izveide un biļetes iegāde

emusiclive.com



Ej uz emusic.com, izvēlies LSO koncertu un klikšķini sarkano 
pogu «Get Tickets»



Šajā logā klikšķini «Get Ticket From…»



Jaunajā logā izveido savu profilu platformā, ievadot savu vārdu un uzvārdu, e-
pastu, izveido paroli un apstiprini to, ieķeksē pirmo lodziņu, ka akceptē 
noteikumus. Vari arī profilu izveidot ar savu Facebook vai Google kontu.



Kad dati ir ievadīti un atķeksēts, ka noteikumiem piekrīti, spied uz pogas «SIGN 
UP», kas tagad ir iekrāsojusies sarkana.



Izvēlies savu maksājumu veidu – kredītkarte (der arī debetkarte) vai PayPal.
Ja izvēlies karti, tad ievadi 16 ciparu numuru uz savas kartes priekšpuses.



Ievadi kartes derīguma termiņu MM/YY lauciņos.



Ievadi 3 ciparus, kas atrodas pie paraksta uz kartes aizmugures, CVC lauciņos 
un spied pogu «Continue to checkout», kas tagad ir iekrāsojusies zilzaļa.



Kad atveras Tavas bankas lodziņš, spied uz «Turpināt». Ievēro, ka nauda no Tava konta 
vēl netiks novilkta. Biļetes pirkumu un cenu varēsi izvēlēties vienā no nākamajiem 
soļiem.

NB! Ja neesi apstiprinājis karti 
drošiem pirkumiem internetā, 
izmanto citu karti vai skati 
piemēru nākamajās lapās.



Pieslēdzies savai internetbankai, kad tas tiek prasīts, savas identifikācijas 
apstiprināšanai un apstiprini kartes reģistrāciju emusiclive.com.



Ja Tev nepieciešams reģistrēt savu karti drošiem pirkumiem internetā, ej uz savu 
interneta bankas profilu, izvēlies sadaļu Kartes=>Kartes pārvaldīšana=>Pirkumi 
internetā



Aktivizē pirkumus internetā, spiežot uz pogas «Ieslēgt»



Kad karte ir apstiprināta, vari uzreiz veikt pirkumu, nospiežot pogu 
«Purchase for …», vai arī izvēlies citu biļetes cenu / VIP biļeti.



Savā e-pastā saņemsi apstiprinājumu un saiti uz koncertu. Atceries, ka skatīties 
koncertu varēsi tikai ar savu reģistrēto profilu. Saite bez ieiešanas profilā nedarbosies.



Kad biļete jau ir iegādāta, spied uz profila ikonu vai pasvītroto tektstu «Sign in!».



Kad būsi iegājis savā profilā, Tu redzēsi apstiprinājumu, ka Tev ir biļete (You’ve got a ticket!) 
un cik atlicis laiks līdz koncerta sākumam, kas tiks rādīts šajā pat lapā.
Iekārtojies ērtāk, ieslēdz skaņu savā datorā, tālrunī vai TV, izslēdz gaismas zālē, nospiežot 
pogu ekrāna kreisajā apakšējā stūrī un… koncerts var sākties!



Paldies par uzmanību un 
tiekamies tiešraidē!



Neskaidrību gadījumā, lūdzu, 
raksti uz marketings@lso.lv
vai zvani (+371) 63425264

mailto:marketings@lso.lv



