Boka banor On-line i Lidköpings Tennisklubb
Så här bokar Du enkelt banor on-line.
Bokning
Klicka på Boka banor och välj sedan dag. Du kan nu se speltiderna och redan bokade
tider. Gul = bokade tider, Röd = uppbokade tider, Blå = abonnemang (kontrakt). Välj tid och
bana som Du vill spela på genom att klicka i en tom ruta.
Du bekräftar sedan bokningen i den gröna rutan Bokning av tid genom Ditt användarnamn
(medlemsnummer) och lösenord. Du är nu inloggad. Tryck på boka.
Ditt lösenord bestämmer Du själv genom att första gången först logga in med
medlemsnumret, kan sökas i rutan bredvid samt att sedan ange Ditt lösenord, minst 4 tecken
och max 7 tecken. Skulle Du glömma detta får Du kontakta klubbens kansli, tel. 0510-216 01
Mån-Ons klockan 09.00-15.00 Torsdagar 09.00-13.00
Om du inte är medlem, klicka på länken ”Registrera dej som icke medlem” och följ
sedan anvisningarna.
Avbokning
Du kan avboka Din tid genom att klicka på Din gulmarkerade bokning. Du kommer nu till
den gröna rutan Avbokning av tid. Skriv Ditt lösenord och logga in. Du kan nu avboka
alternativt klicka på Dina bokningar och där välja att avboka. Om Du avbokar Din tid
återföres 100% till Ditt konto om banan sedan bokas.
Obs! Kontraktsinnehavare som ledigförklarar timme som sedan blir bokad krediteras 100%
av banans pris vilket tillföres vederbörandes bokningskonto.
Betalning
Varje medlem har ett eget bokningskonto. (Tänk på prisskillnaden mellan medlem/ickemedlem, senior och junior). Klubben ser gärna att Du använder Bankkort när Du
betalar/sätter in pengar på Ditt bokningskonto. Vid kreditkortsinbetalning tillkommer en extra
avgift för klubben. I samband med Din inloggning visas även Ditt saldo. Klubben ser gärna att
man sätter in en större summa/gång på sitt bokningskonto. Detta för att undvika att kontot inte
har täckning när man vill boka en bana eller när man vill boka flera banor/tider. Följ
anvisningarna under betalning.
”Manuell bokning”
Har Du inte tillgång till bankkort kan Du kontakta klubbens kansli, tel. 0510- 216 01
Pris
Se separat prislista.

Övrigt
Vid övriga frågor går det även bra att vända sig till klubbens kansli.

