Hvordan får jeg adgang til Ø-billetter i det nye system?
1. Du skal først have et Ø-kort - har du ikke det, kan det bestilles på kommunens
hjemmeside.
Du skal KUN bestille et nyt Ø-kort, hvis du ikke allerede har et, eller hvis du har
ændret status, siden du fik dit Ø-kort
Rødt kort - Fastboende på Læsø (øbo)
Blåt kort - Sommerhusejer på Læsø
Opret en profil
For at du kan få adgang til Ø-billetter i det nye system, skal du lave en ny bruger.
Du kan ikke logge ind med nogle af dine gamle koder.
På bookingsiden klikker du på Log på ’MIN SIDE’ i toppen

Vælg menuen Opret dig øverst og skriv den mailadresse du fremover ønsker at
bruge til login samt et valgfrit kodeord.
Bemærk at mailadressen fremover er din unikke kode til Læsøfærgens
bookingsystem. Det er den, du altid skal logge på med, og det er den, som dine
billetter fremover sendes til. Ligeledes vil vi bruge den, hvis vi har vigtig
information til dig om din rejse eller billet.
Tryk på knappen OPRET DIG nederst.

Du modtager nu en mail med et link, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at blive
oprettet som bruger. Dette er for at sikre, at det er dig, der har lavet brugeren, og
at andre ikke kan misbruge din mailadresse. Åben din mail - find mailen fra
Læsøfærgen og klik på linket Bekræft min e-mail i teksten.
Du bliver nu automatisk sendt ind i bookingsystemet.
Hvis du allerede nu kan se de røde Ø-billetter, skal du ikke gøre mere. Du er klar
til at købe Ø-billet.
2. Hvis du IKKE kan se de røde Ø-billetter, når du er logget ind,
skal du sende os en mail på info@f-l.dk med følgende information:
- Dit fulde navn
- Mailadressen som du brugte til din nye profil
- Dit Ø-kortnummer
Når vi får din mail, knytter vi dit Ø-kort sammen med din nye brugerprofil. Du får
en mail fra os, når du er klar til at booke Ø-billetter.
God fornøjelse.
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