
GUIA PER GAUDIR DELS CONTINGUTS DE 

Primer de tot, accedeix amb un navegador web, preferiblement Google Chrome, a l’adreça següent: 

www.cinebaixsala7.com 

Després, registra-t’hi: clica a la icona en 
forma de persona que hi ha a la part superior 
dreta de la pantalla   
 

 

 

Escriu el teu correu electrònic i la contrasenya que 

vulguis; repeteix la contrasenya i clica a  Registra’m. 

Si ets soci/sòcia de CineBaix, registra’t amb el 

mateix correu que ens vas donar. 

 

    

Seguidament t’arribarà un correu amb la confirmació. De 

seguida podràs entrar al teu compte emplenant el formulari 

Entra al teu compte (posa-hi el mateix correu i la mateixa 

contrasenya d’abans) i clicant a Entrar.  

Quan entris al teu compte, a sota de la icona de la persona 

apareixerà el teu correu electrònic.  

 

Del menú principal, clica a Inici i tria les pel·lícules que vols llogar.  

 

Quan cliques a sobre d’un contingut, apareix l’opció Llogar i pagar o 

bé Llogar i continuar llogant. Si vols llogar més d’una pel·lícula, tria la 

segona opció. Quan hagis acabat de triar-les, clica a l’opció Llogar i 

pagar i et portarà a la llista de pel·lícules que has seleccionat. Clica a 

Pagar per iniciar el procés  de compra. 

Finalitzat aquest procés, t’arribà un correu de confirmació de la compra. 

Per accedir a les pel·lícules que tens al teu compte, torna a www.cinebaixsala7.com, i del menú principal 

clica a Sala 7 i accedeix a la plataforma de streaming, on tindràs les pel·lícules que has llogat abans. Clica 

a sobre de la que vols veure ara i... a gaudir! 

 

Si tens dubtes, pots consultar l’apartat de FAQ o enviar un correu a suport@cinebaixsala7.com 

Un cop comencis a veure una pel·lícula, la tindràs disponible 72 h. Mentre no comencis a veure-la, 

continuarà al teu compte indefinidament. 
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