CAVALLERIA RUSTICANA

Hans Sundgren
hans@sundgren.se

Konsert & Kongress Linköping

Kundnummer:
Bokningsnummer:
Köpt:

Fredag 22 maj 2015, kl 19:00
PARKETT

HÖGER

Rad
2

*6TLXZ9L03*

Förstklassiker
med Norrköpings Symfoniorkester

5816228
17991802
24 april 2015

Pensionär

Plats
58

Biljettpris:
Service avgift:
Totalt pris:

Köpt biljett återlöses eller bytes ej!
www.arenabolaget.se

285,00 kr
25,00 kr
310,00 kr

Senaste bokningarna - först!
Få full koll på när din favoritartist kommer till Linköping.
Ta del av unika erbjudanden och planera in nya
spännande upplevelser med dina vänner.
Ladda ner Arenabolaget på App Store nu!

Gör din kväll till en helkväll!
Njut av god mat och dryck på

- Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att
evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du är
också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats
har ändrats.
- Köpt biljett återlöses ej och byte mot annan biljett accepteras således inte.
Vid inställt arrangemang ansvarar inte Ticnet för återbetalning utan vi
hänvisar till arrangören. Ticnet kan dock, om särskilt uppdrag lämnats av
arrangören, återköpa biljetten. I de fall återköp sker på uppdrag av
arrangören, skall återköpet i regel ske inom begränsad tid, dock senast en
månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Serviceavgiften och
porto återbetalas ej i något fall.
- Biljetten medger endast ett inträde, vilket verifieras via automatisk
avläsning av den tryckta streckkoden. Streckkoden accepteras endast en
gång och anses alltså därefter förbrukad.
- Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts ej.
- Varning! Förfalskade biljetter kan förekomma. Köp alltid biljetten direkt av
en auktoriserad återförsäljare.
- Arrangören meddelar följande: Ljudnivån vid vissa konserter kan vara hög
och leda till obehag. Konsertgästen ansvarar själv för vidtagande av
försiktighetsåtgärder. Berusade personer äger ej tillträde till arenan. Det är
förbjudet att till arenan medföra föremål som kan tillfoga annan person
skada. Flaskor och burkar får inte medföras till arenan. Kamera, ljud- och
bildinspelningsutrustning får inte medföras till arenan. Biljettinnehavare kan
av arrangören bli visiterade i samband med tillträdet till arenan.
- Momsreg.nummer: 556401-2887. Ticnet AB innehar F-skattesedel.

Boka ditt bord på 013-190 00 30

- Streckkoden medger en inpassering per avläsning
- Otillåten kopiering eller vidareförsäljning kan leda till
att tillträde till evenemanget ej medges.
17991802

*6TLXZ9L03*
LKK

Tack för att du valde TicketFast

563 5 null4009LKK0522B 0424111 498

P-PD-2-58

Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som gäller.
Se fullständiga köpvillkor på Ticnet.se.
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Köpt biljett återlöses eller bytes ej!
www.arenabolaget.se

285,00 kr
25,00 kr
310,00 kr

Senaste bokningarna - först!
Få full koll på när din favoritartist kommer till Linköping.
Ta del av unika erbjudanden och planera in nya
spännande upplevelser med dina vänner.
Ladda ner Arenabolaget på App Store nu!

Gör din kväll till en helkväll!
Njut av god mat och dryck på

- Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att
evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du är
också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats
har ändrats.
- Köpt biljett återlöses ej och byte mot annan biljett accepteras således inte.
Vid inställt arrangemang ansvarar inte Ticnet för återbetalning utan vi
hänvisar till arrangören. Ticnet kan dock, om särskilt uppdrag lämnats av
arrangören, återköpa biljetten. I de fall återköp sker på uppdrag av
arrangören, skall återköpet i regel ske inom begränsad tid, dock senast en
månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Serviceavgiften och
porto återbetalas ej i något fall.
- Biljetten medger endast ett inträde, vilket verifieras via automatisk
avläsning av den tryckta streckkoden. Streckkoden accepteras endast en
gång och anses alltså därefter förbrukad.
- Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts ej.
- Varning! Förfalskade biljetter kan förekomma. Köp alltid biljetten direkt av
en auktoriserad återförsäljare.
- Arrangören meddelar följande: Ljudnivån vid vissa konserter kan vara hög
och leda till obehag. Konsertgästen ansvarar själv för vidtagande av
försiktighetsåtgärder. Berusade personer äger ej tillträde till arenan. Det är
förbjudet att till arenan medföra föremål som kan tillfoga annan person
skada. Flaskor och burkar får inte medföras till arenan. Kamera, ljud- och
bildinspelningsutrustning får inte medföras till arenan. Biljettinnehavare kan
av arrangören bli visiterade i samband med tillträdet till arenan.
- Momsreg.nummer: 556401-2887. Ticnet AB innehar F-skattesedel.

Boka ditt bord på 013-190 00 30

- Streckkoden medger en inpassering per avläsning
- Otillåten kopiering eller vidareförsäljning kan leda till
att tillträde till evenemanget ej medges.
17991802

*4PFNP/7R1*
LKK

Tack för att du valde TicketFast

563 5 null4009LKK0522B 0424111 498

P-PD-2-57

Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som gäller.
Se fullständiga köpvillkor på Ticnet.se.

