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ITT VÁGHATJA LE

HOMEticket sorszám: / HOMEticket no

155388
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / GENERAL DIRECTIONS

HU - A belépőjegy nem váltható vissza. A belépőjegy egy fő egyszeri belépésére jogosít és nem ruházható át

EN

másra. A belépőjegy másolása, hamisítása bűncselekmény, amelyet az adott ország törvénye büntet.

may not be reimbursed. After leaving the premises of the Event the ticket loses its validity. Any interference

- The ticket is non-transferable. The purchased ticket may not be returned, exchanged and the entrance fee

with the ticket makes the ticket invalid and its holder will not be allowed to enter the Event. The ticket
is a security and any alteration or falsification will be regarded as a serious offence or a crime.
The ticket purchasing establishes a contract between the ticket holder and Event’s Ticketportal
bears no responsibility for any Organizer's activities as well as for running of the Event.
A belépőjegy megvásárlásával a felhasználó elfogadja a rendezvény és a programhelyszín házirendjét,

In the premises of the Event, the holder is bound to the Operation Instructions and the Directions of the Organizer and

továbbá tudomásul veszi, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen - mint látogató -

the attendants. The Organizer does not take responsibility for the damages on property and health of the visitors in

a felhasználó is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem léphet fel a rendezővel, a felvétel készítőjével

case they have been caused by unlawful or any other inappropriate behavior of the ticket holder or other people present.

jelzi a visszaváltás feltételeit. A jegy árán kívül a felhasználó nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel

For the protection of the visitors and persons participating on the Event, in the premises of the Event the ticket holder

vagy anyagi igénnyel. A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az Ön vagy más látogatók magatartásából

is obliged to produce an officially recognized identification card when asked by the organizing attendants. The Organizer

adódó esetleges sérülésekért vagy anyagi károkért. A rendezvény szervezője a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

and any other authorized persons for the Event reserve the right to record the Event. In case of taking photos and
other records during the Event or relating to it, the ticket holder agrees to the records being used without a
claim to financial compensation. The Organizer reserves the right to change the program. Should the Event be
cancelled, the Organizer will announce the alternate date of the Event or the way to receive a refund, within ten days
at the latest, in the place where the ticket was purchased. Accommodation or travel expenses will not be refunded.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A JEGY MÁSOLÁSA SZIGORÚAN TILOS!

IMPORTANT NOTE – DO NOT COPY THE TICKET!

Kérjük, ne adjon lehetőséget belépőjének másolására, eltulajdonítására, mivel az azzal való visszaélés esetén nem

HOMEticket is a full-value ticket and the holder handles it on his own responsibility. HOMEticket features

tudjuk garantálni az Ön bejutását. Ez a belépőjegy csak az interneten vásárolható meg, és a rajta lévő sorszám és

a unique number and bar code. These identification features authorize the holder to enter the premises

vonalkód segítségével egyedileg beazonosítható. Amennyiben az Ön belépőjének hamisításából a rendezvény

of the Event just once and only on the first use. In case of making a copy of the HOMEticket, the

szervezőjének kára származik, az okozott kárért Ön felelősségre vonható. A rendezvényre való zavartalan bejutás

holder risks that s/he will not be allowed to enter the premises of the Event and that s/he will bear all

érdekében a rendezők kérésére igazolja személyazonosságát.

legal consequences and damages thereof, no matter whether s/he has produced the original or a copy.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

The HOMEticket printed out of Internet is not valid for further sale. The Organizer reserves the

Keresse további rendezvényeinket a www.ticketportal.hu weboldalon,

right to change or amend these directions. By purchasing the ticket and by producing it at the

ahol a HOMEticket szolgáltatásunk segítségével vásárolhatja meg

entrance, the ticket`s holder agrees to these General Directions, the Organizer’s Directions

belépőjegyeit, és azokat saját maga nyomtathatja ki!

and the Trading Terms and Conditions of Ticketportal.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kraftwerk
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ITT VÁGHATJA LE

HOMEticket sorszám: / HOMEticket no

155389
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / GENERAL DIRECTIONS

HU - A belépőjegy nem váltható vissza. A belépőjegy egy fő egyszeri belépésére jogosít és nem ruházható át

EN

másra. A belépőjegy másolása, hamisítása bűncselekmény, amelyet az adott ország törvénye büntet.

may not be reimbursed. After leaving the premises of the Event the ticket loses its validity. Any interference

- The ticket is non-transferable. The purchased ticket may not be returned, exchanged and the entrance fee

with the ticket makes the ticket invalid and its holder will not be allowed to enter the Event. The ticket
is a security and any alteration or falsification will be regarded as a serious offence or a crime.
The ticket purchasing establishes a contract between the ticket holder and Event’s Ticketportal
bears no responsibility for any Organizer's activities as well as for running of the Event.
A belépőjegy megvásárlásával a felhasználó elfogadja a rendezvény és a programhelyszín házirendjét,

In the premises of the Event, the holder is bound to the Operation Instructions and the Directions of the Organizer and

továbbá tudomásul veszi, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen - mint látogató -

the attendants. The Organizer does not take responsibility for the damages on property and health of the visitors in

a felhasználó is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem léphet fel a rendezővel, a felvétel készítőjével

case they have been caused by unlawful or any other inappropriate behavior of the ticket holder or other people present.

jelzi a visszaváltás feltételeit. A jegy árán kívül a felhasználó nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel

For the protection of the visitors and persons participating on the Event, in the premises of the Event the ticket holder

vagy anyagi igénnyel. A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az Ön vagy más látogatók magatartásából

is obliged to produce an officially recognized identification card when asked by the organizing attendants. The Organizer

adódó esetleges sérülésekért vagy anyagi károkért. A rendezvény szervezője a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

and any other authorized persons for the Event reserve the right to record the Event. In case of taking photos and
other records during the Event or relating to it, the ticket holder agrees to the records being used without a
claim to financial compensation. The Organizer reserves the right to change the program. Should the Event be
cancelled, the Organizer will announce the alternate date of the Event or the way to receive a refund, within ten days
at the latest, in the place where the ticket was purchased. Accommodation or travel expenses will not be refunded.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A JEGY MÁSOLÁSA SZIGORÚAN TILOS!

IMPORTANT NOTE – DO NOT COPY THE TICKET!

Kérjük, ne adjon lehetőséget belépőjének másolására, eltulajdonítására, mivel az azzal való visszaélés esetén nem

HOMEticket is a full-value ticket and the holder handles it on his own responsibility. HOMEticket features

tudjuk garantálni az Ön bejutását. Ez a belépőjegy csak az interneten vásárolható meg, és a rajta lévő sorszám és

a unique number and bar code. These identification features authorize the holder to enter the premises

vonalkód segítségével egyedileg beazonosítható. Amennyiben az Ön belépőjének hamisításából a rendezvény

of the Event just once and only on the first use. In case of making a copy of the HOMEticket, the

szervezőjének kára származik, az okozott kárért Ön felelősségre vonható. A rendezvényre való zavartalan bejutás

holder risks that s/he will not be allowed to enter the premises of the Event and that s/he will bear all

érdekében a rendezők kérésére igazolja személyazonosságát.

legal consequences and damages thereof, no matter whether s/he has produced the original or a copy.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

The HOMEticket printed out of Internet is not valid for further sale. The Organizer reserves the

Keresse további rendezvényeinket a www.ticketportal.hu weboldalon,

right to change or amend these directions. By purchasing the ticket and by producing it at the

ahol a HOMEticket szolgáltatásunk segítségével vásárolhatja meg

entrance, the ticket`s holder agrees to these General Directions, the Organizer’s Directions

belépőjegyeit, és azokat saját maga nyomtathatja ki!

and the Trading Terms and Conditions of Ticketportal.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kraftwerk
18.02.21 20:00 óra
Papp László Budapest Sportaréna / Szektor: 003 Sor: B Ülőhely: 9
Ár: 16990,00 Ft

