Det här är din biljett

vidareförsäljning FÖRBJUDEN (se villkoren)
Elisson,Johan

AIK HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN

KUNDNR:
BOKNINGSNR:

TILL

1517639
6612140

Ordinarie
BELOPP :
SERV AVG:

AIK - IFK Göteborg
ALLSVENSKAN 2011

110.00 kr
20.00 kr

april 20,2011 23:52

RÅSUNDA STADION
TOR 21 APRIL KL. 19.00
SÖDRA

Momsnr: 556520-1190 Biljett återlöses ej!
Speldatum kan ändras, se www.aikfotboll.se

ORD

RAS

431 ONUMERAT

(c) 2010 Ticketmaster. All rights reserved.

company

*B%TO4L G5*

a

Innan varje match händer det något runt
Råsunda, allt från Gnagisland, Djurdag,
och Förspel till andra aktiviteter.

Läs mer på www.aikfotboll.se

VINN ETT ÅRSKORT TILL NÄSTA SÄSONG

Gå med i målklubben!
Anmäl dig på www.aikfotboll.se

Denna talong ger

10%
RABATT
Gäller endast matchdagar i
- 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.

AIK Shop

Kan ej kombineras med andra kampanjer och erbjudanden.

- Streckkoden medger en inpassering per avläsning.
- Otillåten kopiering eller vidareförsäljning kan leda
till att tillträde till evenemanget ej medges.
457-25807027
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Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som gäller.
Fullständiga villkor kan du läsa på:
http://www3.ticnet.se/html/sweden/termOfUse.htmI?l=SE

