
Svētdien 28.10.18  plkst. 19:00
ARĒNA RĪGA, Skanstes iela 21

VIVALDIANNO: Spoguļu pilsēta

Ieeja no plkst.18:30

Nice People Entertainment R.Nr.40008252002

Nesaburziet svītru kodu! Saglabājiet biļeti līdz pasākuma beigām.

Tirdzniecības punkts: evita podoleca

ID: 143939571 Pasūtījuma Nr.: 72880282810431

Sektors: Rinda: Vieta:
 SEKTORS 110 PA KREISI 12 101

CENA

Biļetes cena: 35.60 €
Biļešu apkalpošanas maksa: 0.60 €
SIA Biļešu Serviss, R.n. 40003493078 t.sk 21% PVN

Kopā samaksai: 36.20 €

89431310571338

Glabājiet savu biļeti rūpīgi! Nesaburziet svītru kodu! Biļetes kopēšana un
tālākpārdošana ir stingri aizliegta! Katras biļetes svītru kods ir unikāls un
tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists
pasākumā. Par  biļetes ļaunprātīgu izmantošanu ir  atbildīgs tikai  pats
pircējs,  ne  SIA  „Biļešu  Serviss”,  ne  pasākuma  organizators  nenes
atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uz biļetes ir norādīta
konkrēta IEEJA, lūdzam to izmantot. Ja pasākums notiek paredzētajā
vietā un laikā, biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Par pasākuma norisi
ir  atbildīgs  pasākuma organizators.  Saglabājiet  biļeti  līdz  pasākuma
beigām!

Handle your ticket with care! Consider it as important as your money or
valuables. Copying and reselling of the ticket is forbidden. Unique bar
code of the ticket permits only one admission to the event. Other attempts
to enter with a ticket that has the same bar code will be foiled. Neither
„Biļešu  Serviss”  nor  the  organisers  are  obliged  to  investigate  the
circumstances.  Misuse of  the  ticket  is  the  responsibility  of  the  initial
purchaser. Do not fold the bar code part of the ticket. If entrance gate is
indicated on the ticket, please enter from there. „Biļešu Serviss” shall not
refund or exchange tickets unless stated otherwise.  The organiser is
responsible for the event.

www.bilesuserviss.lv
Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga
e-pasts: info@bilesuserviss.lv



Svētdien 28.10.18  plkst. 19:00
ARĒNA RĪGA, Skanstes iela 21

VIVALDIANNO: Spoguļu pilsēta

Ieeja no plkst.18:30

Nice People Entertainment R.Nr.40008252002

Nesaburziet svītru kodu! Saglabājiet biļeti līdz pasākuma beigām.

Tirdzniecības punkts: evita podoleca

ID: 143939572 Pasūtījuma Nr.: 72880282810431

Sektors: Rinda: Vieta:
 SEKTORS 110 PA KREISI 12 102

CENA

Biļetes cena: 35.60 €
Biļešu apkalpošanas maksa: 0.60 €
SIA Biļešu Serviss, R.n. 40003493078 t.sk 21% PVN

Kopā samaksai: 36.20 €

53431310572548

Glabājiet savu biļeti rūpīgi! Nesaburziet svītru kodu! Biļetes kopēšana un
tālākpārdošana ir stingri aizliegta! Katras biļetes svītru kods ir unikāls un
tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists
pasākumā. Par  biļetes ļaunprātīgu izmantošanu ir  atbildīgs tikai  pats
pircējs,  ne  SIA  „Biļešu  Serviss”,  ne  pasākuma  organizators  nenes
atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uz biļetes ir norādīta
konkrēta IEEJA, lūdzam to izmantot. Ja pasākums notiek paredzētajā
vietā un laikā, biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Par pasākuma norisi
ir  atbildīgs  pasākuma organizators.  Saglabājiet  biļeti  līdz  pasākuma
beigām!

Handle your ticket with care! Consider it as important as your money or
valuables. Copying and reselling of the ticket is forbidden. Unique bar
code of the ticket permits only one admission to the event. Other attempts
to enter with a ticket that has the same bar code will be foiled. Neither
„Biļešu  Serviss”  nor  the  organisers  are  obliged  to  investigate  the
circumstances.  Misuse of  the  ticket  is  the  responsibility  of  the  initial
purchaser. Do not fold the bar code part of the ticket. If entrance gate is
indicated on the ticket, please enter from there. „Biļešu Serviss” shall not
refund or exchange tickets unless stated otherwise.  The organiser is
responsible for the event.

www.bilesuserviss.lv
Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga
e-pasts: info@bilesuserviss.lv


