Rezerwacja on-line numer 226368
z dnia 30.10.2016
226368

Imię i nazwisko
Ulica
Kod, Miasto

Dane do przelewu
Numer rachunku bankowego
Nazwa odbiorcy
Tytułem

Tytuł
Cyganeria
Cyganeria

Marek Stankowski
Orla 3/4
55 - 010 Śwzynaęta
Kata

81 1020 5226 0000 6002 0190 5058
Opera Wrocławska
Numer transakcji: 226368

Data

Sektor

Rząd

Miejsce

Bilet

Cena

05.11.2016
godz.19:00
05.11.2016
godz.19:00

Balkon 3

1

3

Normalny

50.00 PLN

Balkon 3

1

4

Normalny

50.00 PLN

Koszt dostawy
Razem

0.00 PLN
100.00 PLN
NIE Opłacone

Data ważności
Sposób dostawy
Sposób płatności

06.11.2016
Odbiór w kasie
Przelew tradycyjny

Rezerwując lub kupując bilet online akceptujesz regulamin sprzedaży internetowej dostępny na
stronie www.opera.wroclaw.pl a w szczególności:
ZASADY ODBIORU REZERWACJI

1. Numer rezerwacji potrzebny będzie przy odbiorze biletów (Zalecamy wydruk potwierdzenia).
2. Bilety zarezerwowane online należy odebrać w ciągu 7 dni od chwili złożenia rezerwacji.
3. W przypadku zapłaty tradycyjnym przelewem przelew należy wykonać nie póniej niż do
godziny 16 w dniu poprzedzającym koniec ważności rezerwacji oraz dostarczyć
potwierdzenie przelewu faksem lub mailem do Biura Organizacji Widowni, oraz koniecznie
potwierdzić telefonicznie poprawność i czytelność dostarczonego potwierdzenia
4. W każdej chwili można dokonać opłacenia rezerwacji on-line kartą płatniczą lub przelewem z
pozycji szczegłw w historii zakupów.

5. Rezerwacje nieodebrane lub nieopłacone w terminie będą automatycznie anulowane.
6. W sprawie uzgodnienia innego terminu odbioru prosimy o kontakt: tel. 71 370 88 00 lub 71
370 88 81.
7. Kasa biletowa jest czynna od poniedziałku do soboty od 12:00 do 19:00, w niedziele od
11:00 do 17:00. Każdego dnia na godzinę przed spektaklem obsługiwany jest wyłącznie
spektakl z danego dnia. Kasa przyjmuje płatności gotówką lub kartą.
8. W sprawie biletów dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z Biurem Organizacji
Widowni, tel. 71 370 88 80 lub 71 370 88 81.
9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez
internet (online)
10. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem internetu możliwe są jedynie w
przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru.
11. Osoby spónione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w spektaklu.

