
Разписка за платен
ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ

Electronic Ticket Receipt

ваучер за ВИП карта ТЕАТРОМАН 18.12.2020 02:40

Място на провеждане / Location :
София

Тип / Type: карта
Цена / Price : 0.10 лв.

6422207321018
Наличен паричен превод / Remittance
Дата и час / Date and time: 18.12.2020 21:01

Код за плащане / Payment code: ЕИК / ID Beneficiary: Получател на превода / Beneficiary:
1226158101 201301332 ВИП Рент ЕООД/ВИП РЕНТ ЕООД/

Сума / Amount: Такса / Fee: Обща сума / Total Amount:
0.10 лв. 0.00 лв. 0.10 лв.

Клиент (име и фамилия) / Client (name and family name):

Използване на разписката за платен електронен билет: How to use the electronic ticket receipt:

1. Носете със себе си тази разписка, за да бъдете допуснати до събитието. 1. Bring this receipt with you in order to access to the event.
2. Баркодът ще бъде проверен на входа на събитието, на специално 2. The barcode of your receipt will be verified at branded desks

обозначени места.
3. Баркодът позволява един човек да влезе веднъж. 3. The barcode gives access once and to only one person.
4. Разписка за платен с отстъпка билет за студенти или ученици е валидна 4. A receipt paid with a discount for students shall be verified only if

само при представяне на съответния документ - студентска книжка или presented with the respective documents (for example student book
ученическа книжка (бележник). or school card)

5. Плащане за билети не се анулира и съответно закупените билети не се 5. Ticket payments can neither be cancelled nor returned or reimbursed
връщат и не се заменят, освен ако събитието не се състои, бъде except in the case of complete cancellation, substitution or postponement
отменено или се промени датата, часа, населеното място за of the event.
провеждането му.

6. Duplication of the receipt is an unauthorized act and as such it will6. Неправомерно копиране на разписката за платен билет ще я направи
invalidate the receipt.невалидна за достъп до събитието.

7. Do not use this receipt in cases it has been received otherwise than7. Не използвайте тази разписка, ако е получена по друг начин, освен
directly from ePay.bg or from cash desks branded with EasyPay's logoдиректно от ePay.bg или специалните места на Изипей АД за поръчка
logo.и плащане на билети.

8. This receipt is only valid for access if presented along with an ID card of8. Тази разписка е валидна за достъп само при представяне на документ
the ticket holder!за самоличност!

Използването на разписката за платен електронен билет се основава на Usage of the electronic ticket receipt is based on your consent with the
Вашето съгласие с Общите условия, публикувани на ePay.bg General terms and conditions published at ePay.bg.


