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TELMORE [konkurrence@telmore.dk]
21. august 2009 16:53
firma@osibov.dk
Tillykke, du har vundet på TELMORE.dk!

Kære konkurrencedeltager
Tillykke! Du har vundet 2 billetter til TELMOREs store fest i KB-hallen, hvor Infernal giver et brag af en
koncert.
Sammen med Sony Ericsson glæder vi os til at præsentere Infernal og warm-up ved DJs Svenstrup &
Vendelboe. Her i mailen finder du praktisk information om tid, sted og hvad du skal huske at have med for
at blive lukket ind.
Sådan får du adgang til festen
Du modtager en sms som kvittering på, at du har vundet adgang for 2 til festen. Denne sms skal du
fremvise i døren sammen med et print af denne mail. Sms’en har TELMORE som afsender, og den kan ikke
sendes videre.
Kom samtidig med den, du inviterer – vi har ikke mulighed for at lukke jer ind hver for sig, da det kun er
dig, der har sms-kvitteringen.
Husk at medbringe ID med billede, hvis du ønsker at købe alkohol i baren. Du skal naturligvis være over 18
år for at kunne købe alkohol.
Lad bilen stå og tag S-toget - det kører lige til døren (linje F, stationen KB Hallen).
Sted: KB Hallen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg
Dato: Lørdag den 5. september 2009.
Tid: Vi åbner dørene klokken 20. Kl. 22.30 lukkes dørene og Infernal går på scenen, men kom tidligt og gå
ikke glip af et genialt show fra de to verdensklasses DJs Svenstrup & Vendelboe. OBS Det er ikke muligt at
komme ind efter kl. 22.30 selvom du kan fremvise sms og e-mail.
Rygning: Er kun tilladt på særlige områder, der er markeret med rygning tilladt. Alle andre steder er
rygning forbudt.
De få ting, du ikke må: Det er ikke muligt at forlade KB Hallen, når først du er gået ind.
Det er desuden ikke tilladt at medbringe foto/video/audioudstyr, flasker, dåser, mad, drikkevarer, våben
samt fyrværkeri.
Det, du meget gerne må: Gi’ den gas! Pas på hinanden og vær med til at gøre det til en fantastisk
oplevelse.
Bemærk, det er ikke muligt at overdrage dine billetter til en anden person. Billetterne kan ikke byttes eller
konverteres til kontanter.
Husk, at du kan deltage i nye spændende konkurrencer hver måned på telmore.dk, hvor du også kan finde
en masse gode tilbud.
Besøg www.telmore.dk, hvis du vil have yderligere information, eller kontakt TELMORE kundeservice på
tlf. 7021 8900. Vores åbningstider er mandag-fredag kl. 8-20 samt lørdage og helligdage kl. 9-17.
Kundeservice er altid lukket på søndage og den 24. december. Du kan også svare tilbage på denne mail.
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Med venlig hilsen
TELMORE og Sony Ericsson
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