
Tak fordi du valgte TicketFast TM

Dette ark er din billet
Medbring hele arket til arrangementet
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Eventkode:

Kundenummer:

Købsdato:

Billetpris:      

Gebyr:      

I alt:      

NAVN

ORDRENUMMER

- Stregkoden tillader kun adgang for én person. 
- Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan
betyde, at du ikke får adgang til arrangementet.

Opbevar billetterne på samme måde, som du vil gøre med almindelige billetter 
eller penge. BILLETnet A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, 
som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter. 

BSektion

VESTERENG
8000 Århus C

Danmark

ARV

Standard

Lør, 01.09.2007 19:30

The Police 650,00 DKK

20,00 DKK

Henrik Sørensen

0138640805363443

1386408

15.06.2007

ARV0109

670,00 DKK

ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ:

1. Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt. 
2. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.
3. Billetter refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af 
aflysning. 
4. Ekspeditions- og forsendelsesgebyr refunderes ikke.
5. BILLETnet A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende 
arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af 
arrangement eller i øvrigt andre reklamationer vedrørende 
arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. 
6. Information om arrangørens fulde navn, adresse, 
telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.
7. Stregkoden tillader kun adgang for én person. Ulovlig kopiering 
eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, at du ikke får 
adgang til arrangementet. Opbevar billetterne på samme måde, 
som du vil gøre med almindelige billetter eller penge. BILLETnet 
A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som 
skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter. 
8. Moms udgør 20 % af det samlede beløb.

0138640805363443

Oplevelser for flere …
BILLETnet har spændende
arrangementer og særtilbud for
grupper på plakaten.

Kontakt Gruppeservice 70 25 65 85

Glæd dem
du kender!
Gi' et Gavekort til levende oplevelser

www.BILLETnet.dk

Skal du ud at rejse?
Besøg www.ticketmastereurope.com

Skal du til London?
Ring til os på 70 25 65 85

Vil du vide,
hvad der sker?
• kommende oplevelser
• populære billetter
• eksklusiv information

Tilmeld dig BILLETnyt på
www.BILLETnet.dk

*Q-.MI1+X-*

*
Q
-
.
M
I
1
+
X
-
*



Tak fordi du valgte TicketFast TM

Dette ark er din billet
Medbring hele arket til arrangementet

(c
) 

2
0
0
7
 T

ic
ke

tm
as

te
r.
 A

ll 
ri
g
h
ts

 r
es

er
ve

d
.

Eventkode:

Kundenummer:

Købsdato:

Billetpris:      

Gebyr:      

I alt:      

NAVN

ORDRENUMMER

- Stregkoden tillader kun adgang for én person. 
- Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan
betyde, at du ikke får adgang til arrangementet.

Opbevar billetterne på samme måde, som du vil gøre med almindelige billetter 
eller penge. BILLETnet A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, 
som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter. 

BSektion

VESTERENG
8000 Århus C

Danmark

ARV

Standard

Lør, 01.09.2007 19:30

The Police 650,00 DKK

20,00 DKK

Henrik Sørensen

0138640805363443

1386408

15.06.2007

ARV0109

670,00 DKK

ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ:

1. Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt. 
2. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.
3. Billetter refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af 
aflysning. 
4. Ekspeditions- og forsendelsesgebyr refunderes ikke.
5. BILLETnet A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende 
arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af 
arrangement eller i øvrigt andre reklamationer vedrørende 
arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. 
6. Information om arrangørens fulde navn, adresse, 
telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.
7. Stregkoden tillader kun adgang for én person. Ulovlig kopiering 
eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, at du ikke får 
adgang til arrangementet. Opbevar billetterne på samme måde, 
som du vil gøre med almindelige billetter eller penge. BILLETnet 
A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som 
skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter. 
8. Moms udgør 20 % af det samlede beløb.

0138640805363443

Oplevelser for flere …
BILLETnet har spændende
arrangementer og særtilbud for
grupper på plakaten.

Kontakt Gruppeservice 70 25 65 85

Glæd dem
du kender!
Gi' et Gavekort til levende oplevelser

www.BILLETnet.dk

Skal du ud at rejse?
Besøg www.ticketmastereurope.com

Skal du til London?
Ring til os på 70 25 65 85

Vil du vide,
hvad der sker?
• kommende oplevelser
• populære billetter
• eksklusiv information

Tilmeld dig BILLETnyt på
www.BILLETnet.dk

*S/0WSDC6 *

*
S
/
0
W
S
D
C
6
 
*


	Ticket 1
	Ticket 2

