BILJETT

1 av 2

Fredagskväll 11 juni

BILJETTYP

Årjängstravet

KAMPANJKOD

Entrébiljett Publikplats

EVENEMANGET BÖRJAR

ENTRÉ FRÅN

BILJETTPRIS

11 jun 2021, 18:30

16:30

0,00 kr (varav moms 0% 0,00 kr)

B83J2XX11

BILJETTEN KÖPT AV

Arne Olsen
Olsen, Tömte nyhem
67398 Koppom, +46704943395

Du behöver köpa biljett och plats. Plats vid bänk, ut eller drive-in
räcker om en köper.
Max 500 pers på anvisad sittplats utomhus på arenan gäller.
Spelhall är stängd. Toaletter är öppna. Kiosk finns. Ta gärna
med egen picknick. Stallbacken är stängd.

Arrangör: Årjängstravet
Org nr: 874400-0756 Viktig information om din biljett! Du är som
kund ansvarig för att, i samband med biljettköp, kontrollera att
evenemang, datum, tid och pris stämmer med din beställning.
Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som
gäller. E-biljett är en värdehandling som du ansvarar för.
Förvara den säkert! Köpt biljett återlöses ej. Vid inställt
evenemang återlöses biljetten på uppdrag av arrangören inom 1
månad efter det att evenemanget skulle ägt rum. Eventuell
adm.avgift återbetalas ej. Endast biljetter med godkänd
streckkod kan användas. Kopierade biljetter kommer att upptäckas
vid inpassering och innehavaren kommer att nekas inträde.
Biljetten medger endast entré för en person.

B83J2XX11

FRIBILJETT

BILJETT

2 av 2

Fredagskväll 11 juni

BILJETTYP

Årjängstravet

KAMPANJKOD

Entrébiljett Publikplats

EVENEMANGET BÖRJAR

ENTRÉ FRÅN

BILJETTPRIS

11 jun 2021, 18:30

16:30

0,00 kr (varav moms 0% 0,00 kr)

5XT95HP6F

BILJETTEN KÖPT AV

Arne Olsen
Olsen, Tömte nyhem
67398 Koppom, +46704943395

Du behöver köpa biljett och plats. Plats vid bänk, ut eller drive-in
räcker om en köper.
Max 500 pers på anvisad sittplats utomhus på arenan gäller.
Spelhall är stängd. Toaletter är öppna. Kiosk finns. Ta gärna
med egen picknick. Stallbacken är stängd.

Arrangör: Årjängstravet
Org nr: 874400-0756 Viktig information om din biljett! Du är som
kund ansvarig för att, i samband med biljettköp, kontrollera att
evenemang, datum, tid och pris stämmer med din beställning.
Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som
gäller. E-biljett är en värdehandling som du ansvarar för.
Förvara den säkert! Köpt biljett återlöses ej. Vid inställt
evenemang återlöses biljetten på uppdrag av arrangören inom 1
månad efter det att evenemanget skulle ägt rum. Eventuell
adm.avgift återbetalas ej. Endast biljetter med godkänd
streckkod kan användas. Kopierade biljetter kommer att upptäckas
vid inpassering och innehavaren kommer att nekas inträde.
Biljetten medger endast entré för en person.

5XT95HP6F

FRIBILJETT

BILJETT

1 av 1

Fredagskväll 11 juni

BILJETTYP

Årjängstravet

KAMPANJKOD

DRIVE-IN-BILJETT (för
bilen)

EVENEMANGET BÖRJAR

ENTRÉ FRÅN

BILJETTPRIS

11 jun 2021, 18:30

16:30

0,00 kr (varav moms 0% 0,00 kr)

PCEH8N55V

BILJETTEN KÖPT AV

Arne Olsen
Olsen, Tömte nyhem
67398 Koppom, +46704943395

DRIVE-IN-BILJETT
Först till kvarn gäller för drive-in-plats. Kom i tid.
Max 500 personer på anvisad sittplats utomhus på arenan
gäller. Spelhall är stängd. Toaletter är öppna. Kiosk finns, ta
gärna med egen picknick.
Stallbacken är stängd.

Arrangör: Årjängstravet
Org nr: 874400-0756 Viktig information om din biljett! Du är som
kund ansvarig för att, i samband med biljettköp, kontrollera att
evenemang, datum, tid och pris stämmer med din beställning.
Genom ditt köp av denna biljett har du accepterat de villkor som
gäller. E-biljett är en värdehandling som du ansvarar för.
Förvara den säkert! Köpt biljett återlöses ej. Vid inställt
evenemang återlöses biljetten på uppdrag av arrangören inom 1
månad efter det att evenemanget skulle ägt rum. Eventuell
adm.avgift återbetalas ej. Endast biljetter med godkänd
streckkod kan användas. Kopierade biljetter kommer att upptäckas
vid inpassering och innehavaren kommer att nekas inträde.
Biljetten medger endast entré för en person.

PCEH8N55V

FRIBILJETT

