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Manuela Moszyńska <manuela.moszynska@gmail.com>

Twoje zamówienie numer 17007904 zostało potwierdzone 
1 wiadomość

viagogo <automated@orders.viagogo.com> 2 czerwca 2018 21:09
Do: manuela.moszynska@gmail.com

 

 
 
Witaj Manuela,

Gratulacje! Już niedługo zobaczysz Sensation na Arena!

Kiedy otrzymam bilety?
Twoje e-bilety będą dostępne do pobrania w tygodniu przed wydarzeniem.
Poinformujemy Cię, gdy będą one gotowe do pobrania. Możesz śledzić status
swojego zakupu w dowolnym momencie poprzez Moje Konto lub korzystając
zaplikacji viagogo Tickets.

 
INFORMACJE O WYDARZENIACH

 
 

Numer zamówienia: 17007904
 

 
Wydarzenie: Sensation
Uwagi Sprzedającego:
Miejsce imprezy: Arena
Data: sobota, 13 października 2018 21:00
 
 

PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA
 
 
Imię i nazwisko klienta: Manuela
Ilość biletów: 2

OPŁATA CAŁKOWITA: €568.90

 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w imprezie, możesz zawsze odsprzedać swoje
bilety.

viagogo jest największą na świecie internetową platformą handlu biletami,
gdzie możesz znaleźć bilety na najlepsze imprezy Bilety na Koncerty, 
Festiwale,  Imprezy Sportowe  i Bilety do Teatru. 

https://www.viagogo.pl/secure/TrackTransaction.aspx?PCID=ETRTRACKYOURORDER&emailsendid=410183212
http://www.viagogo.pl/app?pcid=OPENRATE-1347317-17007904&emailsendid=410183212
https://www.viagogo.pl/secure/myaccount/purchases/relisttickets/17007904?pcid=OPENRATE-1347317-17007904&emailsendid=410183212
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Pamiętaj, jeśli posiadasz jakieś zbędne bilety, możesz je sprzedać na
viagogo.

Interesują Cię wiadomości o nadchodzących wydarzeniach? Odwiedź
centrum preferencji emailowych.

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ ten adres
mailowy nie przyjmuje wiadomości przychodzących. Jeśli masz
dalsze pytania przejdź do naszego centrum pomocy .
 

Dziękujemy za skorzystanie z usług viagogo!

 
Copyright © 2018 viagogo. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności | Moje Konto

Ten email został wysłany przez viagogo AG i może zawierać poufne informacje. Jeśli nie uważasz się za
adresata tej wiadomości, prosimy o jej usunięcie wraz z załącznikami i poinformowanie nadawcy. viagogo AG
jest firmą zarejestrowaną w Szwajcaria z numerem CH-270.3.014.628-0. Adres: viagogo AG, Rue du
Commerce 4, 1204, Genève, Switzerland. Uwaga: to nie jest adres Obsługi Klienta. Odpowiedź
na listy otrzymane drogą pocztową zajmuje minimum 14 dni, dlatego zachęcamy do
skorzystania z linku poniżej abyśmy mogli odpowiedzieć szybciej. Aby zobaczyć więcej pytań do
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