A Hadart Színház közleménye a Hatszín Teátrumban játszott
Süsü, a sárkány kalandjai c. előadásával kapcsolatban (2020.04.22)
Ezúton tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Hadart Színház alábbi előadásai a
koronavírus-veszélyhelyzet miatt új időpontban kerülnek megrendezésre. A produkció(k) új
időpontja jelenleg egyeztetés alatt áll, később kerül kihirdetésre.
Az új időpontra a megváltott jegyek automatikusan érvényesek lesznek!
Kérjük, őrizzék meg jegyeiket.
Lehetőség van az előadás új időpontjának kihirdetése előtt is jegyvisszaváltásra az alább
megadott visszajelzési határidőig.
A jegyek visszaváltásának igénylésére az új időpontok kihirdetése után is lesz majd
lehetőségük!
Új időpont

Cím

Eredeti
dátum

Visszajelzési
határidő

Süsü, a sárkány kalandjai

2020.03.14.

Új időpont
hamarosan

2020.05.15.

Süsü, a sárkány kalandjai

2020.04.26.

Új időpont
hamarosan

2020.05.26.

Amennyiben szeretné jegyeit még az új időpont kihirdetése előtt már most visszaváltani,
akkor a fent megadott visszajelzési határidőig az alábbiak szerint járjon el:
1. HATSZÍN TEÁTRUM JEGYPÉNZTÁRÁBAN VÁSÁROLT
VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

JEGYEK

A Hatszín Teátrum jegypénztárában vásárolt jegyek visszatérítésére banki átutalással
kerül sor, amennyiben visszatérítési igényét a megadott dátumig jelzi az alábbi linken
található űrlap kitöltésével:
HATSZÍN JEGYPÉNZTÁRÁBAN VÁSÁROLT JEGYEK
ÁRÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
Vagy jelezheti visszaváltási szándékát a zsigmondreka@hadartszinhaz.hu e-mail címen a
megadott visszajelzési határidőig, az alábbi információk megküldésével:
1.
2.
3.
4.

Előadás dátuma
Jegyei vonalkódjai
Bankszámlaszám (amire a jegyek árának visszatérítését kéri)
Bankszámlaszámhoz tartozó kedvezményezett neve

2. ONLINE VÁSÁROLT JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TEENDŐK
Az alábbi gombra kattintva elérhető a teljes tájékoztatás és a visszaváltási felületek az online
jegyek árának visszaigénylésével kapcsolatban:
ONLINE JEGYEK ÁRÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
3. LEMONDÁS A JEGYÁR VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL ((#neváltsvisszajegyet)
Amennyiben online vásárolt jegye árával támogatná a Hadart Színház munkatársait,
kattintson a lenti gombra és töltse ki a megjelenő űrlapot, a fent megadott határidőig
(#neváltsvisszajegyet):
LEMONDÁS JEGYÁR-VISSZATÉRÍTÉSRŐL
Amennyiben a Hatszín Teátrum jegypénztárában vásárolt jegyeinek árával támogatná a
Hadart Színház munkatársait kérjük a zsigmondreka@hadartszinhaz.hu e-mail címen jelezze
felénk jegye(i) vonalkódjának megadásával.



RÉSZLETES
LEÍRÁS
AZ
ONLINE
VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

VÁSÁROLT

JEGYEK

Az érintett produkciókra online vásárolt jegyek árát az Interticket visszautalja, amennyiben
visszatérítési igényét a megadott dátumig jelzi az alábbi linkre kattintva:
ONLINE JEGYEK ÁRÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE

Az érintett előadásokra az Akvamarin Travel jegyirodában vásárolt jegyek árát az alábbi
űrlapon igényelheti vissza a megadott dátumig:
JEGYIRODÁBAN VÁSÁROLT JEGYEK ÁRÁNAK
VISSZAIGÉNYLÉSE

Köszönjük türelmüket és megértésüket.
Reméljük, hamarosan újra találkozunk az előadásainkon.
Hadart Színház munkatársai
KAPCSOLAT:

E-mail : zsigmondreka@hadartszinhaz.hu;

Tel.: +36 20 459 6768

