
A Jegymester Kft. igazolja, hogy MIKE SÁNDOR kifizette az alábbi jegyek/bérletek árát, 11 200 Ft-ot.
Vevőazonosító: 3 293 091

Vásárlás azonositó: 9PQKHBZFGP3W Vásárlás ideje: 2019. február 15. 13:23:55
Összesen 1 db közvetlen belépésre alkalmas jegy 11 200 Ft értékben

Tudnivalók az e-jegyekről
Az alábbiakban találja megvásárolt belépőjegyeit, amelyekkel a megjelölt rendezvényre beléphet.•
A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.•
Kérjük, a nyomtatott jegyekről ne készítsen másolatot, és ügyeljen rá, hogy mások se másolhassák le.•
Belépéskor a jegyek érvényességét beléptető rendszerrel ellenőrzik, amely biztosítja, hogy minden jegyet csak
egyszer használhassanak fel. Amennyiben a jeggyel már beléptek, az ismételt beléptetésre jelentkezés
megtagadásra kerül, ezzel kapcsolatos panaszokat nem vizsgálunk.

•

A válogatott külföldi mérkőzéseire vásárolt jegyek belépésre nem jogosítanak.•

A sportesemény részvevője a belépésre szolgáló igazolás átvételével elfogadja, hogy a szervező által a hivatalos
honlapján, valamint a sportlétesítmény pénztárainál és beléptető pontjainál kifüggesztett pályarendszabályokat
betartja. Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép-és hangfelvétel készíthető.

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin der Sportveranstaltung akzeptiert durch den Kartenkauf, dass er/sie die Maßregeln
bezüglich des Spielfeldes einhält, welche auf der Internetseite des Veranstalters, sowie bei den Kartenausgabestellen
und Eingängen der Sportanlage vorzufinden sind. Der Kartenbesitzer/die Kartenbesitzerin nimmt zur Kenntnis, dass
von ihm/ihr während der Sportveranstaltung Bild-, Video- und Tonaufnahmen erstellt werden können.

Buying the entry ticket the participant of a sporting event accepts to comply with the sporting facility’s regulations
posted ont he official homepage of the organizer, at the ticket offices and access points (enty gates) as well, and
acknowledges that video and audio recordings can be made of him/her during the sporting event.

Adatkezelési tájékoztatók / Data privacy guides: https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-
tajekoztatok/szurkolokra-vonatkozo-adatkezelesek
Pályarendszabály/Ground regulations:
https://meccsjegy.mlsz.hu/hun/Show/mlsz_palyarendszabalyok/Palyarendszabalyok

www.mlsz.hu
Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest, Kánai út 2/D
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MIKE SÁNDOR
KEZDIVASARHELY TARGU SECUIESC, 

B3  szektor
19. sor 

11 200 Ft

Groupama Aréna
1091 Budapest, Üllői út 129.

Egyszeri belépésre jogosít.

1.

3. szék

1976.02.24.


