09.10.2018 r

Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy, że koncerty Marcusa Millera w ramach LAID BLACK TOUR zaplanowane na
26.11 w Gliwicach, 27.11 w Poznaniu i 28.11 w Gdyni nie odbędą się.
Wszystkim osobom, które zakupiły bilety i dokonają ich zwrotu decyzją organizatora przysługiwać
będzie 25% zniżki na taką samą ilość biletów na koncert w Warszawie lub Wrocławiu.
29.11 | WARSZAWA | TORWAR
30.11 | WROCŁAW | HALA ORBITA

W celu otrzymania kodu zniżkowego prosimy o kontakt drogą e-mailową, na adres: info@eventim.pl
Procedura zwrotu biletów:
W przypadku zakupu biletów przez internet, prosimy o odesłanie biletów i paragonu wraz z
wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym na stronie:
http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji-pl.pdf
W przypadku zagubienia paragonu proszę załączyć wypełnione oświadczenie. Również do pobrania
ze strony internetowej:
http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/oswiadczenie-reklamacji-bez-01-2015.pdf
Bilety prosimy odesłać na adres:
EVENTIM Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 25
00-508 Warszawa
Zwrot kwoty za bilety dokonany zostanie do 14 dni od daty odebrania przez nas przesyłki.
W przypadku biletów elektronicznych (ticketdirect), uprzejmie proszę o odesłanie wypełnionego
formularza zwrotu biletów, na adres e-mail: cc@eventim.pl
Prosimy nie odsyłać biletów drogą pocztową.
Bilety zakupione stacjonarnie należy zwrócić w miejscu ich zakupu.
Fragment listu od Marcusa Millera do swoich fanów:
Do wszystkich MillerHeads, którzy zakupili bilety na koncerty w Gliwicach, Poznaniu i Gdyni:
Chciałbym, żebyście wiedzieli, że decyzja o odwołaniu moich koncertów w tych miastach nie była
moja – nie potrafię wyrazić jak bardzo jestem tym rozczarowany i jak głęboko zasmuca mnie, że nie
będę mógł dzielić się z Wami moją muzyką. Uważam Was za najwspanialszych fanów na świecie i

zawsze czekam na okazję do grania na żywo i wspólnego, niepowtarzalnego doświadczania tego co
dzieje się na scenie.
Tych, którzy mogą - zapraszam do Warszawy (29.11.) oraz Wrocławia (30.11.) – mam nadzieję, że
spotkamy się tam i jeszcze nie raz w przyszłości.
Do zobaczenia,
MM
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w koncercie w Warszawie lub Wrocławiu do czego
serdecznie zachęcamy.

Z poważaniem,
Organizator trasy
MM Communicatins Sp. z o.o.

