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Voucher
Szukasz pomysłu na prezent? Mamy dla Ciebie coś
wyjątkowego! Podaruj swoim bliskim voucher na
roztańczone, energetyzujące, pełne wigoru i barw
„Mazowsze". To gwarancja dobrej zabawy i moc
wzruszeń!

DLA RODZINY I PRZYJACIÓŁ

- na koncert lub spektakl z repertuaru zespołu PZLPiT „Mazowsze"
- prezent dla najbliższych
- długa data ważności
DLA BIZNESU
- możliwość zakupu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- doskonały do akcji promocyjnych budujących zaangażowanie klientów
- niespodzianka dla pracowników

Voucher upoważnia do wymiany na jeden bilet na dowolny koncert lub spektakl grany przez
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze" zgodnie z repertuarem w Sali
widowiskowej „ Mazowsze".
W sprzedaży voucher w wysokości 150 zł. brutto.
Zakupu vouchera można dokonać w Kasie Biura Obsługi Widza w Sali Widowiskowej
„Mazowsze":
- od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 i na 2 h przed każdym
koncertem/spektaklem
- telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 208 22 00 lub (22) 208 22 01 lub za
pośrednictwem strony www.mazowsze.waw.pl
W sprzedaży posiadamy dwa rodzaje voucherów:
1.Wersja elektroniczna, którą wysyłamy na wskazany adres mailowy w zamówieniu
2.Wersja drukowana w formie eleganckiego zaproszenia z kopertą wysyłana przesyłką lub
możliwy odbiór osobisty w Kasie Biura Obsługi Widza potwierdzony telefonicznie
Osoby zainteresowane zakupem większej ilości Voucherów prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 509 000 671 lub pod adresem e-mail m.kawecka@mazowsze.waw.pl
Regulamin sprzedaży Voucherów:
1. Voucher upoważnia do wymiany na jeden bilet na dowolny koncert/ spektakl grany przez
PZLPiT „Mazowsze” zgodnie z repertuarem w Sali widowiskowej „ Mazowsze”.
2. W celu zrealizowania vouchera konieczna jest rezerwacja i wymiana na bilet z miejscem.
Rezerwacji można dokonać dzwoniąc do Biura Obsługi Widzów pod nr telefonu 22 208 22 00
lub 22 208 22 01 lub za pośrednictwem strony www.mazowsze.waw.pl. Wymiana może
nastąpić w terminie nie późniejszym niż wynikający z daty ważności umieszczonej na
voucherze na koncerty/spektakle odbywające się w czasie jego obowiązywania.
3. Vouchera nie można wymienić na wydarzenia specjalne wskazane przez Dyrekcję tj.
premiery galowe, koncerty, Walentynki, koncerty gościnne oraz eventy zamknięte.
4. Voucher posiada unikalny kod, jednorazowego wykorzystania.
5. W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja Vouchera, PZLPiT „Mazowsze”
zobowiązuje się do zaproponowania biletu na spektakl w innym terminie.
6. Wymiana vouchera na bilet, po upływie terminu ważności jest niemożliwa.
7. Voucher można wymienić na bilet w kasie Biura Obsługi Widza na podstawie wcześniej
dokonanej rezerwacji, ale nie później niż na 5 dni przed wybranym spektaklem.
8. Różnica w wartości zakupionego biletu w stosunku do zakupionego Vouchera nie podlega
refundacji.
9. Cena vouchera:

a) 150 zł brutto
b) wymiana: W przypadku wymiany biletu na voucher z powodu odwołania spektaklu cena
vouchera wynosi tyle samo co cena zakupionego pierwotnie biletu.
10. Voucher nie podlega zwrotowi, nie może być również zamieniony w części, ani w całości
na gotówkę.
11. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty sprzedaży.

