Przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart!
●

Przedsprzedaż biletów dla użytkowników Allegro Smart! rusza w środę, 15 maja, o
godzinie 12:00, trwa do środy, 15 maja, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli
biletów.

●

15 maja, od godziny 12:00, przedsprzedaż biletów dostępna jest jedynie dla
użytkowników Allegro Smart!, którzy mieli aktywną usługę do poniedziałku 13 maja,
do godziny 23:59 i wyrazili zgodę na komunikację marketingową przez email.

●

Liczba biletów jest ograniczona. Informacja o wyczerpaniu puli pojawi się na stronie.

●

Każdy kod jest jednorazowy i uprawnia do kupna maksymalnie 4 biletów w jednej
transakcji.

●

Warunki udziału w przedsprzedaży dostępne są także na
www.allegro.pl/kampania/przedsprzedaz

Instrukcja
1. Jeśli spełniasz warunki udziału w przedsprzedaży dla użytkowników Allegro Smart!,
15 maja, do godziny 12:00, otrzymasz mailem unikalny link.
2. W swojej skrzynce mailowej szukaj wiadomości zatytułowanej:“Dawid Podsiadło i
Taco Hemingway na PGE Narodowym! Przedsprzedaż biletów tylko dla klientów
Allegro Smart!”.
3. Kliknięcie w odnośnik z maila przekieruje Cię na stronę, umożliwiającą
wygenerowanie unikalnego kodu.
4. Unikalny kod będzie można wygenerować od 12:00 do 23:59 w środę, 15 maja. Gdy
pula kodów się wyczerpie, nie będzie można wygenerować kodu.
5. Pamiętaj, że do każdego linka jest przypisany tylko jeden kod. Jeśli nie chcesz
stracić możliwości kupna biletu w przedsprzedaży - nie dziel się linkiem.
6. Po wygenerowaniu kodu, koniecznie go sobie zapisz. Po wyjściu ze strony nie
będziesz mógł na nią wrócić, a Twój kod przepadnie bezpowrotnie.
7. Skorzystaj z odnośnika dostępnego na stronie z kodem, który przekieruje Cię do
strony wydarzenia na eBilet.pl.
8. Po przejściu na stronę wydarzenia i wyborze interesujących Cię miejsc, wpisz
unikalny kod w pole "kod dostępowy", które pojawi się w oknie rezerwacji.

9. Po dokonaniu wyboru miejsc, wypełnij formularz z danymi osobowymi i wybierz
metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.

Przedsprzedaż dla zalogowanych użytkowników Allegro!
●

16 maja, od godziny 12:00, przedsprzedaż biletów dostępna jest dla wszystkich
zalogowanych użytkowników Allegro. Przedsprzedaż trwa do czwartku, 16 maja do
godziny 23:59 lub do wyczerpania puli biletów.

●

Liczba biletów jest ograniczona. Informacja o wyczerpaniu puli pojawi się na stronie.

●

Warunki udziału w przedsprzedaży dostępne są także na
www.allegro.pl/kampania/przedsprzedaz

Instrukcja
1. Przedsprzedaż biletów dla zalogowanych użytkowników Allegro będzie się odbywać
za pośrednictwem strony www.allegro.pl/kampania/przedsprzedaz
2. Dostęp do strony www.allegro.pl/kampania/przedsprzedazod godziny 12:00 w
czwartek, 16 maja, dostępny będzie jedynie dla zalogowanych użytkowników Allegro.
3. Na stronie www.allegro.pl/kampania/przedsprzedazskorzystaj z odnośnika, który
przekieruje Cię do strony wydarzenia na eBilet.pl.
4. Po dokonaniu wyboru miejsc wypełnij formularz z danymi osobowymi i wybierz
metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.

