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LISTY CEN
FORMUłA 1 F1 GRAND PRIX JAPONII 2013
Ta lista została utworzona na 22.05.2013 (12:56) i pokazuje ceny i towar dostępny w tym momencie.
Na aktualną listę cen proszę odwiedź naszą stronę na www.gpticketshop.com

MAPA TORU

PODSUMOWANIE WYDARZEń
WYDARZENIE:

Formuła 1 F1 Grand Prix Japonii
TOR:

Suzuka Int. Racing Course
BLISKO:

Suzuka
DATA:

13.10.2013

SZCZEGółY ZAMóWIENIA
Wszystkie bilety są w jedynie w ofercie na cały weekend.

DZIECI
Bilety dla dzieci w wieku 3-15 lat są dostępne
na
życzenie na wszystkie trybuny z wyjątkiem V2, sekcji
4,7,10, 11 oraz 12.

KOSZTY WYSYłKI
Bilety wysłane i ubezpieczone przez UPS Express
w UE:
EUR 15,00
Europe poza UE:
EUR 21,00
USA i Kanada:
EUR 21,00
wszystkie inne kraje:
EUR 31,00

Alfred Ostermann GesmbH. & Co. KG | Heiligenstädterstr. 31, Stiege 1, Top 702 | A-1190 Wiedeń | Tel: + 43 1 796 94 90 | Fax: +43 1 796 94 90 88 | E-mail:
support@gpticketshop.com

z

Strona 2
5

BILETY NA TRYBUNę
Trybuna S (Weekend)

EUR

380,00

Trybuna R (Weekend)

EUR

450,00

Trybuna Q2 (Weekend)

EUR

490,00

Trybuna Q1 (Weekend)

EUR

295,00

Trybuna M (Weekend)

EUR

185,00

Trybuna J (Weekend)

EUR

225,00

Trybuna I (Weekend)

EUR

357,00

Trybuna G Section 3 (Weekend)

EUR

115,00

Trybuna G Section 1 (Weekend)

EUR

115,00

Trybuna E Section 1 (Weekend)

EUR

145,00

Trybuna D Section 4-5 (Weekend)

EUR

380,00

Trybuna D Section 1-3 (Weekend)

EUR

185,00

Trybuna C Section 4,5,6 (Weekend)

EUR

330,00

Trybuna C Section 1,2,3 (Weekend)

EUR

285,00

Trybuna B2 (Weekend)

EUR

585,00

Trybuna B1 (Weekend)

EUR

440,00

wysprzedane

Trybuna A2 (Weekend)

EUR

480,00

wysprzedane

Trybuna A1 (Weekend)

EUR

420,00

Trybuna V2 Section 7, 10-12 (Weekend)

EUR

775,00

wysprzedane

Trybuna V2 Section 4,8 (Weekend)

EUR

735,00

wysprzedane

Trybuna V2 Section 1,5 (Weekend)

EUR

695,00

Trybuna V2 Section 2,3,6,9 (Weekend)

EUR

655,00

Trybuna V1 Section 1-3 (Weekend)

EUR

wysprzedane

wysprzedane

635,00
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej

Alfred Ostermann GesmbH. & Co. KG | Heiligenstädterstr. 31, Stiege 1, Top 702 | A-1190 Wiedeń | Tel: + 43 1 796 94 90 | Fax: +43 1 796 94 90 88 | E-mail:
support@gpticketshop.com

z

Strona 3
5
Wszystkie ceny dodatkowo 5% opłaty manipulacyjnej

FORMULARZ ZAMóWIENIA FAX
FAX NR: +43 1 7969490-88

Proszę wypełnij ten formularz w całości i DRUKOWANYMI LITERAMI.
Imię i nazwisko:

firma:

adres:

Kraj / Kod pocztowy / Miasto:

NULL

E-Mail:

Tel:

NULL Formuła 1 F1 Grand Prix Japonii (13.10.2013) Przeczytałem i zaakceptowałem ogólne warunki firmy
Ilość

NULL

Cena za sztukę EUR

Total EUR

plus 5% opłaty manipulacyjne
z kosztami wysyłki
Suma
Metoda płatności

Przelew bankowy

Karta kredytowa:

VISA |

Mastercard |

Diners Club

Posiadacz karty:

Numer karty:

Ważna do:

OGóLNE WARUNKI FIRMY

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy gpticketshop.com (ważne od: 01.03.10)
1.Ogólne Warunki Sprzedaży
Ogólne warunki firmy są ważne na sprzedaż przez przedsiębiorstwo A. Ostermann Gmbh & Co KG (dalej określone
jako gpticketshop.com). Wszelkie różniące się warunki klientów mogą być tylko ustalone na piśmie. Zaznaczając pole przy końcu
zamówienia “Z moim zamówieniem akceptuję warunki sprzedaży firmy gpticketshop.com”, kupujący akceptuje nasze warunki
sprzedaży i jest do nich zobowiązany.
Nasz wybór artykułów w sprzedaży nie jest zobowiązujący i może ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zamówenie
dokonane przez kogokolwiek w wieku od 18 lat tworzy umowę sprzedaży na ogólnych warunkach sprzedaży naszej
firmy. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia twojego zamówienia, wysłane przez pocztę elektroniczną nie oznacza zawarcia
kontraktu między sprzedającym i kupującym. Umowa sprzedaży staje się ważna po wysłaniu rachunku do klienta.
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Klient musi w pełni i poprawnie wypełnić formularz. Jakakolwiek szkowa wynikająca z błędnego lub niekompletnego wypełnienia
formularza nie zostanie pokryta przez gpticketshop.com. Jako, że od naszej firmy nie zależą wszystkie elementy usługi, którą
osobiście dostrczamy do klienta, jesteśmy zmuszeni współpracować z innymi kompetentnymi trzecimi firmami.

2. Zamówienie
Umowa sprzedaży upoważnia się w następujący sposób:
1)Na stronie proszę wybierz bilety i ich ilość (+/-), którą życzysz sobie kupić i kliknij na przycisk obok “Zamów” .
2) Następnie wybierz swój region i określ metodę płatniczą i kliknij na przycisk “Kontynuuj zamówienie” .
3)Proszę sprawdź zawartość swojej karty zakupowej.
4)Następnie wprowadź wymagane dane w polu
na adres wskazany tutaj.

“Szczegóły zamówienia”. Proszę pamiętaj, że wyślemy zamówione i opłacone bilety

5)Kiedy przeczytasz i zaakceptujesz Ogólne Warunki Sprzedaży Firmy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznacz
odpowiednie pole i wyślij zamówienie, będące dla nas ofertą kontraktu.
6)Następnie kontrakt zostanie ostatecznie zawarty przez nasze potwierdzenie emailem. W pełni opłacone bilety zostaną wysłane
przez UPS, na około 2 tygodnie przed wydażeniem.
Czasami z powodów nieprzewidzianych wypadków będziesz musiał odebrać bilety na torze. Oczywiście opłata za przesyłkę
zostanie zwrócona.

3. Język kontraktu

Językami kontraktu są niemiecki i angielski. Informacja, serwis obsługi i skargi będą także załatwiane po angielsku i po niemiecku.

4. Ceny
Nasza usługa rozpocznie się kiedy otrzymamy pełną płatność za usługi opisane w umowie. Faktury muszą być regulowane w Euro lub
Dolarach Amerykańskich, USD, jak wskazane na fakturze.
Wszystkie ceny zawierają VAT. Wszystkie ceny są ważne tylko w momencie składania zamówienia. W dodatku do wskazanej ceny
biletów, zostaniesz obciążony opłatą manipulacyjną i kosztami wysyłki. Opłata manipulacyjna i koszty wysyłki będą dokładnie
pokazane w koszyku i w potwierdzeniu zamówienia przez email. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek opłaty w związku z eksportem lub
importem towaru z powodu przesyłki, spadają one na klienta (możesz znaleść więcej informacji w biurze podatkowym).
Jako, że być może będziemy musieli kupić wiele biletów od pośrednika, mogą być różnice na cenie na fakturze i tej wydrukowanej na
biletach. W przypadku anulowania wydarzenia, bilety są refundowane, ale bez opłaty manipulacyjnej.

5. Prawo do wystąpienia z umowy

As Jako że zakupione dobra są związanie z nieodnawialną usługą w ustalonym czasie, klient nie ma prawa do odstąpienia z umowy
jak wskazuje §5f KSchG prawa Austrii.
Nieodnawialne usługi są zdefiniowane jako przedsięwzęcia w konkretnym zdefiniowanym czasie i/lub dacie i kontraktor musi
dostarczyć zgodne usługi. Jeżeli klient to kontraktor według przepisu §1 KSCHG (lub § 14 BGB) prawa Austrii, on/ona nie mają
prawa odstąpienia od umowy.
Jeżeli konkretna kategoria biletów jest wyprzedana, gpticketshop.com has ma prawo dostarczyć bilety w podobnej kategorii.

6. Płatność

Akceptujemy następujące metody płatności: Karta kredytowa(Eurocard/MasterCard, Visa, Diners Club i Maestro). Szczegóły twojej
karty kredytowej są chronione i wysłane zaszyfrowane aby uniknąć jakiegokolwiek bezprawnego dostępu do tych informacji. Karta
kredytowa zostanie obciążona w momencie fakturowania.
Info o płatności kartą kredytową (Jak zapłacić kartą kredytową)
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Partnerzy płatności:
MasterCard
VISA
Diners Club
Maestro Card
Jeżeli życzysz sobie zapłacić przelewem, proszę ureguluj płatność nie później niż na tydzień po otrzymaniu biletów.

7. Płatności po terminie
Jeżeli nie uregulujesz rachunku na tydzień po jego otrzymaniu, otrzymasz od nas upomnienie drogą elektroniczną, email. Jeżeli
rachunek pozostaje nieopłacony na tydzień po pierwszym upomnieniu, otrzymasz drugie na adres email. Jeżeli rachunek pozostaje
nieopłacony 4 dni później, anulujemy fakturę i wystawimy ci fakturę anulującą.

8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym zostałeś poinformowany, że dane osobowe jakie wprowadzasz (imię, adres, e-mail, telefon, fax, numer IP) mogą być
zbierane, przetwarzane i użyte przez firmę do badań i celów marketingowych, a także aby upewnić zgodność prawną. Ponadto
upoważniasz się do podania informacji o odobach podrużujących z tobą i w tym wypadku firma ma takie samo prawo jak wymienione
w tej klauzuli. Firma może użyć danych w połączeniu z wykonaniem umowy, regulacjami prawnymi lub celami reklamowymi. Firma
nie poda ich stronom trzecim, z wyjątkiem stron kontraktu i podwykonawców (e.g. hotele, firmy przesyłkowe), jako że może być to
konieczne do wypełnienia umowy. Klient musi poinformować nas o jakichkolwiek zmianach w adresie, i danych kontaktowach, aż
umowa nie zostanie wypelniona przez obie strony. Jeżeli klient nie poinformuje nas o zmianach, towar zostanie wysłany na adres
wskazany na formularzu.
Informacje o Ciasteczkach: Nasz sklep internetowy używa „Ciasteczek“, które są bardzo małymi polami używanymi do
zidentyfikowania cie kiedy odwiedzasz naszą stronę i pomaga nam dopasować ją do twoich potrzeb. Nasze Ciasteczka to tylko pliki
tekstowe usuwane w ciągu 30 dni po twojej wizycie na stronie. Możesz odmówić używania Ciasteczek, ale nie możemy wtedy
zagwarantować, że wszystkie funkcje strony będą działać prawidąowo. Ciasteczka nie zawierają żadnych osobistych informacji o
kliencie i nie są niebezpieczne dla użytkownika.

9. Prawa autorskie
Jawność zgodna z przepisem § 25 Austriackiego Prawa Mediów: ta strona należy do firmy Alfred Ostermann GesmbH. & Co.
KG. Strona jest zaprojektowana, aby dostarczać informacji o usługach Alfred Ostermann GesmbH. & Co. KG. Jej zawartość jest
przeznaczona wyłącznie do celów osobistych i rozprzestrzenianie lub kopiowanie dla innych niż cele osobiste jest ściśle zabronione.
Zdjęcia lub obrazki nie mogą być publikowane lub rozprzestrzeniane dla celów komercyjnych lub innych bez uprzedniej
natychmiastowej zgody na piśmie włażciciela prawa autorskiego. Ta strona jest przygotowana w jak najlepszej dbałości o każdy
szczegół. Jednakże, Alfred Ostermann GesmbH. & Co. KG nie może gwarantować, że zawartość jest właściwa i nie zawiera
błędów. Alfred Ostermann GesmbH. & Co. KG nie będą odpowiedzialni za szkody, które mogą wyniknąć pośrednio lub bepośrednio
z użycia tej strony, do tego stopnia kiedy te szkody nie są wynikiem złych intencji i chęci oszukania ze strony Alfred Ostermann
GesmbH. & Co. KG.

10. Instytucja Mediacji

Akceptujemy użycie Internet Ombudsmann jako pozasądową instytucję medjacji. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie rozstrzygnięć,
skontaktuj się z naszym serwisem obsługi na: support@gpticketshop.com lub z Internet Ombudsmann: www.ombudsmann.at

11. Różne
Nie ma prawa do zwrotu jeżeli nie udowodnisz, że pomyłka jest bez wątpienia po stronie naszego serwisu.
Prosimy kierować wszelkie skargi i zażalenia tylko na piśmie.
Interesy będą załatwianę z naszego głównego biura.
Gwarantuje prawo Austrii.
W przypadku niezgody lub rozprawy w sądzie, prawa konsumenta z kraju, z którego klient pochodzi będą także prawomocne.
Miejsce, Data

Podpis
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