
Dette ark er din billet
Unr. ståplads  

      

Maja Wall HEARTLAND FESTIVAL 2018 - PARTOUT

maja@hjemmesider.dk
+45 22424444

 
Pris inkl. gebyr

Egeskov Slot1.690,00 DKK
Egeskov Gade 24

Gebyr udgør: 5772 Kværndrup, Danmark40 DKK
Partoutbillet, VoksenOrdrenummer:

15025922
Festivalpladsen åbner d.31. maj kl.16.00Købsdato:
www.heartlandfestival.dkFredag 10. november 2017

Foto/video/audioudstyr, selfiestick, mad, drikke, våben og
fyrværkeri må ikke medbringes. Visitation kan finde sted. 

Begrænsninger for pakkesalg, videresalg & overdragelse af 
denne billet, se: www.ticketmaster.dk/ln

HEARTLAND er en festival og ikke en koncert. Billetter kan 
ikke refunderes i tilfælde af bandaflysninger. Deri fastholder 
HEARTLAND retten til enhver ændring af 
musikprogrammet.

§ Ved at handle på Ticketmaster.dk har du bl.a. accepteret 
vores retningslinjer for køb og reglerne vedrørende 
billetten. Disse bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, 
at du holder dig løbende opdateret herom.
Se venligst www.ticketmaster.dk/retningslinjer
 
Læs mere om andre arrangementsrelaterede forhold på 
www.ticketmaster.dk og på arrangørens website. 32533313

2421
HFE0206P

Tak fordi du valgte eTicketFast

*Z
5Q

25
K

7U
7*

*Z5Q25K7U7*



Dette ark er din billet
Unr. ståplads  

      

Maja Wall HEARTLAND FESTIVAL 2018 - PARTOUT

maja@hjemmesider.dk
+45 22424444

 
Pris inkl. gebyr

Egeskov Slot1.690,00 DKK
Egeskov Gade 24

Gebyr udgør: 5772 Kværndrup, Danmark40 DKK
Partoutbillet, VoksenOrdrenummer:

15025922
Festivalpladsen åbner d.31. maj kl.16.00Købsdato:
www.heartlandfestival.dkFredag 10. november 2017

Foto/video/audioudstyr, selfiestick, mad, drikke, våben og
fyrværkeri må ikke medbringes. Visitation kan finde sted. 

Begrænsninger for pakkesalg, videresalg & overdragelse af 
denne billet, se: www.ticketmaster.dk/ln

HEARTLAND er en festival og ikke en koncert. Billetter kan 
ikke refunderes i tilfælde af bandaflysninger. Deri fastholder 
HEARTLAND retten til enhver ændring af 
musikprogrammet.

§ Ved at handle på Ticketmaster.dk har du bl.a. accepteret 
vores retningslinjer for køb og reglerne vedrørende 
billetten. Disse bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, 
at du holder dig løbende opdateret herom.
Se venligst www.ticketmaster.dk/retningslinjer
 
Læs mere om andre arrangementsrelaterede forhold på 
www.ticketmaster.dk og på arrangørens website. 32533313

2422
HFE0206P

Tak fordi du valgte eTicketFast

*.9
W

C
FW

L3
9*

*.9WCFWL39*


