PÄÄSYLIPPUJEN MYYNTISOPIMUS 20
TILAISUUDEN VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ TÄYTTÄÄ
Tilaisuus

Paikka

Päivämäärä

klo

Tilaisuuden kesto

Sisältyykö kestoon väliaikaa?
Ei

Kyllä _______ min

Lipun hinta (ilman palvelumaksuja)

Palvelumaksut (tulevat lipun hinnan päälle)

normaali

Lipun hinta 0 – 14,99 €, palv.maksu 1,50 €/lippu

________ € eläkeläiset ________ €

lapset, opiskelijat ________ € työttömät, varusmiehet ________ €

Lipun hinta 15,00 – 29,99 €, palv.maksu 2,50 €/lippu

ryhmähinta

Liput 30 € ja yli, palv.maksu 3,50 €/lippu

________ € (ryhmän koko min. ________ hlöä)

erikoisalennus (voimassa vain ennakkomyynnissä, esim. S-etu, K-Plussa, KS-etu) mikä___________________________
___________________________________________________________________________________________________

Paikat
486 kpl (peruspaikat + lisätuolit 20 kpl) + 12 kpl pyörätuolipaikat (max 518 kpl)
Saako invalidi / invalidin saattaja vapaalipun

kyllä

ei muut vapaaliput ____________________________________

Kajaani Info hoitaa ovimyynnin
koskee vain Kaukametsän isoa salia
kun koko sali on myynnissä
ovimyyntiaika on 1 h ennen tilaisuutta

kyllä

ei , tällöin tapahtuman järjestäjällä tulee olla omat liput ja
Kajaani Info toimittaa salin pohjakartan järjestäjälle

Järjestäjä

Y-tunnus

Yht.henkilö

Puh

Sähköposti

Pankkiyhteystiedot

Tilinomistajan nimi

Tilitysosoite (postiosoite)

Ovimyynnistä perittävä korvaus: Arkipäivisin 40,32 € + alv 24 % = 50 €, lauantaisin ja sunnuntaisin 72,59 € + alv
24 % = 90 € (Ovimyyntipalvelu sis. vain Kajaani Infon kanssa tehtyyn lipun-myyntisopimukseen, kun kaikki tilaisuuden liput
ovat ennakkomyynnissä Kajaani Infossa ja Lippupisteen alla. Ovimyyntiaika on 1 h ennen tilaisuutta)
Lipunmyyntipalkkio / myyty lippu
1 €/lippu + alv 24 %, kun lipun hinta on alle 10 € (myös vapaalipusta)
1,20 €/lippu + alv 24 %, kun lipun hinta on 10 - 19,90 €
1,40 €/lippu + alv 24 %, kun lipun hinta on 20 € tai sen yli
1,50 €/lippu + alv 24 %, jos lippu on myyty Internetin kautta tai ns. e-lippuina
konsertin perustaminen Lippupisteen järjestelmään 40,32 € + alv 24 % = 50 €
Kajaani Info luo tapahtuman Lippupisteen järjestelmään (ns. tapahtumanjärjestäjäoikeudella).
Lippuvaraukset hoitaa Lippupiste, puh. 0600 900 900 (2 €/min + pvm).
Kajaani Info hoitaa ainoastaan lipunmyynnin, ei tapahtuman markkinointia.
Julistejaon ja lehti-ilmoitukset ym. markkinoinnin tilaisuuden osalta hoitaa järjestäjä itse.
Kuvat nettikauppaa varten (2 kpl, jpg-muotoisina) tulee toimittaa kajaani.info@kajaani.fi.
Tilitys (josta vähennetään myös salin vuokra) tehdään konsertin tai tapahtuman jälkeen. Välitilityksiä ei
tehdä.
Mikäli konsertti tai tilaisuus peruuntuu järjestäjän toimesta, Kajaani Info on velvollinen perimään Kajaani
Infolle siitä aiheutuneet kulut (konsertin perustamiskulut + 1 €/myyty lippu) järjestäjältä. Järjestäjä voi
varata tarvitsemansa vapaaliput (paikkanumeroidut) ilmoittamalla siitä Kajaani Infoon.

____ / ____ 20___ __________________________________

____ / ____ 20___ ______________________________

Tilaisuuden järjestäjä/tuotteen välittäjä

Kajaani Infon edustaja

Sopimus pyydetään palauttamaan Kajaani Infoon, Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Puh. 08-6155 2555, fax
08-6155 2510, kajaani.info@kajaani.fi Avoinna ma-pe klo 9-16.30. Juhlapyhien aattoina avoinna klo 9-15.
Lopputilityksen yhteydessä toimitetaan kopio sopimuksesta järjestäjälle.
Posti
PL 133
87100 Kajaani

Käyntiosoite
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Puhelin
08 6155 2555

Sähköposti
kajaani.info@kajaani.fi

