Sikrer dig, at du har den rigtige billet til
Tange Sø Festival 2022
Tange Sø Festival har som bekendt ikke kunne afvikles de seneste par år, men heldigvis
er der rigtig mange, som har valgt at beholde deres billet(ter). Det kan vi glæde os over nu,
fordi det igen kan lade sig gøre at afvikle arrangementet.
Læs med herunder for at sikre dig, at du medbringer den rigtige billet til festivalen.
Sådan sikre du dig, at du medbringer de korrekte billetter:
Alle der har beholdt sine 2020 billetter, fik ombyttet billetterne til 2021 billetter.
Alle der har beholdt sine 2021 billetter, fik ombyttet billetterne til 2022 billetter.
Det vil med andre ord sige, at alle som købte billet til 2020 og/eller 2021, har modtaget nye
2022 billetter.
2022 billetterne er sendt til den samme e-mail, som de oprindelige billetter blev købt på.
Det er ikke muligt at scanne 2020 + 2021 billetter, og derfor er det udelukkende 2022
billetterne, der kan benyttes i indgangen.
Du skal derfor sikre dig, at du medbringer 2022 billetterne til indgangen!
Papirbilletter (altså ikke elektroniske) fra 2020, som er købt i de lokale butikker kan også
benyttes i indgangen.
Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan finde billetterne?
Hvis du eksempelvis ikke kan finde 2022 billetterne, eller er I tvivl om, du medbringer de
rigtige, så kan du altid logge ind på din profil på Billetsalg.dk og finde billetterne der.
Når du er logget ind på din profil og har fundet 2022 billetterne, så har du mulighed for at
gensende dem til dig selv.
Bemærk venligst:
Det sker, at billetterne ikke bliver sendt direkte til din indbakke. I dette tilfælde kig efter i dit
spamfilter eller uønskede post efter mailen med billetter.
Følg dette link og log ind på din profil ->
(Kan du ikke huske dit password, kan du bede om at få det gensendt dit login på siden)
Skal jeg gøre noget, hvis jeg "kun" har købt billet(ter) til 2022 arrangementet?
Hvis du har købt billetter til selve 2022 arrangementet og derved ikke har beholdt billetter
fra 2020 og/eller 2021, så skal du blot medbringe dine 2022 billetter og se bort fra
ovenstående.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har mulighed for at deltage i festivalen?
Hvis du ikke har mulighed for at benytte billetterne og ønsker at sælge/overføre billetterne
til en anden, så er dette muligt at gøre sikkert igennem Billetsalg.dk.
For at undgå svindel i forbindelse med videresalg af billetter, har vi gjort det muligt at
overføre billetterne igennem Billetsalg.dk. Dette er en nem og sikker metode at benytte for
både sælger (den oprindelige ejer) og køber (overtagende part).
Læs mere omkring sikker overførsel af billetter her ->
Overførslen oprettes ved at logge ind på din profil på Billetsalg.dk:
Følg dette link og log ind på din profil ->
Med venlig hilsen,
Tange Sø festival, og Billetsalg.dk

