OZZY OSBOURNE
& JUDAS PRIEST

19. 5. 2023 | 19:30 | O2 arena

V Praze dne 25. 11. 2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že nadcházející koncert Ozzyho Osbourna s hosty Judas Priest, který
se měl uskutečnit 28. ledna 2022, byl odložen. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti a budou platné
na nový termín 19. května 2023.
OZZY říká: "Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně plných kapacit akcí a cestovní logistiky ve velké
části Evropy jsme dospěli k obtížnému rozhodnutí odložit mé turné v roce 2022 na rok 2023. Původní
vstupenky zůstávají v platnosti pro nové termíny. Chtěl bych vám všem i Judas Priest poděkovat za vaši
neutuchající trpělivost a podporu. OZZY."

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.500,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší
kanceláře či domova (www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností
online platby a vytištění hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním
převodem. V případě volby bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na
VIP pokladnách v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
Vstupenky je možné zakupovat také na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP pokladnách
v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba v hotovosti či kartou.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 9. 5. 2023. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Event Boxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této
akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 983
Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel.: +420 266 771 929
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

