KABÁT
´TURNÉ 2021´

2. 12. 2021 | 20:00 | O2 arena

V Praze dne 18. 8. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že kapela Kabát přesouvá letošní podzimní turné na příští
rok. Začátek turné byl letos naplánovaný na počátek října, včetně slovenské části měla kapela
zvládnout 21 koncertů během dvou měsíců.
Vzhledem k pokračující pandemii se však celé turné posouvá na rok 2021, koncerty se odehrají
od října do prosince. „Aktuální situace, a rychlost informací od naší vlády a MZČR nás vedou
k obezřetnosti, a ve svém důsledku k přesunutí termínů připraveného turné o rok,“ vyjádřila se
kapela Kabát. „Máme více než jen smíšené pocity… Představa, že nebudeme schopni
z důvodů šíření nějaké nemoci odjet na připravené turné, by ještě počátkem tohoto roku znělo
jako vědecko-fantastická povídka. Je to ale bohužel realita,“ dodala kapela. Posledním
koncertem turné bude koncert v pražské O2 areně, který se uskuteční v novém termínu
2. 12. 2021.
Vstupenky zakoupené na původní datum pražského koncertu 26. 11. 2020 zůstávají v platnosti
i na nový termín a není potřeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat 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.
Vstupenky si můžete rovněž 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.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 22. 11. 2021. Pokud
si do této doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu
prodeji.
Kontakt na Klientský servis O2 areny:
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