ČESKÝ MEJDAN
S IMPULSEM

16. 10. 2021 | 18:00 | O2 arena

V Praze dne 17. 9. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
tato zpráva se nám nepíše úplně lehce, protože jsme do poslední chvíle věřili, že se nám podaří letošní
jubilejní 5. ročník domácí hudební akce roku uskutečnit. Bohužel to ale vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci není možné. Nedokázali bychom pro Vás zajistit komfort a atmosféru, na kterou
jste byli v historii Českého mejdanu s Impulsem zvyklí. Navíc je koncert téměř pětihodinový. Nemohli by
se organizovat autogramiády, doprovodný program a řadu dalších příjemných benefitů, které prostě k
této akci neodmyslitelně patří, a které jsou součástí atmosféry. Ale především je pro nás důležité Vaše
zdraví. Letošní ročník Českého mejdanu s Impulsem se tak ruší, ale už nyní vám s radostí
oznamujeme nový termín akce v příštím roce. Těšíme se na Vás všechny v O2 areně v novém termínu
v sobotu 16. října 2021!
Organizátoři slibují, že příští mejdan bude stejně bohatý a rozmanitý, jako byly všechny České mejdany
s Impulsem. Většina umělců, kteří měli vystoupit letos, už má nový termín ve svém kalendáři, a určitě
přibudou i další atraktivní jména. Věříme, že Český mejdan 2021 bude opět stát za to.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- 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 6. 10. 2021. 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.
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
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

