
Miejscowość, data: ___________________________________ 

Eventim 
Customer Service 
Al. Jerozolimskie 25 
00-508 Warszawa

Prośba o wystawienie duplikatu 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................  

Numer telefonu: Adres email: …………………………………………………………….. ....................................................  

Ilość biletów:Numer zamówienia: ………………………………………………..…… ........................................................  

Proszę o wystawienie duplikatów biletów na ww. wydarzenie. Oryginalne bilety, zakupione w eventim.pl zostały  

    zniszczone                            zagubione

Nazwa imprezy/spektaklu: 

    

.............................................................................................................................................  

    ukradzione                            inny powód (proszę podać): .................................................................................  

Sposób dostawy/ odbioru duplikatów biletów: 

Dostawa (*):    Odbiór osobisty (**): 

kurierem DHL    w punkcie sprzedaży Eventim, al. Jerozolimskie 25, Warszawa 

Pocztą Polska   przed wydarzeniem (dostępne jedynie przy wybranych koncertach) 

Oświadczam, że nie odsprzedałem/odsprzedałam biletów i jestem osobą składającą ww. zamówienie. 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

z rzeczywistością. 

______________________________ 
czytelny podpis Właściciela biletów        

Informacja dla Klienta: 

(*) W przypadku konieczności wysłania biletów kurierem lub pocztą, zapłatę za ponowną wysyłkę należy uiścić na konto:  85 1140 1010 0000 
5325 5200 1003; Eventim Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa. Koszty dostawy duplikatu są takie same jak koszty dostawy 
zamówienia. 

(**) Odbiór osobisty: 

• w punkcie sprzedaży Eventim jest możliwy w dni robocze między godziną 10:00, a 18:00.

• przed wydarzeń jest możliwy tylko w przypadku wybranych koncertów. Przed wybraniem tej opcji prosimy o skonsultowanie się z
pracownikiem Eventim.

Duplikat biletów może odebrać jedynie osoba zamawiająca lub osoba upoważniona do odbioru (wzór upoważnienia dostępny na stronie 
www.eventim.pl). 
Osoba odbierająca duplikat musi posiadać przy sobie dokument tożsamości i znać dane podane podczas składania zamówienia.  

Inne: 
• Formularz należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz podpisać.

• Formularz należy wysłać na adres cc@eventim.pl lub na nasz adres korespondencyjny.

• W przypadku, gdy bilety np. zaginą, ważne jest, aby zgłosić prośbę o wystawienie duplikatu na tyle wcześnie, by nikt nie mógł ich
wykorzystać i wejść na wydarzenie. Jeżeli bilety zostaną użyte, wystawienie duplikatu nie będzie możliwe.

• W przypadku, gdy bilety zostały anulowane, np. z powodu podjęcia próby ich odsprzedaży, czy złamiania regulaminu Organizatora
lub Eventim, wystawienie duplikatu nie będzie możliwe.

1. WYPEŁNIA EVENTIM:

• Otrzymano dokument w dniu:………………………… 

• Wydrukowano duplikat:……………………………….. 

• Przekazano/wysłano:………………………………….. 
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