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LIPUNMYYNTISOPIMUSEHDOT 
  
Lipunmyyntisopimus on tilaisuuden järjestäjän ja Savoy-teatterin välinen sopimus, jolla 
järjestäjän pääsyliput asetetaan myytäväksi Lippupalvelu Oy:n lipunmyyntijärjestelmään. 
Lipunmyyntisopimuksen täyttämisen ja allekirjoittamisen jälkeen Savoy-teatteri laittaa 
liput viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa Lippupalveluun myyntiin. 
  
Tilaisuuden järjestäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen 
vahingoista sekä siitä, että tilaisuuden markkinoinnissa hintatietojen osalta noudatetaan 
kaikilta osin kuluttajasuojalain ja sen nojalla annetun hintamerkintäasetuksen määräyksiä. 
  
Savoy-teatteri ja Lippupalvelu vastaavat omalta osaltaan aiheuttamistaan virheistä ja 
vahingoista. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden tiedottamisesta, markkinoinnista ja 
kaikista tilaisuuden peruuntumisesta aiheutuneista kuluista.

Järjestäjä voi myydä myös itse esityksensä lippuja, mutta järjestäjällä ei ole lupa käyttää muuta valtakunnallista lipunmyyntiketjua kuin 
Lippupalvelua.   
  
Savoy-teatteri perii vuokralaiselta kokonaistoimituskuluna 0.80 euroa/tulostettu lippu. Mikäli tilaisuus peruuntuu Savoy-teatteri perii 
vuokralaiselta edellä mainitun toimituskulun/lippu. Savoy-teatterin toimituskulut laskutetaan vuokralaiselta tilaisuuden jälkeen.  
  
Lippupalvelu ei peri järjestäjältä välityspalkkiota lipunmyynnistä. Lippupalvelu toimittaa järjestäjälle myyntiraportin ja lopputilityksen 
seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tilaisuudesta.  
      
LIPPUPALVELU on suojattu Lippupalvelu Oy:lle tavaramerkkinä ja toiminimenä. Järjestäjän on ilmoittelussaan käytettävä Lippupalvelun 
nimeä ja logoa ja noudatettava näiden käytössä Lippupalvelulta saamiaan ohjeita. Lippupalvelu asettaa maksulliset puhelinnumeronsa 
0600-10-800 (1,83euroa/min.+pvm.) ja 0600-10-020 (5,99euroa/puhelu+pvm) myös tämän tilaisuuden käyttöön. Ilmoittelussa tulee 
kuluttajansuojalain mukaisesti näkyä selkeästi ja havaittavalla tavalla puhelinpalvelun minuuttihinta ja/tai kertahinta ja ilmoittelussa on 
käytettävä kokonaishintoja. 
  
Järjestäjä on velvollinen korvaamaan Lippupalvelulle kuluttajansuojalain vastaisesta mainonnastaan tai markkinoinnistaan aiheutuvat 
vahingot. Lippuvarauksia voi tehdä myös Savoy-teatterin lipunmyyntipisteessä, Kasarmikatu 46-48 sekä Helsingin kulttuurikeskuksen 
puhelinmyynnistä puh. (09) 310 12000. Lippuja myydään myös reaaliajassa kaikissa Lippupalvelun myyntipisteissä ympäri Suomea ja 
internetissä.  
  
Lippupalvelu myy lippuja Savoy-teatterin tekemän ja järjestäjän allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Kuluttajavalituslautakunnan 
suosituksen mukaan vastaavat paikat, joita tilaisuuden järjestäjä myy itse eivät saa olla Lippupalvelussa myynnissä olevia lippuja 
halvempia. Lippuja ostettaessa Lippupalvelun myyntipisteet voivat periä asiakkailta itselleen lippukohtaisen palvelumaksun  
  
Järjestäjä voi lähettää myös tapahtumansa esitteitä Lippupalvelun myyntipisteisiin. Savoy-teatterin lipunmyyntipisteestä saat 
myyntipisteiden osoitetiedot. 
  
Halutessaan järjestäjä voi osallistua Lippupalvelun maksulliseen yhteismarkkinointiin (Helsingin Sanomat, Lippupalvelun 
tapahtumakalenteri, internetsivut ym.). Yhteismarkkinointiasioissa Lippupalvelun yhteystieto on: markkinointi@lippupalvelu.fi. 
  
Lipunmyyntitilanteesta ja kaikista tilaisuuden lipunmyyntiin liittyvistä asioista saat tietoa Savoy-teatterista arkisin maanantaista perjantaihin 
klo. 12.00-14.30 ja 15.00-18.00, puh. (09) 310 36616 ja e-mail: raisa.ucar@hel.fi.

Toimipiste, allekirjoitus ja nimen selvennys 
Savoy-teatteri

Palautus: 
Savoy-teatteri lipunmyynti, Raisa Ucar, tai sähköpostilla raisa.ucar@hel.fi 
PL 4731, 00099 Helsingin kaupunki 
Käyntiosoite: Kasarmikatu 46-48, Helsinki 13 
puh: (09) 310 36616, fax: (09) 310 36610
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LIPUNMYYNTISOPIMUSEHDOT
 
Lipunmyyntisopimus on tilaisuuden järjestäjän ja Savoy-teatterin välinen sopimus, jolla järjestäjän pääsyliput asetetaan myytäväksi Lippupalvelu Oy:n lipunmyyntijärjestelmään. Lipunmyyntisopimuksen täyttämisen ja allekirjoittamisen jälkeen Savoy-teatteri laittaa liput viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa Lippupalveluun myyntiin.
 
Tilaisuuden järjestäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen vahingoista sekä siitä, että tilaisuuden markkinoinnissa hintatietojen osalta noudatetaan kaikilta osin kuluttajasuojalain ja sen nojalla annetun hintamerkintäasetuksen määräyksiä. 
 
Savoy-teatteri ja Lippupalvelu vastaavat omalta osaltaan aiheuttamistaan virheistä ja vahingoista. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden tiedottamisesta, markkinoinnista ja kaikista tilaisuuden peruuntumisesta aiheutuneista kuluista.
Järjestäjä voi myydä myös itse esityksensä lippuja, mutta järjestäjällä ei ole lupa käyttää muuta valtakunnallista lipunmyyntiketjua kuin Lippupalvelua.  
 
Savoy-teatteri perii vuokralaiselta kokonaistoimituskuluna 0.80 euroa/tulostettu lippu. Mikäli tilaisuus peruuntuu Savoy-teatteri perii vuokralaiselta edellä mainitun toimituskulun/lippu. Savoy-teatterin toimituskulut laskutetaan vuokralaiselta tilaisuuden jälkeen. 
 
Lippupalvelu ei peri järjestäjältä välityspalkkiota lipunmyynnistä. Lippupalvelu toimittaa järjestäjälle myyntiraportin ja lopputilityksen seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tilaisuudesta. 
     
LIPPUPALVELU on suojattu Lippupalvelu Oy:lle tavaramerkkinä ja toiminimenä. Järjestäjän on ilmoittelussaan käytettävä Lippupalvelun nimeä ja logoa ja noudatettava näiden käytössä Lippupalvelulta saamiaan ohjeita. Lippupalvelu asettaa maksulliset puhelinnumeronsa 0600-10-800 (1,83euroa/min.+pvm.) ja 0600-10-020 (5,99euroa/puhelu+pvm) myös tämän tilaisuuden käyttöön. Ilmoittelussa tulee kuluttajansuojalain mukaisesti näkyä selkeästi ja havaittavalla tavalla puhelinpalvelun minuuttihinta ja/tai kertahinta ja ilmoittelussa on käytettävä kokonaishintoja.
 
Järjestäjä on velvollinen korvaamaan Lippupalvelulle kuluttajansuojalain vastaisesta mainonnastaan tai markkinoinnistaan aiheutuvat vahingot. Lippuvarauksia voi tehdä myös Savoy-teatterin lipunmyyntipisteessä, Kasarmikatu 46-48 sekä Helsingin kulttuurikeskuksen puhelinmyynnistä puh. (09) 310 12000. Lippuja myydään myös reaaliajassa kaikissa Lippupalvelun myyntipisteissä ympäri Suomea ja internetissä. 
 
Lippupalvelu myy lippuja Savoy-teatterin tekemän ja järjestäjän allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Kuluttajavalituslautakunnan suosituksen mukaan vastaavat paikat, joita tilaisuuden järjestäjä myy itse eivät saa olla Lippupalvelussa myynnissä olevia lippuja halvempia. Lippuja ostettaessa Lippupalvelun myyntipisteet voivat periä asiakkailta itselleen lippukohtaisen palvelumaksun 
 
Järjestäjä voi lähettää myös tapahtumansa esitteitä Lippupalvelun myyntipisteisiin. Savoy-teatterin lipunmyyntipisteestä saat myyntipisteiden osoitetiedot.
 
Halutessaan järjestäjä voi osallistua Lippupalvelun maksulliseen yhteismarkkinointiin (Helsingin Sanomat, Lippupalvelun tapahtumakalenteri, internetsivut ym.). Yhteismarkkinointiasioissa Lippupalvelun yhteystieto on: markkinointi@lippupalvelu.fi.
 
Lipunmyyntitilanteesta ja kaikista tilaisuuden lipunmyyntiin liittyvistä asioista saat tietoa Savoy-teatterista arkisin maanantaista perjantaihin klo. 12.00-14.30 ja 15.00-18.00, puh. (09) 310 36616 ja e-mail: raisa.ucar@hel.fi.
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Allekirjoitus
8.2.1.3144.1.471865.466429
Edmon Dolaian
Lipunmyyntisopimus
initiator:ville.tiainen@hel.fi;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:49a8f7af6132c84c94d17ba30c7d7f58
	organaizer: 
	address: 
	sopimusnumero: 
	Contact_Name: 
	Phone_Number: 
	Fax_Number: 
	email: 
	bank_name: 
	iban: 
	y_tunnus: 
	hetu: 
	show_time_date: 
	lipputeksti: 
	tilaisuuden_kesto: 
	valiaika: 
	aikuiset: 
	ryhmat: 
	TextField3: 
	lapset_alle: 
	TextField2: 
	opiskelijat: 
	elakelaiset: 
	varusmiehet: 
	unemployed: 
	muut_1: 
	free_lapset: 
	myynti_paikat: 
	jarj_omat: 
	inforuutu_teksti: 
	TextField1: 
	kellonaika: 
	: 
	DropDownList1: Valitse
	DateTimeField1: 
	TextField5: 
	PrintButton1: 
	ButtonField1: 



