
Miejscowość, data: ……………..……………………………………………… 

FORMULARZ WYSTAWIENIA DUPLIKATU BILETU 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ilość biletów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa imprezy/spektaklu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Zwrot pieniędzy nastąpi na konto (lub kartę kredytową) za pomocą którego dokonano płatności. Wyłącznie w przypadku zamknięcia 

konta/karty prosimy o podanie nowych danych. Jedynie osoba zamawiająca upoważniona jest do wskazania nowego rachunku 
bankowego.  

Bilety proszę przesłać na adres:  

ul. ……………………………………………………………………………….………………….……….. nr domu .................... nr lokalu …….……………… 

miejscowość ………………………………………………………………………..………………… kod pocztowy ……………………………………………….. 

Sposób dostawy / odbioru duplikatów biletów: 
 

 
Dostawa Kurier DHL  

 Dostawa Poczta Polska 

Oryginalne bilety, zakupione w serwisie www.ticketclub.pl zostały: 
 

 
Zniszczone   Zagubione   Ukradzione  

 Inny powód 

Proszę podać jaki: ……………………………………………………………………………….………………….……….………………….…………………….…………………….……… 

• 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 Klienta       

Informacja dla Klienta:  

1. W przypadku konieczności wysłania biletów kurierem lub pocztą, zapłatę za ponowną wysyłkę należy uiścić na konto: PL 53 1050 1025 
1000 0090 3133 1672 TICKET GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 02-078, przy ul. Ludwika Krzywickiego 34 ; Koszty dostawy 
duplikatu są takie same jak koszty dostawy zamówienia. 

2. Prośbę o duplikat może składać duplikat  tylko przez osoba składająca zamówienie. 
3. Formularz prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami oraz podpisanie go. 
4. Wypełniony, podpisany formularz należy wysłać na adres bilety@ticketclub.pl oraz na ww. adres. Do formularza należy dołączyć 

potwierdzenie zapłaty za zamówienie.  
5. W przypadku, gdy bilety np. zaginął, ważne jest to by zgłosić prośbę o wystawienie duplikatu na tyle wcześnie, by nikt nie mógł 

skorzystać z biletu i wejść na dane wydarzenie. W przypadku, gdy ktoś już wejdzie na wydarzenie z zagubionymi/ukradzionymi biletami, 
nie ma możliwości wystawienia duplikatu. 

6. Nie ma możliwości by wystawić duplikat dla biletów, które zostały anulowane np. z powodu podjęcia próby ich odsprzedaży, złamania 
regulaminu Organizatora lub regulaminu Ticket Group.


