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LISTY CEN
F1 GRAND PRIX MONAKO
Ta lista zosta?a utworzona na 05.06.2020 16:44 i pokazuje ceny i towar dost?pny w tym momencie.
Na aktualn? list? cen prosz? odwied? nasz? stron? na www.gpticketshop.com

MAPA TORU

PODSUMOWANIE WYDARZE?
WYDARZENIE:
F1 Grand Prix Monako
TOR:
Circuit de Monako
BLISKO:
Monte Carlo
DATA:
24.05.2020

SZCZEGó?Y ZAMóWIENIA
O obwodzie
Stworzony w 1929 roku przez Anthony'ego Noghesa, prezesa i za?o?yciela Klubu Automobil de Monaco, tor zosta? zaprojektowany
tak, aby przyci?gn?? do Monaco mi?dzynarodowe sporty motorowe. Pierwsza Grand Prix odby?a si? w 1929 r., a ju? w 1950 r.,
pierwszym roku Mistrzostw ?wiata Formu?y 1, Monako znalaz?o si? w kalendarzu wy?cigów. Od 1955 roku impreza odbywa si?
corocznie w Monte Carlo. Grand Prix Monako jest uznawane za klejnot korony wy?cigu Formu?y 1 World Championship w?a?nie z
powodu trudnych warunków pracy zespo?ów i nieugi?tej postawy toru wobec kierowców i samochodów w tym samym czasie. Trasa
wieje i meandruje przez w?skie uliczki Monte Carlo i wzd?u? portu. Zasadniczo, uk?ad pozosta? niezmieniony od 1929 r., dopiero w
1973 r. dodano now? sekcj? "Piscine" wokó? basenu nadmorskiego, a przez lata dodano trzy szykany. Kierowcy i samochody
znajduj? si? tu pod znaczn? presj?; tylko trzy samochody dotar?y do mety w 1996 roku! Monako jest jedn? z najbardziej
presti?owych ras w cyrku F1 i widzia? wiele nieoczekiwanych zwyci?stw - na przyk?ad w 1961 roku, kiedy Stirling Moss pokona?
fabryk? Ferrari w prywatnym Lotusie.
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Zamawianie informacji
Pi?tek nie jest dniem wy?cigowym w Monako. Z tego biletu oferujemy bilety na czwartek, sobot? i niedziel?. Bilety na weekend
umo?liwiaj? uczestniczenie we wszystkich trzech dniach wy?cigu.

DZIECI
Dzieci w wieku 6-15 lat w towarzystwie osoby doros?ej otrzymuj? 50% zni?ki na sobot? i niedziel? oraz bezp?atny dost?p w
czwartek (w czwartek dzieci potrzebuj? równie? biletu, nawet bezp?atnego). Dzieci poni?ej 5 roku ?ycia s? ?le poinformowane na
trybunach i w strefach wej?ciowych z powodu uci??liwo?ci d?wi?kowych.

KOSZTY WYSY?KI
Bilety wys?ane i ubezpieczone przez UPS Express
w UE: EUR 15,00
Europe poza UE: EUR 21,00
USA i Kanada: EUR 21,00
wszystkie inne kraje: EUR 31,00

BILETY NA TRYBUN?

A1
A1 (Czw.)

EUR

84,00

A1 (Sob.)

EUR

280,00

A1 (Ndz.)

EUR

616,00

A1 (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

A1 (Weekend)

EUR

885,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

B
B (Czw.)

EUR

90,00

B (Sob.)

EUR

336,00

B (Ndz.)

EUR

728,00

B (Sob./Ndz.)

EUR

958,00

B (Weekend)

EUR

1.036,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

P
P (Czw.)

EUR

79,00
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P (Sob.)

EUR

179,00

P (Ndz.)

EUR

437,00

P (Sob./Ndz.)

EUR

549,00

P (Weekend)

EUR

616,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

C
C (Czw.)

EUR

78,00

C (Sob.)

EUR

213,00

C (Ndz.)

EUR

448,00

C (Sob./Ndz.)

EUR

594,00

C (Weekend)

EUR

661,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

K
K (Czw.)

EUR

84,00

K (Sob.)

EUR

280,00

K (Ndz.)

EUR

616,00

K (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

K (Weekend)

EUR

885,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

L
L wy?sze rz?dy (Czw.)

EUR

84,00

L wy?sze rz?dy (Sob.)

EUR

280,00

L wy?sze rz?dy (Ndz.)

EUR

616,00

L wy?sze rz?dy (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

L wy?sze rz?dy (Weekend)

EUR

885,00

L ni?sze rz?dy

(Czw.)

EUR

78,00

L ni?sze rz?dy

(Sob.)

EUR

213,00

L ni?sze rz?dy

(Ndz.)

EUR

448,00

L ni?sze rz?dy

(Sob./Ndz.)

EUR

594,00

L ni?sze rz?dy

(Weekend)

EUR

661,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna
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N
N (Czw.)

EUR

78,00

N (Sob./Ndz.)

EUR

549,00

N (Weekend)

EUR

616,00

N (Sob.)

EUR

179,00

N (Ndz.)

EUR

437,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

O
O wy?sze rz?dy (Czw.)

EUR

84,00

O wy?sze rz?dy (Sob.)

EUR

280,00

O wy?sze rz?dy (Ndz.)

EUR

616,00

O wy?sze rz?dy (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

O wy?sze rz?dy (Weekend)

EUR

885,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

T
T wy?sze rz?dy (Czw.)

EUR

84,00

T wy?sze rz?dy (Sob.)

EUR

280,00

T wy?sze rz?dy (Ndz.)

EUR

616,00

T wy?sze rz?dy (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

T wy?sze rz?dy (Weekend)

EUR

885,00

T ni?sze rz?dy

(Czw.)

EUR

78,00

T ni?sze rz?dy

(Sob.)

EUR

213,00

T ni?sze rz?dy

(Ndz.)

EUR

448,00

T ni?sze rz?dy

(Sob./Ndz.)

EUR

594,00

T ni?sze rz?dy

(Weekend)

EUR

661,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

T COVERED
T covered (Czw.)

EUR

90,00

T covered (Sob.)

EUR

302,00

T covered (Ndz.)

EUR

638,00

T covered (Sob./Ndz.)

EUR

840,00

T covered (Weekend)

EUR

918,00
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wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

V1
V1 (Czw.)

EUR

84,00

V1 (Sob.)

EUR

280,00

V1 (Ndz.)

EUR

616,00

V1 (Sob./Ndz.)

EUR

806,00

V1 (Weekend)

EUR

885,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

X1
X1 (Czw.)

EUR

78,00

X1 (Sob.)

EUR

168,00

X1 (Ndz.)

EUR

392,00

X1 (Sob./Ndz.)

EUR

504,00

X1 (Weekend)

EUR

571,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

X2
X2 (Czw.)

EUR

78,00

X2 (Sob.)

EUR

168,00

X2 (Ndz.)

EUR

392,00

X2 (Sob./Ndz.)

EUR

504,00

X2 (Weekend)

EUR

571,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna

BILETY NA MIEJSCA STOJ?CE

Z1
Z1 (Czw.)

EUR

56,00

Z1 (Sob.)

EUR

101,00

Z1 (Ndz.)

EUR

179,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna
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ROCHER
Rocher (Czw.)

EUR

34,00

Rocher (Sob.)

EUR

67,00

Rocher (Ndz.)

EUR

112,00
wi?cej 5% op?ata manipulacyjna
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FORMULARZ ZAMóWIENIA FAX
FAX NR: +43 1 7969490-88
Prosz? wype?nij ten formularz w ca?o?ci i DRUKOWANYMI LITERAMI.
Imi? i nazwisko

firma

adres

Kraj / Kod pocztowy / Miasto

E-Mail

Tel

Zamawiam bilety na Formu?a 1 F1 Grand Prix Monako (2020-05-24) Przeczyta?em i zaakceptowa?em ogólne warunki firmy
Ilo??

Cena za sztuk? EUR

Total EUR

plus 5% op?aty manipulacyjne
z kosztami wysy?ki
Suma

Metoda p?atno?ci

Przelew bankowy

Karta kredytowa:

VISA

Mastercard

Posiadacz karty

Numer karty

Wa?na do

Kod CVV
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OGóLNE WARUNKI FIRMY
Wa?ne od: 01. 01. 2010
1.Ogólne Warunki Sprzeda?y
Ogólne warunki firmy s? wa?ne na sprzeda? przez przedsi?biorstwo A. Ostermann Gmbh (dalej okre?lone jako gpticketshop.com). Wszelkie ró?ni?ce si?
warunki klientów mog? by? tylko ustalone na pi?mie. Zaznaczaj?c pole przy ko?cu zamówienia "Z moim zamówieniem akceptuj? warunki sprzeda?y firmy
gpticketshop.com?, kupuj?cy akceptuje nasze warunki sprzeda?y i jest do nich zobowi?zany. Kupuj?c bilet, klient akceptuje warunki organizatora.
Nasz wybór artyku?ów w sprzeda?y nie jest zobowi?zuj?cy i mo?e ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zamówenie dokonane przez kogokolwiek w wieku
od 18 lat tworzy umow? sprzeda?y na ogólnych warunkach sprzeda?y naszej firmy. Automatyczne potwierdzenie przyj?cia twojego zamówienia, wys?ane przez poczt?
elektroniczn? nie oznacza zawarcia kontraktu mi?dzy sprzedaj?cym i kupuj?cym. Umowa sprzeda?y staje si? wa?na po wys?aniu rachunku do klienta.
Klient musi w pe?ni i poprawnie wype?ni? formularz. Jakakolwiek szkowa wynikaj?ca z b??dnego lub niekompletnego wype?nienia formularza nie zostanie pokryta
przez gpticketshop.com. Jako, ?e od naszej firmy nie zale?? wszystkie elementy us?ugi, któr? osobi?cie dostrczamy do klienta, jeste?my zmuszeni wspó?pracowa? z
innymi kompetentnymi trzecimi firmami.
2. Zamówienie
Umowa sprzeda?y upowa?nia si? w nast?puj?cy sposób:
1)Na stronie prosz? wybierz bilety i ich ilo?? (+/-), któr? ?yczysz sobie kupi? i kliknij na przycisk obok "Zamów? .
2) Nast?pnie wybierz swój region i okre?l metod? p?atnicz? i kliknij na przycisk "Kontynuuj zamówienie? .
3)Prosz? sprawd? zawarto?? swojej karty zakupowej.
4)Nast?pnie wprowad? wymagane dane w polu "Szczegó?y zamówienia?. Prosz? pami?taj, ?e wy?lemy zamówione i op?acone bilety na adres wskazany tutaj.
5)Kiedy przeczytasz i zaakceptujesz Ogólne Warunki Sprzeda?y Firmy i zgod? na przetwarzanie danych osobowych, zaznacz odpowiednie pole i wy?lij zamówienie,
b?d?ce dla nas ofert? kontraktu.
6)Nast?pnie kontrakt zostanie ostatecznie zawarty przez nasze potwierdzenie emailem oraz wystawiona faktura. W pe?ni op?acone bilety zostan? wys?ane przez
UPS, na oko?o 2 tygodnie przed wyda?eniem.
Czasami z powodów nieprzewidzianych wypadków b?dziesz musia? odebra? bilety na torze. Oczywi?cie op?ata za przesy?k? zostanie zwrócona.
3. J?zyk kontraktu
J?zykami kontraktu s? niemiecki i angielski. Informacja, serwis obs?ugi i skargi b?d? tak?e za?atwiane po angielsku i po niemiecku.
4. Ceny
Nasza us?uga rozpocznie si? kiedy otrzymamy pe?n? p?atno?? za us?ugi opisane w umowie. Faktury musz? by? regulowane w Euro lub Dolarach Ameryka?skich,
USD, jak wskazane na fakturze.
Wszystkie ceny zawieraj? VAT. Wszystkie ceny s? wa?ne tylko w momencie sk?adania zamówienia. W dodatku do wskazanej ceny biletów, zostaniesz obci??ony
op?at? manipulacyjn? i kosztami wysy?ki. Op?ata manipulacyjna i koszty wysy?ki b?d? dok?adnie pokazane w koszyku i w potwierdzeniu zamówienia przez email.
Je?eli pojawi? si? jakiekolwiek op?aty w zwi?zku z eksportem lub importem towaru z powodu przesy?ki, spadaj? one na klienta (mo?esz znale?? wi?cej informacji w
biurze podatkowym).
Jako, ?e by? mo?e b?dziemy musieli kupi? wiele biletów od po?rednika, mog? by? ró?nice na cenie na fakturze i tej wydrukowanej na biletach.
5. Prawo do wyst?pienia z umowy
As Jako ?e zakupione dobra s? zwi?zanie z nieodnawialn? us?ug? w ustalonym czasie, klient nie ma prawa do odst?pienia z umowy jak wskazuje § 18 Abs. 1 Z 10
FAGG prawa Austrii.
Nieodnawialne us?ugi s? zdefiniowane jako przedsi?wz?cia w konkretnym zdefiniowanym czasie i/lub dacie i kontraktor musi dostarczy? zgodne us?ugi. Je?eli klient to
kontraktor wed?ug przepisu §1 KSCHG (lub § 14 BGB) prawa Austrii, on/ona nie maj? prawa odst?pienia od umowy.
Je?eli konkretna kategoria biletów jest wyprzedana, gpticketshop.com has ma prawo dostarczy? bilety w podobnej kategorii.
W przypadku anulowania wydarzenia, bilety s? refundowane, ale bez op?aty manipulacyjnej. Je?li bilety zosta?y ju? wys?ane, koszty wysy?ki nie zostan? zwrócone.
6. P?atno??
Akceptujemy nast?puj?ce metody p?atno?ci: Karta kredytowa(Eurocard/MasterCard, Visa i Maestro). Szczegó?y twojej karty kredytowej s? chronione i wys?ane
zaszyfrowane aby unikn?? jakiegokolwiek bezprawnego dost?pu do tych informacji. Karta kredytowa zostanie obci??ona w momencie fakturowania.
Info o p?atno?ci kart? kredytow? (Jak zap?aci? kart? kredytow?)
Partnerzy p?atno?ci:
MasterCard
VISA
Maestro Card
Je?eli ?yczysz sobie zap?aci? przelewem, prosz? ureguluj p?atno?? nie pó?niej ni? na tydzie? po otrzymaniu biletów.
7. P?atno?ci po terminie
Je?eli nie uregulujesz rachunku na tydzie? po jego otrzymaniu, otrzymasz od nas upomnienie drog? elektroniczn?, email. Je?eli rachunek pozostaje nieop?acony na
tydzie? po pierwszym upomnieniu, otrzymasz drugie na adres email. Je?eli rachunek pozostaje nieop?acony 4 dni pó?niej, anulujemy faktur? i wystawimy ci faktur?
anuluj?c?.
8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym zosta?e? poinformowany, ?e dane osobowe jakie wprowadzasz (imi?, adres, e-mail, telefon, fax, numer IP) mog? by? zbierane, przetwarzane i u?yte przez
firm? do bada? i celów marketingowych, a tak?e aby upewni? zgodno?? prawn?. Ponadto upowa?niasz si? do podania informacji o odobach podru?uj?cych z tob? i w
tym wypadku firma ma takie samo prawo jak wymienione w tej klauzuli. Firma mo?e u?y? danych w po??czeniu z wykonaniem umowy, regulacjami prawnymi lub
celami reklamowymi. Firma nie poda ich stronom trzecim, z wyj?tkiem stron kontraktu i podwykonawców (e.g. hotele, firmy przesy?kowe), jako ?e mo?e by? to
konieczne do wype?nienia umowy. Klient musi poinformowa? nas o jakichkolwiek zmianach w adresie, i danych kontaktowach, a? umowa nie zostanie wypelniona
przez obie strony. Je?eli klient nie poinformuje nas o zmianach, towar zostanie wys?any na adres wskazany na formularzu.
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Informacje o Ciasteczkach: Nasz sklep internetowy u?ywa "Ciasteczek", które s? bardzo ma?ymi polami u?ywanymi do zidentyfikowania cie kiedy odwiedzasz nasz?
stron? i pomaga nam dopasowa? j? do twoich potrzeb. Nasze Ciasteczka to tylko pliki tekstowe usuwane w ci?gu 30 dni po twojej wizycie na stronie. Mo?esz odmówi?
u?ywania Ciasteczek, ale nie mo?emy wtedy zagwarantowa?, ?e wszystkie funkcje strony b?d? dzia?a? prawid?owo. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych osobistych
informacji o kliencie i nie s? niebezpieczne dla u?ytkownika.
9. Prawa autorskie
Jawno?? zgodna z przepisem § 25 Austriackiego Prawa Mediów: ta strona nale?y do firmy Alfred Ostermann GesmbH. &amp; Co. KG. Strona jest zaprojektowana,
aby dostarcza? informacji o us?ugach Alfred Ostermann GesmbH. &amp; Co. KG. Jej zawarto?? jest przeznaczona wy??cznie do celów osobistych i
rozprzestrzenianie lub kopiowanie dla innych ni? cele osobiste jest ?ci?le zabronione. Zdj?cia lub obrazki nie mog? by? publikowane lub rozprzestrzeniane dla celów
komercyjnych lub innych bez uprzedniej natychmiastowej zgody na pi?mie w?a?ciciela prawa autorskiego. Ta strona jest przygotowana w jak najlepszej dba?o?ci o
ka?dy szczegó?. Jednak?e, Alfred Ostermann GesmbH. &amp; Co. KG nie mo?e gwarantowa?, ?e zawarto?? jest w?a?ciwa i nie zawiera b??dów. Alfred Ostermann
GesmbH. &amp; Co. KG nie b?d? odpowiedzialni za szkody, które mog? wynikn?? po?rednio lub bepo?rednio z u?ycia tej strony, do tego stopnia kiedy te szkody nie
s? wynikiem z?ych intencji i ch?ci oszukania ze strony Alfred Ostermann GesmbH. &amp; Co. KG.
10. Instytucja Mediacji
Akceptujemy u?ycie Internet Ombudsmann jako pozas?dow? instytucj? medjacji. Je?eli masz jakie? pytania odno?nie rozstrzygni??, skontaktuj si? z naszym serwisem
obs?ugi na: support@gpticketshop.com lub z Internet Ombudsmann: www.ombudsmann.at
11. Ró?ne
Nie ma prawa do zwrotu je?eli nie udowodnisz, ?e pomy?ka jest bez w?tpienia po stronie naszego serwisu.
Prosimy kierowa? wszelkie skargi i za?alenia tylko na pi?mie.
Interesy b?d? za?atwian? z naszego g?ównego biura.
Gwarantuje prawo Austrii.
W przypadku niezgody lub rozprawy w s?dzie, prawa konsumenta z kraju, z którego klient pochodzi b?d? tak?e prawomocne. It is a condition of public admission to
any FORMULA 1 ("Event?) that all ticketholders comply with the rules below:
1 Date/programme/seat allocation are all subject to change. No refunds/exchanges unless the Event is cancelled. Booking charges are non refundable. Tickets are non
transferable and not for resale. A ticket shall not be resold or transferred for profit or for commercial gain (including as part of a promotion or prize) without the prior
written consent of the Promoter and Formula One World Championship Limited (FOWC) first being obtained and if ticket is used in this manner it will become void and
the holder may be refused entry to or ejected from the Venue. Illegible tickets shall be void.
2 For security measures, you may be refused admission to/removed from the Venue/searched by officials/filmed by CCTV.
3 Animals/articles that compromise public safety are not permitted.
4 You must not make/create/store/record/transmit any kind of sound recording/visual footage/audio-visual footage/information/other data. Equipment that may enable
you to do the aforementioned acts is not permitted. Personal electronic devices including still image cameras/mobile telephones/other handheld personal
communications devices are permitted provided that any images/films/recordings/data that are created/recorded/stored thereon are used for personal/
private/non-commercial use only.
5 On request, you shall assign in writing copyright/all other intellectual property rights in any images/films/recordings you create/record at the event to FOWC and agree
that such images/films/recordings shall not be used for public advertisement/ commercial gain/any other purpose (except private enjoyment) without FOWC?s prior
written consent.
6 Motor racing is dangerous and noisy. Sanctioning bodies, FIA, FOWC, Formula One Management Limited, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset
Management Limited, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited , organisers of the Event (including officials, marshals,
rescue, medical staff), competitors and drivers, are not responsible for any loss or damage, howsoever caused, to you to the maximum extent permitted by the law of
the hosting country (except in the case of death or personal injury caused by negligence of the above parties).
7 You must always keep to the designated paths and steps.
8 You must comply with all instructions given by any official.
9 No person may use the name of the Event or part thereof (nor any abbreviation or foreign language version thereof) nor any logo or graphic device of or relating to
the Event for any commercial purpose without the prior written consent of FOWC
10 These terms and conditions shall be governed by law of the country hosting the event.
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