Minden, amit a
Bohém VIP-koncertcsomagról
tudni kell…
további részletek az exkluzív Bohém VIP-portálon:
www.bohemragtime.com/vip/
Mi van a VIP-koncertcsomagodban?
• névreszóló VIP-kártya, egyedi tagsági számmal
• ingyenes belépés az ÖSSZES Bohém-koncertre
• kedvezményes belépés plusz 4 fő részére a kiemelt Bohém-koncertekre
A VIP-koncertcsomag a Prémium VIP-tagság csökkentett változata, azoknak, akiket leginkább a Bohémkoncertek érdekelnek. A VIP-koncerttagság érvényessége a belépéstől számított egy naptári év. Mivel a
Bohém-ügyeket a Kecskeméti Jazz Alapítvány intézi, ezért a VIP-tagság az alapítvány alapító okiratában
foglaltaknak megfelelően az alapítványhoz támogatással történő külső csatlakozást jelent. Mivel alapítványi
támogatásról van szó, az összegnek nincs ÁFA-tartalma, céges támogatás esetén költségként nem
számolható el. Költség: 24.900 Ft, értéke kihasználástól függően: akár 60.000 Ft
A VIP-tagokkal való kommunikáció elsősorban az email. Ezért különösen fontos, hogy email-postafiókod
érvényes legyen, ha megváltozna a címed, a levelekben található adatmódosító link segítségével időben
javítsd adataidat. Kérünk, hogy elsősorban Te is emailen írj, kérj, kérdezz! Természetesen hívhatsz is
nyugodtan, felvesszük a telefont J
Elérhetőségek:
Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652.
Bohém-VIP e-mail: vip@bohemragtime.com
Mobil: 20/336-4620 (Bohém Ügyfélszolgálat), 20/960-7169 (Ittzés Tamás)

Részletes magyarázat:
névreszóló VIP-kártya, egyedi tagsági számmal
Névjegynagyságú műanyag kártya Bohém-VIP feliratú nyakbaakasztóval, melyet előzetes egyeztetés után
postán, vagy személyesen kapsz meg. Ezen neved, tagsági számod szerepel, tagságod lejáratának dátuma,
valamint magyarul és angolul az, hogy mire érvényes a kártya. A kártya átruházható, nem tulajdonosa, hanem
felmutatója kap kedvezményt.
ingyenes belépés az ÖSSZES Bohém-koncertre – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-50.000 Ft
Minden Bohém-koncertre érvényes, ezekről előzetesen emailt is küldünk. A Kecskeméti Jazz Alapítvány által
szervezett koncerteknél és a kecskeméti klubok esetében garantáljuk az összes VIP-koncerttagnak a belépést,
más szervezők által rendezett koncerteknél előfordulhat, hogy limitálnunk kell az ingyenes VIP-helyek számát,
ilyenkor biztonság kedvéért előzetes foglalás szükséges. Ezt minden esetben a Bohém Ügyfélszolgálat
bonyolítja, sosem a rendező helyszín! (Hiszen elképzelhető olyan eset is, amikor mi vesszük meg a VIPeseknek fenntartott helyet, s adjuk át Neked ingyen.) Helyre szóló jegyes koncert esetében jelezned kell, hogy
a VIP-jegy mellé hány fizetős jegyre van szükséged, hogy tudjuk biztosítani az egymás melletti székeket. Az
ingyenes belépést külföldi koncertek esetén is biztosítjuk, ezekről előzetesen feltétlenül egyeztess velünk! Ha
véletlenül előzetes egyeztetés nélkül jössz el egy Bohém-koncertre (akár itthon, akár külföldön), ahol az
ingyenes létszám nem limitált ill. beleférsz még a keretbe, s a szervezők a VIP-kártyán lévő információk
ellenére nem akarnak beengedni, nyugodtan válts belépőt, utólag visszatérítjük az árát!
kedvezményes belépés a kiemelt Bohém-koncertekre – értéke (kihasználástól függően kb.): 0-20.000 Ft
Kiemelt koncertnek a Kecskeméti Jazz Alapítvány által szervezett nagyobb megmozdulások számítanak,
elsősorban a Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál. Ezekre meghatározott kedvezménnyel (a Bohém
Fesztivál esetén féláron) rendelhetsz jegyet ill. bérletet családod, barátaid részére (Iegfeljebb 4 fő). Az
alkalmakról emailben mindig időben tájékoztatást kapsz. Előfordulhat, hogy a VIP-helyek száma limitált, de
legalábbis időhöz van kötve a kedvezményes belépők rendelése, ezért kérjük, ne hagyd az utolsó pillanatra a
kedvezmény kihasználását!

