
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiset lippuehdot 
 
Näissä ehdoissa Mayday Mayhemiin viitataan edempänä Myyjänä ja lipputilausta tekevään tahoon 
lippujen Ostajana. 
 
Maksetuilla lipuilla ei ole vaihto tai palautusoikeutta. Myyjä ei korvaa kadonneita, varastettuja tai 
tuhoutuneita lippuja tai rannekkeiksi vaihdettuja lippuja uudella lipulla eikä rahassa. Myyjän vastuu 
lipuista raukeaa lippujen Ostajan vastaanottaessa liput. Myyjä ei ole vastuussa ostettujen lippujen 
jälleenmyynnistä. 
 
Tämä lippu on koko päivän lippu, joka oikeuttaa sisäänpääsyn nimettyyn yökerhoon. Myyjä 
pidättää oikeudet muutoksiin ohjelmassa ja aikataulussa. Ostaja on vastuussa päivämäärän, ajan, 
paikan ja hinnan tarkistamisesta. Ostaja on vastuullinen velvollinen tarkistamaan, mikäli edellä 
mainittuihin tulee muutoksia. Turun KY pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
Tapahtuman peruuntuessa lipun hinta palautetaan vain lipun alkuperäiselle ostajalle. 
Myyjä ei kuitenkaan vastaa tilaisuuden peruuntumisesta tai ohjelman tai aikataulun 
muutoksista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Lipun hinta pitää sisällään 
tapahtumajärjestäjän palvelumaksun 0,50 €. Mikäli tapahtuma perutaan ylivoimaisesta esteestä 
johtuen, kuten koronaviruspandemian takia, palautamme lipun hinnan ilman palvelumaksua. 
Palvelumaksuja (0,50€) ei palauteta.  
 
Ryhmälipunmyynnissä myyjän vastuu lipuista raukeaa lippujen ostajan vastaanottaessa liput. 
Myyjä ei ole vastuussa ostettujen lippujen jälleenmyynnistä tai menekistä. Ostaja ymmärtää 
tekevänsä tilauspyynnön, jossa mainitut jatkopaikkatoive sekä toive lippumäärästä ovat myyjän 
muutettavissa. Myyjä pidättää oikeudet myös muihin muutoksiin. Ostaja sitoutuu maksamaan 
kaikki saamassaan vahvistuksessa mainitut liput. Ostaja sitoutuu noutamaan liput sovittuna 
ajankohtana. Liput luovutetaan ostajalle vain myyjän vastaanottamaa maksua tai maksutositetta 
vastaan.  
 
Nämä lippuehdot tulevat voimaan 01.08.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy 
ehdot ostaessaan lippuja. 
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Ticket terms and conditions 
 
Further in the terms and conditions for Mayday Mayhem will be referred to as the Seller and the 
party making the ticket order will be referred to as the Buyer. 
 
Paid tickets will not be changed or refunded. The Seller will not compensate for missing, stolen, or 
destroyed tickets or tickets which are already changed to the wristband. The Seller's responsibility 
for the tickets ends when the Buyer receives the tickets. The Seller is not responsible for the 
reselling or demand of the purchased tickets. 
 
This ticket is valid all day and it allows you an entry to the mentioned night club. The Seller 
reserves all the rights in case of changes in program or schedule. As an occupant of this ticket you 
are responsible to verify all the details including date, time, place and price. You are also 
responsible to check if any changes appear in those previously mentioned. Turun KY reserves the 
right to make changes.  
 
In case of cancellation of this event, ticket price will be returned to the original buyer of the 
ticket. Pikkulaskiainen will not take responsibility of any other costs or damages that are 
caused because of cancellation or changes in program or schedule.The price of the ticket includes 
a service fee à 0.50€. In case of cancellation due to force majeure, e.g. COVID-19, we will return 
the price of the ticket minus the service fee. Service fees (0.50€) will not be returned .  
 
In the Group sale, the Seller's responsibility for the tickets ends when the Buyer receives the 
tickets. The Seller is not responsible for the reselling or demand of the purchased tickets.  The 
Buyer understands that they are making a request to order, where both the mentioned night club 
and ticket amount are requests and subject to possible changes from the Seller. The Seller also 
holds the rights to all other changes. The Buyer commits to paying all of the tickets mentioned in 
the order confirmation. The Buyer commits to collect the tickets at the agreed date and time.  The 
tickets are available for collection only after the Seller receives the payment or a receipt or 
verification of this payment. 
 
These ticket terms and conditions will come into effect on 1st August 2020 and are 
permanent. When buying the tickets, the customer accepts all terms and conditions. 
 

 


