Gyakran ismételt kérdések
TDF Megahits
1. Jegyinformáció, jegyvásárlás
• Milyen típusú jegyek kaphatók?
Normál /küzdőtéri/
Silver VIP
Gold VIP
A jegytípusokról és az aktuális jegyárakról bővebben ezen az oldalon talál információt:
http://tdf.hu/megahits/
• Mennyibe kerülnek a jegyek?
Az aktuális jegyárakról ezen az oldalon tájékozódhat: http://tdf.hu/megahits/
• Mi a különbség a Silver VIP és a Gold VIP jegy között?
A Silver és a Gold VIP jegyek között a különbséget a kilátás jelenti, hiszen a Gold VIP-ből
nyílik a legjobb kilátás a színpadra. Mindkét VIP rész elkülönített, italpulttal és külön
mellékhelységgel rendelkezik.
• Hol tudok online jegyet vásárolni?
Online az alábbi felületen lehetséges a jegyvásárlás:
https://totaljegy.hu/esemeny/total-dance-festival-mega-hits-2019/
https://tixa.hu/total-dance-festival2019
https://www.eventim.hu/hu/jegyek/total-dance-festival-mega-hits-budapest-hungexpo-garena-523557/event.html
Csak a hivatalos partnereinknél vásárolt jegyekért tudjuk vállalni a felelősséget!
• Hol tudok offline jegyet vásárolni?
Jegyirodák listája: https://www.eventim.hu/hu/outletek/
• Mit csináljak, ha nem érkezett meg a jegyem emailben?
Amennyiben jegyét sem a bejövő email-ek, sem a SPAM mappában nem találja, kérjük írjon
róla emailt az alábbi címre: info@totaljegy.hu .
• Lehet jegyet venni a helyszínen is?
A helyszíni jegyértékesítés abban az esetben elérhető, amennyiben a rendezvényre marad
jegy a rendezvény napján. Amennyiben a szervezők SOLD OUT-ot hirdetnek az esemény
előtt, abban az esetben nem lesz helyszíni jegyértékesítés.
• Ki kell nyomtatni a jegyeket?
A gyorsabb beengedés érdekében ajánljuk a jegyek kinyomtatását, de nem kötelező,
telefonról is bemutatható.
• 18 éven aluliak részt vehetnek a rendezvényen?
Igen, szülői felügyelettel.

• Szép kártyával lehet jegyet vásárolni?
Nem lehet.
• Lehet jegyet foglalni?
Jegyfoglalás nem lehetséges.
2. Program
• Hánykor van kapunyitás és meddig tart a rendezvény?
Kapunyitás: 19:00
Rendezvény vége: 3:00
Minden programot érintő információ megtalálható a Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/totaldancefesztival/
• Melyik fellépő hánykor kezd?
A fellépők kezdési időpontjáról tájékoztatást nem tudunk adni.
• Mi a fellépők sorrendje?
A fellépők sorrendje elérhető lesz a rendezvény hetén a Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/totaldancefesztival/
3. Helyszín
• Hogyan tudom megközelíteni a helyszínt?
Cím: 1101 Budapest Albertirsai út 10.
- 2-es metróval az Örs vezér térig, onnan a 100-as busszal vagy gyalogosan a Pillangó
utcai metrómegállótól (kb. 15 perc)
- 37 vagy 37A villamossal a Blaha Lujza tértől, a Népszínház utcából
- Személygépkocsival a belváros felől a Kerepesi útról vagy az Örs vezér tere – Fehér út
útvonalon
- Vonattal a Keleti pályaudvarról Kőbánya felső állomásig.
• Melyik kapun keresztül tudunk belépni?
Erről a Facebook oldalunkon adunk tájékoztatást a rendezvény hetén:
https://www.facebook.com/totaldancefesztival/
•
Igen.

Van ruhatár?

4. Fizetés a helyszínen
• Lehet készpénzzel is fizetni a helyszínen?
Nem, a rendezvény készpénzmentes.
• Szép kártyával lehet fizetni?
Nem.

