
BK-46 Shop: Nätförsäljningens BOKNINGS- OCH KÖPEVILLKOR 

1. Dessa boknings- och köpevillkor gäller de av BK-46 Handboll i Karis Idrottshall arrangerade FM-ligamatchers 

och EuroCup-matchers biljettförsäljning. Det innefattar också gratisbiljetter (fribiljetter, sponsorbiljetter, 

säsongbiljetter, ...). 

2. Biljetterna levereras direkt vid inköpstillfället till den av köparen givna e-mailadressen och med ett sms-

meddelande till köparens telefon.

3. Som biljetternas betalningssätt fungerar de finländska nätbetalningsplattformarna.

4. BK-46 Shop’s biljetter har ingen bytes- eller returrätt.

5. I sjukdomsfall återbetalar vi hela inköpspriset. Kunden skall vid förfrågan förete ett läkarintyg. Meddelandet 

härom bör göras till nedan angivna e-mailadress. 

6. Om matchen helt inställs av BK-46 Handboll beroende orsaker returnerar BK-46 Handboll hela biljettpriset på

kundens begäran. Om matchen flyttas till en ny tidpunkt är de betalda biljetterna i kraft.

7. Vid avbokningar bör man kontakta BK-46 Handboll via nedangivna e-mail.

8. Vid eventuella reklamationer skall man kontakt till BK-46 Handboll via nedangivna e-mail.

9. Anmärkningar, annulleringar och reklamationer bör göras senast fyra (4) timmar före matchstart.

BK-46 Shop: Verkkomyynnin VARAUS- JA KAUPPAEHDOT 

1. Nämä varaus- ja kauppaehdot koskevat BK-46 Käsipallon Karjaan Urheiluhallissa pelattavien SM-liigan ja 

EuroCup’in otteluiden lipunmyyntiä. Tämä kattaa myös maksuttomia lippuja (vapaaliput, sponsoriliput, 

kausiliput, ...). 

2. Liput toimitetaan välittömästi oston yhteydessä ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja sms-viestinä 

ostajan puhelimeen.

3. Maksutapoina toimivat suomalaiset verkkomaksut. 

4. BK-46 Shop’in pääsylipuissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. 

5. Sairaustapauksissa palautamme lipun koko hinnan. Asiakkaan on pyydettäessä  esitettävä lääkärintodistus 

sairastumisestaan. Ilmoitus tästä lähetetään allaolevaan sähköpostiin.

6. Jos ottelu kokonaan peruuntuu BK-46 Käsipallosta johtuvista syistä, BK-46 Käsipallo palauttaa asiakkaan 

pyynnöstä koko lippuhinnan asiakkaalle. Jos ottelu siirtyy toiseen ajankohtaan maksetut liput ovat voimassa.

7. Peruutuksissa on otettava yhteyttä BK-46 Käsipalloon allaolevalla sähköpostilla.

8. Mahdollisissa reklamaatioissa on otettava yhteyttä BK-46 Käsipalloon allaolevalla sähköpostilla.

9. Huomautukset, peruutukset ja reklamaatiot on tehtävä viimeistään neljä (4) tuntia ennen ottelun alkua.

BK-46 Handboll r.f. / BK-46 Käsipallo r.y.

Puheenjohtaja: Roger Roos (handboll@bk-46.fi, puh 0400 471 260)

Sihteeri: Mats Fagerström (security@eusec.fi, puh 040 3340894)
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