
1 ALLMÄNNT 

1.1 Dessa villkor gäller mellan Dig som köpare (Kunden) och Nya Tierp Arena AB (556574-
4025), nedan nämnd Arrangören. Plattformen för biljettköp tillhandahålls av iTarget AB 
(559166-0336). 

1.2 iTarget AB tillhandahåller systemet X-ticket för försäljning av Arrangörens biljetter men är 
aldrig ansvarig för arrangörens evenemang. All försäljning av biljetter sker i Arrangörens 
namn och iTarget AB har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot slutkunden. iTarget 
AB har inte heller något ansvar för innehållet i evenemanget.  

1.3 Det är arrangören som anger vilka regler som gäller för tillträde till evenemanget och det är 
Du som kund som har ansvar för att kontrollera dessa evenemangsvillkor innan biljettköp.  

2 KUNDENS ANSVAR VID BESTÄLLNING 

2.1 Det är alltid kundens ansvar att se till att korrekta uppgifter är ifyllda vid beställning. Detta för 
att kunna garantera leverans av biljett.  

2.2 Kunden ansvarar för att kontrollera så att antal biljetter, priskategorier och eventuella platsval 
stämmer innan betalning sker. 

2.3 Alla biljetter är för personligt bruk och får inte säljas vidare i kommersiellt syfte. 

2.4 Köpare som är under 18 år skall ha målsmans tillåtelse. 

3 ÅNGERRÄTT 

3.1 I enlighet med distansköpslagen gäller inte ångerrätt vid köp av evenemangsbiljetter. För 
köp av övriga varor gäller konsumentköpslagen och lagen om distansköp. 

3.2 I vissa fall kan arrangören ha separata villkor för återköp av biljetter och då framgår det av 
arrangörens villkor. 

4 INSTÄLLDA ELLER FLYTTADE EVENEMANG 

4.1 I de fall ett evenemang ställs in eller flyttas så har kunden ansvar att hålla sig informerad om 
detta. För eventuella anspråk på ersättning vid inställda evenemang kontaktas arrangören. 
Om du som kund har rätt till ersättning beror på arrangorens separata villkor för aktuellt 
evenemang. 

5 LEVERANS AV BILJETT 

5.1 Biljetten levereras digitalt via e-post eller sms. Leveransmetoden framgår av 
orderbekräftelsen. Tidpunkten för leverans av biljett beror på hur långt fram i tiden 
evenemanget ligger.  



6 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6.1 I samband med köp så lagrar iTarget AB, för arrangörens räkning, kontaktuppgifter, uppgifter 
om samtycke samt köphistorik i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). 
Personuppgifter behandlas av arrangören i enlighet med dennes personuppgiftspolicy.  

 


