БИЛЕТИ С НАМАЛЕНИЕ
Отстъпката за билети през ISIC платформата е персонална и от нея могат
да се възползват единствено картопритежатели с валидни ISIC, EYC и ITIC
карти! Билетите или правото на билет с отстъпка не могат да се
преотстъпват или препродават!
ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ
За покупка през мобилното приложение MY ISIC:
•
•
•

Стъпка 1 - Избор на събитие
Стъпка 2 - Съгласяване с настоящите условия
Стъпка 3 - Плащане посредством Epay (онлайн, в офис на Easy Pay,
баномат или банков превод)

За покупка през нашия сайт е необходимо да следвате 4 стъпки:
•
•
•
•

Стъпка 1 – Избор на събитие
Стъпка 2 – Попълване на данни на ISIC картопритежателя
Стъпка 3 – Избор на метод на плащане
Стъпка 4 – Преглед на заявката и плащане.

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ
1. ДСК Директ
2. Epay - възможност за плащане в офис на EasyPay, Банков превод, през
банкомат или онлайн през epay.bg.

ПОЛУЧАВАНЕ ПО E-MAIL (при поръчка през уеб сайта)
Уверете се, че правилно сте написали Вашия e-mail, тъй като на него ще
получите своя билет! Ако не го получите в рамките на 10 минути след
осъществено плащане - пишете на info@isic.bg или се обадете на
телефон: 0886 081 156
При успешно плащане ще видите визуализиран билета директно в
модула "Билети" на вашия телефон.

ОТКАЗ, ЗАМЯНА, ВРЪЩАНЕ НА БИЛЕТИ
Връщането на закупен билет не е възможно, освен ако събитието не се
състои, бъде отложено или настъпят промени в програмата или състава
на участниците. В тези случаи ще бъде възстановена сумата, отпечатана
на лицевата страна на билета . Не се възстановяват евентуално
направени разноски (например за пътуване или хотел). Асоциация за
подпомагане на академичната общност (АПАО) е само посредник при
продажбата на билета и не носи отговорност за възстановяване на
входната такса, но ще направи всичко възможно сумата да бъде
възстановена на кли ента от организатора на събитието.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Клиентът дава съгласието си данните,
посочени от него, да бъдат из ползвани от АПАО за изпълнение на
споразумението ни с него. Клиентът се информира , че това
споразумение може да бъде прекратено по всяко време, при желание от
негова страна. АПАО е дружество, надлежно регистрирано като оператор
на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни
(„ЗЗЛД”).
Попълвайки нас тоящата форма за регистрация във връзка с продажбата
на билети за различни културни събития и концерти по електронен път,
Вие се съгласявате предоставените от Вас: имена, дата на раждане,
телефон и имейл; (всички наричани общо „Лични данни”), да бъдат
съхранявани, обработвани и ползвани от АПАО в качеството му на
оператор на лични данни.
Всички предоставени от Вас Лични данни се съхраняват, обработват и
използват от АПАО за горепосочените цели и и съобразно политиката на
фирмата.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АПАО:
Студентски град, бл. 61Б Гр. София Тел. 0886 081 156

