
Népszabadság–Erkel Színház előfizetési akció 

 Részvételi feltételek 

 

1.    Az akció szervezője 

 

Az akció szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest Futó utca 35-

37.; a továbbiakban: Kiadó) és az Erkel Színház (székhely: 1087 Budapest, II. János Pál 

pápa tér 30.; a továbbiakban: Színház) együttesen: Szervezők.  

 

2.    Az Erkel Színház előfizetői akcióban részt vevő személyek 

 

Az akcióban részt vehet mindentermészetes személy, aki az akció időtartama alatt 6 hónapos 

új vagy meghosszabbított Népszabadság-előfizetést rendel meg és fizet ki, valamint az 

akcióban való részvételi szándékát jelzi a 06 (40) 510-510-es számon. 
 

Ajánlatunk a 6 hónapra újonnan előfizető vagy meglévő előfizetésüket 6 hónapra 

meghosszabbító megrendelőinkre és befizetőinkre vonatkozik. A színházbérlet kézbesítésének 

feltétele az akciós időszakon belül történő – jelenleg érvényes előfizetés lejáratától kezdődő – 

6 hónapos Népszabadság-előfizetés, vagy új, 6 hónapos Népszabadság-előfizetés 

megrendelése és az előfizetési díj befizetése.  Csak azon előfizetőink számára tudjuk a 

bérleteket biztosítani, akik előzetesen regisztrálták Népszabadság-előfizetésüket a Kiadó 

ügyfélszolgálatánál, valamint befizették az előfizetési díjat. 

 

3.    Az akció időtartama 
 

Az akciós időszak: 2016. augusztus 29-től a készlet erejéig, de legkésőbb 2016. szeptember 

21-ig tart. 

 

4.    Az akció meghirdetésének módja 

 

Az akció hivatalos hirdetései a Népszabadság napilapban és online felületein történik.  

 

 5.   Az akció menete 

 

Az akcióban való részvétel feltétele, hogy az olvasó a 06 (40) 510-510-es telefonszámon 

jelezze az akcióban való részvételi szándékát és bérletigényét. A jelzést követően, 6 hónapos 

előfizetési díjat befizesse az akció időtartama – 2016.08.29-2016.09.21 – alatt. 

 

A megrendelést követően a megrendelőnek csekket vagy a számlát küldünk a fizetés módjától 

függően. A befizetések beérkezésének sorrendjében biztosítjuk az előfizetőinknek a 

bérleteket. A megrendeléskor az előfizető köteles megadnia elérhetőségét (telefonszám 

és/vagy e-mail cím), amelyen a Kiadó értesíteni tudja az előfizetőt a bérletek átvételéről. Az 

Erkel Színház bérlet ajánlatunk a készlet erejéig érvényes, és a befizetések sorrendjében 

biztosítjuk az előfizetők számára.  



6 hónapos előfizetés esetén a Szervezők egy darab, két személyes Erkel Színház bérletet 

biztosítanak az előfizetéshez.  

A bérletek átvételéről a Kiadó a bérletre jogosult személyeket az első előadás előtt legkésőbb 

3 munkanappal értesíti. 

 

6. Megrendelés és információ: 

 

Megrendelés és információ a 06 40 510 510 (munkanapokon 8 és 16 óra között) 

telefonszámon, illetve az akcióról szóló leírás elérhető a nol.hu/erkel weboldalon. 

7. Erkel Színház – Népszabadság Bérlet pontos ismertetője 

 

Bérlet típusa: Kizárólag a Népszabadság előfizetői számára összeállított bérlet 

A Népszabadság-bérlet előadásai: 

 

2016.09.26 hétfő 19.00   Zsura60 

2016.10.02 vasárnap 19.00 Giacomo Puccini: Bohémélet 2.0 

2016.11.05 szombat 11.00 Giacomo Puccini: Tosca 

2016.12.04 vasárnap 19.00 Gaetano Donizetti: Lammermoori Lucia 

 

 

A bérlet előadásai konkrét időpontra és helyre szólnak, valamint automatikus belépésre 

jogosítanak. A bérletek csak a megadott előadásokon használhatók fel. 

A Kiadó az előadások megrendezésével, lebonyolításukkal kapcsolatban felelősség nem 

terheli. Az előadásokkal, azok megrendezésével és esetleges elmaradásukkal kapcsolatban 

további információ: www.opera.hu, +36-1/332-6150 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 16. 

 

http://www.opera.hu/

