Vígszínház | jegypénztár
1137 Szt. István krt. 14.
Telefon: 329 23 40
Nyitva tartás: 11.00 – 19.00

Vígszínház | előcsarnok
Jegyvásárlás az előadások ideje alatt
a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.
Telefon: 329 39 20 Fax: 329 39 21
Nyitva tartás: hétfő – csütörtök: 10.00 – 18.00 péntek: 10.00 – 17.00

Pesti Színház | jegypénztár
1052 Váci utca 9. Telefon: 266 55 57
Nyitva tartás: 13.00 – 19.00

Allee Bevásárlóközpont | Kultúra Szigete (földszint)
1117 Október huszonharmadika utca 8-10. Telefon: 06 30 519 3619
Nyitva tartás: kedd – péntek: 11.00 – 19.00
szombat: 10.00 – 18.00

Hűségkártya
kuponfüzet
2015 | 2016

Ön is egyike hűséges látogatóinknak?
Tudja, hogy évadonként több mint
350.000-en választják a Vígszínházat?
Hűséges nézőinket most megjutalmazzuk!
Váltsa ki Ön is Víg Hűségkártyáját, amely már most
állandó 5% kedvezményre jogosítja Önt jegyvásárláskor
a számtalan egyéb különleges kedvezmény mellett!
Bérletmegújításkor, új bérlet vásárlásakor vagy 12.000 Ft feletti egyösszegű
jegyvásárlás esetén ingyenesen hozzájuthat új kártyájához.
Csatlakozzon most, hogy egész évadban élvezze hűségprogramunk
kedvezményeit, és váltsa be a kuponfüzetben szereplő exkluzív ajánlatokat!

Víg Hűségkártya – Számoljon velünk, számítunk Önre!

A HÓNAP ELŐADÁSA
Nézze meg minden hónapban 20% kedvezménnyel a Vígszínház
és a Pesti Színház legnépszerűbb előadását!
Részletekért keresse a vigszinhaz.hu-t és a Facebook oldalunkat!
Minden hónap 25-én tesszük közzé a következő hónap kiemelt előadását.

JEGYELŐVÉTEL
Foglalja le helyét elsőként! Látogasson el értékesítési pontjainkra minden hónap 25-től,
hiszen hűségkártyás nézőinknek már 5 nappal a következő havi jegyárusítás
megkezdése előtt lehetősége nyílik jegyvásárlásra.
A jegyelővételi lehetőség az interneten váltott jegyekre nem vonatkozik.

Kupon kód

vig120

A Mester és Margarita
Játék a kastélyban
Tévedések vígjátéka
A revizor
Hegedűs a házetetőn
Jóembert keresünk
Popfesztivál 40
Koldusopera
Makrancos Kata

20%
kedvezmény
egy szabadon
választott
vígszínházi
előadásra

Kupon kód

vig020

Játszd újra, Sam!
Képzelt beteg
Túl a Maszat-hegyen
Találkozás
A vágy villamosa
Sylvia
Sógornők
A kellékes
Mikve
Toldi

Kupon kód

pesti20

20%
kedvezmény
egy szabadon
választott
pesti színházi
előadásra

Vendégjáték

Egyen-igyon Vígan, sorban állás nélkül
– vásárolja meg előre kétféle Víg Büfé kuponunkat
17% kedvezménnyel!
kupon1

20%

• 1 db Víg süti, 1 db Sajtos „Házi” perec, 1 db üdítőital vagy ásványvíz Ár•1000 Ft
kupon2 • 1 db Víg süti, 1 db sajtos „Házi” perec,
1 db üdítőital vagy ásványvíz, 1 pohár édes vagy száraz pezsgő Ár •1500 Ft
A részletekért keresse a nézőtéri büfé és a Szervezési Iroda munkatársait

kedvezmény

minden vendégjátékra
a Vígszínházban és
a Pesti Színházban
Kupon kód

vph020

Legyen vendégünk
egy kávéra!
A kupon felmutatásával minden hűségkártyával
rendelkező nézőnk elfogyaszthat egy kávét
a Vígszínház és a Pesti Színház nézőtéri
büféjében az évad során egy alkalommal.

Ajándékozzon

Vígszínházat!

önleges
Ke r e s se k ül
einket!
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Arany bérlet | 5 előadás
Ezüst bérlet | 3 előadás
Bronz bérlet | 2 előadás
Csillagszóró bérlet | 4 előadás

Lepje meg szeretteit felejthetetlen vígszínházi élményekkel!
Válasszon négyféle karácsonyi bérletünkközül és állítson össze
egyedi bérletet új bemutatóinkból és repertoár előadásainkból
akár 20% kedvezménnyel.

Ha november 5. és január 31. között
legalább 2 db bérletet
vagy 4 db jegyet vásárol,
megajándékozzuk
egy exkluzív jegyzetfüzettel.

Vígbónusz | 400 Ft

Vígbónusz | 500 Ft

A bónusz beváltható a 2016. február 1. és március 31. között műsorra tűzött előadásokra,
a Vígszínház és a Pesti Színház jegypénztárában, a Szervezési Irodánkban,
az Allee Bevásárlóközpontban kialakított jegyárusító helyen,
valamint a www.vigszinhaz.hu oldalon.

A bónusz beváltható a 2016. április 1. és június 15. között műsorra tűzött előadásokra,
a Vígszínház és a Pesti Színház jegypénztárában, a Szervezési Irodánkban,
az Allee Bevásárlóközpontban kialakított jegyárusító helyen,
valamint a www.vigszinhaz.hu oldalon.

Két jegy vásárlásához legfeljebb egy utalvány használható fel. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze!
Az utalvány értékéből készpénz nem adható vissza.
Az akció a karzatra, pótszékre és állóhelyre váltott jegyekre nem vonatkozik.

Két jegy vásárlásához legfeljebb egy utalvány használható fel. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze!
Az utalvány értékéből készpénz nem adható vissza.
Az akció a karzatra, pótszékre és állóhelyre váltott jegyekre nem vonatkozik.

Legyen hűséges nézőnk
a 2016 | 17-es évadban is!
Érvényesítse hűségkártyáját bérlete megújításánál vagy új bérlet vásárlásánál is,
így akár 25% kedvezménnyel nézheti meg
a következő évad szenzációs bemutatóit!
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A kuponfüzet ajánlatait kizárólag a Víg hűségkártyával rendelkező nézőink vehetik igénybe.
A kuponok csakis a Víg hűségkártyával együtt érvényesek és
a kártyával történő előzetes beazonosítás után használhatók fel.
A kuponfüzet ajánlatai sem a hűségkártya tulajdonosoknak járó 5% kedvezménnyel,
sem a Vígszínház egyéb más aktuális kedvezményével nem vonhatók össze.
Egy kupon csak egyszer, és maximum 4 jegy vásárlására használható fel,
pótszékre és karzatra nem érvényes.

A kuponfüzet 2015. november 5. és 2016. június 15. között érvényes.
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hűségkártya

Felhasználási feltételek

A ká
a Néző / Po rtya feljogosítja tulajd
nt Program
onosát
ajánlataiba
n való részvé
Érvényes a
telre.
Vígszínház
saját jegyér
tékesítési po
ntjain.
A kár tya nem
ruházható át.

A kuponfüzet ajánlatai beválthatók személyesen vagy online a Vígszínház és a Pesti Színház
megjelölt előadásaira a színház saját értékesítési pontjain. Az aktuális műsorról és az utalványok
felhasználásáról érdeklődjön értékesítési pontjainkon, valamint a www.vigszinhaz.hu oldalon.

Ingyenes zöld számunk | 06 80 204 443
Jegyinformáció | szervezes@vigszinhaz.hu
ww w.vigszin

Az akció az interneten váltott jegyekre nem vonatkozik.

ha z.hu

www.vigszinhaz.hu

