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15 DE JUNHO | PAVILHÃO DO ANHEMBI - SÃO PAULO

Este é o seu e-ticket Ingresso meia-entrada. Imprima e apresente este na entrada para ter acesso ao evento. 
This is your e-ticket Ingresso half price. Print it and present it at the entrance to have access to the event.

skolsensation.com.br

SERVIÇO AO CLIENTE|Client Support

sac@paylogic.com.br

Produção e Organização|Production and Organization

TERMOS E CONDIÇÕES|TERMS AND CONDITIONS 
Os Termos e Condições da Paylogic Nederland BV, que se encontram no website, são 
aplicáveis a esses tickets.
The terms and conditions of Paylogic Nederland BV, to be found on the website, 
apply to these tickets.
Durante a sua visita ao evento, os termos e condições da organização e do local 
também são aplicáveis.
During your visit to the event the terms of conditions of the organization and the 
location are applicable as well.

Recebido| Received

ABERTURA DOS PORTÕES: 20h30 
GATES OPEN: 20h30

SHOW DE ABERTURA: 22h30
SHOW START: 22h30

TÉRMINO: 05h30
ENDING: 05h30

MOTORISTA DA RODADA: é mais divertido ir e voltar. Por isso, escolha 
o motorista da rodada, o herói que não irá beber só para levar seus amigos de 
volta para casa com segurança.
DESIGNATED DRIVER: it’s more fun to go and return form the event. So, 
choose your designated driver, the hero that won’t drink and will take his/
her friends home safely. 
Estacionamento Amigo: se não puder dirigir, vá embora de táxi e volte 
mais tarde para buscar seu carro com segurança, pelo mesmo valor até as 
16h de 16 de junho de 2013. Fazem parte do Estacionamento Amigo: o 
estacionamento Unipare (Rua Voluntários da Pátria, 344), o estacionamento 
Big Park (Rua Voluntários da Pátria, 499) e o estacionamento do 
Sambódromo (Rua Professor Milton Rodrigues, portão 30).
Friends Parking: if you’re under no condition to drive, take a taxi and come 
back to pick up your car later for the same price till 16h00 on the 16th 
of June 2013. Participating parkings: Parking Unipare (Rua Voluntários 
da Pátria, 344), Parking Big Park (Rua Voluntários da Pátria, 499) and 
Sambódromo Park (Rua Professor Milton Rodrigues, portão 30).

ATENÇÃO|Attention 
É inútil fazer uma cópia de um Paylogic e-ticket.
It’s useless to make a copy of a Paylogic e-ticket.
Cada e-ticket tem um código de barras único e pode ser usado apenas uma 
vez. Ele será checado junto com o RG no acesso.
It’s useless to make a copy of a PayLogic e-ticket. Each ticket has an unique 
barcode and can only be used ones. It will be checked together with your 
original ID at the entrance of the event.
Para perguntas, você pode mandar um email para sac@paylogic.com.br ou 
visitar o helpdesk no http://www.paylogic.nl/login
For questions you can send an e-mail to sac@paylogic.com.br or visit the 
helpdesk on http://www.paylogic.nl/login
Imprima este e-ticket e leve até a entrada do evento.
Print this e-ticket and bring it with you to the event.
Se for dirigir, não beba.
Don’t drink and drive.

INFORMAÇÕES GERAIS 
GENERAL INFORMATION
•A utilização do traje completo na cor branca (parte de cima e parte de baixo) 
é obrigatória durante toda a permanência no evento.
•The dress code throughout the event is white (both upper and lower part); 
non compliance to the dress code means you will be refused access to the 
event without right to restitution of ticket price.
•Agasalhos também devem ser brancos. Outros acessórios podem ser 
coloridos.
•Jackets and coats used in the event, must be white. Other accessories may 
be colored.
•É obrigatória a apresentação de documento oficial original com foto.
•It’s obligatory showing an official ID with photo.
•Entrada só para maiores de 18 anos.
•Access only to those 18 years and older.
•É obrigatória a apresentação de documento legal que comprove a condição 
de beneficiário para meia entrada.
•It’s mandatory presenting a legal document proving your eligibility to a 
half price ticket.
•Se for de Metrô, você deverá descer na estação Tietê e, a partir desse local, 
pegar o ônibus gratuito que irá para a entrada Skol Sensation. 
•If travelling by metro, you should get off at Tietê Station and take a free bus 
to the entrance of the event.

AÇÕES DE CONSUMO RESPONSÁVEL
RESPONSIBLE CONSUMPTION ACTIONS
METRÔ/ÔNIBUS: Skol Sensation oferece o traslado oficial na estação de 
Metrô do Tietê, a partir das 19h. Obrigatória a apresentação do ingresso e 
do RG original.  
METRO/BUS: Skol Sensation offers a free shuttle service by bus from the 
Tietê Metro Station as of 19h00 on the evening of the event. To take the bus 
you need to show your ticket or voucher and original ID.
TÁXI: estarão à disposição na saída do evento.
TAXI: will be available at the exit of the event.
VAN: ligue para (11) 3621-5777 e reserve uma van para a sua galera ir e 
voltar do Skol Sensation, com valor promocional.
VAN: call +55 11 3621-5777 to reserve a van for you and your friends to go 
to and return from Skol Sensation at a special price.
drink and will take his/her friends home safely. 

E-TICkET INGRESSO

M
EIA-ENTRADA

Skol Sensation / Pre Sale Natal

Ingresso/Ticket (Entrada Meia)
Pre-Sale ticket
Preço:R$ 110,00Data: 15 - 16 Junho 2013
 Pavilhão de Exposições do Anhembi 
No. do pedido: 13145051
Nome do cliente: Araan Branco 
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