Tokio 2020- kaartaankoop en gebruiksvoorwaarden
Het Organisatiecomité van Olympische Spelen in Olympische Spelen en Paralympics (hierna "het bedrijf"
genoemd) stelt de regels voor het kopen en gebruiken van kaartjes voor het toernooi als volgt vast. Lees deze
voorwaarden aandachtig door voordat u kaartjes koopt en gebruikt. Door een kaartje te gebruiken, te accepteren,
te bezitten of te gebruiken, begrijpt een ticketgebruiker de inhoud van de Voorwaarden en gaat hij akkoord met
de Voorwaarden.
Hoofdstuk 1 <Definitie en interpretatie>
Artikel 1 (definitie)
Definities van elke term die in deze overeenkomst wordt gebruikt, zijn als volgt, naast dat ze afzonderlijk
worden gedefinieerd in deze overeenkomst.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

"Locatie": een plaats die wordt beheerd door de onderneming waar een sessie wordt gehouden en waarvoor
een toegangsbewijs vereist is.
"Plaatsregels" betekent de regels die voor elke locatie zijn vastgesteld. Bevestig de details van de
locatieregels op de website van elke locatie of het officiële loket van elke locatie.
" officiële kaartverkoop bedrijf is een persoon", NOC , NPC , en de NOC of NPC worden genoemd
organisaties uit de Corporation en het IOC of IPC uit de desbetreffende NOCof NPC in het
aangewezen gebied van het ticket Een organisatie die gemachtigd is om te adverteren, te verkopen en
over te dragen
De term "officiële ticket distributeur", de Corporation, de officiële kaartverkoop bedrijf, onze officiële
hospitality pakket provider bevoegd om de kaartverkoop en aan derden uit andere de Corporation en
of verkoop van deze En een bedrijfsentiteit die is aangesteld om te bieden .
De term "officiële hospitality pakket provider", Tokyo 2020 officiële watching tour provider,
Tokyo 2020 Olympische officiële hospitality pakket provider andere bedrijven die de verkoop van
hospitality pakketten in Japan uit de Corporation hebben erkend Zeg ik.
"Persoonlijke informatie" betekent informatie over een levend persoon die een bepaald individu kan
identificeren.
"Sessie" verwijst naar sportevenementen en culturele evenementen van een specifiek tijdsbestek waarvoor
kaartjes worden uitgegeven, waaronder kwalificaties, finales, openings- en sluitingsceremoniën,
evenals onderscheidingen en andere ceremonies. Het kan worden opgenomen.
"Ticket" betekent een ticket voor het hoofdtoernooi uitgegeven door de corporatie.
"Koopgids voor tickets": de Officiële Ticketkoopkaart voor Tokio 2020- kaartjes, uitgegeven door deze
onderneming . De kaartkoopgids wordt gepubliceerd op de officiële ticketverkoopsite
van Tokio 2020 ( https://ticket.tokyo2020.org/ ).
"Ticketkoper " betekent een persoon die een ticket heeft gekocht volgens de Tokyo 2020- kaartregels.
"Officieel kaartverkoopkantoor": een verkoopkantoor waar de onderneming kaartjes verkoopt en
aflevert. Het officiële loket bevindt zich in de buurt van het belangrijkste ticketcentrum en de locatie.
"Tickethouder": een persoon die een ticket bezit op basis van legitieme autoriteit, die een ticket koopt en
houdt van een officiële ticketverkoper, of van een ticketkoper of een derde partij Omvat degenen die
een ticket hebben ontvangen in overeenstemming met de ticketvoorwaarden van 2020 .
"Ticketaanvrager": een persoon die een aanvraag voor de aankoop van een ticket bij de officiële verkoper
van het kaartje heeft ingediend.
De term "ticket aanvraagformulier", de aankoop toepassing van het ticket betekent het aanvraagformulier
op het blad of website om alleen invullen van de tijd.
"Ticketgebruiker" is een generieke term voor kaartaanvragers, kaartkopers en kaarthouders.
" Officiële gastvrijheidpakketaanbieder van de Tokyo 2020 Olympics": een aanbieder van het Olympic
Official Hospitality Package van Olympic 2020 (ziekenhuispakketproduct in de zaal inclusief tickets
voor de 32e Olympische Spelen ( 2020 / Tokio)) Is een persoon aangewezen door de corporatie.
" Officiële toeschouwersleverancier van Tokyo 2020 ": Tokyo 2020 Olympic Official Watching Tour
( reispakketproduct in Japan inclusief tickets voor de 32e Olympische Spelen ( 2020 / Tokio)) of
Tokyo 2020 Paralympics Een persoon die door het bedrijf is aangewezen als leverancier van officiële
kijkrondes ( reispakketproducten in Japan inclusief tickets voor de Paralympische Spelen van 2020 ).
" Officiële Ticket Resale Service van Tokio 2020 " is een officieel online platform waarmee ticketkopers
die rechtstreeks bij ons bedrijf tickets hebben gekocht tickets kunnen doorverkopen.
" Officiële Ticketverkoopsite van Tokio 2020 " betekent onze officiële kaartjeswebsite
( https://ticket.tokyo2020.org/ ), die informatie geeft over tickets en mogelijkheden biedt tot het kopen
van kaartjes. u.

(20) "Ticketvoorwaarden Tokyo 2020 " betekent deze voorwaarden, gids voor ticketaankoop, regels voor het
aanmeldingsformulier voor tickets, ons privacybeleid (https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/ ),
locatie Een algemene term voor regels en andere regels die deze onderneming afzonderlijk opstelt met
betrekking tot regels en tickets.
(21) "Japanse inwoner": een persoon die in Japan woont.
(22) "Overmacht" betekent natuurramp, oorlog, oproer, opstand, burgerlijke onrust, terrorisme, vuur,
ontploffing, overstroming, diefstal, schade als gevolg van schade, staking, beperkte toegang,
weersomstandigheden, bevel van derden, verdediging Het betekent elke oorzaak buiten onze macht,
zoals noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, nationale of lokale openbare acties of
regelgeving.
(23) "Het belangrijkste evenement" betekent de 32e Olympische Spelen ( 2020 / Tokio) en de Paralympische
Spelen van 2020, 2020 .
(24) De " Announcement Association" is een generieke term van
het IOC , IPC , JOC , JPC , NOC's , NPC's , IF's , NV's , het organisatiecomité van de Corporation en
andere Olympische Spelen of Paralympische Spelen. verwijst naar.
(25) "Persoon": een persoon, rechtspersoon, vereniging of andere persoon met rechtspersoonlijkheid.
(26) " INDIEN ": de door het IOC of IPC erkende Internationale Federatie van competities .
(27) " IOC ": het Internationaal Olympisch Comité.
(28) " IPC ": het Internationaal Paralympisch Comité.
(29) " JOC ": het Olympisch Comité van Japan.
(30) " JPC ": het Japan Paralympisch Comité.
(31) " NF ": de nationale federatie of het nationale bestuursorgaan van elke wedstrijd.
(32) " NOC ": het Nationaal Olympisch Comité van elk land.
(33) " NPC ": nationaal paralympisch comité van elk land.
(34) " OCOG ": de stad die is gekozen voor de Olympische Spelen die na de Spelen worden gehouden,
namelijk de Spelen in Beijing 2022 , de Conventie van 2024 in Parijs, de Conferentie van 2028 in Los
Angeles en de Olympische Winterspelen 2026 Een generieke term voor het organisatiecomité van het
evenement.
Hoofdstuk 2 < Toepassing van Tokyo 2020- ticketregels>
Artikel 2 ( Toepassingsgebied van de ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 )
1 . Alle tickets zijn gebonden aan de voorwaarden van de ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 . De
ticketgebruiker moet de regels van de Tokyo 2020- ticketregels volgen voor het aanvragen van tickets , de
ontvangst, het bezit en de wederverkoop en de rechten van de ticketgebruiker met betrekking tot het ticket
zijn door de onderneming erkend onder de Ticketreglementen van Tokyo 2020 Het moet binnen het bereik
worden beperkt.
2 . Het bedrijf kan nieuwe regels stellen voor specifieke evenementen die door het bedrijf worden
gehouden. Naast de ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 moeten ticketgebruikers zich aan die regels houden
om die specifieke gebeurtenis te bekijken .
Artikel 3 ( Wijziging van de ticketvoorwaarden van Tokio 2020 )
De Corporation kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd de inhoud van de Ticketreglementen van
Tokyo 2020 wijzigen. Als we een wijziging aanbrengen die een aanzienlijke invloed heeft op de rechten van de
kaartgebruiker, zullen we u op de hoogte stellen van de wijziging op een door ons voorgeschreven wijze. De
nieuwste versie van deze overeenkomst, Tokyo 2020 officiële kaartverkoop website controleren Kedah en weer.
Hoofdstuk 3 <ticket>
Artikel 4 (inhoud van het ticket)
1 . Alle tickets zijn eigendom van het bedrijf en als het ticket ongeldig wordt of als het ticket wordt verkocht of
gebruikt in strijd met de Tokyo 2020- kaartregels, wordt het bedrijf de tickethouder. U kunt om terugbetaling van
het ticket vragen.
2 . De kaarthouder kan de locatie betreden, de sessie bekijken en de stoel of ruimte gebruiken die door het bedrijf
is aangewezen in overeenstemming met de inhoud van het ticket en de voorwaarden van
de Tokyo 2020- ticketregels.
3 . Met het oog op het bekijken van de sessie toegang tot de locatie, ongeacht de leeftijd van 1 per
persoon 1 ticket vereist. Echter, 2 kinderen onder de leeftijd van, in het geval van het bekijken van een sessie
samen met de houders ticket zonder het gebruik van een zetel in één persoon, ticket houders 1 kind per
persoon 1 aan mensen, de toegang tot de zaal zelfs zonder een ticket En je kunt de sessie zien.

4 . Tickets worden uitgegeven door het bedrijf in overeenstemming met de Tokyo 2020- ticketregels. Het
ticketsysteem omvat een ticket dat is afgedrukt en uitgegeven op één blad, een "print @ home" -ticket dat is
uitgegeven door een ticketgebruiker met twee elektronische gegevens en een ticket dat is uitgegeven via een 3
elektronische ticketservice die is aangewezen door de onderneming. Er is een mobiel ticket weergegeven op het
scherm van de mobiele terminal.
5 . Ticket gebruiker, Tokyo 2020 , behalve in het geval dat uitdrukkelijk heeft erkend in het ticket Algemene
ticket en Tokio 2020 alle of een deel van de door het ticket Voorwaarden verleende rechten, vervolgens
overgedragen aan een derde partij, of worden onderworpen aan beveiligingsmaatregelen Dat kan je niet
Hoofdstuk 4 <Aankoop van Ticket>

Eerste

algemene regel

Artikel 5 (aanvraag van een kaartverkoop)
1 . Om een ticket te kopen voor een specifieke sessie, is het noodzakelijk om de door de corporatie
voorgeschreven aanvraagprocedures te voltooien, zoals het indienen van de vereiste informatie in het
ticketaanvraagformulier en het indienen bij de corporatie. Bovendien wordt het aanvraagformulier voor een
ticket gebruikt wanneer we een aankoop bij ons bedrijf aanvragen. Bij de aankoop van een ticket van een
officiële verkoper van tickets anders dan het bedrijf, moet de afzonderlijk door de officiële verkoper van het
ticket gespecificeerde aanvraagprocedure voor aankoop worden gevolgd.
2 . Toegang tot het ticketaanvraagformulier moet worden voltooid binnen de door de corporatie gespecificeerde
aanvraagperiode. U kunt een kaartaankoop niet aanvragen nadat de toepassingsperiode is verlopen. We zijn niet
verantwoordelijk voor het niet indienen van het ticketaanvraagformulier binnen de toepassingsperiode.
3 . De persoon die de aankoop van het ticket aanvraagt, mag het aanvraagformulier voor het kaartje niet
vervalsen, verwerken, wijzigen of beschadigen. Als de aanvraag voor het kopen van een kaart wordt ingediend
via een vervalst, verwerkt, gewijzigd of beschadigd ticketaanvraagformulier, kan het bedrijf de aanvraag
weigeren. In dit geval is het bedrijf niet verantwoordelijk voor het niet accepteren van de aanvraag voor het
kopen van kaartjes.
4 . Het invoeren en verzenden van een ticketaanvraagformulier garandeert geen kaartaanvragers de aankoop van
een ticket.
5 . De ticketaanvrager kan de inhoud van de applicatie niet wijzigen of de aanvraag annuleren nadat het
ticketaanvraagformulier is ingediend, tenzij de onderneming de aanvraag accepteert.
Artikel 6 (storing bij gebruik portal)
Wij zijn verantwoordelijk voor onjuiste invoer in het ticketaanvraagformulier, onvolledige of onleesbare tekens /
symbolen, technische storingen van het internet of computerhardware of softwarefouten die voorkomen dat het
aanvraagformulier voor een ticket wordt ingevuld. Ik verdraag het niet.
Artikel 7 (beperking van het aantal kaartaanvragen)
Er kan een bovengrens zijn aan het aantal tickets dat tegelijkertijd kan worden gekocht, zodat zoveel mogelijk
mensen de sessie kunnen bekijken. Vanwege het aantal plaatsen in de zaal en de populariteit van de sessie, kan
het aantal beschikbare tickets per sessie worden beperkt. Wanneer de aanvraag tot aankoop van het ticket dat de
bovengrens overschrijdt wordt gemaakt, wordt alleen de bovengrens behandeld als een geldige aanvraag. De
bovengrens van het aantal tickets dat kan worden aangevraagd voor aankoop, wordt bepaald door ons bedrijf en
zal worden gepubliceerd op de officiële kaartverkoopsite van Tokyo 2020 .
Artikel 8 (Wijziging van verkoopnummer / Doorloop van verkoop)
Het totale aantal verkochte tickets wordt door het bedrijf naar eigen goeddunken bepaald en kan op elk moment
worden verhoogd of verlaagd. We kunnen naar eigen inzicht de kaartverkoop beëindigen en
hervatten. Bovendien is het, zelfs als het totale aantal verkochte tickets of de annulering of hervatting van de
kaartverkoop toeneemt of afneemt, niet mogelijk om de inhoud van een ticket dat al is aangevraagd voor
aankoop te wijzigen of annuleren, en ook om het gekochte ticket te wijzigen. U kunt de prijs niet annuleren,
omruilen of terugbetalen.
Artikel 9 ( aankoop van tickets in strijd met de ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 )
1 . Het bedrijf kan naar eigen inzicht de toepassingen weigeren of annuleren die in de volgende items zijn
gespecificeerd.
( I ) Tokio 2020- kaartaanvraag voor aankoop van kaartjes die in strijd met de bepalingen of voorschriften is
gemaakt

( Ii ) Een verzoek om aankoop van een ticket van een persoon die een kaartje mag verkopen, distribueren of
aanbieden in strijd met de ticketregels van Tokyo 2020
( Iii ) Verzoek om kaartaankoop van een persoon die onjuiste informatie of informatie kan indienen die een
verkeerde identificatie kan veroorzaken in het aanvraagformulier voor het ticket
2 . Tickets kunnen alleen worden gekocht bij de officiële ticketdistributeurs. Wij nemen geen
verantwoordelijkheid voor tickets gekocht van andere personen dan officiële ticketverkopers, en we kunnen
dergelijke tickets ongeldig maken zonder terugbetaling en het papier wordt afgedrukt naar de tickethouder U
kunt een teruggave voor uw ticket aanvragen.
3 . Als u een kaartje vindt dat in strijd is met de Tokyo 2020- ticketregels, neem dan onmiddellijk contact op met
het betreffende ticketcentrum.

de tweedeAankoop van kaartjes op

de officiële kaartverkoopsite van Tokyo 2020

Artikel 10 (aankoop van kaartjes)
1 . Inwoners van Japan kunnen tickets rechtstreeks bij ons kopen op de officiële ticketverkoopsite
van Tokio 2020 of bij het officiële ticketverkoopkantoor. U kunt ook kaartjes kopen bij officiële aanbieders van
hospitality-pakketten en andere officiële ticketdistributeurs in Japan.
2 . Inwoners in andere landen dan Japan kunnen kaartjes kopen bij officiële ticketverkopers die gemachtigd zijn
om tickets te verkopen bij elke residentie (de lijst met officiële kaartverkopers is de officiële ticketverkoper
van Tokyo 2020) Controleer de site.) Bewoners in gebieden waar officiële kaartverkopers niet zijn aangewezen,
kunnen kaartjes van het bedrijf kopen nadat het bedrijf kaartjes wereldwijd gaat verkopen. Zodra het bedrijf
kaartjes voor de hele wereld is gaan verkopen, kunnen niet-Japanse ingezetenen kaartjes kopen op de officiële
kaartverkoopsite van Tokyo 2020 .
3 . Als een minderjarige een kaartje koopt, moet hij toestemming vragen van een wettelijke vertegenwoordiger
zoals een ouder of voogd . Het bedrijf kan de aankoop van kaartjes van minderjarigen weigeren of annuleren die
mogelijk niet de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger hebben verkregen.
Artikel 11 (prijsindeling)
Het aantal verkochte tickets wordt bepaald door de ticketvraag en voorraad. Ticket aanvrager, in het ticket van
toepassing geworden vormen de eerste keuze van de zetel species van 1als het ingestemd met een onder het
zadel soort is toegekend, hetzelfde, zelfs wanneer de toewijzing van de eerste keuze van het ticket niet is
ontvangen voor sessie 1 wordt hij geacht aan hebben ondertekend om hetzelfde nummer te kopen een enkel
ticket voor de zetel soorten verschillende zitpositie hieronder.
Hoofdstuk 12 artikel (aankoop toepassing van speciale ticket only)
1 . Het bedrijf verkoopt een speciaal ticket "TOKYO 2020 Everyone Support Ticket" voor twee of meer Japanse
inwoners, inclusief kinderen, senioren of mensen met een handicap .Het supportticket voor Tokyo 2020 kan
alleen door Japanse inwoners worden gekocht. Voor Tokyo 2020 moet iedereen, ten minste één persoon in
de groep, een kind, een senior of een persoon met een handicap zijn. Als iedereen in Tokyo 2020 een juichkaart
gebruikt om de locatie te betreden, breng ze dan allemaal samen. "Kind" betekent mensen jonger dan 12 jaar op
de dag van de sessie , "Senior" betekent diegenen ouder dan 60 op de dag van de sessie , "mensen met een
handicap" betekent beweging, informatie Degenen die beperkt zijn in activiteiten in het dagelijks leven, zoals het
verkrijgen of praten, of degenen wiens activiteitsinhoud of activiteitenniveau is veranderd of beperkt vanwege
een fysieke conditie, mentale toestand of gezondheidsproblemen. Raadpleeg onze richtlijnen voor
toegankelijkheid ( https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/ ) voor meer informatie.
2 . De kaarthouders van het supportticket voor iedereen in Tokyo 2020 wordt gevraagd een certificaat voor
identiteitsverificatie ter plaatse te presenteren om te bevestigen dat er ten minste één kind, senior of gehandicapte
persoon in de groep is Misschien wel Wanneer Tokyo 2020 niet iedereen kan bewijzen dat het de doelpersoon
van het supportticket is, maakt dit bedrijf het supportticket ongeldig met alle Tokyo 2020 en weigert de toegang
tot de ontmoetingsplaats van de groep van de tickethouder Ik kan het.
3 . De details van het supportticket voor iedereen in Tokyo 2020 worden afzonderlijk bepaald door het bedrijf op
de officiële ticketverkoopsite van Tokyo 2020 .
Artikel 13 ( Kopen via de officiële kaartverkoopsite van Tokio 2020 )
De verkoop van tickets door de onderneming vindt plaats in verschillende fasen en er worden regels en
procedures toegepast op de verkoopfase en de categorie ticketaanvrager. Bij het aanvragen van een ticket moeten
aanvragers van een ticket zich aan deze regels en procedures houden. Deze aankoopregels en -procedures
worden gespecificeerd tijdens het aankoopproces en kunnen worden bevestigd op de officiële kaartverkoopsite
van Tokyo 2020 . Als de ticketaanvrager niet probeert te voldoen aan de aankoopregels en -procedures of zich
probeert te verbergen, kan het bedrijf de aankoopaanvraag annuleren.

Hoofdstuk 14 artikel (duplicate toepassing verboden Mino)
Degenen die tickets wensen aan te schaffen, moeten een ticketaanvraagformulier indienen met
hun eigen TOKYO 2020-ID . Het is niet toegestaan om meerdere TOKYO 2020-ID's te registreren en
herhaaldelijk kaarten aan te vragen voor dezelfde sessie van meerdere accounts. Als we dergelijke dubbele
aanvragen vinden, zullen we alle aanvragen voor de dubbele aanvragen van tevoren annuleren zonder
voorafgaande kennisgeving, of alle tickets ongeldig maken die door de dubbele aanvragen zijn gekocht. In dit
geval zullen we het ongeldig gemaakte ticket niet terugbetalen.
Artikel 15 (betalingstermijn en betalingswijze)
1 . Aankoop toepassing van het ticket door het uitvoeren van alleen het ticket aanvrager, de prijs van het ticket,
waarop de aanvraag aankoop, card betaling was (credit card, zegt de betaling met pinpas of prepaid kaart.), Zoals
door de wijze van betaling, dat is de Corporation bedongen Er wordt van uitgegaan dat u akkoord gaat met
betalen. We brengen de ticketaanvrager alleen kosten in rekening voor het toegewezen ticket tussen de tickets
waarvoor de koopaanvraag is gedaan. Aanvragers van een ticket moeten betalen volgens de betaalmethode die
door het bedrijf is vastgesteld op de betaaldatum die is vastgesteld door het bedrijf.
2 . Alleen de betaling per kaart of betaling bij gemakswinkels in Japan die door de onderneming is aangewezen,
is toegestaan als betaalmethode voor de ticketprijs die is aangevraagd voor aankoop op de officiële
ticketverkoopsite van Tokyo 2020 . Het bedrijf kan naar eigen goeddunken de details van de betaalmethode
bepalen.
( 1 ) Als enige payment technologiesponsor van de Olympische Spelen is Visa het enige betaalmerk dat kan
worden gebruikt om tickets te kopen van de officiële ticketverkoopsite vanTokyo 2020 . Op de kaart die wordt
gebruikt om het ticket te kopen, moeten de naam en het adres van de ticketaanvrager zijn geregistreerd en mogen
geen vervalste of gewijzigde kaarten worden gebruikt. We kunnen weigeren een ticket aan te vragen dat in strijd
is met de voorwaarden of het ticket ongeldig maken als het is gekocht in strijd met de voorwaarden.
( 2 ) Betalingen in contanten kunnen alleen worden gedaan in gemakswinkels in Japan die door de onderneming
zijn aangewezen. Op voorwaarde echter dat het totale bedrag van de ticketprijs en de betaling vergoeding is 30 ,
maar alleen in het geval van minder dan een miljoen yen.
3 . Als de stortingsaanvraag niet is voltooid op de vervaldatum die door de onderneming is vastgesteld, kan de
onderneming de aanvraag ongeldig maken wanneer de aanvraag voor de aankoop van het ticket is voltooid. Zelfs
als schade aan de ticketaanvrager of een derde wordt veroorzaakt door de ongeldigverklaring van de aanvraag,
neemt de corporatie geen enkele verantwoordelijkheid. Bovendien kan de corporatie in dit geval het gebruik van
de service met betrekking tot de kaartaankoop door de ticketaanvrager opschorten en het gebruik van elke
service met betrekking tot de daaropvolgende kaartaankoop weigeren.
Artikel 16 (tarief van de vergoeding)
Aanvragers van een ticket worden opgelopen voor transacties met dit bedrijf, zoals ticketuitgifte, betaling,
ontvangstprocedures, enz., Zoals ticketuitgiftetoeslag, bezorgingskosten, regelingskosten voor betalingen in de
supermarkt, naast het ticketbedrag Alle kosten worden betaald.
Artikel 17 (aanduiding van de zitplaats)
1 . We zullen, naar eigen goeddunken, de kaartverkoper een stoel of ruimte toewijzen om de sessie te bekijken,
afhankelijk van het type stoel van het gekochte ticket. De ticketkoper kan niet vragen om een wijziging in de
aangewezen stoel of ruimte.
2 . Bij het aanvragen van de aankoop van meerdere tickets in één keer, zal het bedrijf zoveel mogelijk
aangrenzende stoelen proberen aan te wijzen. De aangewezen stoel kan een zitplaats zijn over het gangpad of
een voor- of achterbank.
3 . Wanneer het noodzakelijk wordt geacht voor de werking van de Spelen, zoals het vaststellen van de locatie en
het veiligstellen van de veiligheid, is de stoel of ruimte die van tevoren is aangewezen gelijk aan of gelijk aan of
hoger Het kan worden veranderd naar de plaats.
Artikel 18 (ontvangst van kaartjes)
1 . Het bedrijf wijst een ticket toe en geeft een ticket uit aan de koper van het ticket als wordt bevestigd dat de
volledige betaling voor het ticket is betaald. De onderneming kan de uitgifte van het ticket waarvoor de
koopaanvraag is gedaan, reserveren totdat wordt bevestigd dat de betaling is gedaan.
2 . Op het moment van de procedure voor het kopen van een kaartje, kiest de kaartverkoper uit de volgende
betaalmethoden. Daarnaast kan de corporatie, indien nodig, afzonderlijk bepalen hoe het ticket te ontvangen.
( 1 ) Aflevering van het ticket dat op papier is afgedrukt naar het adres dat is opgegeven door de koper van het
ticket ( alleen in Japan geldig.) Ticketuitgiftetoeslag en verzendkosten worden in rekening gebracht .)

( 2 ) Ontvangst van een ticket dat op papier is afgedrukt bij het officiële ticketverkoopkantoor (er kan een apart
uitgifteprobleem van toepassing zijn) en bovendien niet voor de verkoop van loterijen.)
( 3 ) "Print @ Home", waar de koper van het ticket het ticket thuis afdrukt met een printer enz.
( 4 ) Download van een mobiel ticket met behulp van de elektronische ticketservice gespecificeerd door onze
onderneming (ontvangst met mobiele terminal)
3 . Ongeacht de wijze van ontvangst is het niet toegestaan om een kopie of kopie van het ticket aan een derde
partij aan te bieden. De handeling van de ticketkoper die een kopie of kopie van het ticket aan een derde
verstrekt, is een overtreding van de Tokyo 2020- ticketregels en de Corporation kan alle gekochte tickets
ongeldig maken zonder restitutie.
4 . Als de koper van het ticket een aflevermethode kiest om het ticket op papier af te leveren op het aangewezen
adres, moet hij of zij het adres in Japan opgeven om te worden bezorgd tegen de datum die door de onderneming
is bepaald. U kunt geen postbus (of iets dergelijks) opgeven als verzendadres. Tickets worden afgeleverd op het
adres dat is opgegeven door de kaartkoper door onze aangewezen koerier. Het wijzigen van het verzendadres is
beperkt tot de periode gespecificeerd door onze onderneming. Als het ticket om een of andere reden niet wordt
afgeleverd, zoals een onbekend verzendadres of een afwezigheid bij aflevering, zal het bedrijf het geregistreerde
e-mailadres van de ticketkoper per e-mail melden. In dit geval kan de koper van het kaartje om herlevering op
kosten van de koper van het ticket vragen of ervoor kiezen om te ontvangen via de mobiele terminal of print @
home. Als u 7dagen voor aanvang van uw sessie nog geen ticket hebt ontvangen , neemt u contact op met het
klantenservicecentrum. In dit geval ontvangt u het ticket volgens de methode die wordt gespecificeerd door de
mobiele terminal of print @ home of een ander bedrijf.
5 . Als u ervoor kiest om een ticket te ontvangen bij het officiële ticketkantoor, kan alleen de ticketkoper het
ticket ontvangen.
6 . De kaartkoper dient de inhoud onmiddellijk na ontvangst van het ticket te controleren. Neem onmiddellijk
contact op met het klantencentrum van het ticket als er een fout is in de inhoud van het ticket.
7 . Deze onderneming neemt geen verantwoordelijkheid voor het niet-ontvangen en vertragen van het ticket,
behalve wanneer er een reden is om te worden toegeschreven aan de schuld van ons bedrijf.
Artikel 19 (Verantwoordelijkheid van de kaarthouder)
Ticketbeheer is de verantwoordelijkheid van de tickethouder. Je kunt de locatie misschien niet betreden met een
ontbrekend of gemanipuleerd ticket. Wij zijn niet aansprakelijk voorverlies, diefstal, misplaatsing, schade of enig
ander gebruik van de ticketinformatie (inclusief ticket- QR- code) of de accountinformatie van TOKYO 2020
ID door derden door de tickethouder . Het doet. Nadat het ticket is verkocht, de Algemene eerste 40 restitutie op
basis van het artikel of toepasselijk recht Mr. behalve in het geval waarvoor zij wordt erkend, abonnees
terugbetaling van het ticket naar de Corporation Mr. niet kan worden bepaald.

Koop kaartjes bij het derde officiële ticketkantoor
Artikel 20 (Hoe te kopen bij het officiële loket)
1 . Bij het officiële ticketkantoor kan iedereen kaartjes kopen.
2 . Wanneer u een kaartje koopt bij het officiële ticketkantoor, kan het nodig zijn om een ticketaanvraagformulier
in te dienen: de naam, het adres, de contactgegevens van de ticketaanvrager en de naam van de persoon die van
plan is om de sessie met de ticketaanvrager te bekijken Het kan nodig zijn om persoonlijke gegevens in te vullen
die zijn opgegeven door ons bedrijf. Raadpleeg de officiële ticketverkoopsite van Tokio 2020 of het officiële
ticketverkoopkantoor voor informatie over het kopen van andere tickets .

4e

prijs

Artikel 21 (ticketprijs)
De prijs van het ticket wordt bepaald door het bedrijf in Japanse yen. Hoewel de prijs van het ticket inclusief btw
is (inclusief verbruiksbelasting) , is de vergoeding vermeld in artikel 16 van de Voorwaarden, zoals
de ticketuitgiftetoeslag, de bezorgkosten, de betalingskosten voor de supermarkt etc.

Koop tickets bij de vijfde officiële ticketdistributeur
Artikel 22 (Aankoop van kaartjes bij officiële ticketverkoopmaatschappijen)
1 . Het bedrijf kan een organisatie of agentschap aanwijzen als een officiële ticketdistributeur in een specifiek
gebied, na de nominatie van het NOC of NPC . De officiële verkoper van het ticket is verantwoordelijk voor het
bepalen van de regels en procedures voor het beheer van kaartverkoop binnen het aangewezen gebied, na
voorafgaande goedkeuring door het bedrijf. Officiële ticketverkopers kunnen het aantal tickets beperken dat
ticketaanvragers kunnen kopen en beslissen hoe ze tickets kopen, distribueren en betalen. In het geval van een

conflict tussen de aankoopregels van de officiële ticketverkoper en de Ticketreglementen van Tokyo 2020 ,
hebben de Ticketregels van Tokyo 2020 voorrang.
2 . De officiële verkoper van het kaartje kan, naar eigen goeddunken, weigeren het kaartje te verkopen aan
iedereen die probeert te verbergen of die zich mogelijk niet houdt aan de aankoopregels die zijn vastgesteld door
de officiële verkoper van het kaartje. u. Daarnaast zijn officiële kaartverkopers verplicht om tickets te weigeren
aan personen die geacht worden gevaar voor overdracht of voorleggen van tickets in strijd met
de Tokyo 2020- ticketregels.
3 . Officiële ticketverkopers verkopen tickets in de valuta van het gebied dat door de officiële ticketverkoper is
aangewezen, en gebruiken ook de door Bloomberg aangekondigde
tarieven ( https://www.bloomberg.com/markets/currencies ) Converteer ticketprijs van Japanse yen naar lokale
valuta. Ticketkosten of bankkosten die worden gemaakt door kaartbetalingen of valutaconversie, zijn voor
rekening van de ticketkoper.
4 . Officiële ticketverkopers kunnen voor elk ticket een redelijke vergoeding in rekening brengen, naast de
nominale waarde van het ticket. Deze vergoeding is voor de Olympische Spelen, van de nominale waarde van
het ticket 20 mag niet meer dan%, ticket 1 per vel 6000 en de bovengrens van de yen.
5 . Ongeacht waar je woont , als je een kaart vindt die lijkt te zijn aangeboden in strijd met
de Tokyo 2020- ticketregels, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
Hoofdstuk 5 <toelating, bekijken>

Eerste

tickethouderplicht

Artikel 23 (Plicht van de kaarthouder)
1 . De tickethouder begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bekijken van de sessie gevaarlijk kan zijn.
2 . Abonnees , zal verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het eigendom van hun veiligheid en de mensen
van hun eigen en hun kinderen vergezellen.
3 . De tickethouder is verantwoordelijk voor het gedrag van de begeleidende kinderen en voor hun naleving van
de ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 .

Tweede

in- en uitgang

Artikel 24 (bekijken)
1 . Houd rekening met de tijd voor de sessie vóór het begin van de sessie, rekening houdend met de reistijd naar
de locatie en de tijd die nodig is voor veiligheidsinspectie. Als een tickethouder binnenkomt nadat de sessie is
gestart, moet u mogelijk wachten tot de pauzetijd van de sessie of wordt u de toegang geweigerd. Als de
tickethouder laat aankomt op de locatie om andere redenen dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf, zoals
persoonlijk gemak of vertraagd transport, zal het bedrijf het ticket niet terugbetalen.
2 . We kunnen de invoer van kaarthouders beperken of de invoer vertragen om redenen zoals wanneer de
voorgaande sessie niet eindigt zoals gepland. Zelfs als de tickethouder nadeel ondervindt vanwege dergelijke
beperkingen of vertragingen bij de toelating, is het bedrijf niet aansprakelijk en wordt het ticket niet ingewisseld
of terugbetaald.
Artikel 25 (toelating)
1 . Om ervoor te zorgen dat de kaarthouder de locatie kan betreden en de sessie kan bekijken, is het noodzakelijk
om een geldig ticket aan het personeel van de locatie te tonen.
2 . Op verzoek van een medewerker van het bedrijf, een persoon in de hal, een politieagent,
enz., Moet de kaarthouder reageren op identiteitscontrole en bevestigen dat hij het ticket houdt in
overeenstemming met de ticketregels van Tokyo 2020 . Het moet zo zijn
Artikel 26 (veiligheidsinspectie)
1 . Om de veiligheid van de sessie te garanderen, kan het bedrijf beveiligingsinspecties uitvoeren bij de
kaarthouders zelf en hun bezittingen.
2 . Als de kaarthouder weigert een veiligheidscontrole uit te voeren, kan de kaarthouder de locatie niet betreden
en moet hij onmiddellijk vertrekken als hij al is ingeschreven. In dit geval zal het bedrijf het ticket dat door de
tickethouder wordt bewaard, niet terugbetalen.
Artikel 27 (verbod op terugkeer)
Houders van een ticket kunnen hetzelfde ticket niet opnieuw invoeren als ze de locatie verlaten, tenzij dit door de
corporatie is toegestaan. Wanneer de kaarthouder de locatie verlaat, kan het bedrijf het ticket ongeldig maken en

de stoel of ruimte aan anderen verkopen, tenzij er een onvermijdelijke situatie is, zoals evacuatie in geval van
nood. u.
Artikel 28 (exit)
We kunnen vragen om een kaartpresentatie wanneer de kaarthouder de locatie verlaat.

Derde blik

(regels in de hal)

Artikel 29 (effectief ticket mobiel)
1 . De kaarthouder moet het kaartje altijd bij zich hebben tijdens het bekijken van de sessie en moet het ticket
tonen als een vertegenwoordiger van het bedrijf, een griffier op de locatie of een politieagent om bevestiging
vraagt no. Als u geen kaartje geeft, wordt u mogelijk gevraagd de locatie te verlaten.
2 . Het bedrijf kan de uitgang van de locatie vereisen voor personen die de locatie betreden met behulp van
tickets die zijn verkregen in strijd met de ticketregels van Tokyo 2020 , en kan verdere gerechtelijke stappen
ondernemen.
Artikel 30 (persoonlijke eigendom)
Er is geen plaats om de bagage van de kaarthouders op te slaan op de locatie, maar er zijn bepaalde locaties voor
kinderwagens en rolstoelen. Afhankelijk van de locatie kun je echter geen kinderwagen meenemen en we
kunnen er op onze aangewezen plek voor zorgen. Bovendien neemt deze onderneming geen enkele
verantwoordelijkheid over de veiligheid van de eigendommen van de kaarthouder.
Artikel 31 (verboden artikelen)
1 . Het bedrijf kan de kaarthouders beperken om de locatie binnen te halen. De kaarthouder kan de locatie niet
betreden met voorwerpen die in strijd zijn met dergelijke beperkingen.Als wordt geconstateerd dat de
tickethouder de beperkingen voor carry-ins in de zaal heeft, verlaat u het item onmiddellijk of verlaat u de
locatie. Daarnaast zal het bedrijf de relevante autoriteiten op de hoogte stellen als het vaststelt dat de kaarthouder
een artikel heeft dat in strijd is met de wet.
2 . Een lijst met importbeperkingen wordt tijdig door de corporatie vastgesteld en wordt ook op
de Ticketreglementen van Tokyo 2020 geplaatst. Het bedrijf kan de inhoud van de lijst met dergelijke
beperkingen wijzigen en kan beperkingen instellen voor de specifieke locatie of sessie.
Artikel 32 (Verboden Handelingen)
Als blijkt dat de tickethouder de volgende handelingen heeft uitgevoerd, kan hij de toegang tot de locatie
weigeren of de locatie naar goeddunken van de onderneming verlaten. In dit geval wordt het ticket dat door de
tickethouder wordt bewaard niet terugbetaald. Een meer gedetailleerde lijst van verboden handelingen zal tijdig
worden vastgesteld in onze onderneming en zal worden gepubliceerd op de Tokyo 2020- kaartregels. Het bedrijf
kan de inhoud van de lijst van dergelijke verboden handelingen wijzigen en kan ook de verboden zaken in een
specifieke locatie of sessie definiëren.
· Handelingen die de soepele implementatie van de sessie kunnen verstoren
· Handelingen die het bekijken van sessies kunnen verstoren
· Handeling die het leven, het lichaam en eigendommen kan schaden
· Handelingen die het beheer en de werking van de locatie kunnen schaden
· Handeling die de wet schendt
· Andere verboden handelingen gespecificeerd door de corporatie
Artikel 33 (schieten)
1 . Session is een evenement van openbaar, de staat en het gedrag van abonnees in de zaal in en rond de sessie
wordt uitgevoerd, door hun aard, het is gemaakt voor het publiek, ook over het gedrag van de abonnees in de
sessie privacy Let op: dit is geen garantie.
2 . De kaarthouder wordt gefotografeerd en geregistreerd door een derde partij die is gedelegeerd door het IOC ,
zoals het IOC , IPC of de omroep, nieuwsmedia, sociale media netwerk, IF , NOC of OCOG. , Of op een andere
manier worden opgenomen, en zolang ze in staat zijn om maximaal te overleven in toepasselijke wetgeving
zonder aanklacht tijdens of na de Spelen (tenminste in het publieke domein) De Olympische Spelen, in elk
formaat, media, technologie (inclusief huidige en toekomstige ontwikkelingen), commercieel of niet, op
vieringen, of direct of indirect. Olympische beweging en het IOC in verband met de ontwikkeling van hun foto's,
video's, opgenomen U stemt ermee in om het ding te gebruiken, en dergelijke.
3 . Kaarthouders kunnen foto's, video's maken en audio opnemen in de zaal. Bovendien moet de kaarthouder het
geld aan de kaarthouder of zijn agent betalen met betrekking tot deintellectuele eigendomsrechten ( inclusief de
rechten van artikel 27 en artikel 28 van de auteursrechtwet) van het IOC met betrekking tot deze inhoud . Of

stemt ermee in om de rechten onafhankelijk te houden zonder toestemming van deze personen, en verder
behoudt de kaarthouder alle rechten op deze inhoud ( artikelen 27 en 28 van de auteursrechtwet).Overdracht aan
het IOC en ermee instemmen om de persoonlijkheidsrechten van de auteur niet uit te oefenen.
4 . Op basis van de voorgaande alinea is het IOC beperkt en herroepbaar, zodat de kaarthouder de inhoud die is
gemaakt en die op de locatie is opgenomen, kan gebruiken voor persoonlijke, privé, niet-commerciële en nietpromotionele doeleinden. Rechten worden aan de kaarthouder verleend. Kaarthouders kunnen de video's en
geluiden die zijn gemaakt of opgenomen op de locatie echter niet opnemen zonder voorafgaande toestemming
van het IOC , zoals televisie, radio, internet (inclusief sociale media en livestreaming, enz.) En andere
elektronische media. Het is niet mogelijk om te distribueren of te verspreiden (inclusief het aanbieden van andere
derde partijen) in (inclusief niet alleen bestaande, maar ook die welke in de toekomst door nieuwe technologieën
zijn ontwikkeld).
5 . De tickethouder is verplicht om te schieten, op te nemen, enz. In het "Niet-schietgebied" dat is aangewezen in
de ruimte en zijn omgeving, en in het beperkte gebied dat is aangewezen door het bedrijf, IOC en anderen die
door deze personen zijn geautoriseerd Je kunt geen opnames maken.
6 . Houders van tickets mogen geen scores, statistieken of andere informatie over evenementen die plaatsvinden
op de locatie verzamelen, verspreiden, verzenden of publiceren voor reclame of weddenschappen.
Hoofdstuk 6 <Variaties>

1e

toegankelijkheid

Artikel 34 (Toegankelijkheid)
1 . We zullen ernaar streven de nodige ondersteuning te bieden zodat mensen met een handicap de sessie kunnen
bekijken. Als u hulp in het bekijken van sessie, de aankoop toepassing van het ticket moet op het moment van
het lichaam, neem dan aangeboden aan de Corporation of een andere officiële distributeur van biljetten.
2 . Er is een beperkt aantal rolstoelstoelen beschikbaar voor
rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikerskaartjes kunnen alleen worden gekocht bij de officiële
ticketverkoopsite van Tokyo2020 en bij het officiële ticketverkoopkantoor. De rolstoelgebruiker ticket 1 die
bladen, voor degenen die de gebruiker van de rolstoelgebruiker ticket begeleiden gekocht, het ticket van dezelfde
sessie een andere 1 kan worden gekocht om vellen toe te voegen (bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker ticket 2 Als
u een enkel ticket koopt , kunt u een begeleidend ticketper gebruiker van elk rolstoelgebruikerskaart
kopen, zodat u in totaal tickets voor twee metgezellen kunt kopen.) . En de bovengrens van het totale aantal van
de ticket van de bijbehorende persoon kan bieden kopen, kunnen een rolstoelgebruiker ticket op een moment, de
eerste 7 zijn de bepalingen van het artikel te volgen . Als u een rolstoelgebruikersticket wilt aanschaffen,
selecteert u het rolstoelgebruikersticket in het ticketaanvraagformulier en geeft u het vereiste aantal zitplaatsen
op.

Tweede

doorverkoopverbod

Artikel 35 (geen doorverkoop)
1 . Abonnees, de eerste 36 , met uitzondering van de zaak in artikel bepaalde, niet in staat zijn om het ticket te
verkopen aan een derde partij, ongeacht van het internet, de krant, de locatie of medium, zoals een ticket winkel,
het ticket doorverkoopaanbod Ya Adverteren niet. Bovendien mogen tickets niet aan derden worden verstrekt,
samen met of als onderdeel van andere goederen of diensten. Dit omvat de overdracht van het recht dat door het
ticket is erkend of vertegenwoordigd aan een derde partij, zoals het verstrekken van ticketinformatie
zoals de QR- code van het ticket of het overdragen van de TOKYO 2020-ID aan een derde partij.
2 . Tickets verkocht of geadverteerd voor verkoop of verkoop in strijd met de Tokyo 2020 ticketregels zijn
ongeldig. Voor ongeldig gemaakte tickets kan de corporatie worden verplicht ze terug te geven. We ruilen of
retourneren geen tickets die ongeldig zijn geworden.
3 . Tickets kunnen niet worden gebruikt voor adverteren, adverteren, veilingen en marketing (inclusief
wedstrijden, prijsvragen, sweepstakes, enz.). Tickets die voor dit doel worden gebruikt, zijn ongeldig. Voor
ongeldig gemaakte tickets kan de corporatie worden verplicht ze terug te geven. In dit geval zullen we het
ongeldig gemaakte ticket niet terugbetalen.
4 . U mag geen tickets kopen of kopen van iemand die niet de officiële kaartverkoper is, behalve zoals
toegestaan door artikel 36 . Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor tickets gekocht van personen die geen
officiële kaartverkopers zijn.
5 . De tickethouder, op verzoek van het bedrijf, tot het einde van het toernooi, de inhoud van het ticket dat de
eigenaar bezit (doelsessie, mijn ticket op de officiële ticketverkoopsite van Tokyo 2020 en het uitgegeven ticket)
Moet bekend worden gemaakt)). Als de tickethouder het ticket bovendien aan een derde partij heeft
overgedragen, zal de tickethouder (met inbegrip van de persoon die in het verleden de tickethouder was), op

verzoek van de onderneming, de inhoud van het overgedragen ticket ontvangen. ( Inclusief de doelsessie, mijn
ticket op de officiële ticketverkoopsite van Tokio 2020 en het nummer dat wordt beschreven op het uitgegeven
ticket.) En details van de overnemer (inclusief naam, adres en contactgegevens van de overnemer) Moet
openbaar worden gemaakt.
6 . Om ongeoorloofde doorverkoop te voorkomen, komen alle kaarthouders van te voren overeen over de
volgende inhoud.
(1) Wanneer een derde partij (inclusief een winkel of een online winkel) een kaartje vindt waarvoor een
verkoop of aanbieding te koop of te adverteren is, vraagt het bedrijf de derde partij De inhoud van het ticket en
de persoonlijke gegevens van de tickethouder die het ticket heeft verkocht, kunnen worden bekendgemaakt en de
tickethouder mag de onderneming of de derde niet betwisten over de openbaarmaking. .
(2) Wanneer wordt vastgesteld dat een ticket wordt opgemaakt met behulp van een site voor het doorverkopen
van tickets, wordt een online veiling, een online vlooienmarkt, een online dienst zoals een SNS of een dienst
voor de verkoop van een ticket of een advertentie gemaakt. is, de vennootschap mag, (I) van de dienstverlener,
kan de inhoud van het ticket te ontvangen, en de bekendmaking van de tentoongestelde het ticket of de verkoop
van het aanbod of de persoonlijke gegevens van de abonnees die de advertentie gemaakt ( ii)Namens de
tickethouder is het mogelijk om de serviceprovider te verzoeken om de vermelding van het ticket stop te zetten
en te stoppen met het plaatsen van de informatie met betrekking tot het ticket, en de tickethouder is verplicht om
dergelijke informatie openbaar te maken en te stoppen met aanbieden We zullen geen bezwaar maken tegen de
onderneming of haar dienstverleners met betrekking tot de opschorting van het plaatsen van berichten.
7 . Ongeoorloofde doorverkoop van kaarten kan strafrechtelijk worden bestraft en de onderneming kan de politie
op de hoogte brengen als zij dergelijke doorverkoop of aanbiedingen of advertenties aantreft.
Artikel 36 (uitzondering op wederverkoopverbod)
1 . Overboeking van tickets die rechtstreeks bij ons zijn gekocht bij een derde partij is alleen toegestaan tegen de
wederverkoopprijs bij de officiële ticketverkoopservice van Tokyo2020 . De ticketkoper kan het ticket echter,
ongeacht de service, alleen aan familieleden of vrienden van de ticketkoper, collega's en andere bekenden
overdragen. Zelfs in dit geval mag u geen geld of winst ontvangen die de nominale waarde van het ticket
overschrijdt als overdrachtsprijs of andere vergoeding voor overdracht.
2 . Het bedrijf kan bevestigen dat het ticket wordt bewaard in overeenstemming met de identiteit van de
tickethouder of ticketregels van Tokyo 2020 bij de ingang of de locatie . Als de identiteit van de kaarthouder niet
kan worden bevestigd of als de kaarthouder vaststelt dat het bedrijf niet de persoon is die het bezit erkent, kan de
persoon worden gevraagd de locatie te verlaten.

Verander, stel de derde sessie uit en stop deze
Artikel 37 (wijziging van sessie)
1 . Het sessieschema kan onderhevig zijn aan veranderingen zoals versnelling, vertraging, annulering,
opschorting, uitstel, enz., Naar goeddunken van het bedrijf, vanwege het weer, de status van de toernooibezetting
en beveiliging. Dit bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies veroorzaakt aan de kaartgebruiker als gevolg
van de wijziging van het schema van de sessie, behalve wanneer dit wordt vermeld in de Ticketvoorwaarden
van Tokyo 2020 .
2 . Als het rooster van de sessie verandert, zullen we proberen de kaartverkoper van de wijziging in redelijke
mate op de hoogte te stellen, maar de tickethouder is verantwoordelijk voor het bevestigen van de wijziging.
alstublieft. We kunnen niet garanderen dat kaarthouders op de hoogte worden gesteld van vertragingen,
annuleringen, aanpassingen, vertragingen, enz. Voordat de sessie start.
3 . De officiële website van het Tokyo 2020 Organisation Committee ( https://tokyo2020.org/jp/ ) is de enige
website die een officieel wedstrijdschema biedt voor dit bedrijf, en informatie over sessieannuleringen en
geplande wijzigingen U kunt de site bekijken. We garanderen niet de juistheid van het officiële wedstrijdschema,
inclusief de datum en tijd van het evenement gepubliceerd op andere websites, de deelnemende landen / teams
en de gegevens van andere websites of de lijst met deelnemende landen / teams. Ik neem geen
verantwoordelijkheid.
Artikel 38 (vertraging van de sessie)
1 . Evenals de starttijd van de sessie werd vertraagd, sessie (einde is verlengd sessie is 's avonds laat als het op
dezelfde dag wordt beëindigd 0 , waaronder een geval waarin meer dan uur.), Het ticket van de sessie is
onderworpen aan terugbetalen U kunt ook geen tickets uitwisselen voor een andere sessie.
2 . Zelfs als de sessie wordt opgeschort, als het bedrijf vaststelt dat de sessie grotendeels is voltooid, komt het
ticket voor die sessie niet in aanmerking voor terugbetaling en kan het worden ingewisseld voor een ticket voor
een andere sessie. Ik kan het niet.

3 . Als het bedrijf vaststelt dat de sessie is opgeschort en niet volledig is voltooid en als een nieuwe sessie anders
dan de oorspronkelijk geplande sessie is opgezet, wordt de corporatie Naar goeddunken van ( 1 ) kan de
tickethouder de nieuwe sessie bekijken met gebruik van het originele ticket, of ( 2 ) het ticket kopen volgens de
regels van de Tokyo 2020Ticketregels zonder een ticket voor de nieuwe sessie te wijzigen We zullen een van de
volgende dingen doen om terugbetaling toe te staan.
4 . Als de sessie is opgeschort en het bedrijf vaststelt dat het nog niet volledig is voltooid en als het moet worden
geïmplementeerd als onderdeel van een andere sessie die al is gepland, is er geen nieuwe sessie opgezet. In dit
geval beslist de onderneming naar eigen goeddunken de afhandeling aan de kaartkoper of de kaarthouder
( inclusief de terugbetaling van het ticket in overeenstemming met de procedure uiteengezet in
de Tokyo 2020 Ticketregels). We zullen echter onder geen enkele voorwaarde tickets voor een andere sessie
uitwisselen.
Artikel 39 (Annulering van een sessie)
1 . We kunnen de sessie naar eigen goeddunken beëindigen. Met betrekking tot surfen, zelfs als de wedstrijd
geheel of gedeeltelijk niet wordt gehouden vanwege omstandigheden zoals golven, wordt niet beschouwd dat de
sessie is geannuleerd zolang het gerelateerde festival evenement wordt gehouden. .
2 . Als de sessie wordt geannuleerd, proberen we de koper van het ticket vooraf op de hoogte te stellen van het
effect van de annulering in redelijke mate, maar de informatie over de annulering van de sessie is de officiële
officiële organisatie van het Tokyo 2020 Games Organiserend Comite. U kunt op de website controleren, dus
houders van een ticket zijn ervoor verantwoordelijk dat de sessie is geannuleerd. We kunnen niet garanderen dat
de tickethouder op de hoogte wordt gebracht van de beëindiging van de sessie voordat de sessie start.
3 . Als de sessie wordt geannuleerd, kan de ticketkoper een terugbetaling aanvragen volgens de
ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 .

4e

teruggaveprocedure

Artikel 40 (behoudens restitutie)
1 . Restitutie van tickets is beperkt tot de nominale waarde van het ticket. Bovendien zijn ticketrestituties de
enige remedie en zijn ticketuitwisselingen, wijzigingen, annuleringen en ticketretours niet toegestaan.
2 . Als restitutie van het ticket is toegestaan, zal het bedrijf het ticketbedrag aan de ticketkoper restitueren in
overeenstemming met de ticketvoorwaarden en -procedures van Tokio2020 die door het bedrijf zijn
vastgesteld. Vergoedingen zoals uitgiftekosten voor tickets, verzendkosten en kosten voor betalen in de buurt
van de supermarkt komen niet in aanmerking voor restitutie.
3 . Restitutie wordt alleen gegeven aan ticketkopers die tickets rechtstreeks van het bedrijf hebben
gekocht. Tickethouders die geen ticketkopers zijn, kunnen geen restitutie ontvangen.Daarnaast kunnen
kaartkopers die tickets hebben gekocht van officiële kaartverkopers die geen deel uitmaken van ons bedrijf, geen
directe terugbetaling van ons bedrijf ontvangen. Neem daarom contact op met het contactpunt van de officiële
verkoper voor vragen over terugbetaling.
4 . Terugbetalingen worden gedaan door het officiële bedrijf en de officiële ticketverkoper zoals beschreven in
het vorige gedeelte. Andere toernooi-gerelateerde partijen, waaronder het IOC , zijn niet verplicht om
ticketkopers en -kaarthouders te vergoeden.
Artikel 41 (Restitutiemethode)
1 . Als het de ticketkoper is toegestaan om het ticket van het bedrijf terug te betalen, moet de ticketkoper een
terugbetaling aanvragen op de officiële kaartverkoopsite van Tokyo 2020tegen de door de corporatie
aangewezen datum . Wanneer u een teruggave aanvraagt, moet u op zijn minst het stoeltype en het aantal te
restitueren tickets vermelden. De details worden door dit bedrijf bepaald en zullen tijdig op de officiële
ticketverkoopsite van Tokyo 2020 worden geplaatst.
2 . Tickets kunnen niet lokaal worden terugbetaald, inclusief het officiële ticketkantoor. Het is ook noodzakelijk
om restitutieprocedures uit te voeren voor tickets die zijn gekocht bij het officiële ticketkantoor op de officiële
ticketsite van Tokyo 2020 .
3 . Terugbetalingsprocedure kan worden uitgevoerd vanaf de pagina van mijn ticket op de officiële
ticketverkoopsite van Tokyo 2020 .
4 . Bij het terugbetalen van een kaartje dat vergezeld gaat van een buitenlandse overboeking, kan de koper van
het ticket onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen, vertragingen of andere lasten (of buitenlandse
overboeking is mogelijk niet toegestaan), kosten voor overschrijving / ontvangst, etc. Mogelijk worden er kosten
in rekening gebracht (dit kan leiden tot een niet-restitueerbaar bedrag).

Vijfde

persoonlijke informatie

Artikel 42 (persoonlijke gegevens)
Het bedrijf verwerkt de persoonlijke informatie die door de ticketgebruiker aan het bedrijf wordt verstrekt
in overeenstemming met het privacybeleid van het bedrijf (https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/ ). Dit omvat
het delen van persoonlijke informatie met het IOC en de IPC .

Uitsluiting van de zesde antisociale kracht
Artikel 43 (Uitsluiting van antisociale strijdkrachten)
Een persoon die een kaartverkoop aanvraagt of een kaartaanvrager, kaartkoper of kaarthouder, bedreigt of
belemmert criminele organisatie, lid van criminele organisatie, geassocieerd lid van criminele organisatie,
criminele organisatie gerelateerde onderneming, algemene vergadering van aandeelhouders Handelen als een
socialist, een activist die probeert illegale winsten te behalen als sociaal activist, een activist die illegale belangen
nastreeft als politiek activist, of een criminele organisatie gerelateerde organisatie met vergelijkbare kennis,
vergelijkbare organisaties of individuen Als het bedrijf vaststelt dat het verband houdt met sociale
bevoegdheden, weigert het bedrijf kaartjes aan deze personen te verkopen of over te dragen, en maakt het ook
toegang tot de locatie en het bekijken van sessies mogelijk. Je kunt de locatie weigeren of bestellen.

Ongeldigverklaring van het zevende ticket
Artikel 44 (ongeldigverklaring van het ticket)

1 . Elk ticket dat is verkregen, overgedragen, opnieuw verzegeld, verkocht of gebruikt en dat in strijd is met
de Ticketreglementen van Tokyo 2020 , is ongeldig zonder terugbetaling en alle rechten die door het ticket
worden verleend of worden vertegenwoordigd, verliezen hun geldigheid. Je kunt de locatie niet betreden
met een ticket voor gehandicapten en de sessie bekijken.
2 . Dit bedrijf annuleert de TOKYO 2020 ID- gebruikskwalificatie van de ticketkoper volgens
de organisatorische servicevoorwaarden van de serviceorganisatie van de Tokyo 2020-vergadering
( https://id.tokyo2020.org/terms/ja/index.html ) Er is iets. In dit geval wordt het ticket dat is gekocht door de
koper van het ticket ongeldig, ongeacht wie het ticket heeft.
3 . Als het ongeldig gemaakte ticket een papieren ticket is dat is uitgegeven door het bedrijf, moet de
tickethouder het ongeldig gemaakte ticket onmiddellijk terugsturen naar het bedrijf op verzoek van het bedrijf.
Dat zal het niet zijn.

Achtste

verantwoordelijkheid

Artikel 45 (disclaimer)
1 . Het bedrijf, de officiële ticketdistributeur en de toernooi- vereniging zijn niet verantwoordelijk voor verloren,
gestolen, beschadigde of beschadigde tickets, en zelfs in deze gevallen geeft het bedrijf geen tickets opnieuw uit.
.
2 . U kunt de sessie niet bekijken met een vervalst of ongeldig ticket. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid voor de verwerving van valse of ongeldige tickets. Koop kaartjes bij de officiële
ticketdistributeur.
3 . De verantwoordelijkheid van de kaarthouder voor transport, accommodatie, eten, enz., Die de kaarthouder
regelt om de sessie te bekijken, is de verantwoordelijkheid van de tickethouder. Ons bedrijf, officiële
ticketverkoper en deze toernooigebonden organisatie kunnen helemaal geen verantwoordelijkheid nemen.
4 . Ons bedrijf, officiële kaartverkoper, locatie-eigenaar en manager, of een ontvanger van dit bedrijf die
betrokken is bij de werking van het toernooi of de toernooigebonden organisatie zijn de kaarthouders, tenzij er
een reden is om de schuld te geven. Neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schade die kan optreden
tijdens het bekijken van een sessie.De disclaimers omvatten bijvoorbeeld het volgende.
( 1 ) Schade veroorzaakt door de correcte uitvoering van de sessie, zoals de bal en het duiken van
wedstrijdmateriaal in de toeschouwerstoel tijdens de sessie
( 2 ) Schade veroorzaakt door schending van de Tokyo 2020- kaartregels door ticketgebruikers
( 3 ) Schade veroorzaakt door overmacht
Artikel 46 (overmacht)
Dit bedrijf Tokyo 2020 als het niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen bepaald in het ticket
Algemene de oorzaak niet in het geval van variabele-drag, de Corporation isniet verantwoordelijk voor de breuk.
Artikel 47 (beperking van aansprakelijkheid)
In het geval dat de kaartgebruiker schade oploopt als gevolg van schending van de Tokyo 2020- kaartregels
door dit bedrijf, is de bovengrens van het bedrag van de schadevergoeding voor de kaartgebruiker gerelateerd

aan aankoopaanvraag, aankoop of bezit zolang de wet dit toelaat. Het is het totale bedrag van de nominale
waarde van het ticket. Bovendien is de Corporation niet aansprakelijk jegens kaartgebruikers voor speciale
schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de schending door het bedrijf van de Tokyo 2020kaartregels. Een dergelijke beperking is echter niet van toepassing als de onderneming opzettelijke of grove
nalatigheid heeft met betrekking tot een overtreding.
Hoofdstuk 7 <Algemene bepalingen>
Artikel 48 (effectiviteit van resterende clausules)
Als een bepaling van de Ticketreglementen van Tokyo 2020 ongeldig wordt verklaard om welke reden dan ook,
blijven de overige bepalingen geldig.
Artikel 49 (taal)
Deze voorwaarden zijn gemaakt in het Japans. In het geval van een conflict tussen de Voorwaarden opgesteld in
het Japans en de inhoud van de Japanse vertaling van de Voorwaarden verstrekt door de onderneming of de
inhoud vertaald in andere talen aangeboden door de officiële ticketverkoper, De regels hebben voorrang.
Artikel 50 (Regeringsrecht / bevoegde rechter)
1 . De ticketvoorwaarden van Tokyo 2020 zijn onderworpen aan de Japanse wetgeving.
2 . Als er een geschil bestaat tussen de Corporation en de Ticketgebruiker met betrekking tot de Ticket- of
Tokyo 2020 Ticket-voorwaarden, zullen de partijen te goeder trouw overleg plegen en dit oplossen.
3 . In het geval van het vorige lid is de Tokyo District Court, als het geschil niet is opgelost, de exclusief
bevoegde rechtbank van de rechtbank voor het eerste proces voor het geschil.
Hoofdstuk 8 <Contact opnemen>
Artikel 51 (Aanvragen)
Neem voor vragen over tickets contact op met het ticketklantcentrum dat vermeld staat op de officiële
ticketverkoopsite van Tokyo 2020 of de officiële ticketverkoper die het ticket heeft gekocht.

