
VANLIGT ÅTERKOMMANDE FRÅGOR____________________________________________________________
HAR INTE UNDERTECKNAT BOKNINGEN INOM TRE DAGAR, FINNS MIN BOKNING KVAR ÄNDÅ?Svar: Ja, så länge du själv inte har avbokat bokningen så står den kvar tills vi meddelar annat.

HÄMTAR VI UT SITTPLATSBILJETTERNA I FÖRVÄG?Svar: Sittplatsbiljetterna får ni i ett kuvert på plats, vid bordet eller i lokalen som är reserverat i företagsnamn eller privat. 

FRÅN VILKEN TID HAR VI BORDET?Svar: Bordet är reserverat från två timmar före matchstart.

HUR BETALAR VI & NÄR?Svar: Som privatperson betalar ni på plats, antingen med kontanter eller med kort. Ni kan också välja förskottsbetalning om ni så önskar. Som företag har man möjlighet att få en faktura i efterhand.

VI ÄR ETT FÖRETAG ELLER EN STÖRRE GRUPP SOM INTE KOMMER TILL ARENAN I SAMLAD TRUPP. VAD SÄGER VI TILL SAMTLIGA SOM SKALL GÅ IN OCH VART GÅR DE IN?Svar: Ni går in via entré 1 som ligger till vänster om stora huvudfoajén. Stora skyltar på väggen hänvisar till restaurang, konferens och loger. Uppge vilket företag ni kommer från eller i vilket namn bokningen står i, så blir ni avprickade på en gästlista av entrévärd.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN SPORTBAR OCH RESTAURANG OM MAN BOKAR EN LÖRDAG RESPEKTIVE VECKODAG?Svar: i Sportbaren har vi ingen möjlighet att reservera bordet i periodpaus, sittplatsbiljetterna är placerade på kortsidan i anslutning till Sportbaren. Det serveras alltid en buffé.
I restaurangen har man möjlighet att gå tillbaka till sitt bord i periodpauserna, sittplatsbiljetterna är på mittensektion södra långsidan. Det serveras buffé då matchen spelas 16.00. Vid kvällsmatcher serveras två eller trerätters alternativ där kaffe och dessert serveras i första periodpaus.

VI BLIR MINDRE ANTAL ÄN BOKAT OCH MATCHEN SPELAS I MORGON. KAN VI AVBOKA?Svar: Våra avbokningsregler säger att man kan avboka tre vardagar innan matchtillfället (om inget annat anges i bekräftelsen) utan att man blir betalningsskyldig. Kan man inte få tag på ersättare blir man debiterad det antal som står på bokningsbekräftelsen. 

VI HAR REDAN BILJETTER/ÅRSKORT. MÅSTE VI BOKA BORD ÄNDÅ?Svar: Ja! Alla bokningar måste beställas i förväg. För att vi ska kunna hålla vår kvalitet på mat och service ser vi att detta respekteras. Vi vill även att det ska vara trivsamt att röra sig i våra lokaler. 
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