
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI 
İZLEYİCİ KARTI BİFOKART KLASİK TALEP FORMU
Borusan Sanat (Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi), bünyesinde faaliyet 
gösteren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) etkinlikleri ile ilgili öncelik ve ayrıcalıklar 
sunan izleyici kartları (BİFOKART Klasik ve BİFOKART Gold) sunuyor.

BİFOKART Klasik’in sağladığı avantajlar
• Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) seri biletlerini genel satışa sunulmadan önce, 
 belirtilen zaman diliminde Biletix üzerinden alma imkânı 2

• Seri bilet satış döneminde BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi konserlerinde
 %20 oranında indirim
• Sezon boyunca BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi konserleri için, 
konser başına 2 (iki) biletle sınırlı olmak üzere %10 indirim hakkı 3

• Bostancı–Lütfi Kırdar ICEC arası ücretsiz servis imkânı 5

• Borusan Sanat etkinlikleri hakkında öncelikli bilgilendirilme 6

• BİFOKART Klasik ücretsizdir. BİFO’nun sezonluk seri biletini alma koşuluyla verilir. 
 Kart bir konser sezonu boyunca geçerlidir ve  avantajlar bir kişi içindir 1

KOŞULLAR
1 BİFOKART Klasik avantajlarından yararlanma ancak seri bilet alma koşuna bağlıdır. Seri bilet, BİFO’nun 19 Ekim 2017’de başlayan ve 17 Mayıs 
2018 tarihinde sona eren konser sezonu içerisinde İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleştireceği 12 adet konserin her birinden 1 (bir) adet olmak 
üzere 12 biletlik bir seriyi ifade eder. Seri alma koşulu, Lütfi Kırdar ICEC serisinin satın alınması anlamına gelir. Seri bilet alınmadığı takdirde, kartlar 
geçersiz sayılır ve kart sahibi yukarıdaki avantajlardan yararlanma hakkını kaybeder. 
2 BİFOKART Klasik sahibi, BİFO sezon konserleri ve Borusan Sanat’ın düzenlediği etkinliklerde, her gösteri için süreyle sınırlı öncelikli satınalma 
hakkına sahip olur. Öncelik hakkı, kart sahibinin konser/etkinlik biletlerini, genel satıştan önceki bir tarihte temin edebilme hakkı demektir. Bu 
hakkın süresini belirleme yetkisi Borusan Sanat’a aittir. Borusan Sanat, bu yetkisini her konser ve gösteri için ayrı ayrı kullanabilir.
3 Kart hamiline Borusan Sanat’ın düzenlediği konser ve etkinliklerde indirim uygulanır. İndirim hakkı öncelik hakkından bağımsızdır. Kart sahibi, 
öncelik hakkı bulunmadığı dönemlerde dahi indirim hakkından yararlanır. 65 yaş üstü izleyiciler, emekliler, engelliler, öğrenciler ve öğretim 
görevlileri, bu indirime ek olarak %10 indirim hakkına sahiptir.
4 BİFOKART Klasik 1 (bir) kişiliktir.
5 Bostancı–Lütfi Kırdar ICEC arası servis duyuruları SMS ile yapıldığından, bu hizmet konusunda bilgilendirilmek için iletişim bilgilerinizde cep 
telefonunuzun bulunması gerekir. Servis hizmeti yalnızca konser günü ve konser saatinden 2 saat önce, hem gidiş hem de konser sonrası dönüş 
olarak verilir. Servis hizmeti servis aracının yolcu kapasitesi ile sınırlı olup kapasite üzerindeki taleplerden Borusan Sanat veya BİFO sorumlu 
değildir.
6 Kart sahibi, Borusan Sanat’ın düzenlediği konserler ile kültür ve sanat etkinlikleri hakkında öncelikli olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme, kart 
sahibinin verdiği iletişim bilgileri doğrultusunda e-posta ve/veya SMS yoluyla gerçekleştirilir.
7 İletişim bilgilerinin yanlış veya eksik verilmesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan Borusan Sanat sorumlu değildir.
8 BİFOKART Klasik ücretsizdir. 

Bu formla izleyici, BİFOKART Klasik’in yukarıda maddeler halinde belirtilen avantajlarını öğrendiğini ve karttan yararlanma koşullarını kabul 
ettiğini ve 1 (bir) adet BİFOKART Klasik kart talep ettiğini beyan eder.

2016-2017 sezonu için BİFOKART Klasik'im var, yenilemek istiyorum     (    ) 

BİFOKART Klasik Talep Eden Kişinin:    

BİFOKART Klasik Numarası (mevcut BİFOKART Klasik sahipleri için):

Adı
Soyadı
İletişim Adresi

E-posta          
Cep Tel.
Doğum Yılı             (Doğum yılınız kart şifresi olarak belirlenecektir)

Yukarıdaki koşulları okudum   (imza)

Başvuru Teslim Süresi ve Adresi
Bu formu en geç 20 Nisan 2017 Perşembe gününe kadar 
BİFO konserlerinin olduğu tarihlerde İstanbul Lütfi Kırdar 
ICEC’teki danışma masalarına bırakabilir, 0212 243 33 76 
numaralı faksa ya da bifokart@borusansanat.com adresine 
gönderebilir veya posta yoluyla aşağıdaki adrese 
ulaştırabilirsiniz:

Borusan Sanat 
BİFOKART Programı 
İstiklal Caddesi 160A Beyoğlu, İstanbul

20172018

STELLA HAZBAY İLYAZER

0815450221659900
KLASİK


