
 

Benvolgut  Jaume , 

Ens plau donar-te la benvinguda al servei de venda d'entrades per 

internet  del Teatre Lliure. 

Com a nou usuari del nostre servei de venda d'entrades, volem 

agrair-te la teva confiança amb una oferta exclusiva de 2 entrades 

a 12€ per escollir entre molts dels espectacles de la Temporada 

15/16. 

Per tal de facilitar la gestió del teu compte d’usuari, així com aclarir 

qualsevol dubte en la compra d’entrades i gestió d’abonaments, 

t’aconsellem que consultis les guies de gestió que t’adjuntem tot 

seguit. 

Si al moment de donar-te d’alta com a usuari t’has subscrit al nostre 

butlletí electrònic, a partir d’ara rebràs setmanalment informació 

sobre la nostra activitat i ofertes exclusives. Pots comprovar 

aquesta subscripció o modificar-la des de la secció “modifica el teu 

perfil” del teu compte d’usuari. 

Ens retrobem al Lliure! 



Benvolgut  Jaume , 

Ens plau donar-te la benvinguda al servei de venda d'entrades per 

internet  del Teatre Lliure. 

Com a nou usuari del nostre servei de venda d'entrades, volem 

agrair-te la teva confiança amb una oferta exclusiva de 2 

entrades a 12€ per escollir entre molts dels espectacles de 

la Temporada 15/16. 

Per tal de facilitar la gestió del teu compte d’usuari, així com aclarir 

qualsevol dubte en la compra d’entrades i gestió d’abonaments, 

t’aconsellem que consultis les guies de gestió que t’adjuntem tot 

seguit. 

Si al moment de donar-te d’alta com a usuari t’has subscrit al 

nostre butlletí electrònic, a partir d’ara rebràs setmanalment 

informació sobre la nostra activitat i ofertes exclusives. Pots 

comprovar aquesta subscripció o modificar-la des de la secció 

“modifica el teu perfil” del teu compte d’usuari. 

Ens retrobem al Lliure! 



Benvolgut  Jaume , 

Ens plau donar-li la benvinguda al servei de venda d'entrades per 

internet  del Teatre Lliure. 

Com a nou usuari del nostre servei de venda d'entrades, volem 

agrair-li la seva confiança amb una oferta exclusiva de 2 

entrades a 12€ per escollir entre molts dels espectacles de 

la Temporada 15/16. 

Per tal de facilitar la gestió del seu compte d’usuari, així com aclarir 

qualsevol dubte en la compra d’entrades i gestió d’abonaments, li 

aconsellem que consulti les guies de gestió que li adjuntem tot 

seguit. 

Si al moment de donar-se d’alta com a usuari s’ha subscrit al 

nostre butlletí electrònic, a partir d’ara rebrà setmanalment 

informació sobre la nostra activitat i ofertes exclusives. Pot 

comprovar aquesta subscripció o modificar-la des de la secció 

“modifiqui el seu perfil” del seu compte d’usuari. 

Ens retrobem al Lliure! 



Benvolguts  Jaume i família, 

Ens plau donar-los la benvinguda al servei de venda d'entrades per 

internet  del Teatre Lliure. 

Com a nou usuari del nostre servei de venda d'entrades, volem 

agrair-los la seva confiança amb una oferta exclusiva de 2 

entrades a 12€ per escollir entre molts dels espectacles de 

la Temporada 15/16. 

Per tal de facilitar la gestió del seu compte d’usuari, així com aclarir 

qualsevol dubte en la compra d’entrades i gestió d’abonaments, els 

aconsellem que consultin les guies de gestió que els adjuntem tot 

seguit. 

Si al moment de donar-se d’alta com a usuari s’han subscrit al 

nostre butlletí electrònic, a partir d’ara rebran setmanalment 

informació sobre la nostra activitat i ofertes exclusives. Poden 

comprovar aquesta subscripció o modificar-la des de la secció 

“modifiquin el seu perfil” del seu compte d’usuari. 

Ens retrobem al Lliure! 

 

 

 


