
  
 
 
 

 

 

FAQ – KISS – RIBEIRÃO PRETO 

 

Quando e onde acontecerá o show do KISS em Ribeirão Preto? 
O KISS fará show em Ribeirão Preto no dia 15 de novembro de 2020, na Arena Eurobike. 
 
Qual a classificação etária? 
Nos setores Pista Premium, Pista e Arquibancada, a classificação etária é de 14 (quatorze) anos 
acompanhados dos pais e 16 (dezesseis) anos desacompanhados. No setor Camarote Open Bar, a 
classificação etária é de 18 (dezoito) anos. 
 
Quais são os valores dos ingressos? 
Setor                                                Inteira                               Meia 
Pista Premium 1º Lote                  R$600,00                       R$300,00 
Pista Premium 2º Lote                  R$700,00                       R$350,00 
Pista 1º Lote                                    R$300,00                       R$150,00 
Pista 2º Lote                                    R$400,00                       R$200,00 
Camarote Open Bar 1º Lote         R$700,00                        ------------- 
Camarote Open Bar 2º Lote         R$800,00                        ------------- 
Arquibancada Ouro 1º Lote          R$250,00                        R$125,00 
Arquibancada Ouro 2º Lote          R$300,00                        R$150,00 
Arquibancada Prata 1º Lote          R$250,00                        R$125,00 
Arquibancada Prata 2º Lote          R$300,00                        R$150,00 
Arquibancada Bronze 1º Lote        R$250,00                        R$125,00 
Arquibancada Bronze 2º Lote        R$300,00                        R$150,00 

 
Qual é o Alvará do Show? 
Este evento requer alvarás específicos. Consulte: ingressorapido.com.br/kiss e acompanhe as atualizações 
de expedição.  
 
Qual é o horário de abertura dos portões do show? 
Os portões da Arena Eurobike serão abertos às 16h. 
 
Meu ingresso está com a data anterior do show, preciso realizar a troca? 
Não. A Mercury Concerts, juntamente com a banda informam que devido a pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) o show teve que ser alterado para novembro/2020. O ingresso adquirido continuará válido 
para a nova apresentação, sem necessidade de troca. 
 
Minha carteirinha de estudante possui validade até maio/2020, onde era válida apenas para a data 
anterior. Conseguirei acessar o evento? 
Sim. A validade da carteirinha tem que estar dentro da data limite de 16 de maio. Todo ingresso de meia-
entrada precisa ser comprovado no acesso ao evento, assim como no ato da compra. Para mais 
informações dos documentos necessários para comprovar o benefício de meia-entrada, acesse:  
https://site.ingressorapido.com.br/meiaentrada/ 
 
Quando os ingressos vão estar disponíveis para compra? 



  
 
 
 

 

 

As pré-vendas do Fã Clube Kiss Army e do Kiss Kruise terão início no dia 20/11/2019 às 20h00 e serão 
encerradas após 24 horas do seu início. Limite de 4 ingressos por código. Ingressos limitados. 
 
O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 22h00 do dia 21/11/2019 no site da Ingresso Rápido 
e a partir das 10h00 do dia 22/11/2019 na bilheteria oficial. 
 
Quais são os canais de vendas para o show do KISS? 
Os ingressos para o show do KISS em Ribeirão Preto poderão ser adquiridos pelo site da Ingresso Rápido 
(com taxa de conveniência) ou na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Arena Eurobike). 
 
INTERNET: www.ingressorapido.com.br/kiss – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA 
BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA: 
 
A partir de 22/11/2019: 
ARENA EUROBIKE - Av. Costábile Romano, s/n – 14098-030 – Ribeirão Preto/SP 

Horário de Funcionamento: 
De Segunda a Domingo, das 10h às 18h. 
 
A venda de ingressos para os shows do KISS que acontecem em Uberlândia, Ribeirão Preto e São Paulo é 
realizada exclusivamente pela Ingresso Rápido. Reiteramos que a Ingresso Rápido não se responsabiliza 
por ingressos adquiridos em outros canais não-oficiais. Para mais informações dos nossos canais de 
venda, verifique o release do evento em nosso site. 
 
Quais são os portões de acesso? 
Os portões de acesso para o show do KISS em Ribeirão Preto ainda não foram definidos. Consulte: 
ingressorapido.com.br/kiss e acompanhe as atualizações 
 
Quem tem o direito à meia-entrada? 
De acordo com a lei federal e do estado de São Paulo, são necessários os documentos comprobatórios que 
você pode verificar no link https://site.ingressorapido.com.br/meiaentrada/. 
 
Preciso apresentar a carteira de estudante na entrada? Quais os documentos necessários? 
É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário no 
ato da compra e entrada do evento (para compras em canais físicos) e na entrada do evento (para compras 
via internet). 
 
Posso parcelar meus ingressos para o show do KISS em Ribeirão Preto? 
Sim, você pode parcelar em até 6X sem juros. 


