ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΕΛ 2010 - 2011
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ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΑΠΟΕΛ για το Κύπελλο Κοκα Κολα (πλην του Τελικού)
• Ο πρώτος εντός έδρας Ευρωπαϊκός αγώνας του ΑΠΟΕΛ
(μόνο με αγορά εισιτηρίου διαρκείας μέχρι τις 14 Ιουλίου 2010)
ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΔΩΡΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
• Άμεση πληροφόρηση με sms για σημαντικά νέα που αφορούν την ομάδα
• Γραμμή Επικοινωνίας για τυχόν προβλήματα την ημέρα του αγώνα
• Αγώνες καλαθόσφαιρας ΑΠΟΕΛ (κανονική διάρκεια)
• ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΕΛ VISA για ένα χρόνο (€20)
• Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες ΑΠΟΕΛ (συμπεριλαμβανομένων
και των Ευρωπαϊκών) με ιδιαίτερη μνεία στην κράτηση εισιτηρίων για τους κατόχους Θεωρείων, VIP
και Gold για σημαντικούς αγώνες
o Κάτοχοι Θεωρείων – τηλεφωνική επικοινωνία από προσωπικό Εταιρείας
o Κάτοχοι VIP & Gold – αποστολή sms για έκφραση πρόθεσης
(Η διαδικασία θα γίνεται την παραμονή έναρξης της προπώλησης και θα κρατείται ένα
εισιτήριο ανά θέση για 24 ώρες μόνο)
• Συμμετοχή σε κληρώσεις για:
o Δωρεάν εισιτήριο διαρκείας (θα επιστραφεί όλο το ποσό)
o Δωρεάν τα εισιτήρια όλων των εκτός έδρας αγώνων του ΑΠΟΕΛ
o Ταξίδι σε ένα εκτός έδρας Ευρωπαϊκό αγώνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα
o Άλλα δώρα και εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν
• 20% έκπτωση στο ΑΠΟΕΛ ORANGE SHOP
• Ποικίλες εκπτώσεις για επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά για κατόχους διαρκείας ΑΠΟΕΛ
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
• 5% για αγορές μέσω διαδικτύου
• 5% σε υφιστάμενους κατόχους που θα ανανεώσουν
• 10% για αγορά με ΑΠΟΕΛ VISA*
(η έκπτωση θα είναι στην αγορά του πρώτου εισιτηρίου)
• 10% σε υφιστάμενους που θα συστήσουν νέο κανονικό
(ισχύει μόνο για ανανεώσεις που θα γίνουν στα γραφεία)
• 50% για κάθε επιπρόσθετο παιδικό στα Gold, Silver & D-A
(γραφεία & τηλεφωνικές)
• 50% για δεύτερο παιδικό, δωρεάν το 3ο & 4ο στο D Classic • D-B • A-A • Α-Β
(γραφεία & τηλεφωνικές)
• 20 EUR Μέλη ΠΑΝΣΥΦΙ
(γραφεία - απαραίτητη η προσκόμιση κάρτας μέλους - Κανονικό μόνο)
• 40% Μέλη ΓΣΠ, ΜΟΝΟ στο 305 & 306
(γραφεία - απαραίτητη η προσκόμιση κάρτας μέλους – Κανονικό μόνο)
ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• Διαδίκτυο (μέσω επίσημης ιστοσελίδας - www.apoelfc.com.cy)
o Προτεινόμενη μέθοδος - εύκολα και απλά από τον υπολογιστή σας
o Απαραίτητη η πιστωτική κάρτα
o Επιλογή αποστολής (εντός 2 εργάσιμων ημερών) ή παραλαβής από τα γραφεία της
Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ (νέοι κάτοχοι που επιλέγουν αποστολή θα πρέπει πρώτα
να στέλνουν μέσω fax ή email τα στοιχεία ταυτότητας τους)
• Αποστολή μηνύματος sms στο 5533 (χρέωση 89cent + ΦΠΑ)
o Ισχύει μόνο για ανανεώσεις
o Οι υφιστάμενοι κάτοχοι θα πρέπει να στείλουν το όνομα και τη θέση τους με γραπτό μήνυμα
και θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς προσωπικό της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ για
την ανανέωση των εισιτηρίων τους (απαραίτητη η πιστωτική κάρτα)
• Κατάθεση σε τράπεζα
o MARFIN LAIKI (002-21-024220)
o ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (4036348-5)
o ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (525519509-3)
• Γραφεία Εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ
o Καθημερινά 09:00 – 18:00
o Σάββατο 10:00 – 14:00
o Τρόποι πληρωμής: μετρητά, πιστωτική κάρτα, 6μηνιαίες δόσεις
(δεν μπορεί να γίνει συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων πληρωμής)
* Για αγορές με ΑΠΟΕΛ VISA από το διαδίκτυο η έκπτωση θα επιστρέφεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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ΤΙΜΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ - 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
Δικαίωμα στους κατόχους 2009 – 2010 να ανανεώσουν τις θέσεις τους ή να μετακινηθούν σε
οποιαδήποτε ΕΛΕΥΘΕΡΗ θέση. Δικαίωμα παράλληλα σε νέους κατόχους να διεκδικήσουν ελεύθερες θέσεις.
5 ΙΟΥΛΙΟΥ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ - Ελευθέρωση θέσεων που δεν έχουν ανανεωθεί και δικαίωμα στους κατόχους
2010 – 2011 να μεταφερθούν σε θέσεις που ελευθερώθηκαν. Έκδοση νέων εισιτηρίων θα γίνεται μόνο
στη Νότια κερκίδα.
12 ΙΟΥΛΙΟΥ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κανονική διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στο σύνολο των ελευθέρων θέσεων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
SENIOR
Για συνταξιούχους φίλους του ΑΠΟΕΛ άνω των 65 ετών
ΠΑΙΔΙΚΟ
Για παιδιά μέχρι 12 ετών
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
Για μαθητές ηλικίας 13 – 19 ετών
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Για άτομα 20 – 64 ετών

Εισιτήρ
μηδέν χρ ιο Διαρκείας σημ
α
όνος ανα
μονής στ ίνει
ο γήπεδο
!

Για την έκδοση παιδικών και μαθητικών εισιτηρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού
γεννήσεως ή ταυτότητας. Όλοι οι ενήλικες πρέπει οπωσδήποτε να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.
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Η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας συνιστά αποδοχή των γενικών όρων των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΕΛ. Η κάρτα είναι περιουσία της Εταιρείας
ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ και μπορεί να κατασχεθεί ή ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή αν ο ιδιοκτήτης της προβεί σε οποιεσδήποτε παραβάσεις των
σχετικών όρων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχαίους ελέγχους κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα για διακρίβωση στοιχείων.

