ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-23

ΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ OPAP ARENA
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ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2

KANONIKO
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
(Αίθουσα Κασιμάτη - είσοδος από κεντρική Πύλη A
του σταδίου ΟΑΚΑ), 151 23 Μαρούσι.
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο 10:00-14:00

300€
400€
450€
500€

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΑ & EΦΗΒΟΙ ΕΩΣ 15 ETΩΝ
Γεννημένοι μετά την 1/1/2007

650€

520€

ΘΥΡΕΣ
14 / 15 / 36

800€

640€

ΘΥΡΕΣ
11 / 12

Μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση: www.aekfc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

211 888 60 68

900€

1.200€
3.500€
7.000€

800€

ΘΥΡΑ
35

PARKING*

960€

ΘΥΡΑ
10

200€
200€
200€

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 17:00
Σάββατο 10:00 - 13:30
*ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

1.000€

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ VIP ΘΥΡΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ PITCH VIEW RESTAURANT ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ
*Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Α.Μ.Ε.Α.
250€

ΘΥΡΑ*
27

* κάθε ΑΜΕΑ - κινητικά προβλήματα (ειδικές περιπτώσεις) δικαιούται να προμηθευτεί
το δικό του διαρκείας στη θύρα 27
* κάθε Α.Μ.Ε.Α. - Αμαξίδιο δικαιούται να προμηθευτεί το δικό του διαρκείας και εφόσον
το επιθυμεί, ένα επιπλέον διαρκείας αξίας 250€, ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ στη θύρα 27

TΕΤΑΡΤΗ

29

TΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

TΡΙΤΗ

19

TΡΙΤΗ
ΙΟΥ
ΛΙΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΓΟΡΩΝ
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ΦΙΛΑΘΛΟΙ Γ’ ΚΑΙ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ‘3ΕΤΙΑΣ’
Από την Τετάρτη 29 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουλίου θα έχουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας οι
παρακάτω δύο κατηγορίες:
• Κάτοχοι διαρκείας στη Γ’ και στη Β’ Εθνική (2013 - 14 και 2014 - 15) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΧΡΟΝΙΕΣ
ή/και
• Φίλαθλοι 3ετίας (τα τελευταία 3 έτη στο ΟΑΚΑ – εξαίρεση η χρονιά 2020-21 που λόγω covid ήταν κλειστοί όλοι
οι αθλητικοί χώροι), δηλαδή όσοι είχαν αγοράσει τις χρονιές 2018 - 19, 2019 - 20 και 2021 - 22
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 3 ΧΡΟΝΙΕΣ
Προσοχή: την Τετάρτη 6 Ιουλίου και το Σάββατο 16 Ιουλίου το Τμήμα Εισιτηρίων και Διαρκείας θα παραμείνει
κλειστό λόγω των συναυλιών (SCORPIONS και IRON MAIDEN αντίστοιχα).
ΚΛΕΙΣΤΑ την Τετάρτη 20 Ιουλίου και την Πέμπτη 21 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αγορών των
προηγούμενων κατηγοριών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22

TΡΙΤΗ

ΙΟΥ
ΛΙΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1

TΡΙΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022
Από την Παρασκευή 22 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα αγοράς οι περσινοί
κάτοχοι διαρκείας (2021-22).
ΚΛΕΙΣΤΑ την Τρίτη 2 Αυγούστου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αγορών της προηγούμενης κατηγορίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ

3

TΡΙΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

TΡΙΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
Από την Τετάρτη 3 Αυγούστου έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου, θα συνεχιστεί η αγορά όλων των διαθέσιμων ελεύθερων θέσεων προς οποιοδήποτε φίλαθλο της ομάδας μας.
ΚΛΕΙΣΤΑ το Σάββατο 13 Αυγούστου και τη Δευτέρα 15 Αυγούστου.

Σε κάθε περίπτωση, οι φίλαθλοι έχουν το δικαίωμα αγοράς ενός και μόνο εισιτηρίου διαρκείας. Εάν στους
ελέγχους που θα δίνουν διαπιστωθεί οποιαδήποτε διπλο-εγγραφή και αγορά, θα ακυρωθούν αυτόματα τα
διαρκείας.
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Με μετρητά για αγορές στο τμήμα Εισιτηρίων και Διαρκείας, για ποσά έως και 500 ευρώ βάσει του νόμου Ν.
4446/16, Άρθρο 69 παρ. 2.
Κάρτες* (Visa, MasterCard – πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες), ως εξής:

TΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΑΕΚ F.C. MasterCard
για τις θύρες των επισήμων (VVIP, EXECUTIVE & VIP) έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές Ιουνίου και Ιουλίου, 11
για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..
για τις υπόλοιπες θύρες έως 8 άτοκες δόσεις για αγορές Ιουνίου και Ιουλίου, 7 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..
Όλες οι υπόλοιπες κάρτες (Visa, MasterCard – πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) για τις θύρες των
επισήμων (VVIP, EXECUTIVE & VIP), έως 10 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουνίου και Ιουλίου, 9 για αγορές
Αυγούστου κ.ο.κ..
για τις υπόλοιπες θύρες έως 6 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουνίου και Ιουλίου, 5 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..
Κατάθεση στο λογαριασμό της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται μόνο
μέσω επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος Εισιτηρίων και Διαρκείας στο 211 888 60 68. Στην
αιτιολογία κάθε κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του αγοραστή
προκειμένου να γίνεται εύκολα ο έλεγχος. Ο αγοραστής θα πρέπει πάντα να κρατάει το αντίγραφο κατάθεσης
ως αποδεικτικό στοιχείο.
*σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκδότριας Τράπεζας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
AΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ
Για να είναι δυνατή η προμήθεια εισιτηρίου διαρκείας από τρίτο θα πρέπει να συμπληρώνονται σωστά, στη
σχετική αίτηση, όλα τα στοιχεία του φιλάθλου και να προσκομίζεται και η φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
ΘΕΣΕΙΣ/ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (ALLOTMENTS)
Για λόγους σωστής διαχείρισης σε ορισμένες θύρες ή σε ορισμένες επιμέρους θέσεις, η μηχανογράφηση έχει
απαγορεύσει την αγορά μέσω κάποιων σημείων εξυπηρέτησης.
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Η επανέκδοση κάρτας χρεώνεται 5€ (λειτουργικά έξοδα).
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση (Α.Μ.Ε.Α, Παιδικό/Εφηβικό κλπ) είναι υποχρεωμένοι να φέρουν
αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης κατά την είσοδό τους στο γήπεδο. Τα εισιτήρια αυτά δεν δανείζονται.
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1. Με την απόκτηση του Εισιτηρίου Διαρκείας τεκμαίρεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος Κάτοχος έχει αναγνώσει, κατανοήσει και
αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους Χρήσης Εισιτηρίου Διαρκείας».
2. Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας οφείλει να χρησιμοποιεί στο Γήπεδο αποκλειστικά και μόνο την αριθμημένη θέση που αναγράφεται
επί του σώματος της Κάρτας του Εισιτηρίου Διαρκείας.
3. Το Εισιτήριο Διαρκείας είναι ονομαστικό και προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε
τρόπο σε τρίτο. Εάν η ΠΑΕ διαπιστώσει ότι χρησιμοποιείται από τρίτο, διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο
την είσοδό του στο Γήπεδο με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΠΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης
τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης του Εισιτηρίου Διαρκείας.
4. Η απόκτηση Εισιτηρίου Διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από
τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η είσοδος και η παραμονή ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται
μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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5. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της ΠΑΕ ΑΕΚ, του
προσωπικού ασφαλείας της, της Αστυνομίας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που διοργανώνουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα.
6. Απαγορεύεται ρητά η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση και εμπορία των Εισιτηρίων Διαρκείας, καθώς και η
προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων και των
κληρώσεων). Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων
Διαρκείας, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί
εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής ή μεταπώλησης ή εν γένει διάθεσης και εμπορίας Εισιτηρίων Διαρκείας.
7. Ο Κάτοχος οφείλει κατά την έκδοση του Εισιτηρίου Διαρκείας να γνωστοποιεί το ΑΜΚΑ του και να επιδεικνύει πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας (ενδεικτικά ταυτότητα ή διαβατήριο) κατά την παραλαβή του Εισιτηρίου Διαρκείας. Η ΠΑΕ θα καταγράφει και θα
διατηρεί όποια στοιχεία της ταυτότητας χρειάζονται για την πιστοποίηση του Κατόχου Εισιτηρίου Διαρκείας (ενδεικτικά τον αριθμό
του δελτίου ταυτότητας) για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
8. Η χρήση του Εισιτηρίου Διαρκείας προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά στο γήπεδο. Απαγορεύεται αυστηρά στον κάτοχο
του εισιτηρίου διαρκείας να κατέχει, φέρει, κρατάει, χρησιμοποιεί, διαθέτει, ή/και κάνει χρήση πανό, σημαιών ή άλλου υλικού
πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου, όπλων, φωτοβολίδων και εν γένει εύφλεκτων υλικών, αναπτήρων, κερμάτων,
αλκοολούχων ποτών, φαρμακευτικών ουσιών και λοιπών σχετικών με αυτά.
9. Απαγορεύεται η λήψη video και η ραδιοφωνική αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ μετά τους προστηθέντες αυτής
διατηρεί το δικαίωμα, κατά την είσοδο του κατόχου του εισιτηρίου διαρκείας στο γήπεδο, να τον υποβάλει σε σωματική έρευνα για
λόγους ασφαλείας.
10. Σε κάθε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου εισιτηρίου
διαρκείας, η ΠΑΕ ΑΕΚ δύναται να απαγορεύει την είσοδό του στο γήπεδο ακόμα και οριστικά, στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή
αποθετικής της ζημίας καθώς και στη διαβίβαση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή άλλο
δικαιοδοτικό όργανο προς άσκηση ποινικής δίωξης και περαιτέρω κυρώσεις.
11. Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας ευθύνεται έναντι της ΠΑΕ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του, η οποία αντιβαίνει σε
διάταξη Νόμου ή Κανονισμού ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή
θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του Κατόχου Εισιτηρίου Διαρκείας κατά την διεξαγωγή του
Αγώνα, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών που τυχόν
προκληθούν στη θέση που κατέχει.
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12. Είναι συγγνωστό ότι, για λόγους ασφαλείας, λειτουργεί κύκλωμα παρακολούθησης (κάμερες) για την καταγραφή των όσων
λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας
που αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητας αυτού.
13. Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας δεσμεύεται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και
αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες
διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας.
14. Σε περίπτωση ματαίωσης/διακοπής/διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας δεν διατηρεί
δικαίωμα υπαναχώρησης ή/ και επιστροφή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου Διαρκείας ή/και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης
μορφής.
15. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ ή αλλαγή έδρας. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, λόγω τιμωρίας ή λόγω
απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΠΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για εξασφάλιση θέσεως στους Κατόχους Καρτών Διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΠΑΕ στο ορισθέν
γήπεδο, κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα,
που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά
τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της www.aekfc.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ότι για την εξασφάλιση θέσης θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν
δύναται να εξυπηρετηθεί το σύνολο των Κατόχων Καρτών Διαρκείας, οι τελευταίοι, δεν έχουν καμία μορφής αξίωση ή απαίτηση
έναντι της ΠΑΕ ΑΕΚ, (π.χ επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση κ.α) και συνακόλουθα, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής
χρημάτων ή άλλη αποζημίωση σε αυτούς.
16. Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας έχει δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά του
και πριν από τη χρήση του, να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει το Εισιτήριο Διαρκείας στην ΠΑΕ. Με το
πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας κανένα σχετικό αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.
17. Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου Διαρκείας, ο Κάτοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει αμέσως με το αρμόδιο τμήμα της
ΠΑΕ και να προβεί στην άμεση ακύρωσή του. Για την έκδοση νέου Εισιτηρίου Διαρκείας απαιτείται η καταβολή του ποσού των πέντε
(5) ευρώ εκ μέρους του Κατόχου.
18. Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας επιτρέπει στην ΠΑΕ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την ΠΑΕ αποκλειστικά σύμφωνα με τους σκοπούς, τις επιταγές και υπό τους
περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός
2016/679 ΕΕ) και της εθνικής νομοθεσίας (Ν2472/1997). Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα
προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΠΑΕ και να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019
και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτοί ισχύουν.
19. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου Εισιτηρίου Διαρκείας με τους όρους χρήσης του Εισιτηρίου Διαρκείας, η ΠΑΕ
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο Διαρκείας, χωρίς ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας να έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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KANONIΣΜΟΙ
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο της εγκατάστασης που οδηγεί στους χώρους στάθμευσης διέπεται από κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι,
πέραν των αναφερομένων, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ και άλλων συναφών σχετικών νόμων.
Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλισθούν τα εξής :
•
•
•

η εύρυθμη κυκλοφορία όλων των οχημάτων που κινούνται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της εγκατάστασης
η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση από/προς την πύλη εισόδου και τους χώρους στάθμευσης
η αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και διασταυρούμενων κινήσεων οχημάτων και πεζών

Θα επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις, μόνο εκείνων των οχημάτων που έχουν την κατάλληλη Άδεια Πρόσβασης και
Στάθμευσης Οχημάτων. Όλες οι Άδειες για τα οχήματα που δικαιούνται ανάλογα προνόμια κατά την περίοδο των Αγώνων, θα
εγκρίνονται και θα εκδίδονται από την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία θα είναι αρμόδια για την κατανομή και διαχείριση τους.
Η Ασφάλεια (security) θα εκτελεί τον έλεγχο πρόσβασης όλων των οχημάτων στις εισόδους της εγκατάστασης. Κανένα όχημα χωρίς
την απαραίτητη άδεια πρόσβασης και στάθμευσης δεν θα έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκατάστασης.
Τα οχήματα που πρέπει να σταθμεύσουν στην εγκατάσταση και εφόσον έχουν την κατάλληλη άδεια στάθμευσης, θα καθοδηγούνται σε
συγκεκριμένες θέσεις στους χώρους στάθμευσης από το προσωπικό της εγκατάστασης.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
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Κατά την κίνηση των οχημάτων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και τους χώρους στάθμευσης της Εγκατάστασης, οι οδηγοί των
οχημάτων θα πρέπει να ακολουθούν τους πιο κάτω κανόνες:
•
•
•
•
•
•
•
•

·

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης εντός των χώρων είναι 30 km/h εκτός εάν οι πινακίδες ορίων ταχύτητας ορίζουν διαφορετικά.
Απαγορεύεται η οπισθοπορεία των οχημάτων πλην των περιπτώσεων που ρητά προβλέπει ο Κ.Ο.Κ και άλλοι συναφείς
Νόμοι.
Κάθε όχημα που κινείται εντός του εσωτερικού οδικού δικτύου της Εγκατάστασης σταματά στις διασταυρώσεις και ο
οδηγός ελέγχει την κίνηση άλλων οχημάτων πριν ξεκινήσει.
Ο οδηγός οφείλει να ακολουθεί πιστά τη σήμανση, που καθορίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της Εγκατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση παραχωρείται από τους οδηγούς προτεραιότητα στις κινήσεις των πεζών.
Η στάθμευση στους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης της Εγκατάστασης προϋποθέτει αποστάσεις τουλάχιστον 50-100
εκατοστών από τα διπλανά οχήματα.
Στις περιπτώσεις που ο οδηγός σταθμεύει στους χώρους στάθμευσης και μεταβαίνει σε άλλους χώρους οφείλει να
κλειδώσει το όχημα και να επιβεβαιώσει ότι είναι κλειστά τα φώτα και τα παράθυρα του οχήματος.

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν φέρει ουδεμία απολύτως ποινική, αστική ευθύνη ή άλλους είδους ευθύνη για
οποιαδήποτε εγκληματική πράξη ή ενέργεια (σύγκρουση, κλοπή, πυρκαγιά, ατύχημα, βανδαλισμούς, ζημιές κλπ.), προερχόμενη από
φυσικά αίτια ή από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !
Οι οδηγοί όλων των οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν τις εντολές των security που φέρουν την ευθύνη του εσωτερικού
οδικού δικτύου καθώς και των χώρων στάθμευσης.Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της άδειας πρόσβασης και στάθμευσης,
στα οχήματα των οποίων οι οδηγοί δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις των security και των σημάνσεων στους χώρους
στάθμευσης.
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Όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών ΑΕΚ FC MASTERCARD & ΑΕΚ FC MASTERCARD GOLD
που θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους,
επωφελούνται με έως 12 άτοκες δόσεις.
Επιπλέον συμμετέχουν αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση όπου:
20 τυχεροί θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους, έως €500.
Ισχύει για αγορές εισιτηρίων διαρκείας έως 31/08/22.
Δεν έχεις πιστωτική κάρτα AEK F.C. Mastercard; Απόκτησέ την, τώρα και online μέσω
winbank, έως 31/08/2022 και κέρδισε την επίσημη αγωνιστική φανέλα της νέας εποχής!
Πληροφορίες στο www.piraeusbank.gr
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Όλοι οι αγοραστές εισιτηρίου διαρκείας της νέας σεζόν
μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση με δώρο ένα Versus 125,
προσφορά της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.!
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Volton Unique Flexi Plus, με δώρο 2 μήνες δωρεάν χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας και
επιπλέον έκπτωση 21€ στον 1ο λογαριασμό
Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει 50% έκπτωση συνέπειας
Χωρίς ετήσια συνδρομή
Μηδενική εγγύηση στους συνεπείς πελάτες,
με ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
- Η προσφορά αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ
για την αγωνιστική περίοδο 2022-23
- Η ενεργοποίηση της προσφοράς θα γίνεται τηλεφωνικά στο 11300
- Ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό του εισιτηρίου διαρκείας
για να γίνεται η απαραίτητη ταυτοποίηση
- Η προσφορά ισχύει για υποβολή αιτήσεων στο διάστημα 1/7/2022 - 30/6/2023
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1 μήνα δωρεάν το full περιεχόμενο της COSMOTE TV
με ενεργοποίηση της παροχής έως 15.07.22.
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Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων έναντι συμβολικού αντιτίμου € 25
Έκπτωση 15% στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
Έκπτωση 30% στις διαγνωστικές εξετάσεις
Έκπτωση 12% στα έξοδα νοσηλείας
Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά
Περισσσότερες πληροφορίες στο 210 6862766
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20 τυχεροί κάτοχοι διαρκείας μετά από κλήρωση
θα κερδίσουν από 1 gaming κονσόλα XBOX SERIES S 512GB
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Έκπτωση 20% σε όλα τα LG Gaming Monitor
για όλους τους κατόχους διαρκείας
από τις αρχικές τιμές του e-shop www.expert-hellas.gr
(η παροχή δεν μπορεί να είναι συνδυαστική
με άλλες εκπτώσεις - παροχές)
Ενεργοποίηση της έκπτωσης στο τηλ: 215 215 95 50
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20% έκπτωση για αγορές από το δίκτυο φυσικών καταστημάτων
της εταιρείας και ηλεκτρονικά από το www.princeoliver.com
(κωδικός για την έκπτωση: 2120).
H έκπτωση δεν ισχύει σε περιόδους γενικών εκπτώσεων
ή/και συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
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10% έκπτωση για όλες τις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας της
σεζόν 2022-23 αποκλειστικά για αγορές από το επίσημο φυσικό
κατάστημα της ΠΑΕ ΑΕΚ στην OPAP ARENA. Η έκπτωση δεν
συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις.
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15% έκπτωση για υπηρεσίες ενοικιάσεων αυτοκινήτων
αποκλειστικά από το www.avance.gr
και κάνοντας χρήση των κάτωθι κωδικών
User Name: ΑΕΚ! & Password: ΑΕΚFC2019

