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ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

QUIZ
PLAY & WIN!

ΘΥΡΑ Κανονικό 3ετίας
Παιδικό/

Εφηβικό

Νεανικό/

Φοιτητικό/

Άνω των 65 ετών

Parking

1, 35 100

15 100 50 70

3, 33 200 180 80 140

7, 11, 13 290 260 120 190

9 480 430 190 330

29 690 620 290 480

VIP (P1-P2) 2.000 800

MEMBERS 4.500

13 Α.Μ.Ε.Α. * 140

Δωρεάν parking

Parking 50 €

(P5)

AΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΘΕΣΕΙΣ/ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (ALLOTMENTS)

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Από τη μέχρι και την θα έχουνΔευτέρα 5 Ιουλίου Πέμπτη 22 Ιουλίου

το δικαίωμα οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας να ανανεώσουν τα

εισιτήριά τους στις ίδιες θέσεις που είχαν το 2019-20. Παράλληλα

διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους κάθε διαθέσιμη θέση.

Από τη μέχρι και τη θαΔευτέρα 26 Ιουλίου Δευτέρα 23 Αυγούστου

συνεχιστεί κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, στο σύνολο

των ελεύθερων θέσεων.

Τμήμα εισιτηρίων διαρκείας (κάτω από τη θύρα των επισήμων –

είσοδος από κεντρική Πύλη του σταδίου ΟΑΚΑ), 15123 Μαρούσι.A

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-1 :00 και Σάββατο 10:00-1 :00.8 4

Μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση μετά την έκδοσηwww.aekfc.gr

της σχετικής ΚΥΑ

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, , Φαξ210-6855881 210-6821838

Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-17:00 και Σάββατο 10:00-14:00.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΕΚ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Α.Μ.Ε.Α.

ΑΝΩ ΤΩΝ 65

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

QUIZ
PLAY & WIN!

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:

ΑΕΚ F.C. MasterCard

για τη θύρα των επισήμων (Executive Μembers & VIP) και τη θύρα 29, έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές Ιουλίου, 11 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..

για τις υπόλοιπες θύρες έως 8 άτοκες δόσεις για αγορές Ιουλίου, 7 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..

Όλες οι υπόλοιπες κάρτες (Visa, MasterCard – πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) για τη θύρα των επισήμων (Executive Μembers & VIP) και τη

θύρα 29, έως 10 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουλίου, 9 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..

για τις υπόλοιπες θύρες έως 6 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουλίου, 5 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ..

Κατάθεση στο λογαριασμό της ΠΑΕ Α.Ε.Κ στην Τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται μόνο μέσω επικοινωνίας με το τηλεφωνικό

κέντρο του τμήματος Εισιτηρίων και Διαρκείας στο 210-6855881. 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

Τα παιδιά έως και 10 ετών μπορούν να προσέρχονται ΔΩΡΕΑΝ στο γήπεδο εκτός από τα εντός έδρας ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και

τα ευρωπαϊκά ματς.

Κάθε γονιός-κηδεμόνας μπορεί να εξασφαλίσει ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΟ εισιτήριο διαρκείας με πολύ σημαντική έκπτωση για κάθε παιδί-έφηβο από 4 έως και

17 ετών, ο οποίος πρέπει να έχει γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2004. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης (του παιδιού) για την

έκδοση του εισιτηρίου.

Οι νέοι από 18 έως και 24 ετών, δηλαδή γεννημένοι μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1997 και 31ης Δεκεμβρίου 2003, μπορούν να προμηθευτούν τα ΝΕΑΝΙΚΑ-

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ διαρκείας τους με έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας τους στη θύρα 13. Δικαιούνται δωρεάν θέση στάθμευσης.

Για συνοδούς ΑΜΕΑ-αμαξίδιο θα μπορεί να εκδοθεί εισιτήριο διαρκείας στη θύρα 13 στην τιμή των 140 ευρώ. Η πρόσβαση των συνοδών στο γήπεδο θα

επιτρέπεται μόνο εφόσον συνοδεύουν ΑΜΕΑ.

Εισιτήρια διαρκείας με έκπτωση δικαιούνται οι φίλαθλοι – με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητάς τους – που είναι γεννημένοι μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 1956.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας στη θύρα VIP δικαιούνται δωρεάν θέση στάθμευσης (εάν και εφόσον δηλώσουν ότι το επιθυμούν κατά την

ανανέωση ή την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους).

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας σε όλες τις άλλες θύρες που επιθυμούν θέση στάθμευσης στα parkings P0 ή P5 θα μπορούν να την προμηθεύονται στην

τιμή των 50 ευρώ.

Οι Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται δωρεάν θέση στάθμευσης στα parkings P0 ή P5. Οι Α.Μ.Ε.Α.-αμαξίδιο δικαιούνται δωρεάν ειδικό parking έξω από τη θύρα τους,

η πρόσβαση στο οποίο θα γίνεται μόνο εφόσον ο ΑΜΕΑ επιδεικνύει μαζί με τη θέση στάθμευσης και την ταυτότητά του, κατά την προσέγγισή του στην

πύλη Α. Τα parkings ΑΜΕΑ δεν δανείζονται.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΟΥΪΤΕΣ 2021-22
Υπάρχει η δυνατότητα για ετήσιο μίσθωμα σουιτών συνολικής χωρητικότητας 15 και 30

θέσεων αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα και

τις παροχές μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εμπορική Διεύθυνση της ΠΑΕ Α.Ε.Κ

( , 210 6855850)commercial@aekfc.gr



1. Το εισιτήριο διαρκείας είναι ονομαστικό. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ κατά την είσοδο του κατόχου του στο γήπεδο (ή αυτού που κάνει χρήση

αυτού κατόπιν δανεισμού – στις κατηγορίες εισιτηρίων που επιτρέπεται ο δανεισμός), διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της

ταυτοπροσωπίας του ζητώντας την επίδειξη σχετικού δημοσίου εγγράφου (Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου,

Διπλώματος οδήγησης).

2. κάτοχος βεβαιώνει ότι διαθέτει Ψηφιακό Πιστοποιητικό που απαιτείται για την είσοδο του στο γήπεδο και έχει εμβολιαστείO

για Covid19 ή έχει νοσήσει εντός των τελευταίων έξι μηνών, το οποίο έχει προσκομίσει σε αντίγραφο για την έκδοση του

εισιτηρίου διαρκείας.

3. Ο κάτοχος συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αναφέρονται στο προσκομιζόμενο Πιστοποιη-

τικό και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη διατήρησή του στο αρχείο της ΠΑΕ ΑΕΚ μέχρι την επιβεβαίωση των στοιχείων του

κατόπιν διαδικασίας που θα οριστεί μέσω σχετικής υπουργικής απόφασης, νόμου, εγκυκλίου ή οδηγίας από αρμόδιους πολιτεια-

κούς φορείς ή διοργανώτρια αρχή.

4. Ο δανεισμός του εισιτηρίου διαρκείας σε τρίτο φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στα 'ΚΑΝΟΝΙΚΑ' (μη-

εκπτωτικά) διαρκείας.

5. Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει το δικαίωμα δανεισμού του σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, δεν

χρειάζεται προηγούμενη γνωστοποίηση στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ, αλλά θεωρείται συνυπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις

εκείνες που είτε αντιτίθενται στον κανονισμό λειτουργίας του σταδίου κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, είτε σε εκείνες

που είναι ποινικά/αστικά κολάσιμες και ενδεχομένως προκληθούν από το δανειζόμενο φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο

γήπεδο, κάνοντας χρήση του εισιτηρίου του. Εξακολουθεί δε να φέρει αποκλειστική ευθύνη για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλ-

είψεις του ιδίου κατά τα ως άνω, όταν κάνει χρήση του εισιτηρίου ο ίδιος προσωπικά.

6. Οι κάτοχοι εκπτωτικών εισιτηρίων διαρκείας (ΑΜΕΑ – ΝΕΑΝΙΚΑ – ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ κ.λ.π.) δεν μπορούν να δανείσουν το

εισιτήριό τους σε άλλο φυσικό πρόσωπο και θα πρέπει πάντοτε να επιδεικνύουν σχετικό δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει

ταυτοπροσωπία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης) κατά την είσοδό τους στο γήπεδο. Για όσους

ΑΜΕΑ-ΑΜΑΞΙΔΙΟ προμηθευτούν και διαρκείας ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ, η είσοδος των συνοδών τους θα επιτρέπεται για έκαστο

εξ αυτών αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που συνοδεύουν τον ΑΜΕΑ στο γήπεδο.

7. Η αγορά εισιτηρίου διαρκείας διασφαλίζει την είσοδο στο γήπεδο και τη ζωντανή παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων

της ομάδας μας, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, που θα

εκδώσουν οι αρμόδιοι φορείς για τέλεση αγώνων χωρίς παρουσία κόσμου ή/και δεν προσκρούει σε διατακτικό απόφασης

αρμοδίων διοργανωτριών αρχών.

8. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ ή αλλαγή έδρας. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΠΑΕ Α.Ε.Κ, 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 Π.Α.Ε.

στο ορισθέν γήπεδο, κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμέ-

νη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ 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 Α.Ε.Κ, (π.χ επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση κ.α) και συνακόλουθα,

η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής χρημάτων ή άλλη αποζημίωση σε αυτούς.
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9. Η είσοδος και η παραμονή στο γήπεδο ανηλίκου κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός συνοδεύεται από ενήλικα,

τη σχετική δε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του ανηλίκου αναλαμβάνει/ουν σε κάθε περίπτωση ο ασκών ή οι ασκούντες τη

γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού και σύμφωνα με όσα απαιτούνται για την είσοδο μη εμβολιασμένων ή μη νοσήσαντων

ανηλίκων στο γήπεδο και υπό τον όρο ότι προσέρχονται με μάσκα και με δήλωση αρνητικού υποβληθείσα από τον γονέα.self test

10. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου διαρκείας (είτε της κάρτας στάθμευσης ΙΧΕ), ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να

γνωστοποιήσει το γεγονός αμέσως στο Τμήμα Εισιτηρίων Διαρκείας της ΠΑΕ Α.Ε.Κ, προκειμένου να ακυρωθεί το απολεσθέν

εισιτήριο και να αντικατασταθεί με καινούργιο. Η αντικατάσταση του απολεσθέντος εισιτηρίου θα επιφέρει χρέωση στον

κάτοχο του ποσού των 5,00€ (ως λειτουργικά έξοδα).

11. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου διαρκείας, κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα, ο κάτοχος θα μπορεί, αποκλειστικά

και μόνον ο ίδιος, να προμηθευτεί προσωρινό εισιτήριο από το ειδικό εκδοτήριο έναντι της θύρας 9 του γηπέδου που ανοίγει 2

ώρες πριν τον αγώνα μέχρι και 20' λεπτά μετά την έναρξή του, προσκομίζοντας απαραίτητα σχετικό δημόσιο έγγραφο που

αποδεικνύει ταυτοπροσωπία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης). Σε περίπτωση όμως που

παρόλο που θα προμηθευτεί προσωρινό εισιτήριο διαρκείας προσκομιστεί και γίνει χρήση και του κανονικού εισιτηρίου

διαρκείας του, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ θα δύναται να προβεί στην άμεση ακύρωση του εισιτηρίου διαρκείας και στην απαγόρευση εισόδου

τόσο του κατόχου διαρκείας όσο και του έτερου φυσικού προσώπου που προσήλθε στο γήπεδο είτε με το κανονικό είτε με το

προσωρινό εισιτήριο.

12. Δικαίωμα προμήθειας (δωρεάν) κάρτας στάθμευσης στο ειδικό (έναντι της θύρας 13), θα έχουν μόνο οι ΑΜΕΑ-parking AMEA

ΑΜΑΞΙΔΙΟ. Οι υπόλοιποι ΑΜΕΑ θα μπορούν να προμηθευτούν (δωρεάν) κάρτα στάθμευσης για το 0 ή για το 5. Ηparking P P

πρόσβαση όλων θα επιτρέπεται εφόσον ο ΑΜΕΑ επιδεικνύει μαζί με την θέση στάθμευσης και την ταυτότητά του, κατά την

προσέγγισή του με το όχημα στην πύλη Α ή Β. Οι κάρτες στάθμευσης ΑΜΕΑ δεν δανείζονται.

13. Οι κάτοχοι δεσμεύονται να τηρούν τις οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών

επιτροπών και πρωτοκόλλων και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας

υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

14. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του κατόχου στο γήπεδο και τις εν γένει

γηπεδικές εγκαταστάσεις και τους περιβάλλοντες χώρους.

15. Η μη επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων του Ψηφιακού Πιστοποιητικού μπορεί να προκαλέσει ακύρωση του

εισιτηρίου διαρκείας, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του κατόχου.

μετράμε αντίστροφα

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021-2022

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ



1. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτός που κάνει χρήση αυτού κατόπιν δανεισμού – στις κατηγορίες

εισιτηρίων που επιτρέπεται ο δανεισμός) υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της

ΠΑΕ Α.Ε.Κ, του προσωπικού ασφαλείας της, της Αστυνομίας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που διοργανώνουν

τον ποδοσφαιρικό αγώνα.

2. Η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά στο γήπεδο. Απαγορεύεται η

καθ' οιοδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων) του

εισιτηρίου.

3. Απαγορεύεται αυστηρά στον κάτοχο του εισιτηρίου διαρκείας (ή σε αυτόν που κάνει χρήση αυτού κατόπιν

δανεισμού – στις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας που επιτρέπεται ο δανεισμός) να κατέχει, φέρει, κρατάει,

χρησιμοποιεί, διαθέτει, ή/και κάνει χρήση πανό, σημαιών ή άλλου υλικού πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού

περιεχομένου, όπλων, φωτοβολίδων, αναπτήρων, κερμάτων, αλκοολούχων ποτών, φαρμακευτικών ουσιών και

λοιπών σχετικών με αυτά.

4. Απαγορεύεται η λήψη και η ραδιοφωνική αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ μετά τουςvideo

προστηθέντες αυτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την είσοδο του κατόχου του εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτού που

κάνει χρήση του κατόπιν δανεισμού) στο γήπεδο, να τον υποβάλει σε σωματική έρευνα για λόγους ασφαλείας.

5. Σε κάθε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του

κατόχου εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτού που κάνει χρήση του κατόπιν δανεισμού), η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δύναται κατά τη

διακριτική ευχέρεια και κρίση της 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.

6. 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 ή (ή αυτού που κάνει χρήση του κατόπιν δανεισμού), που αποσκοπεί στην απόκρυψη

της ταυτότητας αυτού.

7. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παραπάνω όρους ή/και των όρων και των κανονισμών που αναγράφονται στις

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τη χρήση των εισιτηρίων διαρκείας, ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας διατηρεί το

δικαίωμα όπως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης αυτού το επιστρέψει στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ και στη

συνέχεια και εντός 10 ημερών να του επιστραφεί το αντίστοιχο τίμημα που έχει καταβάλει. Η μη επίκληση και

άσκηση του παραπάνω δικαιώματος εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτόματη σιωπηλή και

ανεπιφύλακτη συναίνεση αποδοχής όλων των παραπάνω όρων.

μετράμε αντίστροφα
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



μετράμε αντίστροφα
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ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

QUIZ
PLAY & WIN!

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνεται μέσω της Σ. Λούη η οποία ακολουθεί εξωτερικά το όριο του Ο.Α.Κ.Α..

Σε κάθε Άδεια Πρόσβασης και Στάθμευσης αναφέρονται τα εξής:

· Πύλη εισόδου (Α)

· Χώρος στάθμευσης (π.χ. κλπ.)P5

· Αριθμός θέσης στάθμευσης (υποχρεωτική η στάθμευση στη θέση που αναγράφεται στο 1)parking P

· Ονοματεπώνυμο κατόχου

· Barcode

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

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 του Ολυμπιακού Σταδίου

· 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 Α.Ε.Κ., η

οποία θα είναι αρμόδια για την κατανομή και διαχείριση τους.

Η Ασφάλεια ( ) θα εκτελεί τον έλεγχο πρόσβασης όλων των οχημάτων στις εισόδους Ολυμπιακού Σταδίου. Κανένα όχημα χωρίς την απαραίτητηsecurity

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.

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:

· km hΜέγιστη ταχύτητα κίνησης εντός των χώρων είναι 30 / 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 Α.Ε.Κ 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 που φέρουν την ευθύνη του εσωτερικού οδικού δικτύουsecurity

καθώς και των χώρων στάθμευσης. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της άδειας πρόσβασης και στάθμευσης, στα οχήματα των οποίων οι οδηγοί

δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις των και των σημάνσεων στους χώρους στάθμευσης.security
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ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ

Έκπτωση 15% για αγορές αθλητικών ειδών σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

του δικτύου Sportgalle y και footballpro. Περισσότερες πληροφορίες στo 210 2720100.r

Όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών AEK F.C. Mastercard® και AEK F.C. Mastercard Gold®
της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για την αγορά του

εισιτηρίου διαρκείας τους, επωφελούνται από άτοκες δόσεις.

Επιπλέον, συμμετέχουν στη μεγάλη κλήρωση όπου θα κερδίσουν την επιστροφή της30 τυχεροί
αξίας του εισιτηρίου διαρκείας τους για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, αξίας έως €300.

Απόκτησε κι εσύ την AEK F.C. Mastercard® και AEK F.C. Mastercard Gold®

online μέσω winbank, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα!

Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων έναντι συμβολικού αντιτίμου € 25

Έκπτωση 12% στα έξοδα νοσηλείας

Έκπτωση 30% στις διαγνωστικές εξετάσεις

Έκπτωση 15% στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά

Περισσσότερες πληροφορίες στο 210 6862766

QUIZ
PLAY & WIN!
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ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ

Έκπτωση 15% για αγορές αθλητικών ειδών σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

του δικτύου Sportgalle y και ootballpro.r F

Ειδικά προνόμια και εκπτώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών

15% έκπτωση για ενοικιάσεις αυτοκινήτων
στους σταθμούς της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο ή/και ηλεκτρονικά στο www.avance.gr211.1111111

κάνοντας login με User Name: ΑΕΚ! & Password: ΑΕΚFC2019

5% έκπτωση σε μεμονωμένα ταξιδιωτικά πακέτα που περιλαμβάνουν

αεροπορικό η ακτοπλοϊκό εισιτήριο και ξενοδοχείο.

21% επιπλέον έκπτωση σε όλες τις αγορές από το δίκτυο καταστημάτων της Prince Oliver,

με εξαίρεση τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε ειδικές προσφορές.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 6577900

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 3716340

Περισσότερες πληροφορίες στο 211 1036769

Περισσότερες πληροφορίες στo 210 2720100

QUIZ
PLAY & WIN!



ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ

Ένας τυχερός αγοραστής εισιτηρίου διαρκείας 2021-22
που θα προκύψει ύστερα από κλήρωση, θα κερδίσει

ένα Daytona Rock ΙΙ 125 προσφορά της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

Το προσωπικό σου στυλ σε χαρακτηρίζει, σε κάνει να ξεχωρίζεις και σου δίνει ταυτότητα!

Αν είσαι Rock, το DAYTONA Rock ΙΙ 125 θα σε κάνει και φίλο της μοτοσυκλέτας.

Το Rock II της DAYTONA ξεχωρίζει από τη μοναδικά διαχρονική και χαρακτηριστική

cafe racer, ρετρό σχεδίαση.
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