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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021-2022

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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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!
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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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