Αγαπητέ φίλαθλε του Παναθηναϊκού
Η ομάδα μας, ο Παναθηναϊκός, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει! Στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή
του στο UEFA Europa Conference League. Και βέβαια στις εγχώριες διοργανώσεις ξεκινάει
ως Κυπελλούχος για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στο
Πρωτάθλημα.
Η ιστορική έδρα του Τριφυλλιού, το γήπεδο της Λεωφόρου, το «Απόστολος Νικολαΐδης» σε
περιμένει για να ζήσουμε μαζί την ολική επαναφορά του Παναθηναϊκού.
Η αγαπημένη μας ομάδα χρειάζεται την παρουσία, την αγάπη, το πάθος, τη φωνή σου! Για να
δώσει η έδρα μας την απαραίτητη ώθηση στο Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει.
Πάρε θέση δίπλα στην ομάδα μας.
Γιατί μαζί όλα είναι καλύτερα,
όλα γίνονται πιο εύκολα!

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 2022/23
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
Δείτε στην κάτοψη του γηπέδου της Λεωφόρου όλες τις Θύρες στις οποίες διατίθενται οι Κάρτες

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
& ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ

Διαρκείας, καθώς και τον αναλυτικό πίνακα που ισχύει ανά κατηγορία κάρτας και Θύρας.

Οι κάτοχοι διαρκείας της
περσινής σεζόν έχουν έκπτωση
10% στην τιμή της φετινής
κάρτας διαρκείας, εφόσον
προχωρήσουν στην ανανέωση
έως και την Κυριακή 26 Ιουνίου.
Μετά το πέρας της
συγκεκριμένης ημερομηνίας
δεν θα ισχύει η έκπτωση, ούτε
η δέσμευση της περσινής τους
θέσης.
Οι νέοι κάτοχοι θα μπορούν
να προμηθεύονται την κάρτα
διαρκείας τους σύμφωνα με
την τιμολογιακή πολιτική στον
πίνακα που ακολουθεί από την
Τρίτη 28 Ιουνίου.
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

VIP ΚΑΡΤΑ

ΘΥΡΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
(έως και 26/06)

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΜΕΑ

1, 5Β/5Γ, 8, 12

210€

230€

115€

5Α, 9, 11

400€

450€

225€

2

450€

500€

250€

10

630€

700€

350€

VIP

3.150€

3.500€

1.750€

8
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ*

ΓΟΝΕΑΣ & ΠΑΙΔΙ

325€

345€

x

2o ΠΑΙΔΙ

115€

115€

x

9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ*

ΓΟΝΕΑΣ & ΠΑΙΔΙ

625€

675€

x

2o ΠΑΙΔΙ

225€

225€

x

*Τα οικογενειακά πακέτα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται κι όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023
Η διάθεση των Καρτών Διαρκείας αφορά μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Απόδειξη εγγραφής/ανανέωσης μέλους στον Ερασιτέχνη
Για την Παιδική Κάρτα
Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.
ΑΜΕΑ
Πλέον ταυτότητας και απόδειξης εγγραφής/ανανέωσης μέλους στον Ερασιτέχνη, είναι απαραίτητο και
πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (από 67%)
Πληροφορίες για έκδοση νέων Καρτών Διαρκείας και για όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο www.pao.gr,
στα τηλ. 210 64 70 990 - 991 και στο e-mail: info@paotickets.gr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Βασική Κάρτα (Basic)
Στη βασική κατηγορία περιλαμβάνονται ατομικές Κάρτες για τις Θύρες 1, 2, 5Α, 5Β/5Γ, 8, 9, 10, 11, 12.
Η τιμή της Βασικής Κάρτας αρχίζει από 210€.

Οικογενειακό Πακέτο
Οι περιορισμοί που μας επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ελέω της πανδημίας, αποτελούν παρελθόν
για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο αγαπημένος θεσμός του Οικογενειακού Πακέτου είναι ξανά ενεργός και
ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους γονείς με τη νέα γενιά φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
• Τα Οικογενειακά Πακέτα διατίθενται στις θύρες 8* και 9* και περιέχουν ένα κανονικό εισιτήριο διαρκείας
για τον συνοδό, ο οποίος ασκεί νόμιμα την κηδεμονία και έκπτωση 50% σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο
παιδιά. Δωρεάν θα είναι η είσοδος για το τρίτο παιδί.
• Η παιδική κάρτα ισχύει για παιδιά έως 13 ετών.
• Για την έκδοση / παραλαβή των καρτών του Οικογενειακού Πακέτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
*Τα οικογενειακά πακέτα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό.

VIP
Η Κάρτα VIP αφορά στη Θύρα Επισήμων (Θ.3).
Κάθε Κάρτα VIP εξασφαλίζει στον κάτοχό της προνομιακή θέση στην παρακολούθηση του αγώνα, δωρεάν
θέση parking και πρόσβαση στο bar της θύρας με δωρεάν υπηρεσίες catering.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Γενικά Προνόμια Καρτών Διαρκείας
• Έκπτωση στο κατάστημα του Γηπέδου και στο paofc.gr
• Συμμετοχή σε κληρώσεις & διαγωνισμούς της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και των Χορηγών της
• Για τη Θύρα 3 πρόσβαση στο Bar της θύρας με δωρεάν υπηρεσίες catering
• Παροχή θέσης στάθμευσης Ι.Χ. οχήματος για τους κατόχους Καρτών Διαρκείας στη θύρα 3 (VIP)
• Δωρεάν συνδρομή για ένα μήνα Cosmote tv για τις ανανεώσεις ή τις νέες αγορές διαρκείας μέχρι 14/07

Ισχύει για ανανεώσεις & νέες αγορές καρτών διαρκείας μέχρι 14/07

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ηλεκτρονικά: στο www.pao.gr (Εισιτήρια)
Για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, χρησιμοποιήστε το
ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να αποκτήσετε απλά και χωρίς ταλαιπωρία την Κάρτα Διαρκείας σας.

Πληρωμή με:
•Π
 ιστωτική κάρτα:
•P
 AΝATHINAIKOS FC VISA της Τράπεζας Πειραιώς με 12 άτοκες δόσεις.
•Λοιπές κάρτες: 9 άτοκες δόσεις. Αφορά όλες τις πιστωτικές κάρτες τύπου VISA & MASTERCARD.
•Χ
 ρεωστική κάρτα: Αφορά όλες τις κάρτες τύπου VISA & MASTERCARD.
• Web transfer: Στον λογαριασμό GR91 0172 0140 0050 1405 2645 777 της Τράπεζας Πειραιώς.
* Για τις τραπεζικές μεταφορές πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται στο πεδίο αιτιολογίας ο σκοπός της κατάθεσης,
ονοματεπώνυμο & κινητό τηλέφωνο.

PANATHINAIKOS FC VISA
Οι κάτοχοι κάρτας PANATHINAIKOS FC Visa που επιθυμούν να κάνουν εξαργύρωση τριφυλλιών, θα
μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας Πειραιώς στο τηλ. 210 32 88 000.
Η εξαργύρωση αντιστοιχεί σε 3.000 τριφύλλια και για το ποσό των 230€. Στη συνέχεια υπάλληλος της ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα επικοινωνεί για την ολοκλήρωση της αγοράς της Κάρτας Διαρκείας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Η παραλαβή των καρτών διαρκείας θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές μέλλον σε
ημερομηνία & ωράρια που θα ανακοινωθούν.

Panathinaikos F.C. Visa
Όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών Panathinaikos F.C. Visa & Panathinaikos F.C. Visa Gold
που θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους, επωφελούνται με
έως 12 άτοκες δόσεις.
Επιπλέον, συμμετέχουν αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση όπου:

30 τυχεροί θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου διαρκείας τους έως €300.
Ισχύει για αγορές εισιτηρίων διαρκείας έως 31/08/2022.

Δεν έχεις πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa; Απόκτησέ την, τώρα και online μέσω winbank,
έως 31/08/2022 και κέρδισε την επίσημη νέα φανέλα της Ομάδας για τη σεζόν 2022-2023.
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Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

210 64 70 990 - 991, 210 64 65 952
e-mail: info@paotickets.gr
www.pao.gr

