NOGOMETNIM KLUBOM
Ljubljana, 20.10.2015

Št.:

9097/15

Ozn.:

ORG

GK/TJR

Zadeva: Naročilo vstopnic za tekmo Slovenija - Ukrajina

Spoštovani!
Slovenska nogometna reprezentanca se bo v torek, 17.11.2015, ob 20.45 uri v Mariboru na
stadionu Ljudski vrt, pomerila z reprezentanco Ukrajine, v dodatnih kvalifikacijah za nastop na
Evropskem prvenstvu v Franciji leta 2016.
Obveščamo vas, da vam omogočamo prednostni nakup vstopnic direktno preko NZS pred
pričetkom javne prodaje. Vstopnice so na voljo po 28 EUR. Omogočamo vam tudi nakup vstopnic
v družinskem sektorju, kjer je cena odrasle vstopnice 20 EUR, cena otroške (do 14. leta starosti) pa
10 EUR (v družinskem sektorju je na voljo zelo omejeno število vstopnic, zato večja naročila niso
možna).
Če ste zainteresirani za nakup, nam v celoti izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do torka
27.10.2015 (po e-pošti: vstopnice@nzs.si; po faksu: 01 5300 410; po pošti: NZS, p.p. 3986, 1001
Ljubljana).
V primeru, da bo interes večji od razpoložljive kvote, si NZS pridržuje pravico zmanjšati ali
preklicati vaše naročilo. Naročila, ki bodo oddana po navedenem roku, bomo obravnavali samo v
primeru, če bodo vstopnice iz kvote, namenjene nogometni družini, še na voljo. Na podlagi
odobrenega naročila, ter na podlagi predhodnega plačila (poslali vam bomo račun) bo prevzem
vstopnic možen od 04.11.2015 na novem sedežu NZS (Predoslje 40a / Brdo pri Kranju), vstopnice
pa vam lahko pošljemo tudi po pošti (doplačilo 2€).
Javna prodaja vstopnic za tekmo Slovenija : Ukrajina se prične v ponedeljek, 02.11.2015, ob 12. uri
in sicer preko spletnih strani www.nzs.si in www.eventim.si ter v Uradni prodajalni NZS Nike na
Mestnem trgu v Ljubljani, v kolikor pa bodo vstopnice na voljo še dan po začetku prodaje pa tudi v
hipermarketih Mercator, v poslovalnicah M holidays, na lastnih prodajnih mestih Eventim in
trafikah 3dva.
Športni pozdrav!
Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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SLOVENIJA - UKRAJINA
Maribor, Ljudski vrt, 17.11.15 ob 20.45
NAROČILO VSTOPNIC

KATEGORIJA

CENA

enotna cena vstopnice

28 €

DRUŽINSKI SEKTOR

CENA

otroška vstopnica (do 14. leta)

10 €

odrasla vstopnica

20 €

ŠTEVILO VSTOPNIC

ŠTEVILO VSTOPNIC

Pravilo za nakup vstopnic v družinskem sektorju: otroških vstopnic mora biti enako ali več kot odraslih
z izjemo: 1 otrok + 2 odrasla, večja naročila v družinskem sektorju niso mogoča.
obkroži!

PREVZEM VSTOPNIC (od 04.11.2015):

- na NZS (Predoslje 40a, Brdo pri Kranju)

da

ne

- po pošti (doplačilo 2€)

da

ne

PODATKI O NAROČNIKU
KLUB:
NASLOV:
Davčni zavezanec: DA - ID št. za DDV:

POŠTA IN KRAJ:
NE - davčna št.:

KONTAKTNA OSEBA:
E-MAIL NASLOV:
TELEFONSKA - GSM ŠT.:

DATUM:

FAX ŠT.:

PODPIS IN ŽIG:

Naročilnico vrnite (najkasneje do 27.10.2015 do 12.00 ure ) : po faxu: 01 5300 410; po e-pošti: vstopnice@nzs.si ;
po pošti: NZS, p.p. 3986, 1001 Ljubljana;

