NOGOMETNIM KLUBOM
Ljubljana, 03.08.2016

Št.:

9052/16

Ozn.:

ORG

GK/TJR

Zadeva: Vstopnice - Kvalifikacije za SP 2018 - naročilo paketov
Spoštovani,
v mesecu oktobru slovensko nogometno reprezentanco čakata dve pomembni tekmi v kvalifikacijah
za nastop na Svetovnem prvenstvu leta 2018, in sicer tekma z reprezentanco Slovaške, ki bo
odigrana v soboto, 8. oktobra, in tekma z reprezentanco Anglije, ki bo v torek, 11. oktobra 2016.
Obe tekmi bosta odigrani na stadionu Stožice v Ljubljani ob 20.45 uri.
Pripravili smo paket vstopnic, ki omogoča ogled obeh tekem.
Cene paketov: 1. kategorija 50 EUR,
2. kategorija 40 EUR,
družinski sektor - odrasli 40 EUR,
družinski sektor - otroci do 14. leta 22 EUR.
V primeru, da vse vstopnice za omenjeni tekmi ne bodo prodane v paketu, jih bo mogoče kupiti tudi
za posamezno tekmo. Za tekmo s Slovaško bo vstopnica 1. kategorije 25 EUR, 2. kategorije 20 EUR,
medtem ko bo v družinskem sektorju cena odrasle vstopnice 20 EUR, otroške pa 13 EUR. Za tekmo z
Anglijo bo cena vstopnice 1. kategorije 45 EUR, 2. kategorije 40 EUR, medtem ko bo v družinskem
sektorju cena odrasle vstopnice 35 EUR, otroške pa 10 EUR.
Če ste zainteresirani za nakup, nam v celoti izpolnjeno naročilnico vrnite po e-pošti:
vstopnice@nzs.si; po faksu: 04 275 94 56 ali po pošti: NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj.
V primeru, da bo interes večji od razpoložljive kvote, si NZS pridržuje pravico zmanjšati ali preklicati
vaše naročilo. Na podlagi odobrenega naročila, ter na podlagi predhodnega plačila (poslali vam
bomo račun), bo prevzem vstopnic možen od 12.9.2016 na sedežu NZS (Predoslje 40a / Brdo pri
Kranju), vstopnice pa vam lahko pošljemo tudi po pošti (doplačilo 2€).
Javna prodaja paketov se bo pričela v ponedeljek, 8.8.2016, ob 12. uri izključno preko spletne strani
www.nzs.si.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na strokovno službo NZS (Gašper Košir, 04 275 94 43
ali vstopnice@nzs.si ).
Športni pozdrav!
Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

SLOVENIJA-SLOVAŠKA, Ljubljana-Stožice, 08.10.16 ob 20.45
SLOVENIJA-ANGLIJA, Ljubljana-Stožice, 11.10.16 ob 20.45
NAROČILO PAKETOV
KATEGORIJA

CENA

1. ka tegorija

50 EUR

2. ka tegorija

40 EUR

DRUŽINSKI SEKTOR

CENA

odra s l a vs topnica

40 EUR

otroš ka vs topni ca (do 14. l eta)

22 EUR

ŠTEVILO PAKETOV

ŠTEVILO PAKETOV

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

PREVZEM VSTOPNIC (od 26.5.2016):

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

da

ne

- po pošti (doplačilo 2€)

da

ne

PODATKI O NAROČNIKU
KLUB:
NASLOV:

POŠTA IN KRAJ:

Davčni zavezanec: DA - ID št. za DDV:

NE - davčna št.:

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

DATUM:

FAX ŠT.:

PODPIS:

Naročilnico vrnite: po faxu: 04 2759 456; po e-pošti: vstopnice@nzs.si ; po pošti: NZS, Predoslje 40a,
4000 Kranj;

