KÖZLEMÉNY
A Ferencvárosi Torna Club és a Lagardére Unlimited Stadium Solutions közös megbeszéléseket követően döntött az új FTC stadionba érvényes bérletek áráról.
A Ferencvárosi Torna Club és a Lagardére Unlimited Stadium Solutions abban állapodott meg, hogy - a családi bérleteket kivéve - minden megújított bérlet
árát a nyilvánosságra kerültekhez képest egységesen 22 %-kal csökkenti a 2014/2015-ös szezonban. A csökkentés szintén érvényes a már egyébként is
mérsékelt árú nyugdíjas és diák bérletekre. A bérletek érvényesek valamennyi hazai bajnoki és az első Magyar Kupa-mérkőzésre. Ez összesen 16 mérkőzést
jelent.
A partnerek abban is megegyeztek, hogy a szurkolói igényeket figyelembe véve a B1, B2, B3, C1 és C2 szektorokba érvényes bérletek esetében lehetőség
nyílik részletfizetésre. Így a bérlet árának csupán a felét kell a vásárláskor kifizetni, a fennmaradó 50 százalékot elegendő 2015. január 31-ig kiegyenlíteni. Aki
azonban ezt elmulasztja, annak a tavaszi szezonra érvénytelenítik a bérletét és elvész a következő szezonra érvényes esetleges bérletes kedvezmény
kiváltásának lehetősége.
A megállapodás részeként megváltozik a korábban nyilvánosságra került családi bérlet konstrukció is. Azon szurkolóknak, akik 6 és 14 év közti gyermekükkel a
D1 és D2 családi szektorban óhajtják megnézni a mérkőzéseket, a felnőtt családi bérlet megváltása esetén az első (vagy egyetlen) 6 és 14 éves kor közti
gyermekük részére a belépés ingyenes. Minden további gyermek esetében 50 %-os kedvezménnyel váltható meg a felnőtt teljes árú családi bérlet. Az ajánlat
érvényes jegyvásárlás esetén is.
A Ferencvárosi Torna Club és a Lagardére Unlimited Stadium Solutions megállapodása kitér azokra a szurkolókra is, akik most vásárolnak először bérletet. Ők
a korábban nyilvánosságra került árakhoz képest 5 % kedvezménnyel vásárolhatnak bérletet.
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FTC – SZEKTOR TÉRKÉP

SKY Box
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Kategória

Szektor

1

C4-C5

2

C3, C6

3

D3, D4

4

C1-C2

B-Közép,Vendég

B1-B3, E

Családi

D1-D2

VIP Gold

A2-A5

VIP Bronz

A1, A6
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FTC – JEGYÁRAK
„C” mérkőzés kategória
Belépő kategória

Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

„B” mérkőzés kategória
Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

„A” mérkőzés kategória
Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

„A+” mérkőzés kategória
Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

B-Közép

2.000 Ft

1.800 Ft

2.300 Ft

2.100 Ft

2.500 Ft

2.300 Ft

2.500 Ft

2.300 Ft

4

2.200 Ft

2.000 Ft

2.500 Ft

2.300 Ft

3.100 Ft

2.800 Ft

3.400 Ft

3.100 Ft

3

2.600 Ft

2.400 Ft

3.100 Ft

2.800 Ft

4.300 Ft

4.000 Ft

4.300 Ft

4.000 Ft

2

3.400 Ft

3.100 Ft

4.000 Ft

3.700 Ft

5.200 Ft

4.900 Ft

5.500 Ft

5.200 Ft

1

4.200 Ft

_

5.200 Ft

_

6.100 Ft

_

6.400 Ft

_

Családi/felnőtt *

2.200 Ft

_

2.500 Ft

_

3.100 Ft

_

3.400 Ft

_

Kerekesszékes **

1.900 Ft

1.900 Ft

1.900 Ft

„C” kategóriás
mérkőzéseken
a B-középbe a jegyet

online foglalással
2.000 Ft helyett
1.800 Ft-ért,
nyugdíjas/diák
áron kapja meg

1.900 Ft

1.900 Ft

1.900 Ft

1.900 Ft

1.900 Ft

* Családi jegy váltása esetén egy felnőttel egy gyermek (6-14 év) belépése ingyenes, minden további gyermek
esetén a kedvezmény mértéke az aktuális teljes árú családi jegyár 50 százaléka.
** A kedvezményes belépő megvásárlásához a kedvezményre jogosító Igazolvány felmutatása kötelező. Az ár
1 fő kerekesszékes szurkoló és 1 fő kísérője részére érvényes.
A mérkőzés napján a helyszínen vásárolt belépők az itt feltüntetett árakhoz képest 500 forinttal többe
kerülnek.
Jegyvásárlás csak érvényes, új, multifunkcionális szurkolói regisztrációs kártyával lehetséges.
6 év alattiak részére a belépés minden esetben ingyenes.
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FTC – MECCSKATEGÓRIÁK
A+ kategória (1)

• Újpest FC

A kategória (1)

• Debreceni VSC

B kategória (5)

• Győri ETO FC
• Videoton FC
• MTK
• Diósgyőri VTK
• Nyíregyháza

C kategória (8)

• Szombathelyi Haladás
• Pécsi MFC
• Budapest Honvéd
• Kecskeméti TE
• Paksi SE
• Lombard-Pápa TFC
• Puskás Akadémia FC
• Dunaújváros PASE

Jegy és bérletvásárlásnál használható utalványok (az utalványokat VIP-bérlet vásárlása esetén nem lehet felhasználni):
• Erzsébet Sport utalvány; Erzsébet Szabadidő utalvány
• Sodexo Hajrá utalvány; Sodexo Kultúra utalvány
• Edenred Sport és Kultúra utalvány
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FTC – MEGÚJÍTOTT ÉVES BÉRLETÁRAK

Árak
Bérlet kategória

Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

B-Közép *

22.300 Ft

20.600 Ft

4*

24.800 Ft

22.900 Ft

3

30.900 Ft

28.600 Ft

2

39.900 Ft

36.700 Ft

1

49.800 Ft

_

Családi/felnőtt **

24.800 Ft

_

* A B1, B2, B3, C1 és C2 szektorokba érvényes bérletek esetében lehetőség nyílik
arra, hogy a bérlet árának csupán a felét kell a vásárláskor kifizetni, a fennmaradó
50 %-ot elegendő 2015. január 31-ig kiegyenlíteni. Aki azonban ezt elmulasztja, annak
a tavaszi szezonra érvénytelenítik a bérletét és elvész a következő szezonra
érvényes bérletes kedvezménye.
** Családi bérlet váltása esetén egy felnőttel egy gyermek (6-14 év) belépése
ingyenes, minden további gyermek esetén a kedvezmény mértéke a teljes árú családi
bérlet ár 50 %-a.
A bérletek érvényesek minden hazai bajnoki és az első hazai Magyar Kupa
mérkőzésre.
Akik bérletet váltanak, 500 forint kedvezményt kapnak a regisztráció költségéből,
mely kedvezményt az itt feltüntetett árak már tartalmazzák.
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SKY Box

Kapcsolat:
jegypenztar@fradi.hu
infóvonal: +36 30 525 5498
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FTC – ÚJ ÉVES BÉRLETÁRAK (BÉRLETTEL MÉG NEM RENDELKEZŐKNEK)

Árak
Bérlet kategória

Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

B-Közép *

27.100 Ft

25.100 Ft

4*

30.200 Ft

27.900 Ft

3

37.700 Ft

34.800 Ft

2

48.600 Ft

1

60.700 Ft

44.700 Ft
_

Családi/felnőtt **

30.200 Ft

_

Kerekesszékes***

22.900 Ft

_

* A B1, B2, B3, C1 és C2 szektorokba érvényes bérletek esetében lehetőség nyílik arra,
hogy a bérlet árának csupán a felét kell a vásárláskor kifizetni, a fennmaradó 50 %-ot
elegendő 2015. január 31-ig kiegyenlíteni. Aki ezt elmulasztja, annak a tavaszi szezonra
érvénytelenítik a bérletét és elvész a következő évre érvényes bérletes kedvezménye.
** Családi bérlet váltása esetén egy felnőttel egy gyermek (6-14 év) belépése ingyenes,
minden további gyermek esetén a kedvezmény mértéke a családi bérlet ár 50 %-a.
*** A kedvezményes belépő megvásárlásához a kedvezményre jogosító Igazolvány
felmutatása kötelező. Az ár 1 fő kerekesszékes szurkoló és 1 fő kísérő részére érvényes.
A bérletek érvényesek minden hazai bajnoki és az első hazai Magyar Kupa mérkőzésre.
Akik bérletet váltanak, 500 forint kedvezményt kapnak a regisztráció költségéből, mely
kedvezményt az itt feltüntetett árak már tartalmazzák.
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SKY Box

Kapcsolat:
jegypenztar@fradi.hu
infóvonal: +36 30 525 5498
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FTC – SKY BOX ÉS VIP BÉRLETÁRAK

Árak
Bérlet kategória

1

Teljes árú

Nyugdíjas/Diák

Sky Box1

58.000,00 – 75.000,00 € + ÁFA

VIP Gold2

2.400,00 € + ÁFA

VIP Bronz3

900,00 € + ÁFA

Az ár a Box elhelyezkedésétől függ. Két szinten, vállalati, 13-16 fős szobák. Az ár egy
labdarúgó évre érvényes, minimum 3 éves szerződéses időszakra. Az ár a fogyasztást is
tartalmazza. A szobák akár a mérkőzéseken túl is használhatóak. A csomagban
parkolóhelyek is szerepelnek. A vállalatoknak joguk a helyiségeket saját ízlésüknek
megfelelően kialakítani. "Business klubtagság".
További információ: vip@fradi.hu

Az ár a fogyasztást is tartalmazza egy éves időtartamra. Belépés a főbejáraton, a
székházon keresztül. A normál ülésektől eltérő business székek a VIP lelátó
A bérletek
érvényesek
minden hazai bajnoki, és Magyar Kupa mérkőzésre.
középvonalhoz közel eső részén. A VIP Gold bérletesek számára külön étterem
2
kialakítva a mérkőzések alatt. "Business klubtagság". Elérhető parkolási lehetőségek.
Akik bérletet váltanak, 500 Ft kedvezményt
kapnak
a regisztráció költségéből,
További információ:
vip@fradi.hu

SKY Box

mely kedvezményt az itt feltüntetett árak tartalmazzák.

Az árvásárlásakor,
a fogyasztást is tartalmazza
Bronz
bérletesek számára
kialakított
külön
Családi bérletek
maximuma VIP
1 db
kedvezményes
bérlet
váltható.
büfében. Belépés a normál bérletesektől eltérő kapukon. "Business klubtagság".

3

További információ: vip@fradi.hu
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VIP Kapcsolat:
+36 30 526 56 94
+36 30 938 31 78
vip@fradi.hu
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FTC – SZURKOLÓI KÁRTYA

Az új, multifunkcionális kártya
kiváltásának díja:

1.000 Ft
Jegy, illetve bérlet vásárlásához a kártya kiváltása kötelező.
A bérletet váltók 500 forintos kedvezményt kapnak a kártya kiváltásának
díjából.
A mérkőzés napján történő regisztráció esetén plusz 500 forint fizetendő.
6 éves kor alatt a belépés ingyenes, a regisztráció nem szükséges.
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