CAMPANYA D’ABONAMENTS
2018-2019
MÉS INFORMACIÓ EN:

www.elchecf.es
Disponible
Available
Disponible
Verfügbar
доступный

Consulta tota la informació relativa a la campanya d’abonaments, termes
legals per las condicions de l’abonat i protecció de dades en la Web.

TAULA DE PREUS

HORARI I LLOC
DE VENDA

ADULT

Inici de venda: Dijous 12 de juliol
Final de reserva de butaques: Divendres 10 de agost
Horari: Dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.
Dissabtes de 10 a 13 hores.
Lloc de venda: Oficines d’abonaments de l’estadi Martínez Valero
(junt a botiga Oficial)

PROMOCIÓ ABONAT 2017-18
Els abonats de la temporada 2017-18 podradn descomtar-se en l’abonament d’aquest any l’import integre que van pagar la temporada
2017-18.
En el cas de que l’abonat canvie de zona o modalitat i l’import pagat la
temporada anterior supere el preu d’aquesta temporada no es realitzarà
el reembolsament dels diners.

FORMES DE PAGO

• Efectiu
•Targeta de crédit/débit

BASES
Es reservarà la butaca als abonats de la temporada 2017-18 fins la
celebració del trofeu Festa d´Elx (divendres 10 d’agost).
A excepció de l’abonament adult, la resta d’abonaments són personals i
intransferibles. L’us de qualsevol persona diferent al titular del mateix
atorga al Club el dret a la retirada o anul·lació de l’abonament.
En cas de pèrdua de l’abonament s’haurà d’acudir a les oficines del Club
on es realitzarà un nou abonament després de presentar la documentació
pertinent. El cost d’expedició serà de 5 euros.

INCLOU
• 19 partits de Lliga Regular.
• Trofeu Festa d´Elx i partits amistosos organitzats pel Club.
• Prioritat a l’hora de adquirir entrades per la trobada Espanya-Croacia
que se disputarà l’11 de septembre en el Martínez Valero.
• 2 entrades addicionals pel Trofeu Festa d´Elx.
• Partits de l’il·licità i equips filials.

ESPECIAL JUVENIL INFANTIL BABY

Més de 65 anys

15-20 anys

7 - 14 anys

0 - 6 anys

Tribuna coberta

460€

240€

185€

80€

20€

Tribuna descoberta

420€

210€

170€

70€

20€

Corba tribuna coberta

190€

140€

80€

50€

20€

Corba tribuna desc.

170€

120€

65€

40€

20€

Preferència coberta

230€

175€

95€

60€

20€

Preferència descoberta

195€

150€

85€

55€

20€

Corba preferència cob. 120€

105€

55€

30€

20€

85€

50€

25€

20€

Corba preferència desc.

95€

Fons cobert

130€

100€

60€

35€

20€

Fons descobert

115€

90€

55€

30€

20€

Grada d’animació*

75€

40€

ADULT: Nascuts entre 1954 i 1997. Des de 21 a 64 anys. JUVENIL: Nascuts entre 1998 i 2003. Des de 15 a 20
anys. INFANTIL: Nascuts entre 2004 i 2011. Des de 7 a 14 anys. BABY: Nascuts a partir de 2012. Des de 0 a 6 anys.
ESPECIALS: -MAJOR DE 65 ANYS: Per a majors de 65 anys (que complix 65 anys en 2018). -SENSE PRESTACIÓ:
Aportar certificat de situació amb la cual ha de certificar que el titular del l’abonament no rep cap tius de prestació i
certificat que es troba en desocupació. -DEPENDENT: Aportar document el qual certifique que el titular del
l’abonament posseix un grau d’incapacitat entre un 33% y 64%, ambdós inclusivament. -GRAN DEPENDENTE:
Aportar document el qual certifique que el titular de l’abonament posseix un grau d’incapacitat a partir del 65%. El
seu preu serà de 95 euros en la plataforma de discapacitats.
*Els abonats de la grada d’animació estaran subjectes a una serie de normes que deuran conéixer
i firmar per l’obtenció del mateix.

ABONAMENT PREMIUM
Fes el teu ABONAMENT PREMIUM i potencia la teua PASIÓ PER L’ELX C.F.:
· 21 partits de Lliga Regular.
· Segona i tercera eliminatòria de la Copa de S.M. el Rei (en cas de que l’Elx
C.F. actue com a local).
· 4 invitacions adicionals per a disfrutar en qualsevol partit de La Lliga Regular (no inclou els dos partits de jornada econòmica).
· Descompte del 50% en l’abonament de l’Elx C.F. Fútbol Sala (15€).
Adult/Especial: Tribuna +35€ | Preferència +25€ | Fons i Corbes +15€
Juvenil: Tribuna +20€ | Preferència +10€ | Fons i Corbes +5€
Infantil: +5€ (qualsevol part del camp)

