Föreningsbiljetter Bandyfinalen 24-25 mars 2017
Föreningar tillhörande Svenska Bandyförbundet har möjlighet att köpa biljetter till Bandyfinalen till
ett föreningspris. Kravet är att man uppger sin förenings namn samt RF-nummer.
Detta verifierar att man tillhör Svenska Bandyförbundet.
Som förening har ni möjlighet att köpa biljetter till Bandyfinalen herrar för endast 250 kr/biljett. För
att klassas som föreningsbiljetter så krävs det att ni bokar minst 15 biljetter per förening. Biljetter
finns tillgängliga i både kategori A och B (ord. pris 645 kr samt 450 kr) från och med 25 november
men i begränsat antal så först till kvarn.
Junior och damfinal köper ni för 50 kr per biljett. (ord. Pris 100 kr)
Alla biljetter finns i en kategori. Ni bokar minst 15 biljetter per match.
Detta föreningserbjudande gäller tom söndagen den 22 januari 2017 (med reservation för slutförsäljning)
Så här köper ni biljetter som förening:
Biljetter köper ni via länk http://sga.ebiljett.nu/tag/1 och betalar direkt med kort eller via bank. Om ni
vill köpa fler än 50 biljetter så kan det vara bra att dela upp bokningen, dvs. göra 2 eller 3 köp då
samtliga biljetter i varje bokningen hamnar i en PDF fil. För att förenkla utdelningen av biljetter kan
det vara bra att ha dem i flera filer. OBS! För att få möjlighet att köpa föreningsbiljetter måste namn
på föreningen samt RF-nummer fyllas i när ni köper era biljetter. Detta fyller ni i via ett fält i samma
steg som ni väljer betalningssätt.
Har ni inte möjlighet att betala via bank eller kort så går det bra att betala via faktura.
Kontakta då vårt Call Center på nummer: 0771-45 46 00
Öppettider Call Center:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 10:00-15:00
För faktura gäller 14 dagars betalningsvillkor, 19 kr i fakturaavgift. Sker ingen inbetalning inom 14
dagar kommer biljetterna automatiskt att släppas upp till försäljning igen.
Gör Bandyfinalen till en bandyfest!
Samla ihop ert lag, funktionärer, styrelse, kansli och gör en avslutningsresa för säsongen med att
besöka Tele2 Arena och Bandyfinalen. Det är vi i bandysverige som ska göra Bandyfinalen till den fest
det nu är, oavsett vilka lag som spelar finalen.
Mer info om finalen kommer ni att finna på svenskbandy.se samt elitserien.se.
Biljetter till ordinarie priser finner ni på stockholmlive.com (Tele2 Arena)
Frågor angående föreningsbiljetter görs via mail bandyfinalen@svenskbandy.se

