
  

           REAL MADRID FC
FORHÅNDSKJØP AV BILLETTER

"LA LIGA"   20  1  8 - 20  1  9

KAMPDAGER: 

Kampene spilles vanligvis lørdag eller søndag. (Unntaksvis kan kamper flyttes til fredag eller mandag, men dette vil normalt ikke skje sålenge minst ett av de spillende lagene
fortsatt deltar i internasjonale turneringer). Noen kamper er satt opp onsdager, disse kan bli flyttet til tirsdag eller torsdag.

Endelig   kampdag fastsettes   av og til   ikke før 8-10 dager før kampen, slik at i enhver reise-/overnattingsbestilling må det tas høyde for flytting innenfor angitte rammer. Kampene
spilles vanligvis på kveldstid, avspark normalt mellom kl 16 og 22 (men det forekommer at avspark settes så tidlig som kl. 12). Endring av kampdag innenfor angitte rammer gir
ingen rett til avbestilling/refusjon.

Det tas intet ansvar for kansellerte kamper (helt eller delvis), utsettelser, endring av tidspunkt for avspark etc.; 
utover at ved evt. utsatt kamp vil billettene beholde sin gyldighet. 

INFORMASJON OM KATEGORIENE
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INKLUDERT I PRISEN
-Leveringskostnader: Billettene (og evt. bestilte tilleggsprodukter, se nedenfor) leveres på hotellet
-Kupong for et glass vin og en "tapa" pr. person i kafeteriaen på stormagasinet El Corte Inglés
-5% rabatt på "Futbol Mania Football Store"

BETINGELSER
INDIVIDUELLE BESTILLINGER (inntil 10 billetter)

- Bestillingene er bindende og kan ikke refunderes. 

GRUPPEBESTILLINGER (11 billetter eller flere)
- Avbestillingsregler:

o Bestillingene er bindende, men det gis anledning til kostnadsfri avbestilling av inntil 20% av plassene inntil 31 dager før kampen. Ingen refusjon for
avbestillinger utover dette.

o F.o.m. 30 dager før kampen er det ingen refusjon for avbestillinger. 
-    For grupper skal det betales 50% depositum ved bestilling. Restbetaling 30 dager før kampen.

ANNEN INFORMASJON
1. BILLETTUTLEVERING
- Billettene leveres på det hotell  som er bestilt for overnatting, i  samme navn som hotellbestillingen står på. Prisene inkluderer levering i  Madrid by;  for

utenbys levering tilkommer leveringskostnader. 

- Utlevering skjer med bud, normalt fredag  kveld (for søndagskamper eller kamper på kveldstid lørdag, senest lørdag  kl.  14:00). For kamper som går på
ukedager vil billettene vanligvis bli levert dagen i forveien,  men senest kl. 14:00 kampdagen. 

2. BILLETTPRIS
Det gjøres oppmerksom på at prisene på billetter i forsalg med leveringskostnader kan ligge betydelig over den prisen billettene får når de kommer i ordinært
salg (vanligvis 15 dager før kampen). Dette er i tråd med klubbens regelverk for videresalg av billetter. Det vil som regel være billetter tilgjengelig i ordinært
salg - bortsett fra for de aller største kampene - men det kan selvsagt ikke garanteres, og man vil normalt ikke kunne kjøpe mer enn 6 billetter ad gangen (som
kan bli spredt på forskjellige kategorier/steder på stadion).

3. TILGJENGELIGE EKSTRAPRODUKTER
Følgende kan forhåndsbestilles, og leveres hotellet sammen med billettene: Offisielt Real Madrid FC supporterskjerf – Omvisning Santiago Bernabéu

4. ADKOMST TIL STADION
Pga. sterk trafikk og stor tilstrømning anbefales det å beregne meget god tid. Det er alltid aktiviteter på og ved stadion i forkant av kampen!
Metro anbefales. Mye folk, men raskt, enkelt og billig.
Metro: Santiago Bernabéu (L10). Reisetid med metro fra sentrum ca. 10-20 min; avhengig av evt. linjebytter osv.  
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