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ABONENTNÉ BALÍČKY DIVADLA ARÉNA
PRÍLOHA Č. 1
K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM
DIVADLA ARÉNA

Abonentné balíčky Divadla Aréna 2019
Pre rok 2019 DA vydalo a predáva tieto abonentky/abonentné balíčky:
1. Novinky 2019
2. Občiansky cyklus (pre 1 osobu/pre 2 osoby)
1. Abonentný balíček „Novinky 2019“
Abonentný balíček „Novinky 2019“ je vytvorený na mieru všetkým priaznivcom a návštevníkom Divadla Aréna.
Prináša spracovanie klasických, ale aj súčasných titulov a aktuálnych tém netradičným spôsobom. Balíček
pozostáva zo štyroch nových titulov Divadla Aréna, ktoré budú prvýkrát uvedené v kalendárnom roku 2019 a
jedného ďalšieho repertoárového titulu podľa výberu zákazníka z nasledovných titulov: Extasy show, Opona
hore, Podvolenie, Tosca. Súčasťou tohto abonentného balíčka je bulletin ku každému navštívenému
predstaveniu.
Špecifikácia abonentného balíčka „Novinky 2019“:
a)
b)
c)
d)

je dostupný len v jednom variante, a to pre 2 osoby,
obsahuje celkom 10 vstupeniek (vstupenky pre 2 osoby na 5 titulov/predstavení),
obsahuje celkom 5 bulletinov (1 bulletin ku každému navštívenému predstaveniu),
abonentný balíček Novinky 2019 je možné nakombinovať nasledovne:
- voľba 4 titulov, ktoré majú premiéru v roku 2019: Biblia, Josef Švejk, Lekcia, Na mol a iné
(vstupenky sa nevzťahujú na premiéru, iba na reprízy),
- voľba 1 titulu z nasledujúcich titulov: Extasy show, Opona hore, Podvolenie, Tosca,
e) kúpou abonentného balíčka Novinky 2019 zákazník ušetrí celkom 23% v porovnaní s bežnými cenami
vstupeniek kupovanými jednotlivo,
f) cena abonentného balíčka Novinky 2019 je 81,- €

Vzor abonentky „NOVINKY 2019“
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2. Abonentný balíček „Občiansky cyklus“
Abonentný balíček „Občiansky cyklus“ pozostáva zo štyroch inscenácií, prevažne napísaných na objednávku
Divadla Aréna. Prináša politické témy s ambíciou provokovať historickú sebareflexiu a súčasnú spoločenskú
diskusiu. Inscenácie tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna zaznamenávajú najmä historické osobnosti a
spoločensko-politické udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili životy nás všetkých.
Špecifikácia abonentného balíčka „Občiansky cyklus“:
a) je dostupný v dvoch variantoch, a to pre 1 osobu alebo 2 osoby,
b) abonentný balíček Občiansky cyklus obsahuje vstupenky na nasledovné predstavenia:
- #dubček, Masaryk/Štefánik, Podvolenie, Tiso
Občiansky cyklus (pre 1 osobu):
c) obsahuje celkom 4 vstupenky (vstupenky pre 1 osobu na 4 vyššie uvedené tituly/predstavenia),
d) kúpou abonentného balíčka Občiansky cyklus (pre 1 osobu) zákazník ušetrí celkom 14% v porovnaní s
bežnými cenami vstupeniek kupovanými jednotlivo,
e) cena abonentného balíčka Občiansky cyklus (pre 1 osobu) je 30,- €
Občiansky cyklus (pre 2 osoby):
c) obsahuje celkom 8 vstupeniek (vstupenky pre 2 osoby na 4 vyššie uvedené tituly/predstavenia),
d) obsahuje celkom 2 bulletiny (1 bulletin k dvom navštíveným predstaveniam podľa výberu zákazníka),
e) kúpou abonentného balíčka Občiansky cyklus (pre 2 osoby) zákazník ušetrí celkom 21% v porovnaní s
bežnými cenami vstupeniek kupovanými jednotlivo,
f) cena abonentného balíčka Občiansky cyklus (pre 2 osobu) je 60,- €

Vzor abonentiek „Občiansky cyklus“

Viac informácií o abonentkách Divadla Aréna nájdete v článku VII. Všeobecných obchodných podmienok Divadla Aréna.
Podrobné informácie o predstaveniach sú zverejnené na webovej stránke: www.divadloarena.sk.
V prípade otázok nás kontaktujte v pracovných dňoch na telefónnych číslach: +421 2 67202553, +421 2 67202557,
alebo e-mailom: pokladna@divadloarena.sk
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