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VIP SILVER
Oferta VIP Silver zagwarantuje wyjątkowe okoliczności
przeżywania sportowych emocji na stadionie Widzewa.
Posiadacz karnetu VIP Silver uzyskuje dostęp do
dedykowanego wejścia, recepcji VIP oraz strefy VIP
zlokalizowanej na sali bankietowej znajdującej się na I
piętrze stadionu. Bezpośrednie wyjście ze strefy VIP na
centralnie położony, znajdujący się tuż nad ławkami
rezerwowych, sektor VIP gwarantuje najbardziej komfortowe
warunki uczestnictwa w meczu Widzewa.
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VIP SILVER
Właściciel karnetu VIP SILVER uzyskuje dostęp do następujących
świadczeń:

Dedykowane miejsce w sektorach A6 i A7, które charakteryzują
się podwyższonym komfortem i najlepszą widocznością
Dostęp do strefy cateringu z bogatą ofertą dań, napojów i alkoholi
Dedykowana recepcja VIP
Karnet wystawiony na okaziciela
Miejsce parkingowe przy zakupie co najmniej dwóch karnetów

Dodatkowe korzyści:
Zniżka w sklepie klubowym w wysokości 15% (przy wartości
zakupu powyżej 150 zł)
Zniżka na zakup pojedynczych biletów w wysokości 20%
(maksymalnie 5 biletów)
Pierwszeństwo w zakupie karnetu na sezon 2021/2022
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Zakupu karnetu VIP Silver można dokonać poprzez złożenie
rezerwacji na stronie:
https://widzew.com/web/bilety/oferta-super-vip
lub poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem klubu.
Cennik na sezon 2022/2023
VIP SILVER A5/A8
Kontynuacja
3600 zł (w tym 8% VAT) za cały sezon dla osób, które posiadały karnet
w poprzednim sezonie
1855 zł (w tym 8% VAT) za rundę jesienną dla osób, które posiadały
karnet w poprzednim sezonie
Nowi klienci:
4000 zł (w tym 8% VAT) za cały sezon dla osób, które nie posiadały
karnetu w poprzednim sezonie
2100 zł (w tym 8% VAT) za rundę jesienną dla osób, które nie posiadały
karnetu w poprzednim sezonie

VIP SILVER
Kontynuacja:
3900 zł (w tym 8% VAT) za cały sezon dla osób, które posiadały karnet
w poprzednim sezonie
2000 zł (w tym 8% VAT) za rundę jesienną dla osób, które posiadały
karnet w poprzednim sezonie
Nowi klienci:
4500 zł (w tym 8% VAT) za cały sezon dla osób, które nie posiadały
karnetu w poprzednim sezonie
2350 zł (w tym 8% VAT) za rundę jesienną dla osób, które nie
posiadały karnetu w poprzednim sezonie

Kontakt:
Łukasz Kolecki
Kierownik ds. sprzedaży
lukasz.kolecki@widzew.com
501 739 282

Michał Rydz
Wiceprezes Zarządu
michal.rydz@widzew.com
512 916 988

