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ΤΙΜΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



Το αστέρι στο έμβλημα μας, αντιπροσωπεύει την επιτυχία, 
τη φιλοδοξία και την αριστεία. Αρχές οι οποίες διέπουν 
την ομάδα μας από καταβολής της. Πέρυσι με τη δική σας 
βοήθεια, τη δική σας ώθηση, ξεσκονίσαμε αυτές τις αρχές 
και σε αυτές πορευτήκαμε γράφοντας ιστορία.

Φέτος, σε αυτό το αστέρι θέλουμε να αντανακλάται και 
το δικό σας πρόσωπο. Εσάς που στα δύσκολα χρόνια 
κρατήσατε ζωντανό τον ΑΡΗ μας. Η ευοίωνη προοπτική 
της ομάδας, το νέο μας γήπεδο στο Κολόσσι, και η χαμένη 
περηφάνεια που επέστρεψε, κάνουν το αστέρι του ΑΡΗ, πιο 
λαμπερό από ποτέ.

Περήφανοι φίλοι του ΑΡΗ! Αγκαλιάστε τη νέα προσπάθεια 
αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας για να είστε και πάλι ο 
βασικός λόγος που οι ποδοσφαιριστές μας θα παλεύουν 
στο γήπεδο. Γίνετε κι’ εσείς ένα, με το περήφανο αστέρι μας. 
Στηρίξτε την ομάδα μας και γίνετε το αστέρι μας!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GOLD STAR 

Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια Α και Β φάσης του πρωταθλήματος
Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κυπέλλου (εκτός τελικού).
Αριθμημένη θέση στις VIP θέσεις στο κεντρικό κομμάτι της Δυτικής 
κερκίδας
Όλοι οι εντός έδρας φιλικοί αγώνες
Δωρεάν χώρος στάθμευσης σε περιφραγμένο χώρο στην πλευρά 
δυτικής κερκίδας
Έκπτωση 10%  στις αγορές σας από το κατάστημα ARIS FC SHOP

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SILVER STAR

Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια Α και Β φάσης του πρωταθλήματος
Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κυπέλλου (εκτός του τελικού και 
ημιτελικού)
Ο πρώτος εντός έδρας φιλικός αγώνας
Έκπτωση 10%  στις αγορές σας από το κατάστημα ARIS FC SHOP

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GREEN STAR

Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια Α και Β φάσης του πρωταθλήματος
O πρώτος  εντός έδρας φιλικός αγώνας
Έκπτωση 5%  στις αγορές σας από το κατάστημα ARIS FC SHOP

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Δεν είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίου με προκαταβολή.
Στις ηλεκτρονικές αγορές δεν είναι δυνατή η αλλαγή θέσης ή η ακύρωση μιας συναλλαγής.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να εκδώσουν τιμολόγιο πρέπει να ενημερώσουν πριν αγοράσουν το 
εισιτήριο διαρκείας και να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας για την πραγματοποίηση της 
τιμολόγησης.

99790088

ticketing@arisfc.com

ΠΑΚΕΤΑ

mailto:ticketing%40arisfc.com?subject=


ΤΙΜΕΣ
TYΠΟΣ

gold STAR

SilveR STAR

ΤΜΗΜΑΤΑ

104-105-201

102-103
203-204

ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

€ 600

€ 540*

€ 300

€ 270*

ΜΑΘΗΤΙΚΟ

€ 300

€ 270*

€ 170

€ 150*

ΠΑΙΔΙΚΟ

€ 100

€ 90*

€ 20

€ 20

TYΠΟΣ

gReen STAR

ΤΜΗΜΑΤΑ

401-402-403
303-302

ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

€ 120

€ 110*

ΜΑΘΗΤΙΚΟ

€ 80

€ 70*

ΠΑΙΔΙΚΟ

€ 20

€ 20

*ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΕΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΌΛΑ ΤΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023 ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΕΙΟ 
ΣΤΑΔΙΟ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Τα κανονικά εισιτήρια διαρκείας εκδιδονται για άτομα άνω των 20 ετών και 
κάτω των 65 ετών. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ
Τα μαθητικά εισιτήρια διαρκείας εκδιδονται για άτομα άνω των 14 ετών και 
κάτω των 20 ετών.

ΠΑΙΔΙΚΑ
Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας εκδιδονται για παιδία ηλικίας κάτω των 14 
ετών.

ΝΟΤΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-23

Λεμεσός Αρένα



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάρτα Φιλάθλου, για άτομα πάνω των 14 ετών

Ταυτότητα ή Εισιτήριο Διαρκείας 2021-2022

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Βάσει του Περί της Πρόληψής και της Καταστολής της Βίας στους 
Αθλητικούς χώρους Νόμου, για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για 
άτομα άνω των 14 ετών είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου.

Τρόποι έκδοσης κάρτας φιλάθλου

Ηλεκτρονικά

Κέντρα Εγγραφής στο Μητρώο Φιλάθλου (περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της 
ΚΟΑ στο 22897000)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ARIS FC SHOP

Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00-13:00, 15:00 – 17:00
Αμαθούντος 56, Λεμεσός 4532, Άγιος Τύχωνας, Κύπρος
99790088 | ticketing@arisfc.com

ONLINE

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετρητά
Πιστωτική Κάρτα

https://theasis.cy.net/koa/el/home/
mailto:ticketing%40arisfc.com?subject=
http://ticketing@arisfc.com


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗ
Α.Δ.Τ

ΑΡ.ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
ΕΜΑΙΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ

Δήλωση Συγκατάθεσης

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ………….……………………………………………. , δηλώνω ότι συναινώ 
όπως χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία μου από την ARIS FC 1930 
LTD για τους ακόλουθους σκοπούς.

1) Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή ενημέρωσής σας η οποία είναι 
αναγκαία στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή παροχής των 
υπηρεσιών μας.
2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωσή μας.
3) Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων.
4) Για σκοπούς ορθής τήρησης των λογιστικών μας αρχείων και έκδοσης 
των αναγκαίων τιμολογίων και αποδείξεων.
5) Για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς διερεύνησης της αγοράς ούτως 
ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Υπογραφη                                                                                  Ημερομηνια                                                                                                                       

______________                                                                   ___/_____/2022



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-23
Ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι για τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη σεζόν 2022-2023:

1. Αποδοχή όρων εισιτηρίου διαρκείας: με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας του Άρη συμφωνείτε 
ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους, καθώς και τους γενικούς όρους 
εισόδου στο γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

2. Δικαιώματα εισιτηρίων διαρκείας: με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, ο κάτοχος δικαιούται 
να εισέλθει στο γήπεδο, που έχει οριστεί ως έδρα του Άρη, για να παρακολουθήσει τους αγώνες 
πρωταθλήματος, Κυπέλλου Κύπρου, και τους φιλικούς αγώνες της ομάδας, κατά τη διάρκεια της 
σεζόν 2022-2023.

3. Απώλεια εισιτηρίου διαρκείας: σε περίπτωση απώλειας, ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας 
οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικώς με το τμήμα εισιτηρίων του Άρη 99790088.

4. Απαγόρευση μεταφοράς ή παραχώρησης του εισιτηρίου διαρκείας: το εισιτήριο διαρκείας είναι 
προσωπικό. Η χρήση του δεν χορηγείται ούτε μεταφέρεται με κανέναν τρόπο σε άλλο πρόσωπο. 
Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από άτομο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο εισιτήριο 
διαρκείας, ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο και να απαγορεύσει στον κάτοχο να 
εισέλθει στο γήπεδο.

5. Επιστροφή εισιτηρίου διαρκείας. Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, δεν επιτρέπεται η 
επιστροφή του εισιτηρίου ή η μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων. 

6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και γενικής εμπορίας εισιτηρίων διαρκείας: απαγορεύεται 
η ανταλλαγή, μεταπώληση και γενική εμπορία εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και η προμήθεια τους για 
λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται 
η χρήση εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, για σκοπούς προώθησης ή άλλους διαφημιστικούς 
σκοπούς (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση από τον ΑΡΗ. Ο 
Άρης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτά τα εισιτήρια ανά πάσα στιγμή.

7. Αναβολή-ακύρωση και διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές: σε περίπτωση αναβολής, ακύρωσης ή 
διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές, οι κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης με οποιαδήποτε 
μορφή.

8. Επιβολή ποινής στον Άρη ή αλλαγή γηπέδου του Άρη : σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε 
λόγο έδρας του Άρη ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής σταδίου διεξαγωγής του αγώνα, που 
χρησιμοποιείται ως έδρα του Άρη ή για οποιονδήποτε λόγο, το εισιτήριο διαρκείας θα ισχύει για 
γήπεδο, το οποίο θα ορίζεται ως έδρα του, και προτεραιότητα θα δίνεται στους κατόχους εισιτηρίων 
διαρκείας.

9. Ευθύνη του Άρη: Ο Άρης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου εισιτηρίου διαρκείας 
για αποζημίωση για ζημιές, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω ακύρωσης, αναβολής ή 
αλλαγής ώρας, ημερομηνίας και τόπου του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο.

10. Συμμετοχή σε επεισόδια - ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του 
κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, οι οποίες δεν συνάδουν με την αθλητική 
ιδιότητα και / ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, τον ΆΡΗ, τους αθλητές, ο 
ΆΡΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση αποβολή του κατόχου από το Γήπεδο και / ή 
απαγόρευσης της εισόδου σε και / ή μελλοντικό αγώνα (ες) και / ή να ακυρώσει και να απαγορεύσει 
τη χρήση αυτής της κάρτας διαρκείας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση.

11. Ευθύνη ιδιοκτητών: οι ιδιοκτήτες ευθύνονται έναντι του Αρη για οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή 
παράλειψη, η οποία παραβιάζει νόμο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους γενικούς 
όρους εισόδου στο γήπεδο για την αποζημίωση οποιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αρνητικής, που θα 
υποστεί από τις ενέργειες, τις πράξεις και τη γενική συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του 
αγώνα.

12. Μη συμμόρφωση με τους όρους: σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από 
τους παραπάνω όρους, καθώς και με τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, ο Άρης διατηρεί το 
δικαίωμα να παρακρατήσει την κάρτα διαρκείας και να την ακυρώσει.




