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ספח הזמנת מנוי טריו - אופרה
עונת 2018-2017

קהל רחב - מנוי טריו

שם משפחה

שם פרטי:

כתובת:

 מיקודעיר:

ת. זהות: 

תאריך לידה

טל:

טל. נוסף

דואר אלקטרונ

אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2018-2017

:

:

אבקש להצטרף כמנוי טריו חדש לעונת 2018-2017 

  מנוי/י טריו לעונת 2018-2017 ברצוני להזמין                 

ברמת מחיר

עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

דיינרסויזהאמריקן אקספרס ישראכרט 

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי:

 בסך כולל של:בתוקף עד:

 תשלומיםב-בתשלום אחד 

למשלמים בהמחאות: 

)ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

₪ המחאה/ות, בסך כולל שלמצ"ב

אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות

.SMS הדואר, הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

חתימה:תאריך:

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2017 -  2018
סמן את האופרות שבחרת והתאריך הרצוי בכל אחת מהן: 

לה בוהם

20:00 25.11.17 מוצ"ש

26.11.1720:00א׳

28.11.1720:00ג'

30.11.1718:00ה'

4.12.1720:00ב׳

חלום ליל קיץ

6.1.1820:00מוצ"ש

9.1.1820:00ג׳

11.1.1820:00ה'

13.1.1820:00מוצ״ש

14.1.1818:00א׳

דון ג׳ובני

10.2.1820:00מוצ"ש

12.2.1820:00ב׳

13.2.1820:00ג'

18.2.1820:00א'

22.2.1818:00ה׳

דון קרלו

10.3.1820:00מוצ"ש

13.3.1820:00ג׳

14.3.1820:00ד'

18.3.1820:00א'

20.3.1818:00ג׳

סיפורו של הצאר סלטן

5.5.1821:00מוצ"ש

9.5.1820:00ד׳

10.5.1820:00ה'

12.5.1821:00מוצ"ש

13.5.1818:00א׳

דידו ואניאס

1.6.1813:00ו׳

2.6.1821:00מוצ"ש

5.6.1818:00ג'

6.6.1820:00ד'

7.6.1620:00ה׳

כרמן

14.7.1821:00מוצ"ש

18.7.1820:00ד׳

19.7.1820:00ה'

22.7.1820:00א'

23.7.1820:00ב׳

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית
* ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.
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