
ספח הזמנת

עונת 2019-2018

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית. ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202, פקס: 03-6927733

תאריכי מנוי הטריו לעונת  2018 - 2019
סמן את האופרות שבחרת ואת התאריך הרצוי בכל אחת מהן:

ורתר

10.11.1820:00מוצ"ש

13.11.1820:00ג׳

14.11.1818:00ד'

15.11.1820:00ה'

18.11.1820:00א׳

סלומה

9.1.1920:00ד׳

12.1.1920:00מוצ"ש

15.1.1920:00ג'

16.1.1918:00ד'

21.1.1920:00ב׳

נשף מסכות

9.2.1920:00מוצ"ש

11.2.1920:00ב׳

14.2.1920:00ה'

17.2.1918:00א'

20.2.1920:00ד׳

טוסקה

30.3.1921:00מוצ"ש

1.4.1920:00ב׳

2.4.1918:00ג'

7.4.1920:00א'

10.4.1920:00ד׳

הנוסעת

2.5.1920:00ה׳

3.5.1913:00ו׳

4.5.1921:00מוצ"ש

5.5.1918:00א'

6.5.1920:00ב׳

כך עושות כולן

1.6.1921:00מוצ"ש

5.6.1920:00ד׳

6.6.1920:00ה'

11.6.1920:00ג'

12.6.1918:00ד׳

סימון בוקנגרה

6.7.1921:00מוצ"ש

8.7.1920:00ב׳

9.7.1920:00ג'

11.7.1918:00ה'

12.7.1913:00ו׳

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

 ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.

תאריך:   חתימה: 

למשלמים באשראי - מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי  בתוקף עד: 

בסך כולל של ₪    בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

.

SMS אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי הטריו לעונת 2019-2018  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות 
     אבקש להצטרף    כמנוי טריו לעונת 2019-2018

ברצוני להזמין                   מנוי/י טריו לעונת 2019-2018

ה  ברמת מחיר:      א      ב      ג      ד      

עדיפות שנייה                       לרמת מחיר:     א     ב     ג     ד     ה     

שם משפחה:  שם פרטי: 

כתובת:  עיר:  מיקוד: 

טל. נוסף:טל: 

כתובת מייל: 

תאריך לידה:ת. זהות:

אופרה מנוי

הדגבארמת מחיר

1095975735585405מחיר

מחיר מנוי הטריו לעונת 2019-2018  מחיר הכרטיס במנוי נמוך בכ- 20% ממחיר כרטיס בקופה

| www.israel-opera.co.il | 03-6927777 .פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית, טל
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