Grundläggande innehåll av mervärden för dig med årskort:
26 grundseriematcher i SHL
Du garanteras inträde till alla hemmamatcher i grundserien förutsatt att vi kan ta
emot rätt antal i publiken. Vi följer myndigheternas direktiv runt Covid19, men du som
årskortskund är prioriterad.
Förtur till slutspel
Du har förtur till platsen i slutspelet. Denna säsong startar vi upp alla årskort med
enbart grundserien. Erbjudande att lägga till slutspelstillägget är planerat att skickas ut
under pågående säsong.*
Förtur innan biljettsläpp
Möjlighet att innan vårt allmänna biljettsläpp till matcher, säkra plats till familj och
vänner.*
Skicka matchbiljett vidare till en vän
Istället för att lämna ifrån dig ditt årskort kan du digitalt skicka platsen via e-post till
annan mottagare.* Biljetten byter streckkod då detta nyttjas, så tänk på att matchen
plockas ut från årskortet och det är den nya biljetten som gäller. Funktionen går att
nyttja senast ett dygn innan matchstart. Se instruktion på hemsidan under Tips&Trix.
Ladda ner ditt årskort till din mobil
Enkelt och smidigt ska du innan seriestart kunna ladda ner ditt årskort till
Wallet/Kuponger.*
Juniormatcher
Du har fri entré till samtliga Skellefteå AIK:s juniormatcher.*
Rinkside
Erbjudande under säsongen i Rinksides restaurang. Erbjuds i månadsbrev via epost.*
Biljetterbjudanden
Rabatt på biljetter att bjuda vänner och bekanta på utvalda matcher under
grundserien. Erbjuds i månadsbrev via e-post.*
Årskortspub
Vi fortsätter med uppsnack med tränare innan matchstart i Sportbaren. Möjlighet att
boka enkel middag kommer att finnas till de flesta tillfällen. Vid eventuellt byte av
lokal kommer mailutskick att ske i god tid innan. Mejla biljett@skellefteaaik.se om du
inte uppgett din mejladress vid ditt köp eller har ändrat den.
Kaffe i sportbaren innan match
Före match i samband med tränarnas uppsnack bjuder vi på en kopp.
C-more
Erbjudande från C-more kommer att skickas ut från oss före midsommar.
* förutsatt att inga restriktioner kvarstår.

