GAMEBOX
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A MINHA 1ª GAMEBOX

Produto destinado para Sócios que nunca tiveram uma Gamebox desde 2003 no novo Estádio José
Alvalade. Venda a partir de 13 de Julho em exclusivo para o Sector B4 ao preço especial de €186 (Jovem,
Mulher, Sénior e Adulto) ou €93 (Criança).

BILHETES

Todos os Sócios com Gamebox na época passada ao renovarem para 2019/2020 até à data limite - 8 de
Julho – ganham 3 convites (pronto pagamento) ou 1 convite (três prestações sem juros). Bilhetes válidos
para a Liga NOS 2019/2020 excepto nos jogos de Agosto/Setembro, FC Porto, SL Benfica e último jogo em
casa. Promoção limitada à disponibilidade de cada sector e a própria lotação do Estádio. Poderá utilizar os
convites, caso tenha pago a Gamebox a pronto pagamento, em jogos distintos, sendo que o levantamento
do(s) convite(s) já é possível ser realizado através do site oficial sempre que o jogo já esteja em venda.

CRIANÇAS

Dos 3 anos (inclusive) até aos 11 anos à data de 31 de Agosto de 2019 beneficiam de 50% desconto face ao
preço de adulto. O verso do cartão é amarelo para maior controlo da segurança, na medida em que este
cartão é apenas transmissível entre crianças até aos 11 anos.

DESCONTO(S)

Os jovens (sub23), mulheres e seniores (mais de 65 anos) ficam isentos do pagamento dos 23% de IVA face
ao preço de adulto. O verso do cartão é verde para maior controlo da segurança, na medida em que este
cartão é apenas transmissível nestas três tipologias de produto pois o valor pago é o mesmo.

ELASTICIDADE

O Sócio com Gamebox pode pedir para mudar de lugar num determinado jogo pagando apenas a
diferença, no caso de existir. Processo exclusivo nas bilheteiras do Estádio José Alvalade sendo emitido
um bilhete com o novo sector/fila/lugar, ficando nesse jogo específico o cartão Gamebox inactivo.

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Todas as Gamebox podem ser adquiridas em três prestações sem juros. Caso o Sócio não pague a
totalidade do valor, o cartão será bloqueado e não dará acesso ao Estádio José Alvalade. Em caso algum,
haverá devoluções dos valores anteriormente pagos, sendo que o Sporting Clube de Portugal a partir do
momento em que bloqueia o acesso poderá comercializar novamente esse lugar a outro associado.

GAMEBOX

Foi o nome escolhido aquando da inauguração do novo Estádio José Alvalade, em 2003, para substituir a
antiga designação de bilhete de época. A Gamebox é um produto exclusivo para Sócios com as seguintes
vantagens: acesso aos melhores lugares; lugar marcado toda a época; poupança económica face à
compra jogo-a-jogo; preços especiais para crianças, jovens, mulheres e seniores; transmissibilidade do
cartão; prioridade nos jogos não incluídos e direito de preferência na compra de bilhetes para finais.

HOMEM vs MULHER

A Gamebox é um produto claramente masculino (85% do total das vendas). Assim, e de forma a continuar
a captar mais mulheres para o Estádio José Alvalade, manteremos em 2019/2020 a isenção do pagamento
dos 23% de IVA face ao preço de adulto para todas as pessoas do sexo feminino com 12 anos ou mais.

iNFORMAÇÕES

Caso persista alguma dúvida após consultar o site oficial (www.sporting.pt/gamebox) ligue para a Linha
Sporting 707 20 44 44 (dias úteis, das 10h às 20h). Como alternativa, poderá deslocar-se à Loja Verde –
Piso 1 no Pavilhão João Rocha que funciona todos os dias das 10h às 20h.

JOGOS INCLUIDOS

Até 24 jogos para a época 2019/2020: Troféu ‘Cinco Violinos’ (dia 28 de Julho com o Valência) + 17 jogos da
Liga NOS + 2 jogos da fase de grupos da Taça da Liga + 3 jogos da fase de grupos da Liga Europa + 16-Avos
de final da Liga Europa (em caso de qualificação).

LIMITE(S)

Cada Sócio do Sporting Clube de Portugal pode comprar apenas uma Gamebox (um Sócio = um lugar em
Alvalade). As referências MB na fase de renovações são válidas até às 23h59 de 8 de Julho, sendo a
Gamebox um produto à venda entre 17 de Junho e 30 de Setembro.

MOBILIDADE REDUZIDA

Os 50 lugares para pessoas em cadeira de rodas são no Piso 2 da Superior - Bancada A e contam com
elevadores dedicados e instalações sanitárias adaptadas. A Gamebox para Sócios com mobilidade
reduzida apresenta o preço da categoria 6 com a possibilidade de trazer um acompanhante gratuito sendo
necessário (no momento da aquisição) apresentar o certificado de mobilidade reduzida.

NOVAS VENDAS

De 17 de Junho a 9 de Julho estarão à venda os lugares não ocupados na época passada. A partir de 13 de
Julho, todos os lugares não renovados (excepto os Lugares Especiais) serão disponibilizados para venda
na Loja Verde – Piso 1 do Pavilhão João Rocha e no site oficial em www.sporting.pt/gamebox

OFERTA MUSEU

Todos os Sócios com Gamebox 2019/2020 terão entrada gratuita no Museu Sporting do Estádio José
Alvalade de 3ª a 6ª feira (excepto dias de jogo) de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho de 2020. Oferta
exclusiva para o próprio detentor de Gamebox que terá de apresentar o cartão de lugar anual 2019/2020 e
ter as quotas regularizadas (pelo menos o mês anterior à data da visita).

PREÇOS

Para 2019/2020 existe uma enorme amplitude de preços, ou seja, apresentamos valores para todos os
Sócios e que variam entre €93 e €225 (Criança); entre €150 e €366 (Jovem, Mulher ou Sénior) ou entre
€186 e €450 (Adulto). De seguida, apresentamos toda a tabela de preços, sendo que todas as Gamebox
podem ser adquiridas em 3 prestações sem juros.
CATEGORIA

CRIANÇA

DESCONTO*

ADULTO

1

225€

366€

450€

2

216€

351€

432€

3

189€

306€

378€

4

165€

267€

330€

5

135€

219€

270€

6

120€

195€

240€

7

93€

150€

186€

* Preço especial para jovens (sub 23) mulheres e seniores (+ 65 anos)

QUOTAS

Sendo a Gamebox um produto exclusivo para Sócios do Sporting Clube de Portugal, é importante referir
que o associado no momento da renovação (ou compra) da Gamebox não precisa de ter as quotas em dia.
No entanto, para entrar no Estádio José Alvalade terá que ter regularizada – pelo menos – a quota do mês
anterior à data do jogo. Por exemplo, no jogo de apresentação do dia 28 de Julho com o Valência a quota
mínima obrigatória será Junho 2019.

RENOVAÇÕES

As referências MB enviadas para os Sócios com lugar anual na época passada (através de carta + email +
SMS) são válidas até às 23h59 do dia 8 de Julho. Caso o Sócio não pague pelo menos a primeira prestação
o lugar será disponibilizado para venda no dia 13 de Julho (excepto os Lugares Especiais). A todos os
Sócios que pagarem pelo menos a primeira prestação até 8 de Julho, será disponibilizada uma fase
exclusiva de troca (para que possam melhorar o seu lugar) nos dias 11 e 12 de Julho.

SECTOR FAMÍLIA

A pensar nas crianças Sportinguistas apresentamos uma grande novidade para 2019/2020. O Sector A23
será uma zona especial para famílias com preços especiais: Adulto (€330 em vez de €378), Mulher/Sénior
(€267 em vez de €306) e Criança (€93 em vez de €189). Compra mínima de 1 Gamebox Adulto com 1
Gamebox Criança associada. Para além de muitos jogos e brincadeiras, em todos os jogos irás contar com
a presença e animação do nosso Jubas.

TRANSMISSIBILIDADE

Sempre que o Sócio não possa vir ao Estádio José Alvalade pode emprestar o seu cartão Gamebox na
mesma tipologia de produto, sendo que no verso de cada cartão Gamebox está escrita a
transmissibilidade autorizada pelo Clube. Por exemplo, a Gamebox Infantil apenas é transmissível entre
crianças até aos 11 anos de idade.

UTILIZAÇÃO (REGRAS DE)

A compra da Gamebox só permite a entrada nos 24 jogos incluídos para 2019/2020 quando o lugar anual
estiver totalmente regularizado e com a quota válida para o jogo (pelo menos o mês anterior à data do
jogo). Adicionalmente, a compra da Gamebox implica o cumprimento das condições de acesso e
permanência no Estádio José Alvalade, sendo que o Sporting Clube de Portugal no caso de qualquer
incumprimento (ou tentativa de incumprimento) poderá impedir o acesso ao Estádio em dia de jogo.

VALES DESCONTO ATÉ €42

A compra da Gamebox 2019/2020 atribui ao Sócio duas vantagens exclusivas: €30 desconto na compra da
Gamebox Modalidades para o Pavilhão João Rocha + 15% desconto na compra da camisola oficial
2019/2020 (em vez de €80 poderá comprar por €68).

XVII

Grandes novidades e melhorias na 17ª época do Estádio José Alvalade. A saber: aumento do número de
portas (de 4 para 7); reorganização dos sectores permitindo uma maior amplitude de preços (de 6 para 7
tanto na Gamebox como na bilheteira jogo-a-jogo); inauguração do Sector Família e, por último,
passagem do Sector B23 para a zona mais económica do Estádio (categoria 7) apresentando assim uma
maior quantidade de lugares a preço mais baixo para os Sócios.

ZONA ECONÓMICA

Os preços mais reduzidos do Estádio José Alvalade são na categoria 7 (Superior – Bancada B): €93 para
crianças, €150 para jovens, mulheres e seniores ou €186 para adultos. Se dividirmos estes valores pelo
número máximo de jogos (24) temos um preço por jogo de €4 para crianças, €6 para jovens, mulheres e
seniores ou €8 para adultos. Não esquecer que pode pagar a Gamebox em três prestações sem juros.

