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V Praze dne 27. 5. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL, 

dovolujeme si Vás informovat, že legendární zpěvák a kytarista Eric Clapton vystoupí již v neděli  
5. 6. 2022 v pražské O2 areně. 

Sedmasedmdesátiletý hudebník je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitel 18 cen Grammy 

včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone 

zařadil Erica Claptona na druhé místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob.  

Claptonův akustický koncert v rámci série hudební stanice MTV Unplugged z roku 1992 se stal jedním 

z nejsledovanějších televizních koncertů a dodnes patří k nejznámějším počinům tohoto britského 

interpreta. 

Všechny vstupenky zakoupené na původní pražský termín (29. 5. 2020) nebo náhradní (23. 5. 2021) 
termín koncertu zůstávají nadále v platnosti i na nový termín koncertu 5. června 2022 a není potřeba je 
vyměňovat. 

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.800,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet 

na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba 

v hotovosti či kartou. 

Vstupenky si můžete rovněž rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší kanceláře či domova 

(www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností online platby a vytištění 

hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby 

bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách  

v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem. 

VSTUPENKY NAD RÁMEC VAŠÍ SMLUVNÍ KAPACITY 

V případě zájmu o vstupenky nad rámec smluvní kapacity Vám nabízíme tato místa s jednorázovým 

pronájmem ve výši 2.000,- KČ/ OSOBA na počet sedadel odpovídající dvojnásobku Vaší smluvní 

kapacity (celková cena vstupenky nad rámec smluvní kapacity tedy činí 4.290,- Kč). 

V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci 

neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:  

Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz  ; tel.: +420 266 771 995 

Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Nově je možné si parking zakoupit také 

online v klientské zóně:  

PARKING VIP O2 ARENA - cena 500,- Kč/akce 

PARKING VIP STAGES HOTEL - cena 400,-Kč/akce 
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Dovolujeme si Vám nabídnout také služby nově otevřeného lifestylového hotelu STAGES HOTEL 

PRAGUE, který se nachází hned vedle O2 areny a O2 universa. Hotel je součástí sítě Tribute Portfolio, 

která patří do řetězce Marriott International. Hotel nabídne nezapomenutelný zážitek spojený s hudbou, 

show, skvělým servisem a spoustou dalších zajímavých překvapení. Budete-li mít zájem využít služeb 

hotelu, kontaktujte prosím rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 

reservations@stageshotel.com. 

Kontakt na Klientský servis O2 areny: 

Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994 

Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz, tel: +420 266 771 983 

Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929 

Na setkání s Vámi se těší    

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny a O2 universa 

 

mailto:reservations@stageshotel.com
mailto:finkousova@bestsport.cz
mailto:hybsova@bestsport.cz
mailto:mosovska@bestsport.cz

