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V Praze dne 22. 7. 2020 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ, 

rádi bychom Vás informovali, že kapela KISS oznamuje nový termín odloženého koncertu, který se měl konat 
dne 1. 7. 2020 v pražské O2 areně.  Koncert se bude konat v novém termínu dne  
10. 7. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín koncertu a není třeba je vyměňovat. 

Paul Stanley uvádí: „Čekáme. Jsme připraveni. Jakmile nám bude řečeno, že jsou všichni v bezpečí  
a že tato pandemie skončila, otřeseme zemí a rozjedeme to jako vždy a jako nikdy předtím. “ 

Gene Simmons dodává: „Nemůžeme se dočkat, až skončí tato pandemie a všichni budete v bezpečí. Plánujeme 
zatřást světem jakmile bude bezpečný pro nás pro všechny. Uvidíme se v Evropě “ 

KISS jsou jednou z nejznámějších a nejvlivnějších rockových kapel všech dob. Skupina, která v roce 2014 vstoupila 
do Rock & Rollové síně slávy, vydala 44 alb a prodala po celém světě více než  
100 milionů desek. Kariéra kapely, jejíž koncerty jsou dokonalým zážitkem, je poznamenána rekordně 
navštěvovanými koncertními šňůrami po celém světě. Turné END OF THE ROAD je pak věnováno milionům 
fanouškům KISS Army. 

“VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA 
 

Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů 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. 

Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou k dispozici do 

vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- 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 

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 

Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944 

Na setkání s Vámi se těší    

Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 

Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny O2 universa 
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