
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Roland Garros 2018 billetter via tennislive – følg os på Facebook -

 
Tennislive har igennem 11 år sendt hundredevis af danske tennisfans til Paris for at se toppen 

af poppen krydse klinger/ketchere. Jeg har I alle årene fået lov til at købe på samme tidspunkt 

som store firmaer og faste storkunder. 

 
Er det din tur i 2018? 

 

Her er de vigtigste informationer, men de 2 vigtigste spørgsmål skal du selv svare på: 

 
1)  Brænder du efter at sidde på lægterne i maj/juni 2018 i Paris og se verdenseliten dyste på det 

røde grus? 

2)  Vil du gerne have 100% sikkerhed for allerede NU, at du faktisk kommer af sted? 
 

 
 

Hvis du svarer 2 x ja, bør du læse videre.



 

Salgs- og leveringsbetingelser – bør læses grundigt. Ved at bestille billetter accepterer du 
samtidig disse betingelser: 

 
- Frist: Jeg har i år kun 100 billetter, det er rendyrket først til mølle. Når du har betalt, bekræfter 

jeg, og du har dermed billetter. Jeg skal bestille 10. januar 2018. 

 
- Husk på netbank at angive, at du betaler alle omkostninger ved overførsel. 

 
- Konto: reg.nr. 5347, kontonr. 0000396212. IBAN: DK4520007554995416. SWIFT: 

NDEADKKK 

 
- Alle priser er i DKK og incl. moms. 

 
- Altid angive navn i overførslen 

 
- Altid sende mig en mail (trk@eamv.dk) med præcis angivelse af dag, kategori og antal billetter og 

din mailadresse, som jeg bruger til at sende E-tickets til.  

 
- Jeg kan ikke skaffe andre dage og kategorier end de nævnte. Desværre. 

 
- For hver billet du køber til Roland Garros skal du købe 1 billet til den store ATP 1000 indendørs 

turnering Rolex Masters (tidligere BNP Parisbas  Masters) i Bercy, Paris i efteråret, som ligger tæt 

på Masters i London – læs - de allerbedste er med her. Det er det Franske Tennisforbunds 2 

flagskibs-events, og min kontakt skal købe til begge, og det skal jeg så også. Hvilken billet du køber 

til Bercy er helt op til dig. Så, køb de billigste til 240 kr, hvis du ved, du ikke skal afsted. 

 
- Jeg kan ikke ophæve sammenkoblingen mellem Roland Garros og Bercy. Jeg ville meget gerne, 

og jeg spørger hvert år. Jeg har ikke fundet på den, det er prisen for at have vished allerede nu for 

billetter til Roland Garros 2018. Om du tager derned, er op til dig.  Hvis ikke sker der følgende: 

1) Du sætter dem til salg via din FB profil, hvor du sikkert har mange tennis-FB-venner og prøver i 

det hele taget at sælge dem. 

2) Jeg kan også til sin tid sætte dem til salg direkte på en resales kanal, jeg får adgang til via min 

kontakt. Jeg kan ikke garantere, at de sælges. Hvis de sælges, får du 75% af den pris, jeg kan 

sælge dem til refunderet fra mig i december 2018. 

 

 
- Se positivt på det: Du ved allerede i december 2017, at du har billetter til Roland Garros 2018, så 

du kan bestille fly og hotel tidligt og dermed også billigt. 

 
- Du køber en nummeréret billet til én af de 3 Centre Courts og adgang til alle øvrige baner på 

anlægget, minus de 2 andre center courts. Dvs. du har mulighed for at se singler, doubler, 

juniorkampe, Legends live og i det hele taget mærke stemningen på anlægget. Men jeg kan på ingen 

måde garantere dig, at du kommer til at se én bestemt spiller. Jeg køber billetter i en given kategori 

– jeg kan ikke bestemme hvilken række, sæderne er på. Mine billetter er i Kat 2 og 3, hvor 3 er 

længere væk fra banen end 2. Men, man kan sagtens se banen også fra kategori 3. Og, husk, disse 

kategori betegnelser gælder kun de 3 Centre Courts, på de mindre baner går du bare ind og sætter
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dig på. 1 række, og dermed 6-7 meter fra spillere i den absolutte verdenstop. Det synes jeg 
personligt er mindst lige så fedt som at være på Centre Courts. 

 
- Du modtager personlige E-tickets fra mig til begge turneringer ca. 2 uger før. Jeg får ikke adgang 

til portalen før. Du skal printe dem og medbringe pas eller kørekort ved indgangen. 

 
- Hvis du køber billetter til flere, skal du angive fulde navn på alle de øvrige deltagere. 

 
- Du køber billet til den nævnte bane. Det kan ske, at turneringsledelsen med kort varsel ændrer på 

banefordelingen eller billettypen, hvilket tennislive selvsagt ikke har nogen indflydelse på. 

 
- Andre forhold tennislive ikke har indflydelse på, og som dermed ikke giver ret til 

refundering: Afbud fra spillere, regnvejr, force majeure. I tilfælde af regnvejr gælder helt 

særlige regler, som defineres af Det Franske Tennisforbund. Skulle din dag regne væk, 

forhør dig dernede. 

 
”Hmm” tænker du? 

 
Måske hmm, som en service er her dine andre muligheder for at komme ned og se French 

Open 2018: 

 
1)  Købe billetter på sortbørsen? Nej, det kunne man tidligere, i dag skal alle billetter være 

personaliserede. Du ved, sikkerhed, terror etc. 

2)  Købe andre steder på nettet nu? Ja, det er muligt, prøv selv at google og sammenligne 

priserne med mine. Husk at sammenligne æbler med æbler. Ground Pass/outside courts 

eller hvad det nu kaldes giver ikke adgang til nogen af de 3 Centre Courts. 

3)  Vente til det officielle vindue for private åbner for billetter i slutningen af marts 2018. 

Ja, det er en mulighed, og det lykkes for nogle. Jeg kan bare med god samvittighed 

sige, at det er fuldstændig ligesom, når Coldplay gæster DK. Efterspørgslen til denne 

globale megaevent er markant større end udbuddet. Min kontakt siger, at de uden 

problemer kan sælge 10 gange flere billetter, end de har. 
 

 
 

Du står derfor overfor følgende valg: 

 

1) Køb nu hos mig, vær sikker på at komme afsted og accepter, at du er nødt til at købe til 

Rolex Masters også – du kan afgøre senere, om du tager derned/giver billetterne væk. Du har 

god tid til at finde billige flybilletter og hotel ditto. 

2) Tag chancen og vent til det officielle vindue åbner – din chance er 10% (Husk, næste år er 

den også kun 10%).  

3) Køb hos andre udbydere – prisen er ikke lavere end min samlede– tværtimod. 
 

 
 

Roland Garros 2018 – alle grusturneringers moder ! 
 

Dag Runde Kategori Bane Pris 

27/5 1. runde 2 Suzanne Lenglen 800 

27/5 1. runde 2 Court nr. 1 600 

28/5 1.runde 2 Philippe Chatrier 800 

28/5 1.runde 2 Suzanne Lenglen 650 

29/5 1. runde 2 Suzanne Lenglen 650 

30/5 2. runde 1 Court Nr. 1 
Chatrier 

650 

31/5 2. runde 3 Phillippe Chatrier 700 



Dag Runde Kategori Bane Pris 

1/6 3. runde 2 Philippe Chatrier   950 

2/6 3. runde 2 Court nr. 1 800 

4/6 4. runde 3 Suzanne Lenglen 800 

5/6 Kvart 3 Phillippe Chatrier 950 

6/6 Kvart 2 Susanne Lenglen 990 

7/6   Semi 2 Phillippe Chatrier 925 

     
 

 

Rolex Masters, Bercy 2018 – verdensklasse herretennis indendørs i den 

mørke efterårstid! Det er en ATP 1000, der ligger ugen før Masters I 

London, så alle de store er typisk med. 
 

 

Dag Runde Kategori Pris 

    

31/10 2 4   240 

2/11 Kvart 2 800 

3/11 Semi 2 800 

4/11 Finale 2 800 
 
 
 

Rigtig god fornøjelse med Verdenstennis på fransk grund via tennislive – 
11 års erfaring og pålidelighed! 

 

Her en mening fra to stamkunder gennem 8 år: Arne Denbæk og Astrid 
Mathiassen fra KBH: 

 

“Tak for din hilsen, og ja tak, vi havde som sædvanlig en rigtig god tur til Paris, som vi snart kender 

som vores egen bukselomme. 

Vi havde også et par fine dage i Bercy, selvom stjernerne i væsentlig grad var faldet fra. 

Vi så flotte kampe som Isner mod serberen Krajinovic og Benneteau mod Cilic. Begge tresættere og 

en kogende hal da Benneteau tog sejren. 

Vi glæder os allerede til næste omgang -☺  

 

Eller her fra Anne Mette Arp Nielsen: 

“French Open var en kæmpe oplevelse, vi bestemt ikke glemmer foreløbig”. 
 

 

Spørgsmål? Ring gerne til Troels på 6167 9404 


