
 

ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ:  UEFA யூடபோ 2016 டோட்டினின் தலச் சிந்த 
டதோமலந சசனலி 

சந்தோத்தோபர் அல்ோடதோயக்கு ‘அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ’- யில் வ்சயோய ஆட்ேத்திற்கும் 
ோிந 6* நட்டுடந! 

 

 

ஐடபோப்ின சோம்ினன்ரிப்ின் பழு ிபப்பும் 51 ஆட்ேங் ின் டபலயும் 
சதோலக் ோட்சி, அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ நற்றும் புதின ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ 
சசனலினின் யோனிோ  UEFA யூடபோ 2016 டோட்டினின் அதி ோபப்பூர்ய ிபப்பு 
ிறுயநோ அஸ்ட்டபோ ச ோண்டு யய ிது.  

அஸ்ட்டபோ யிலனோட்டுப் ிோியின் தலயர், லீ டசோங் ட ய் கூறுல னில், “அலத்து 

திலபனிலும் அல்து அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ இயக் ட்டும் யிலனோட்டு பசி ர் ளுக்கு 
UEFA யூடபோ 2016 டோட்டினின் வ்சயோய தயணத்லதயும் வ்சயோய ஆட்ேங் ின் 
இலணனற் ிப்பப்ல யமங்குயதற்கு  அஸ்ட்டபோ  ேலநப்ட்டுள்து. அலத 
டயலனில், UEFA யூடபோ 2016 டோட்டிக் ோ  ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ தலச் சிந்த 

டதோமலந சசனலி  ட ோணங் ில் ஆட்ேங் ின் அதி ோபப்பூர்ய ியபங் ள், 

ஆமநோ அணி ள் நற்றும் யிலனோட்ேோர் ின் புள்ியியபங் ள் ப்பீடு ள், 

சசய்தி ள், ஆன் டிநோண்ட்  ோசணோி உள்ேக் ம் டோன்யற்ல யமங் வுள்து. 

அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ நற்றும் ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ சசனலினின் யோனிோ  



 

அலத்து நடசினர் ளும் ஐடபோப்ின சோம்ினன்ரிப்ின் பழு அனுயத்லதப் 
சோம்.   

UEFA யூடபோ 2016 அலத்து ஆட்ேங் லயும்  ண்டு  ிக்  யியம்பும்  ோல்ந்து 
பசி ர் ள் அஸ்ட்டபோ அல்து அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ சசனலினில்  ண்டு  ிக்  
‘ஸ்டோட்ஸ் ோஸ்’ டசலயலனத் டதலயப்டும். இந்த ஆட்ேங் லக்  ண்டு  ிக்  

தோங் ள் அஸ்ட்டபோ சந்தோதோபபோ  டயண்டும் எனும் அயசினம் இல்ல. அஸ்ட்டபோ ன் 
சத ச ோ யோனிோ  ோிந 104.95* சசலுத்தி இந்த ‘ஸ்டோட்ஸ் ோஸ்’ டசலயலன யோங் ிக் 

ச ோள்ோம். டதர்ந்சதடுக் ப்ட்ே ஆட்ேங் ல நட்டுடந  ண்டு  ிக்  
ஆர்யபள்யோர் ள் வ்சயோய ஆட்ேத்திற்கும் ோிந 6* சசலுத்த  டயண்டும். 
அதுநட்டுநின்ி, 12 ஆட்ேங் ின் டபல ிபப்ல அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ- யில் 
இயசநோ  அஸ்ட்டபோ அோிோயிலும்  ண்டுக்  ிக் ோம்.  அலத்து ச ோள்பதல் ள் 
அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ ஆண்ட்போய்டு சசனலி அல்து www.astroonthego.com  
அ ப்க் த்தின் யோனிோ வும் சசய்னோம்.  

டநலும், இந்தப் புத்தம் புதின ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ UEFA யூடபோ 2016 டோட்டினின் 
பசி ர் ளுக்கு நி  யிோியோ ய இேநோகும். ல னேக் ச் சசனலி நற்றும் யலத்தத்தில் 
 ிலேக் சறும் இந்தச் டசலயனில் பசி ர் ள் அண்லநலனச் சசய்தி ள், ஆட்ேங் ின் 

ஏற்ோடு ள், புள்ியியபங் ள், அணி நற்றும் டோட்டினோர் ள் சுனயியபங் ள் 

டோன்லயக்  ோணோம்.  ‘ஸ்டோட்ஸ் ோஸ்’ டசலயயுள்யர் ள் ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ 
ல னேக் ச் சசனலினில்  ட ோணங் ில் ஆட்ேங் ின் அதி ோபப்பூர்ய ியபங் ள் 
நற்றும் அணி ள் நற்றும் யிலனோட்ேோர் ின் ப்பீடு லப் சற்று ச ோள்ோம். 
 ண்டிப்ோ  இந்த ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ சசனலி  ோல்ந்து பசி ர் ின்  யோகும். 
குிப்ோ  ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ டண்ேஸி லீக் வீபர் ளுக்கு பக் ினநோ ன்ோகும்.  

சதோேக்  ஆட்ேநோ  UEFA யூடபோ 2016 டோட்டிலன ேத்தும் ிபோன்ஸ் அணி 

யடநினோவுேன் எதிர்யயம் ஜூன் 11-ஆம் டததி நடசின டபம்டி அதி ோல 3-

நணிக்கு டநோது ிது. அஸ்ட்டபோ நற்றும் அஸ்ட்டபோ ன் சத ச ோ யோனிோ  
இப்டோட்டினின் ஆட்ேங் ின் டபலலனக்  ோணத் தயோதீர் ள். அதுநட்டுநின்ி, 

ஸ்டேடினம் அஸ்ட்டபோ சசனலினில் இப்டோட்டினின் ியபங் லப் சற்று 
ச ோள்ளுங் ள்.  

*ஜிஎஸ்டி யோிலன உள்ேக் ின யில ோகும். 



 

Astro on the Go 

i) How to purchase Astro Sports Pass via 

Android devices 

Step 1: Download and Launch the Astro on the Go app or Go to  www.astroonthego.com  

Step 2: Login with an Astro ID or Sign up for an Astro ID (for new users) 

Step 3: Go to “Store” 

Step 4: Select “UEFA EURO Sports pass” package  and purchase. 
 

Step 5: Upon completed purchase, you will be able to see the upcoming matches in the Live Events tab 

and 2 Euro 2016 channels in Sports and Channel Tab. 

 

ii) How to purchase Pay per view matches (Purchase pay per view matches at only RM6* each) 

Android devices Web @ www.Astroonthego.com  

Step 1: Download the AOTG app 

 

Step 2: Login with an Astro ID or Sign up for an 

Astro ID (for new users) 

 

Step 3: Go to “Store” 

 

Step 4: In Live Events & Shows category, select 

the matches you wish to purchase. 

 

Step 5: Upon completed purchase, you will be able  

              to see the upcoming matches in the Live  

             Events and in Watchlist tab  

Step 1: Go to www.astroonthego.com   

 

Step 2: Go to “Store” 

 

Step 3: In Live Events & Shows category, select 

the matches you wish to purchase. 

 

Step 4: Upon completed purchase, you will be able  

             to see the upcoming matches in the Live  

             Events and in Watchlist tab 

 

iii) How to watch Selected matches FREE on Astro Arena 

Mobile app and Web @ www.astroonthego.com  

Step 1: Download and Launch the Astro on the Go app or Go to  www.astroonthego.com 

 

Step 2: Login with an Astro ID or Sign up for an Astro ID (for new users) 

 

Step 3: Go to Sports or Channel tab and select Astro Arena 

 


