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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
 

při využívání Velké rodinné vstupenky (slevové karty) 
 

 
1. Tato slevová karta opravňuje jejího držitele a jeho rodinné příslušníky či tříčlenný doprovod (max. 2 dospělé 

osoby vč. držitele a 2 děti od 3 do 15 let) k jednorázovému volnému vstupu do těchto objektů v libovolném 

pořadí: 

a. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň 

b. DinoPark Plzeň, Nad ZOO 1, 301 00 Plzeň 

c. Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň 

d. Muzeum loutek Plzeň, náměstí Republiky 23, 301 00 Plzeň 

(společně dále jen jako objekty) 

 
2. Volný vstup umožňuje pouze jeden průchod turnikety. Po opuštění areálu příslušného objektu bude držiteli a 

jeho rodinným příslušníkům či doprovodu další vstup do tohoto objektu umožněn pouze po zakoupení nové 

vstupenky.  

 
3. Tato slevová karta je vystavena na konkrétního držitele a je nepřenosná. Jméno a příjmení držitele bude 

uvedeno do slevové karty na základě jeho ztotožnění (OP, cestovní pas nebo ŘP) při vstupu do prvního 

z výše uvedených objektů.  

 
4. Držitel této slevové karty je při uplatňování nároku na poskytnutí volného vstupu do příslušného objektu 

povinen předložit doklad umožňující jeho ztotožnění. V případě, že držitel této slevové karty svoji totožnost 

uvedeným způsobem neprokáže, nemá nárok na poskytnutí volného vstupu do takového objektu. Nárok na 

vstup zaniká i pro rodinné příslušníky držitele či jeho doprovod.  

 

5. Platnost této slevové karty je 48 hodin od jejího použití na prvním z výše uvedených míst. Po skončení 

platnosti této slevové karty jejím prostřednictvím nelze uplatňovat nárok na poskytnutí volného vstupu do 

objektů. 

 

6. Zakoupené vstupné se nevrací, vstupenky se nevrací. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. 

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 

 
7. Zakoupením slevové karty držitel projevuje souhlas se shora uvedenými obchodními podmínkami a zavazuje 

se jimi řídit.  

 

 

 

 

Kontakt: Turistické informační centrum, info@visitplzen.eu,  378 035 330 
 


