
 

Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace 

náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň 
IČ: 00075361 DIČ: CZ00075361  

 

  

 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

při využívání Rodinné karty Visit Plzeň Card (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, slevové karty se nevrací. Za ztracené slevové karty není poskytována náhrada. Padělání 

vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se slevová karta stává neplatnou. 

 

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

 

8. Zároveň projevuje souhlas s obchodními podmínkami PMDP,a.s a zavazuje se jimi řídit: „ Při převzetí Rodinné karty Visit 

Plzeň Card jsem srozuměn s tím, že karta v sobě obsahuje nepersonalizovaný čipový nosič společnosti Plzeňské 

městské dopravní podniky a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň, Východní Předměstí, IČ: 252 20 683 

(dále jen „PMDP.“), který má v této kartě funkci peněženky pro dobití elektronických peněz, popř. umožní nahrání 

turistického předplatného pro zónu 001 v rozsahu 1-17 dní pro jednu osobu. Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen s 

obecnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém 

odbavovacím systému společnosti PMDP/obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronického peněžního 

prostředku uvedených na www.plzenskakarta.cz nebo v Zákaznických centrech PMDP, a.s. Jsem si vědom, že Rodinná 

karta je pro účely užití předplaceného tarifu a pro účely peněženky platná po dobu 5 let od jejího vydání a platnost je 

vytištěna na kartě.“ 

 

 

 

 

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

 


