
Pro firmy máme od června 2022 nový produkt – tzv. firemní přenosnou permanentku, což je plastová 
čipová karta na jednotlivé vstupy. Nerozlišuje se na ní dospělý nebo dítě, 1 osoba = 1 vstup v ceně 195 
Kč. Na karty nahráváme 20, 40 nebo 60 vstupů. Doporučujeme více karet s menším počtem vstupů. 
Záleží na množství zaměstnanců. Firma musí zvážit, zda vstupy stačí vyčerpat. Využitelnost je od data 
nahrání 1 rok. Kartu je možné po vyčerpání opakovaně dobíjet. Největší výhodou tohoto produktu je 
možnost využití přednostního koridoru u hlavní pokladny. Návštěvník je odbaven plynule a bez čekání 
ve frontě na pokladnu, protože použije svoji čipovou kartu přímo u vstupního turniketu. 
 
Další možností je zakoupení vstupenek pro dospělé, cena Standard nebo Help nature. Podrobný ceník 
vstupného najdete na www.zooplzen.cz . Sleva je možná pouze množstevní nad 100ks a to 10%. Se 
vstupenkou je také možno využít přednostního koridoru. Platnost vstupenek Zoo je do 
28.2.následujícího roku a Zoo+Dino nebo Dino do 31.10. - končí se sezónou Dinoparku. 
 
Poslední možnost je přenosná permanentka na 10 vstupů, to je zalaminovaná kartička s okénky na 
procvaknutí. Permanetka platí v aktuálním kalendářním roce, od 1.1. do 31.12. 
Jedno okénko = 1 vstup (jednotlivec nebo rodina) podle specifikace permanentky (dospělý, dítě, rodina 
2+2, rodina 2+3). Cena se odvíjí od ceny jednotlivého vstupu podle našeho ceníku x10. S touto 
permanentkou musí návštěvník projít přes pokladnu, kde pokladní označí příslušný počet vstupů a 
vytiskne bezplatný(é) lístek(ky) pro průchod turniketem.  
 
 
Chcete-li permanentku(y) poslat poštou, posíláme jako cenné psaní a součástí faktury bude poštovné 
90 Kč. Pokud budou vybraným produktem vstupenky může vzhledem k vyšší hmotnosti, velikosti, 
obsahu a hodnoty zásilky poštovné za cenné psaní činit až 120 Kč.   
Na základě Vaší objednávky s fakturačními údaji a specifikací požadavku, vystavíme fakturu. Pošleme 
ji mailem a po připsání částky na náš účet, kontaktujeme odběratele pro vyzvednutí nebo posíláme 
poštou. 
 
 
 

http://www.zooplzen.cz/

