
 

Eurobankovka – 75. výročí osvobození Plzně 

Emise:   15 000 ks 

Specifikace emise: čísla 00001 – 12000 - standardní provedení 

   Čísla 12001 – 15000 - speciální přítisk k 5. výročí  Eurosouveniru 

Místo prodeje: Turistické informační centrum města Plzně, námětí Republiky 41, 301 00 Plzeň 

Prodej od čísla:  101 

Počet ks/osoba: max. počet na osobu je 15 ks, bankovky se speciální přítiskem jsou limitovány počtem 5ks 
/osoba. Celkem je tedy možné zakoupit 10 ks bankovek s čísly do 12000 + 5 ks bankovek 
s přítiskem nebo 15 ks bankovek s čísly do 12000. 

 

NENÍ MOŽNÝ VÝBĚR SÉRIOVÉHO ČÍSLA BANKOVEK!!! 

 

Pravidla prodeje 

a) Dne 6. 5. 2020 v 8:00 bude zahájen příjem rezervací bankovek, a to výhradně emailovou formou na adrese: 
info@visitplzen.eu . Emailové objednávky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, počínaje 
časem 8:00. Upozorňujeme, že na emaily, doručené před tímto časem nebude brán zřetel!!! 
Na jednu emailovou adresu a osobu je možné objednat pouze výše uvedený počet ks bankovek. 
 
Rezervované bankovky je možné: 

1) Osobně vyzvednout a uhradit v místě prodeje, v hotovosti nebo platební kartou, POUZE PO 
EMAILOVÉM POTVRZENÍ REZERVACE PRODEJCEM, VE KTERÉM BUDE KUPUJÍCÍMU PŘIDĚLENO 
REZERVAČNÍ ČÍSLO A UPŘESNĚN TERMÍN MOŽNÉHO VYZVEDNUTÍ BANKOVEK!!! Bez 
rezervačního čísla nebude možné bankovky vyzvednout. Rezervace jsou platné do 25. 5. 2020 do 
10:00, následně budou nevyzvednuté rezervace uvolněny zpět do prodeje. 
 

2)  Uhradit bankovním převodem a zaslat prostřednictvím České pošty, v takovém případě bude 
k celkové částce připočteno poštovné a balné ve výši 70 Kč (v rámci ČR). Po připsání úhrady na 
účet prodejce bude objednávka odeslána doporučenou formou ve vyztužené obálce. V případě 
zájmu o tuto variantu je nutné do emailové rezervace uvést celé jméno a úplnou adresu pro 
zaslání, následně budou kupujícímu zaslány podklady pro platbu. 

 
 

 
b) Ode dne 25. 5. 2020 od 9:00 bude možné zakoupit bankovky bez předchozí rezervace v místě prodeje. Počet 

ks na osobu zůstává nezměněn, není možný výběr sériového čísla bankovky. Úhrada je možná v hotovosti 
nebo platební kartou. 


