
Zakup karnetu (biletu rocznego) online

Wähle „Dauerkarten“. Wybierz „Dauerkarten“   

Wähle Ticketskategorie (Erwachsener - dorośli,  
Ermäßigter - ulgowy, Hund - pies)

Wybierz ilość biletów z wybranej kategorii (Erwachsener  
- dorośli, Ermäßigter - ulgowy, Hund - pies)

osoba dorosła  

12 miesięcy  

bilet ulgowy           12 miesięcy  
  
 *Bilet ulgowy = dzieci (3 do 16 lat), uczniowie, studen-
ci, praktykanci, osoby niepełnosprawne.

pies     

12 miesięcy  

dodaj

dodaj

dodaj

dodaj

dodaj

bilety dzienne bilety roczne 

Aby bilet był ważny należy go aktywować w terminie  

do 30 dni od zakupu. 

bilety dzienne bilety roczne 

kup bilet

pies 

12 miesięcy  

bilet ulgowy 12 miesięcy  
  
 *Bilet ulgowy = dzieci (3 do 16 lat), uczniowie,  

studenci, praktykanci, osoby niepełnosprawne.

osoba dorosła  

12 miesięcy  



Zakup karnetu (biletu rocznego) online

dodaj

Wybierając „kup za opłatą“ akceptujesz 

ogólne warunki sprzedaży.

osoba dorosła  

12 miesięcy  

bilet ulgowy 12 miesięcy  
  
 *Bilet ulgowy = dzieci (3 do 16 lat), uczniowie, studen-
ci, praktykanci, osoby niepełnosprawne.

pies 

12 miesięcy  

Aby bilet był ważny należy go aktywować w terminie  

do 30 dni od zakupu. 

bilety dzienne bilety roczne 

KOSZYK 

osoba dorosła
bilet roczny   
ulgowy 
bilet roczny  

 zrealizuj kod promocyjny 

Przelew za pomocą bankowości internetowej. 

 
        Kupuję z obowiązkiem zapłaty  

PLATNOŚĆ



Zakup karnetu (biletu rocznego) online

Sie erhalten eine Bestellbestätigung per Email.
Über „Buchung anzeigen“ können Sie jetzt Ihre 
individuellen Karten anlegen. Sie haben für die 
Aktivierung 30 Tage Zeit. Danach beginnt der 
Gültigkeitszeitraum.

Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową. 
Teraz możesz stworzyć swój indywidualny bilet 
klikając na „Buchung anzeigen“. Masz 30 dni na 
aktywację, od momenyu aktywacji zaczyna się 
okres ważności.

 
 
      Przygoda ze zwierzętami 
  czeka na Ciebie

 Zamówienie zrealizowano pomyślnie  
Za chwilę otrzymasz swój bilet online na podany adres mailowy.  

Wskazówka: Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia, sprawdź na-
jpierw swoją skrzynkę ze spamem. 

Ważne: bilety jednodniowe są ważne tylko w dniu Twojej wizyty. 
Bilety roczne należy aktywować po zakupie i są ważne dopiero 
od momentu aktywacji. Więcej informacji w ogólnych warunkach 
sprzedaży.

Pokaż zamówienie 



Legen Sie eine 4 -stellige PIN fest. Die PIN dient der 
Wiederherstellung Ihrer Karte (z.B. bei Verlust).

Zdefiniuj 4-cyfrowy kod PIN. PIN służy do  
przywrócenia karnetu (np. w przypadku  
zgubienia).

Bestellübersicht Podgląd zamówienia

PokaZamówienie 

osoba dorosła 
karnet (12 miesięcy)

aktywuj

aktywuj

bilet ulgowy 
karnet (12 miesięcy)

bilet ulgowy 
karnet (12 miesięcy)

zapisz

 Zdefiniuj PIN 
          W celu ochrony karnetu.

 Pin zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi   
             do karnetu, służy też do jego przywrócenia w aplikacji   
  zoo2go lub na innych urządzeniach.

aktywuj



Stwórz swój karnet 

imię nazwisko

data urodzenia

ZAŁADUJ ZDJĘCIE 

Uwaga:zdjęcie powinno przedstawiać Twoją twarz 
możliwie najbardziej frontalnie i nie powinno być 
starsze niż 3 lata. Minimalny rozmiar: 500 x 500 
pikseli. 

wybierz zdjęcie

ADRES

kod pocztowy 

ul. nr domu 

miejscowość 

kraj / wybierz z listy 

Chce otrzymywać mailowo aktualne informacje o 
zwierzętach. Rezygnacja możliwa w każdej chwili.  

Chce dodatkowo otrzymywać karnet pocztą. Zachęcamy dla 
dobra środowiska korzystać z karnetu cyfrowego. 

Tworząc karnet zgadzam się z przepisami ochrony danych 
osobowych.

dauerkarte anlegen/stwórz swój karnet



So sieht ihre digitale Jahreskarte aus.
Sie können Sie auf Ihrem Smartphone speichern und 
haben sie so jederzeit dabei.

Tak wygląda Twój cyfrowy bilet roczny. Możesz  
go zapisać na swoim smartfonie i mieć zawsze  
przy sobie.

            Hurra!
    Karnet został utworzony

       pokaż  karnet

Wspierane przez Miasto Görlitz oraz Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien


