
ZOO DEL PIRINEU

Carnet Jove
Guia per comprar les entrades en línia

Codi per un descompte del 20%: CarJov

Codi d'oferta 2x1: CarJov_2x1

Activitats on s'apliquen els descomptes:

     - Visita guiada

     - Exhibició de vol d'aus rapinyaires



Entra a la pàgina de compra d'entrades.

Seleciona el dia de la visita.

Al «Control d'aforament» posa el total de les persones que ens

vindreu a visitar.

La pantalla s'amplia i a sota apareixen totes les activitats.

Introdueix el codi «CarJov» o «CarJov_2x1» a la casella «Codi

Descompte».

Tria les activitats. Automaticament es calcula el preu amb el

descompte.

Clica a «Comprar».

Comprova al Carret que tot estigui correcte.

Efectua el pagament.

La confirmació t'arribarà immediatament per email.
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VARIANT A: TOTS ELS VISITANTS DEL GRUP TENEN CARNET JOVE



Compra les entrades en dos pasos:  

Primer tria les entrades només per les persones amb Carnet

Jove. Segueix la guia de la variant «A». Però al «Control

d'aforament» posa només les persones amb Carnet Jove.

Arriba fins al punt 8, entrar al Carret.

No cliquis «Finalitzar compra», sinó «Continuar comprant». 

Tornes automàticament a la pàgina de «Control d'aforament».

Ara fes tot el procediment però només per les persones que no

tenen CJ. Segueix la guia de la variant «A» fins al final, sense

introduir cap codi. A la confirmació que reps per correu

electrònic està detallat quantes persones tenen el descompte.

VARIANT B: NOMÉS UNA PART DEL VISITANTS DEL GRUP TENEN CARNET JOVE



La confirmació de la compra al mòbil

El teu DNI

El Carnet Jove

El dia de la visita al Zoo del Pirineu ensenyaràs a la taquilla:

1.

2.

3.

Els visitant que no poden justificar el seu dret 

al descompte aplicat hauran de pagar la diferència 

entre el preu amb descompe i el preu regular.

DIA DE LA VISITA

FINS AVIAT

ZOO DEL PIRINEU

CONNECTA AMB NOSALTRES
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