
Vyhlásenie k  začati predaja 0 eir  s ieenir bank eky

Múzeum v Kežmarku spúšťa do predaja pre svojich návštevníkov nový a unikátny suvenír, ktorým je 0
euro souvenir bankovka s vyobrazením KEŽMARSKÉHO HRADU. Záujemcovia si budú môcť 0 euro
souvenir zakúpiť od nedele 24. júna 2018 od 9:00 v pokladni KEŽMARSKÉHO HRADU za cenu 2,50 €.
Náklad euro souvenirov je 10 000 kusov. Do priameho predaja pôjde 8 000 kusov. 2000 kusov je
určených na prezentáciu hradu v zahraničí prostredníctvom vybraných partnerov.  

Začiatok predaja: 24.6.2018 od 09:00 e p kladni Kežmarskéh  hradi.
Cena euro souveniru: 2,50  €
Predaj bude limitovaný nasledovne:
3 ks na  s bi + 1 ks k zakúpenej estipenke  - plat pre základnú estipenki d speléh  náešteeníka 
d  exp zícií hradi e sime 5,00 €.
(k vstupenkám je vyčlenených 2000 ks euro souvenírov)

Dôležité upozornenie!
Online predaj ani zasielanie na d bierki Múzeim e Kežmarki realiz eať nebide! 
Taktež nie je m žné si bank eki akýmk veek spôss b m e pred  bjednať aleb  rezere eať.

Múzeim e Kežmarki si eyhradzije práe  zmeny spôss bi predaja kedyk veek p čas jeh  treania.

0 euro souvenir je vyrobený zo 100% bavlneného papiera, ktorý sa používa pri výbore pravých euro
bankoviek a obsahuje mnohé ochranné prvky známe z pravých bankoviek medzi ktoré patrí napríklad
sútlačová značka, vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, bezpečnostný pásik a iné. Jej veľkosť je
ako  súčasná  20  euro  bankovka  a farebnosťou  pripomína  500  euro  bankovku.  Jej  „nominálnu“
hodnotu označuje veľká nula.

Záujemcov upozorňujeme, že sa nejedná o bankovku určenú do peňažného obehu ale euro souvenir
slúži výhradne ako suvenír a zberateľský unikát. Je chránený prot použitu vo výdajných automatoch
ako aj v počítačkách bankoviek. 

Koncept vydávania suvenírových bankoviek bol vytvorený v roku 2015 vo Francúzsku a v roku 2018 sa
do  tohto  konceptu  zapája  aj  Slovensko  prostredníctvom  svojich  pamiatok.  Hlavnou  flozofou
konceptu je podpora turizmu a propagácia významných kultúrnych a historických pamiatok Európy.


