
Regulamin  "benefit 15% zniżki na bilety do Multikina” 

§ 1. Wprowadzenie 

1. Organizatorem  "benefit 15% zniżki na bilety do Multikina" (dalej „Akcja”) jest: Allegro sp. z o.o., z siedzibą 

w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 40 000 000 złotych, posiadająca 

numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 „Allegro” lub „Organizator”. 

2. Partnerem Akcji jest Multikino  S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000284604, kapitał zakładowy: 88.033.230,90 zł. (w całości wpłacony), 

REGON: 013122196, NIP: 5212893057, BDO: 000105901, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji i jej prawidłowy przebieg. 

4. Akcja trwa w okresie od dnia 01.03.2023 do 31.03.2023 („Okres trwania Akcji”). 

§ 2. Definicje 

1. Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez 

Organizatora; 

2. Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie 

http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php; 

3. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji; 

4. Transakcja na Allegro – sprzedaż Towaru w Serwisie Allegro, za pośrednictwem strony allegro.pl lub 

Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Allegro; 

5. Uczestnik Akcji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu; 

6. Użytkownik – podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Allegro) 

ma prawo dostępu do usług oferowanych w Serwisie Allegro, w szczególności może uczestniczyć w 

Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w 

Serwisie Allegro); 

7. Regulamin – Regulamin Akcji, którego aktualna treść znajduje się na stronie 

https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-benefit-15-znizki-na-bilety-do-multikina-nnqlPly8yhv 

8. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem 

zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach 

Serwisu Allegro; 

http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php


9. Usługa Allegro Smart! – płatna usługa skierowana do Kupujących obejmująca możliwość skorzystania, bez 

konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych metod dostawy Towarów 

nabytych w Serwisie i ich zwrotów. 

10. Multikino – jest operatorem kin pod marką Multikino na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Kina 

Multikino") 

11. Allegro jest operatorem platformy handlowej w domenie allegro.pl (dalej: „Serwis”), gdzie prowadzi 

sprzedaż detaliczną oraz umożliwia innym podmiotom – kupującym i sprzedającym (dalej: “Użytkownicy”)  

§ 3. Zasady Ogólne Akcji 

1. Akcja polega na przyznaniu benefitu uprawniającego do zakupu dwóch biletów online z 15% zniżką w 

dowolnym Kinie Multikino, na dowolnie wybrany film, w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej godzinie, 

dotyczy to filmów w formacie 2D i filmów w formacie 3D, przy wejście na film 3D możliwa jest z dopłata za 

okulary zgodną z cennikiem kin, która nie podlega 15% zniżce. Benefit jest udostępniany na miejsca: 

Superpromo, Promo, Standard, VIP i SUPERVIP (dalej:  Benefit).  Benefit jest adresowany  do Użytkowników, 

którzy na dzień 1.03.2023 r. posiadają aktywną usługę Allegro Smart! z wyłączeniem  Użytkowników 

korzystających z usługi Allegro Smart Student! 

○ Kupony promocyjne będą przyznawane Użytkownikom, którzy Na dzień 1.03.2023 r. posiadają 

aktywną usługę Allegro Smart! z wyłączeniem z wyłączeniem  użytkowników korzystających z 

usługi Allegro Smart Student! 

4. Każdy Użytkownik, który spełni kryteria warunki określone w pkt 2 powyżej, zostaje Uczestnikiem Akcji i jest 

upoważniony do otrzymania od Organizatora Benefitu. 

5. Liczba Benefitów jest przewidziana dla każdej osoby spełniającej warunki Akcji. 

§ 4. Zasady wykorzystania Benefitu 

1. Benefit można wykorzystać jednorazowo na stronie https://multikino.pl/ lub w aplikacji mobilnej Multikino 

2. W przypadku więcej niż jednej Akcji oferowanej w związku z daną Transakcją na stronie Multikino w tym 

samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji na stronie 

Multikino. Benefit nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Multikino. Kupon jest ważny do 

31.03.2023 do godziny 23.59:59  – jednocześnie niewykorzystany Benefit przepada. 

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Benefitów składać można pisemnie na adres : Allegro sp. 

z o.o., ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań lub poprzez  poprzez formularz znajdujący się pod adresem 

https://allegro.pl/pomoc/kontakt. 

https://multikino.pl/
https://allegro.pl/pomoc/kontakt


2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać Login oraz opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Benefitów. Uczestnicy powinni 

prowadzić prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z zastrzeżeniem, 

że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed 

wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub 

mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć 

Uczestnika z Akcji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia 

Regulaminu Allegro oraz Regulaminu Usługi Allegro Smart!. 

 


