Załącznik nr 3 do umowy z dnia 18.01.2018
Załącznik nr 6 do Regulaminu

Regulamin Programu Rabatowego
dla posiadaczy kart Getin Noble Bank S.A.
„Program” – opisany poniżej program rabatowy realizowany jest przez Multikino we współpracy z
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, kapitał zakładowy
2.461.630.421,25 zł (w pełni wpłacony), NIP 108 00 04 850, REGON 141334039 (‘Getin Noble
Bank S.A.’);
"Karta" - wydana przez Getin Noble Bank S.A. karta debetowa lub karta kredytowa, będąca kartą
płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 873, z późn. zm.), uprawniająca do dokonywania transakcji;
"Klient” - posiadacz Karty w rozumieniu regulaminu rachunków bankowych, kart debetowych oraz
bankowości elektronicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej lub regulaminu kart kredytowych Getin Noble Bank S.A., które to
regulaminy dostępne są w placówkach Getin Noble Bank S.A. oraz na stronie www.getinbank.pl;
„Kina” – wszystkie kina pod szyldem Multikino lub Silver Screen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
W ramach Programu Multikino udzielać będzie Klientom rabatu na zasadach określonych w pkt. 6 i
pkt. 7 poniżej, w przypadku gdy Klient dokonuje płatności za bilety lub produkty oferowane przez
Multikino przy użyciu Karty.
Rabat na zakup w Kinach i przez Internet (tj. przez stronę www.multikino.pl), o którym mowa w
punkcie poprzednim wynosić będzie:
(i) 10% ceny bieżącej danego typu biletu (dotyczy wszystkich typów biletów podstawowych
zgodnie z cennikami Kin) – na wszystkie seanse filmowe, w tym projekcje specjalne takie jak
maratony filmowe, transmisje meczów i koncertów, balet, itp.,
(ii) 10% ceny bieżącej - na zakup produktów sprzedawanych w barach prowadzonych w Kinach
(zwany dalej, jako ‘Rabat’).
Rabat nie jest należny w przypadku zakupów poprzez Aplikację Mobilną, a także w przypadku
wykorzystania M!karty lub w przypadku biletów lub produktów objętych innymi rabatami,
promocjami cenowymi oferowanymi przez Multikino. Produkty przecenione lub objęte innymi
obniżkami, promocjami nie podlegają Rabatowi. W przypadku obowiązywania innych rabatów,
promocji (w tym zniżek), Klient ma prawo wyboru czy korzysta z Rabatu, o którym mowa w
niniejszym punkcie, czy uczestniczy w innej promocji.
Multikino będzie niezwłocznie rozpatrywać reklamacje dotyczące Rabatu zgłoszone bezpośrednio do
Multikino przez Klienta (tj. do poszczególnych Kin, w których były realizowane transakcje przy użyciu
Karty) w terminie 3 dni od danego zdarzenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Multikino
dokona w kasie danego Kina bezpośrednio Klientowi zwrotu różnicy pomiędzy ceną faktycznie przez
Klienta zapłaconą, a ceną z uwzględnieniem Rabatu.
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