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OFERTA  NA KUPONY i KODY  DO MULTIKINA i SILVER SCREEN 

Szanowni  Państwo, 

specjalnie dla firm poszerzyliśmy naszą ofertę o tzw. KUPONY - bilety o długim terminie ważności,  

do wykorzystania na dowolny seans filmowy we wszystkich kinach sieci Multikino i Silver Screen. 

Korzyści wynikające z zakupu kuponów: 

1. Kupony są tańsze od normalnych biletów, a zatem gwarantują wspaniałą rozrywkę i relaks za jeszcze 
niższą cenę.  

2. Długi czas realizacji (30.06.2011r.) pozwala na wykorzystanie kuponu na film, który najbardziej 
odpowiada Państwa gustom.  

3. Obecność naszych 21 kin w 15 miastach w Polsce (Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Sopot,  
Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań - 2 kina, Rybnik, Szczecin, Warszawa - 5 kin, Włocławek, Wrocław – 2 
kina,  Zabrze) umożliwia realizację najbliżej miejsca zamieszkania. 

4. Rezerwacja przez internet, która pozwala w łatwy i szybki sposób na wybór nie tylko danego seansu 
filmowego, ale również konkretnego miejsca. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzają Państwo czas 
 i pieniądze związane z telefoniczną rezerwacją.  

5. Kupony są jednym z narzędzi służących do zachęcenia pracowników do aktywnego wypoczynku, 
dzięki czemu będą bardziej zrelaksowani, a co za tym idzie bardziej efektywni. 

6. Nagroda dla klientów – tani sposób na  zwiększenie  satysfakcji  klientów oraz  intensyfikację  
współpracy. 

 

Proponujemy następujące rodzaje kuponów lub kodów (wirtualnych kuponów): 

 

Ważne w całej Polsce:       

                          

   18 zł - przy  zakupie powyżej 500 sztuk 

 

 
 19 zł - przy zakupie od 100 do 499 sztuk 

 

   
 

   20 zł - przy zakupie od 20 do 99 sztuk 
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Ważne we wszystkich miastach poza Warszawą:       

 

 16 zł - przy  zakupie powyżej 500 sztuk 

 
 
 

17 zł - przy zakupie od 100 do 499 sztuk 

 
   
  

 18 zł - przy zakupie od 20 do 99 sztuk 
 

 

Ważne: 

Podane ceny kuponów są cenami brutto zawierającymi 7 % VAT. 

Kupony nie są ważne na projekcje 3D,  pokazy w salach Platinum i strefie Velvet . 

 
Kupony obowiązujące na projekcje 2D i 3D 
 
Ważne we całej Polsce: 
 
 
 
   23 zł – przy zakupie powyżej 200 sztuk 
 
 
 
   26 zł – przy zakupie powyżej 50 sztuk 
 
 
 
Ważne we wszystkich miastach poza Warszawą: 
 
 
 
   21 zł – przy zakupie powyżej 200 sztuk 
 
 
 
   22 zł – przy zakupie powyżej 50 sztuk 
 
 
 
Podane ceny kuponów są cenami brutto zawierającymi 7 % VAT. 

Kupony nie są ważne na   pokazy w salach Platinum i strefie Velvet 
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Kupony na zestawy popcorn + cola lub nachos + cola    –          17 zł przy zakupie minimum 20 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważne: 

Podane ceny kuponów są cenami brutto zawierającymi 7 % VAT i 22 % Vat (opis na fakturze konsumpcja 7 i 22 %). 

 

Kody do Multikina: 

Kody są wirtualną odmianą kuponów. 10 cyfrowy kod wysyłany jest sms’em na komórkę odbiorcy, który po 
okazaniu kodu w kasie kina otrzymuje bilet na wybrany film.  

Sposoby wysyłki kodów: 
 
1. Pakiet kodów w zaszyfrowanym pliku. 
Na podstawie przesłanego formularza i potwierdzenia płatności zamawiający otrzymuje od 
Multikina e-mail’em  zaszyfrowany plik Excel z wygenerowanymi kodami. Hasło przesyłane jest 
sms’em do wyznaczonego wcześniej przedstawiciela Klienta. 
 
2.  Wysyłka bezpośrednio do odbiorców. 
Zamawiający może zlecić firmie Multikino S.A. wysyłkę kodów bezpośrednio do odbiorców 
poprzez wiadomość SMS. Wysyłka kodów możliwa jest na podstawie zestawienia numerów 
telefonów komórkowych odbiorców zapisanego w pliku Excel.  Wszystkie zamówione kody muszą 
być wysłane w jednym zleceniu. Koszt wysłania jednego kodu przez SMS wynosi 1 zł netto (+ 22 
% Vat).  
 
Jak zamówić kupony i kody ? 
 
Zamówienie na załączonym formularzu należy przesłać faksem pod nr  (22) 453 32 05.  
Na tej podstawie otrzymają Państwo fakturę pro forma. Po jej zapłaceniu wysyłamy kupony. 
Minimalne zamówienie kodów to 100 sztuk. 
 
Zamówienie powinno zawierać następujące informacje: 

1. Liczbę i wartość zamawianych kuponów/kodów 

2. Dane do wystawienia faktury. 

3. Miejsce dostarczenia faktury i kuponów. 
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4. Dane kontaktowe do osoby zamawiającej, podpis i pieczątkę firmową. 

Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia wystawiamy fakturę proformę.  Po wpłynięciu 

gotówki na nasze konto wysyłamy kupony kurierem na wskazany adres w formularzu. Wysyłka może 

również nastąpić po przesłaniu przez klienta potwierdzenia dokonania przelewu. 

 

W razie pytań służę pomocą. 

 

Pozdrawiam, 

 
Magdalena Tkaczyk 
Specjalista ds. sprzedaży korporacyjnej 
Multikino SA 
tel.: +22 453 32 26 
fax: +22 453 32 05 
kom.: +48 513 111 948 
e-mail: mtkaczyk@multikino.pl 


