
   
Multikino S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska, tel. (0-22) 453 32 00, faks (0-22) 453 32 05 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy                                                                   Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                               Kapitał wpłacony:  1.000.000 PLN 
KRS 0000284604                                                                                              NIP: 5212893057 
 
 

OFERTA  NA KUPONY DO MULTIKINA 

Szanowni  Państwo, 

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

wykorzystania na dowolny seans filmowy we wszystkich naszych kinach. 

Korzyści wynikające z zakupu kuponów do Multikina: 

1. Kupony są tańsze od normalnych biletów, a zatem gwarantują wspaniałą rozrywkę 

 i relaks za jeszcze niŜszą cenę.  

2. Długi czas realizacji (31.05.2009) pozwala na wykorzystanie kuponu na film, który najbardziej 
odpowiada Państwa gustom.  

3. Obecność kina w większości duŜych miast w Polsce (Warszawa - 2 kina, Kraków, Poznań - 2 kina, 
Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław - 2 kina, Elbląg, Rybnik, Zabrze, Włocławek) umoŜliwia 

realizację najbliŜej miejsca zamieszkania. 

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

pieniądze związane z telefoniczną rezerwacją.  

5. Kupony są jednym z narzędzi słuŜących 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: 

              

17 zł - przy jednorazowym zakupie powyŜej 500 sztuk 

 

 

   18 zł - przy zakupie od 101 do 500 sztuk 
 
 
 

19 zł - przy zakupie od 50 do 100 sztuk 
 

 

WaŜne: 

Podane ceny kuponów są cenami brutto zawierającymi 7 % VAT. 

Kupony nie są waŜne na projekcje 3D. 



   
Multikino S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska, tel. (0-22) 453 32 00, faks (0-22) 453 32 05 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy                                                                   Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                               Kapitał wpłacony:  1.000.000 PLN 
KRS 0000284604                                                                                              NIP: 5212893057 
 
 

 

 

Zamówienie (dołączone w osobnym dokumencie) naleŜy przesłać faksem pod nr  (22) 453 32 05. Na tej 

podstawie wystawiamy fakturę pro forma. Po jej zapłaceniu przesyłamy kupony. 
 
 

Zamówienie powinno zawierać następujące informacje: 

1. Liczbę i wartość zamawianych kuponów. 

2. Dane do wystawienia faktury. 

3. Miejsce dostarczenia faktury i kuponów. 

4. Dane kontaktowe do osoby zamawiającej, jej podpis i pieczątkę firmową. 

 

W razie pytań słuŜę pomocą. 

 

Pozdrawiam, 

 
Monika Tarnik 
Koordynator Biura Reklamy 
  
Multikino SA 
ul. Wiertnicza 166 
02-952 Warszawa 
tel.: +22 453 32 46 
fax: +22 453 32 05 
kom.: +48 502 555 603 
e-mail: mtarnik@multikino.pl 
 

 


