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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„MULTIKINO: BEZENDU” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „MULTIKINO: BEZENDU”, zwanej dalej „Promocją”, jest 

Unigroup sp. z o.o. sk. z siedzibą Al. Prymasa Tysiąclecia 79a, 01-242 Warszawa,  wpisana do Rejestru 

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326066, NIP 527-259-85-92 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja jest przeprowadzana na zlecenie Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-

676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 2.050.000.000 zł (w pełni 

wpłacony), NIP 527-10-37-727, REGON 011307968, operatora sieci telefonii komórkowej Plus.  

3. Miejscem realizacji Promocji są znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kina sieci 

„Multikino” wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Kina”)., których operatorem 

Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000284604, o kapitale 

zakładowym 1.464.450,30 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196. 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 2 lipca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku (dalej: 

„Okres Trwania Promocji”). 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI  

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 kodeksu 

cywilnego - zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela 

ustawowego na udział w Promocji, które przez czas uczestnictwa w Promocji będą klientami „36,6” w 

taryfie „36,6” lub  „PiszMów Dobowy” (dalej: „Uczestnicy”).  

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: 

a) utrzymanie statusu klienta „36,6” w taryfie „36,6” lub  „PiszMów Dobowy” przez cały okres 

uczestnictwa w Promocji; 

b) zakup w okresie od 2.07.2010 do czasu zakończenia Promocji, imiennej karty „Multikino 

BezEndu” (dalej: „Karta”) za kwotę 36,60 zł brutto, w jednym z Kin biorących udział w 

Promocji; podczas zakupu Karty Uczestnik powinien: 

 okazać sprzedawcy wyświetlony na telefonie komórkowym komunikat potwierdzający 

przynależność do sieci GSM „36,6”, o treści: „Aktywna Taryfa to PiszMow Dobowy” bądź 

odpowiednio „Aktywna taryfa to 36.6”, który ukazuje się po wpisaniu kodu „*147#”, 

 w obecności sprzedawcy wpisać czytelnie swoje dane, zgodne z danymi z dokumentu ze 

zdjęciem, w postaci imienia i nazwiska na Karcie Uczestnika; 

c) aktywować Kartę w okresie trwania Promocji, poprzez wysłanie pod numer 6365 wiadomości 

SMS zawierającej w treści unikalny kod zawarty na Karcie (koszt wiadomości SMS - zgodnie z 

taryfą obowiązującą Uczestnika w sieci GSM „36,6”); w odpowiedzi na prawidłową aktywację 

Karty uczestnik otrzyma wiadomość SMS o treści „Witaj! Twoj karnet jest od teraz aktywny. 

Wyslij SMS-a o tresci BEZENDU i czekaj na swoj kod na bilet.” 
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4. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w §2 ust. 3 Regulaminu, będzie uprawniony do 

otrzymywania w kasie Kina, bez dodatkowych opłat, biletów na dowolne seanse filmowe wyświetlane w 

Kinach w Okresie Trwania Promocji z wyłączeniem maratonów i projektów specjalnych 

organizowanych przez Multikino. Każdorazowo, celem otrzymania biletu, Uczestnik powinien: 

a) wysłać w Okresie Trwania Promocji (z numeru telefonu, z którego została aktywowana Karta) 

wiadomość SMS o treści „BEZENDU” pod numer „6365” (koszt wiadomości SMS - zgodnie z 

taryfą obowiązującą Uczestnika w sieci GSM „36,6”), w odpowiedzi na którą otrzyma wiadomość 

zwrotną (zwaną dalej: „Kuponem SMS”) zawierającą unikalny kod, oraz informację o terminie 

ważności, w którym będzie możliwa wymiana kuponu SMS na bilet do Kina;  

b) okazać Kupon SMS (w terminie jego ważności) wraz z Kartą i dokumentem ze zdjęciem w kasie 

Kina objętego Promocją i umożliwić sprzedawcy dokonanie weryfikacji Kuponu SMS i danych 

Uczestnika zawartych na Karcie. 

5. Organizator zastrzega, że: 

a) na jeden numer telefonu aktywowany w sieci GSM „36,6”  będzie możliwy zakup jedynie jednej 

Karty; 

b) Uczestnik ma prawo do otrzymania nie więcej niż jednego biletu do Kina i nie więcej niż jednego 

Kuponu SMS (unikalnego kodu) w każdym dniu w Okresie Trwania Promocji; 

c) Kupon SMS ważny będzie wyłącznie w dniu, z którym został on przesłany Uczestnikowi; 

d) Uczestnik ma prawo do otrzymania biletu wyłącznie na seans filmowy odbywający się w dniu 

ważności okazanego Kuponu SMS; 

e) wydanie biletu do Kina może nastąpić wyłącznie do rąk osoby, której imię i nazwisko zostało 

wpisane na Karcie; 

f) Uczestnik jest zobowiązany do okazania Karty, dokumentu ze zdjęciem oraz biletu na bramce 

prowadzącej do sal kinowych oraz na każde żądanie obsługi Kina - pod rygorem pozbawienia 

Uczestnika prawa udziału w seansie filmowym. 

6. Sprzedaż Kart będzie prowadzona wyłącznie w Kinach, w dniach poniedziałek - piątek w godz.: do 

godz. 17 oraz w dniach sobota – niedziela w godz.: do godz. 14, przez cały okres Promocji lub do czasu 

wyczerpania się puli Kart przeznaczonych do sprzedaży w Promocji – tj. 10 000 sztuk Kart, które 

zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne Kina według uznania Organizatora. 

7. Kupon SMS stanowi wiadomość SMS, która nie jest możliwa do dalszego wysłania ani zapisania w 

skrzynce odbiorczej telefonu komórkowego Uczestnika i może zostać wyświetlona w telefonie 

komórkowym tylko jeden raz. W przypadku, gdy Uczestnik utraci Kupon SMS, będzie miał prawo do 

uzyskania jego duplikatu poprzez ponowne wysłanie w danym dniu wiadomości SMS o treści 

„BEZENDU” pod numer „6365” (koszt wiadomości SMS - zgodnie z taryfą obowiązującą Uczestnika w 

sieci GSM „36,6”), w odpowiedzi na którą otrzyma Kupon SMS z tym samym unikalnym kodem. Koszt 

otrzymania duplikatu Kuponu SMS ponosi w całości Uczestnik. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik, przystępując do Promocji, nie był użytkownikiem sieci GSM 

„36,6” w taryfie „36,6” lub  „PiszMów Dobowy” lub utracił status użytkownika w Okresie Trwania 

Promocji, Karta tego Uczestnika może zostać dezaktywowana (o czym Uczestnik zostanie 

poinformowany poprzez wiadomość SMS), a Uczestnik utraci prawo do udziału w Promocji i 

otrzymywania biletów. W przypadku dezaktywacji Karty, koszty poniesione na jej zakup nie będą 

zwracane. 

 

§3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w terminie do dnia 3 września 2010 r. w 

formie wiadomości email wysłanej na adres multikino.bezendu@unigroup.pl  lub pisemnie za 

pomocą listu poleconego wysłanego na adres Organizatora. O zachowaniu terminu składania reklamacji 

w formie pisemnej decyduje data stempla pocztowego.  

mailto:multikino.bezendu@unigroup.pl
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2. Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po dniu 10 września 2010 nie będą 

rozpatrywane i nie wywołają skutków prawnych, pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą 

stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od ich otrzymania. Decyzja 

Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora 

zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia 

„Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla użytkowników 36.6”, 

„Regulaminu Multikino” dostępnego w kasach Kin objętych Promocją oraz przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter 

informacyjny.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.36i6.pl 
oraz www.multikino.pl.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 

Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

http://www.36i6.pl/
http://www.36i6.pl/
http://www.36i6.pl/

