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REGULAMIN PROMOCJI 
TECHNOLOGII DOLBY DIGITAL 3D 

W SALACH KINOWYCH Z PROJEKTOREM CYFROWYM 3D 
W KINACH MULTIKINO 

 
 

Multikino S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy w 
wysokości 1.000.000,00 złotych w pełni opłacony, NIP 5212893057, REGON 013122196 (dalej zwana 
"Multikino") informuje: 

 

Szanowni Klienci!  
Na terenie kin Multikino obowiązują następujące zasady promocji technologii Dolby Digital 

3D w salach kinowych z projektorem do projekcji trójwymiarowych: 
 

W związku z wprowadzeniem na ekrany kin Multikino materiałów filmowych 3D, zarejestrowanych w 
technologii Dolby Digital 3D, we wszystkich kinach Multikino w których wyświetlane się materiały 
filmowe 3D można nabyć w kasach bilety na projekcje 3 D na następujących zasadach: 

Rodzaj biletu Cena Uwagi 

Standard Cena biletu 
według 
cennika 

Możliwy do nabycia, jeśli klient posiada własne 
okulary 3D zgodne z systemem Dolby Digital 3D. 

Pakiet 3D Cena biletu 
według 
cennika + 3 
złote 

Obejmuje dodatkowo voucher na wypożyczenie 
okularów 3D zgodnych z systemem Dolby Digital 
3D oraz voucher upoważniający do skorzystania 
z promocyjnej oferty w kinowym barze. 

 
oraz dodatkowo w przypadku projekcji zwiastunów filmowych, reklam lub innych przekazów filmowych 
w technologii 3D przed filmami wyświetlanymi w technologii tradycyjnej istnieje możliwość 
dodatkowego nabycia pakietu Zwiastun 3D na następujących zasadach: 
 

Rodzaj promocji Cena Uwagi 

Zwiastun 3D 3 złote Obejmuje voucher na wypożyczenie okularów 3D 
zgodnych z systemem Dolby Digital 3D oraz 
voucher upoważniający do skorzystania z 
promocyjnej oferty w kinowym barze. 
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Uwaga! Szanowni Klienci!  
 
1. Podczas projekcji materiału filmowego 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary 3D zgodne z 

systemem Dolby Digital 3D. 
2. Jedynie bilet oznaczony „Pakiet 3D” i „Zwiastun 3D” uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę 

okularów 3D; za otrzymane okulary 3D klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich 
zniszczenia lub zagubienia; klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów 3D pracownikowi kina 
po zakończeniu projekcji filmowej. 

3. Zwiastun 3D nie uprawnia do obejrzenia całego filmu, a jedynie materiałów promocyjnych, reklam 
lub innych materiałów filmowych wyświetlanych w technologii Dolby Digital 3D przed seansami 
filmowymi wyświetlanymi w tradycyjnej technologii lub pomiędzy seansami filmowymi. 

4. Pracownicy kina mogą odmówić wstępu na salę projekcyjną filmu 3D osobie nie posiadającej 
okularów 3D zgodnych z systemem Dolby Digital 3D. Osobie której odmówiono wstępu na salę 
kinową na projekcję filmu 3D z uwagi na brak  okularów 3D zgodnych z systemem Dolby Digital 
3D zostanie w kasie zwrócona cena biletu. Osoby nie posiadające biletów oznaczonych „Pakiet 
3D” są obowiązane okazać posiadane okulary 3D pracownikom kina w celu zbadania ich 
zgodności z systemem Dolby Digital 3D. 

 
 
 

Uwaga! Szanowni Klienci!  
Okulary tzw. „papierowe” nie są zgodne z systemem Dolby Digital 3D 

Okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D są dostępne na terenie kin Multikino – w ramach 
biletu „Pakiet 3D” oraz do nabycia w kinowym barze. 

 


