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Warunki Oferty Promocyjnej 
„Bilet do Kina od t-mobile i hbo.” 
 

1. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02- 674 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000391193, NIP 526-10-
40-567, Regon 011417295, numerem rejestrowym BDO 000020490 oraz kapitale zakładowym w 
wysokości 711 210 000 PLN, wpłaconym w całości – (dalej: T-Mobile” oferuje niniejsze warunki 
promocyjne od 21.10.2021r. do czasu wycofania promocji, jednak nie dłużej niż do 09.11.2021r 
(włącznie). 

 

2. Z promocji może skorzystać osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów 
prawa (dalej: „Abonent”), która równocześnie zawiera: 

2.1. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do tej umowy w systemie abonamentowym 
na czas określony 24 miesięcy  (dalej Umowa o ŚuT)  oraz 

powiązaną z Umową o ŚuT umowę o świadczenie usługi „MagentaRozrywka – Rozrywka Uwolniona Lite” i 
dokona aktywacji serwisu HBOGO w ramach tej usługi najpóźniej w terminie do dnia 05.11.2021 (włącznie). 

 

3. Abonent który spełni powyższe warunki ma prawo do otrzymania dwóch biletów do sieci kin Multikino na 
seans filmowy pt.: RODZINA SOPRANO – The Many Saints of Newark (Wszyscy święci z New Jersey). 

4. Lista kin biorących udział w promocji znajduje się w Załączniku 1. 

5. Dla jednej Umowy o ŚuT  Abonent może otrzymać dwa bilety w formie kodu elektronicznego (dalej: 
Bilety”)które mogą zostać wykorzystane nie później niż do dnia 09.11.2021 r. (włącznie) 

6. Bilety zostaną wydane  Abonentowi za pomocą wiadomości SMS na numer wskazany w Umowie o ŚuT , 
nie później niż 72h od aktywowania Abonenta w sieci T-Mobile. 

7. Jeden kod odpowiada jednemu Biletowi.  

8. W celu wymiany kodu na Bilet należy skorzystać z systemu rezerwacji na stronie www.multikino.pl lub 
udać się do kasy kina. 

9. W momencie rezerwacji na www.multikino.pl po wybraniu seansu oraz miejsca należy wybrać opcję KOD 
VOUCHER i wpisać otrzymany kod. 

10. W ramach rezerwacji przez internet operator sieci kin informuje o opłacie internetowej wynoszącej 1,40 
zł (brutto), która jest doliczana do każdego Biletu zakupionego, realizowanego za pomocą strony 
internetowej. 

11. Bilety nie podlegają zwrotowi i nie mogą być wymienione na gotówkę oraz nie mogą być wykorzystane 
na inny sens filmowy niż przewiduje to ten regulamin. 

12. Bilety mogą zostać wykorzystane przez Abonenta  tylko jeden raz. 

13. Bilety są ważne do dnia 09.11.2021 godz. 23.59. Po upływie w/w terminu Bilety  nie będą mogły być 
wykorzystane w żadnym  z kin, wskazanych w załączniku nr 1.  

14. Właścicielem   Biletów udostępnianych za pośrednictwem T-Mobile jest HBO Polska sp. z.o.o z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 
KRS 0000069723 numer REGON 010976354 numer NIP 526-102-56-97 (dalej: „Dostawca”). 

15. Za wydanie biletów Abonentowi odpowiedzialny jest T-Mobile. Wszelkie reklamacje dotyczące wydania 
biletów Abonentowi podlegają zgłoszeniu i rozpatrzeniu przez T-Mobile. 

16. Za realizację Biletów odpowiedzialny jest Dostawca. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji biletów 
podlegają zgłoszeniu i rozpatrzeniu przez Dostawcę. 

17. Bilety nie stanowią elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego.  

18. T-Mobile, ani Dostawca nie przesyłają Abonentowi Biletu ponownie w przypadku jego zagubienia bądź 
wykorzystania przez inną osobę niż Abonent. 

19. W sprawach nieuregulowanych w  tym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Lista kin Multikino objętych promocją  „Bilet do kina od T-Mobile i HBO.” 

 
LP. Miasto 

1. WARSZAWA: Multikino Ursynów 

2. WARSZAWA: Multikino Targówek 

3. WARSZAWA: Multikino Młociny 

4. WARSZAWA: Złote Tarasy 

5. KRAKÓW 

6. WROCŁAW 

7. POZNAŃ: Multikino Stary Browar 

8. POZNAŃ: Multikino Malta 

9. GDAŃSK 

10. ŁÓDŹ 

11. KATOWICE 

12. SZCZECIN 

13. RZESZÓW 

14. BYDGOSZCZ 

15. LUBLIN 

16. OLSZTYN 

17. KIELCE 

18. ZABRZE 

19. SOPOT 

 


