OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI KUPONU W SIECI KIN HELIOS S.A.

1. Kupon do sieci kin Helios zwany dalej „Kuponem” upoważnia posiadacza do jego wymiany na
bilet do kin Helios lub konkretnie wskazanego kina Helios zgodnie z informacją zdefiniowaną na
Kuponie.
2. Kupon może być dostarczony do Klienta w wersji papierowej lub w postaci kodu
elektronicznego, który jest 13 cyfrowy ciągiem cyfr dostarczonym do Klienta w chronionym
hasłem pliku excel.
3. Kupony w formie kodów elektronicznych Klient może dystrybuować za pośrednictwem sms-ów
lub pocztą elektroniczną.
4. Helios zastrzega, a Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłączona jest możliwość odsprzedaży
przez Klienta kuponów osobom lub podmiotom trzecim.
5. Celem realizacji Kuponu, należy przekazać go (a w przypadku kodu elektronicznego okazać)
pracownikowi kasy sieci Helios i wymienić go na bilet na seans filmowy.
6. Kupon nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie i nie gwarantuje dostępności
miejsc na sali, dlatego przed realizacją kuponu zaleca się dokonanie wcześniejszej rezerwacji
miejsc.
7. Każdy kupon posiada określony termin ważności. Po upływie terminu ważności kuponu nie
można dokonać jego wymiany na bilet w kasie kin sieci Helios, żądać przyjęcia zwrotu lub jego
przedłużenia.
8. Pojedynczy Kupon uprawnia do wymiany w kasie kina na jeden, bilet na seans filmowy w
kinach sieci Helios, w dowolnym dniu tygodnia, o wybranej godzinie, pod warunkiem
dostępności miejsc i z zastrzeżeniem punktu 4 oraz 9.
9. Kupon obowiązuje na bieżący repertuar kin sieci Helios, z wyłączeniem pokazów specjalnych,
w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat,
Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, pokazów zamkniętych (m.in. uroczystych premier
filmowych);
10. Kupon 2D obowiązuje wyłącznie na seans 2D, kupony 3D obowiązują zarówno na seanse 2D
jak i na seanse realizowane w technice trójwymiarowej (3D).
11. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
12. Helios S.A. nie odpowiada za udostępnienie kuponu osobom nieuprawnionym, kupon będzie
realizowany wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go do realizacji.
13. Lista kin, w których można zrealizować kod, dostępna jest na stronie Helios.pl/naszekina

