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Regulamin akcji "Bilety do Cinema City dla klientów sklepu 
internetowego Play" (dalej: "Regulamin") 

 

Regulamin obowiązuje od 09 marca 2019 r.  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem akcji "Bilety do Cinema City dla klientów sklepu internetowego Play" (zwanej dalej: "Akcją") jest 
P4 Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, 02-677, na ul. Taśmowej 7, wpisana do KRS pod numerem 0000217207, NIP: 
951-21-20-077, operator sieci Play, zwana dalej: "Play" lub "Organizatorem".  

1.2. Akcja przeprowadzana jest we wszystkich kinach Cinema City na terytorium Polski i polega na możliwości 
otrzymania od Play vouchera (zwanego dalej „Kodem”) uprawniającego do otrzymania opustu na zakup biletu 
kinowego do Cinema City  

1.3. Akcja trwa od dnia 09 marca 2019 r. do dnia 10 marca 2019 r. lub do wyczerpania puli biletów określonej 
liczbą 8000 (słownie: osiem tysięcy).  

 

2. UCZESTNICY AKCJI 

 

2.1. Akcją objęte są wyłącznie osoby (zwane dalej: „Uczestnik”), które w okresie od 09.03.2019 r. do 10.03.2019 r. 
do godziny 23:59  zawrą z Play umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w ramach oferty abonamentowej 
lub oferty typu Mix dostępnych w dniu składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie 
www.play.pl  

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI PRZEZ KLIENTÓW PLAY 

 

3.1. Warunkiem otrzymania Kodów jest:  

a) w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych  - aktywacja usługi; 

b) w przypadku zawierania aneksu – aktywacja usług na nowych zasadach; 

3.2. Kody przyznawane są do zamówienia złożonego w sklepie internetowym, niezależnie od ilości objętych tych 
zamówieniem umów, a nie do każdej zawartej umowy/aneksu. 

3.3. W przypadku zamówień, w ramach których zawarto umowy/aneksy bez zakupu urządzenia, w ciągu 7 dni od 
spełnienia warunków z pkt 3.1. Play wyśle drogą pocztową na adres korespondencyjny podany w zamówieniu, Kody 
uprawniające do zakupu biletów w kinach Cinema City.  

3.4. W przypadku zamówień, w ramach których zawarto umowy/aneksy wraz zakupem urządzenia Kody zostaną 
dołączone do zamówionej przesyłki. 

3.5. Jeden Kod upoważnia Uczestnika do zakupu jednego biletu z opustem 100% od standardowej ceny biletu 
ustalonej przez Cinema City od poniedziałku do niedzieli na dowolny seans 2D z wyłączeniem IMAX/ 4DX /Sale VIP 
oraz akcji specjalnych, w tym m.in. "W środy taniej" , "Ladies Night" , "Walentynki". Promocja nie łączy się z innymi 
rabatami.  

3.6. Termin ważności Kodu upływa 31.05.2019 o godzinie 23:59.  



P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł 

 

 

 

3.7. Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu kosztów zakupu biletów ani otrzymania jakiegokolwiek zastępczego 
świadczenia w przypadku zakupu biletu w normalnej cenie.  

3.8. Kod zniżkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

4. PRZEBIEG AKCJI 

 

4.1. W ramach Akcji, Uczestnik, będzie mógł skorzystać tylko jeden raz z każdego przyznanego mu Kodu 
promocyjnego. 

4.2. Zakup biletów możliwy jest: 

a) w kasie kina Cinema City, w którym odbywa się wybrany przez Uczestnika seans; 

b) na stronie internetowej Cinema City. 

 

5. ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane poprzez kontakt z Obsługą Klienta Play.  

5.2. Reklamacje dotyczące seansu, funkcjonowania Kina należy bezpośrednio zgłaszać w kasie wybranego Cinema 
City.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

6.1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Cinema City 
dostępne w kasach kin oraz przepisy powszechnego prawa.  

6.2. Niniejszy regulamin jest dostępny na www.play.pl.  

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości z Kodem, jeśli brak doręczenia wynika 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik.  

6.4. 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. Informacja o zmianie zostanie 
opublikowana na www.play.pl 

 


