INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY W SIECI KIN HELIOS

1. Karta Dużej Rodziny jako karta imienna, uprawnia do zniżek na produkty i usługi oferowane we
wszystkich kinach sieci HELIOS wyłącznie jej posiadacza.
2. Karta uprawnia do:
a) zniżki na bilet do kina w wysokości 20% od ceny regularnej, z zastrzeżeniem, że przy
seansach 3D zniżki nie dotyczą opłaty okularowej*;
b) zniżki na napoje z dystrybutora do wyboru: 7up, Pepsi, Pepsi Light, Ice Tea, Mirinda w
wysokości 20% od ceny regularnej;
c) zniżki na popcorn oraz nachos w wysokości 20% od ceny regularnej;
d) zniżki na kawę w Helios Café w wysokości 20% od ceny regularnej;
3. Wskazane w pkt 2 ustęp a zniżki:
a) obowiązują w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem wtorku;
b) nie dotyczą wydarzeń specjalnych ani seansów w ramach Projektów Specjalnych tj.
Maratony Filmowe, Kino Konesera, Kultura Dostępna, Helios na Scenie, z wyjątkiem
seansów w ramach projektów Helios dla dzieci oraz Kino Kobiet.
c) nie łączą się z innymi promocjami w Helios, m.in. Szczęśliwymi Porankami.
d) nie dotyczą biletu grupowego, szkolnego, rodzinnego i kuponu.
4. Zniżki wskazane w pkt 2 ustępy b – d obowiązują w każdy dzień tygodnia.

5. Wskazane w pkt 2 ustęp b i c zniżki nie dotyczą zestawów barowych.
6. Wskazane w pkt d zniżki nie dotyczą zestawów „Kawa i ciasto” i mają zastosowanie wyłącznie
w kinach, w których mieści się Helios Café.
7. W celu skorzystania z przysługujących zniżek, posiadacz Karty jest zobowiązany do
każdorazowego okazywania pracownikowi Helios Karty i dokumentu tożsamości w momencie
zakupu biletu do kina, produktu barowego lub kawy w kasie kina.
8. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do skorzystania ze zniżek tylko raz dziennie i
nabycia na jedną Kartę wyłącznie jednego biletu, napoju, porcji popcornu, porcji nachos i/lub
jednej kawy w cenie objętej zniżką.
9. Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby
Uprawnionej.
*zniżka czasowo nie dotyczy kin Helios w Bydgoszczy, Gdańsk Alfa, Gdańsk Metropolia, Sosnowcu oraz
Szczecinie - CHR Kupiec.

