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Multikino S.A.* ul. Wiertnicza 166*02-952 Warszawa *Polska * tel.:+48 22 453 32 00 *fax:+48 22 453 32 05 

 

REGULAMIN 

 

Program PAYBACK 

 

1. Program PAYBACK – program prowadzony przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), 

przy Al. Jerozolimskich 148, (w trakcie zmiany adresu siedziby na: ul Złota 59, 00-120 Warszawa, XXp bud. 

„Skylight”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290350, NIP 5272558871, kapitał zakładowy: 

15.050.000 PLN (‘LP’) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (‘Terytorium’) przy współpracy z Multikino i innymi 

Partnerami, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu stanowiącym Załącznik 2.1; 

2. Partnerzy – podmioty określone w Regulaminie Programu; 

3. Zgłoszenie do Programu PAYBACK – formularz zgłoszenia wypełniany przez Członka PAYBACK w celu rejestracji 

w Programie PAYBACK (określany również jako „E-Kit”), wzór formularza obowiązującego stanowi Załącznik 2.2 

4. Członkowie PAYBACK – konsumenci, którym Partnerzy za pośrednictwem LP lub bezpośrednio LP przyznają 

Punkty w zamian za nabycie towarów bądź usług. 

5. Punkty – niematerialne nośniki wartości przyznawane Członkom PAYBACK w związku z nabyciem towarów lub 

usług Partnerów; 

6. Gratyfikacja – przyznawanie Punktów PAYBACK Członkom PAYBACK w ramach Programu PAYBACK; 

7. Nagrody – towary, lub usługi przyznawane Członkom PAYBACK w zamian za zgromadzone przez nich Punkty; 

(Nagrodami do odwołania są: bilety na filmy 3d i 2d z bieżącego repertuaru, bilety na wydarzenia specjalne, zestawy 

barowe, gadżety z Multishopa); 

8. Seanse Filmowe – seanse filmowe obejmujące filmy z bieżącego repertuaru kinowego dostępnego w kinach 

należących do UCZESTNIKA, jak również według uznania Uczestnika dodatkowo akcje specjalne organizowane 

przez UCZESTNIKA (takie jak festiwale filmowe,, koncerty na ekranie, transmisje sportowe, itp.), inne dedykowane 

przez Uczestnika pokazy objęte promocją, ale z wyłączeniem pokazów dla grup zorganizowanych (biletów 

grupowych) i biletów sprzedawanych firmom i instytucjom 

9. Multikino w ramach Programu PAYBACK umożliwia Członkom PAYBACK przyznawanie i wymianę Punktów 

PAYBACK na Nagrody z ograniczeniami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

10. Multikino z ograniczeniami określonymi poniżej umożliwia przyznanie punktów PAYBACK we wszystkich kinach 

zarządzanych przez Multikino znajdujących się na Terytorium poprzez udzielanie Gratyfikacji w odniesieniu do 

transakcji sprzedaży towarów lub usług poprzez przyznawanie podczas maksymalnie trzech transakcji dziennie: 

 (i) 1 (jeden) Punkt za każde 2 (dwa) złote wydane przez Członka PAYBACK na bilet na Seans Filmowy 

uprawniający do obejrzenia Seansu Filmowego (z zastrzeżeniem ograniczenia przyznawania Punktów na rzecz 

Członka PAYBACK z tytułu nabycia w ciągu dnia (na konto) więcej niż sześciu (6) biletów na Seans Filmowy lub 

innych dokumentów (także w formie zdematerializowanej) uprawniających do obejrzenia Seansu Filmowego),  

 (ii) 25 (dwadzieścia pięć) Punktów za każdy zestaw produktów gastronomicznych dostępnych w barach kinowych 

(przez zestaw należy rozumieć następujące zestawy: MULTIZESTAW NACHOS, MULTIZESTAW MAMBA, 

MULTIZESTAW DLA DWOJGA, MULTIZESTAW OSCAR, MULTIHIT, MULTIZESTAW HOT-DOG).  

W przypadku zestawu gastronomicznego o nazwie „MULTIBOX PAYBACK”, przy jego zakupie stosowany jest 

preferencyjny sposób naliczania Punktów za taki zestaw z uwzględnieniem parytetu 5 (pięć) Punktów za każdy 1 

(jeden) złoty wydany na tak oznaczony zestaw gastronomiczny.  

oraz  

(iii) 1 (jeden) Punktu za każde 2 (dwa) złote wydane przez Członka PAYBACK na produkty (gadżety filmowe) z 

oferty Multikino znajdującej się w Multishop’ach w kinach zarządzanych przez Multikino.  

W celu uniknięcia wątpliwości jedynie pełen jeden złoty stanowi podstawę dla przyznawania Punktów, co oznacza iż 

nie podlegają zaokrągleniu końcówki w groszach.  

11.  Multikino umożliwia wymianę Punktów na Nagrody w postaci oznaczonych towarów i usług oferowanych w kinach 

zarządzanych przez Multikino z ograniczeniem, iż każdorazowo wartość Nagrody nie przekroczy kwoty 760 złotych 

tj. określonej w Artykule 21 ustęp 1 punkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

12. Wymiana Punktów na Nagrody następuje zgodnie z zasadą, że każde 100 (sto) Punktów odpowiada wartości 1 (jeden) 

złoty ceny za towar lub usługę stanowiącą wartość Nagrody. Członkowie PAYBACK mogą odebrać Nagrodę 

wymieniając odpowiednią ilość Punktów odpowiadającej pełnej wartości Nagrody.  

13. Zasady dotyczące przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody nie dotyczą sprzedaży biletów przez 

Multikino przez stronę Internetową. 
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14. Produkty w postaci zestawów barowych, biletów na wydarzenia specjalne, artykułów z asortymentu Multishopa 

otrzymane przez Członka PAYBACK za zakup których zostały przyznane Członkowi Punkty nie podlegają zwrotowi 

lub wymianie na gotówkę.  

15. Produkty w postaci biletów na Seanse Filmowe otrzymane przez Członka PAYBACK za zakup których zostały 

przyznane Członkowi Punkty PAYBACK podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę jedynie w kasie kina, w 

którym został nabyty bilet. Zwrotu lub zamiany biletu na Seans Filmowy można dokonać najpóźniej 15 minut przed 

rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, po okazaniu biletu wraz z paragonem. W opisanym przypadku 

zostanie wydany równoważny bilet na Seans Filmowy lub nastąpi jedynie odpowiednia korekta Punktów na koncie 

Członka Payback oraz zwrot pieniędzy. 

16. Nagrody, które Członek PAYBACK otrzymał za Punkty podlegają zwrotowi jedynie w kasie kina którym została 

wydana Nagroda. Zwrotowi nie podlegają Nagrody w postaci zestawów barowych. Zwrot Nagrody w postaci 

artykułów z asortymentu Multischopa jest możliwy jedynie w przypadku ujawnienia w terminie 7 dni od otrzymania 

Nagrody wad lub usterek produktu. Zwrotu Nagrody postaci biletu na Seans Filmowy lub biletu na wydarzenie 

specjalne można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on wydany, po okazaniu 

biletu. W każdym z opisanych wyżej przypadków nastąpi odpowiednia korekta Punktów na koncie PAYBACK, 

wyklucza się wypłatę pieniędzy odpowiadającej wartości Nagrody. 

 

 

 

 


