
REGULAMIN AKCJI „WIELKA DOLEWKA ”

(dalej: „Regulamin”)

1. Organizatorem akcji „Wielka Dolewka”, zwanej dalej  „Akcją” jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000284604; kapitał 
zakładowy 88.033.230,90  zł. (w pełni opłacony), NIP: 521-28-93-057, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Akcja obowiązuje przy wskazanych odrębnie przez Organizatora projektach specjalnych m.in.. Maratony 
Filmowe, Noc Kina, Noc Reklamożerców, zwanych dalej „  Projekty Specjalne”  w kinach pod szyldem 
„Multikino” zwanych dalej „Kinami”.

3. Akcja realizowana jest w barach znajdujących się Kinach pod szyldem „Multikino” (dalej: „Bary”). 

4. W ramach Akcji - przy zakupie biletu na Projekt Specjalny, konsument otrzymuje kupon, uprawniający do 
odbioru dolewki w Barze napoju z automatu (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite) bez dodatkowych 
kosztów w dniu w którym odbywa się Projekt Specjalny.

5. Warunkiem otrzymania dolewki napoju jest:

a. zakup zestawu z napojem z automatu lub samego napoju z automatu w dniu w którym odbywa 
się Pokaz Specjalny.

b. Przekazanie kasjerowi kuponu uprawniającego do odbioru dolewki napoju z automatu.

c. Okazanie  kasjerowi  paragonu potwierdzającego zakup  zestawu  z  napojem z  automatu  lub 
samego napoju z automatu.

6. Warunki opisane w punkcie punkcie 5 b i c muszą być spełnione jednocześnie.

7. Dolewka polega na uzupełnieniu kubka po wcześniej zakupionym napoju z automatu dowolnym napojem z 
automatu tej samej wielkości.

8. Z dolewki można skorzystać tylko jeden raz.

9. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora. Pisemna 
reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja ” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
reklamującego jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Reklamujący o rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem 
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  każdym  czasie  bez  podania 
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte osób uczestniczących w Akcji.


