
Tychy

Cennik biletów dostępnych online obowiązujący od 24 października 2022r.

RODZAJ DOPŁATY WARUNKI DOLICZANIA

Strefa VIP

Okulary 3D

Opłata serwisowa

Przypisy:
(1) Cena obowiązuje w przypadku projekcji oznaczonych jako "Superhit" w repertuarze dostępnym na stronie www.multikino.pl

32,90 zł

37,90 zł

27,90 zł

28,90 zł

33,90 zł

1,80 zł Doliczana do każdego biletu przy zakupie przez aplikację lub stronę www.multikino.pl

Kupony i kody promocyjne - w ramach promocji oferty i/lub współpracy z partnerami Multikino zastrzega sobie prawo do dystrybuowania kuponów lub kodów 

promocyjnych uprawniających do zakupu biletu na warunkach korzystniejszych niż wynikające z cen biletów standardowych. Warunki tego typu oferty 

każdorazowo opisane są na kuponie lub w komunikacji towarzyszącej wysyłce kodu promocyjnego.

12,00 zł Wybór miejsca w strefie miejsc VIP, oznaczonej kolorem granatowym na podglądzie sali.

3,50 zł

Do cen biletów na filmy wyświetlane w technologii 3D doliczana jest opłata 3,50 zł za okulary 3D 

niezbędne do oglądania tego typu projekcji. 

Po seansie okulary pozostają do Państwa dyspozycji – można z nich skorzystać przy kolejnej 

wizycie zgłaszając ten fakt kasjerowi – w tym wypadku opłata nie będzie doliczana.

Strefa Promo 2,00 zł Wybór miejsca w strefie miejsc Promo, oznaczonej kolorem zielonym na podglądzie sali.

Strefa Standard 7,00 zł Wybór miejsca w strefie miejsc Standard, oznaczonej kolorem różowym na podglądzie sali.

dopłaty

STAWKA DOPŁATY

Ceny obejmują Opłatę serwisową. W przypadku wyboru miejsca w strefie Promo, Standard lub VIP obowiązuje dopłata.

Transmisje sportowe Superhit (1)

Wystawy

32,90 zł

25,90 zł

Teatr

Transmisje sportowe

37,90 zł

20,90 zł

Opera Superhit (1)

Poranki

67,90 zł

15,90 zł

Mini maratony

Opera

23,90 zł

37,90 zł

Koncerty – transmisje na żywo

Maratony

72,90 zł

32,90 zł

Koncerty Superhit (1)

Extreme i dokumenty sportowe

Koncerty

Balet

Balet Superhit (1)

KATEGORIA PROJEKCJI CENA BILETU W STREFIE SUPER PROMO

projekcje specjalne

Powyższe ceny zawierają dopłaty z tytułu wybranej strefy oraz Opłatę serwisową, nie zawierają natomiast opłaty za okulary 3D. Liczba miejsc w poszczególnych 

strefach jest ograniczona.

Wszystkie seanse filmowe wyświetlane 30 października 2022r. w promocyjnej cenie 11 zł bez względu na wybraną strefę miejsc.
Cena obejmuje promocyjną stawkę Opłaty serwisowej w wysokości 1 zł.

Cena biletu 3D 17,90 zł 19,90 zł 24,90 zł 29,90 zł

Nazwa strefy Super Promo Promo Standard VIP

Cena biletu 2D 15,90 zł 17,90 zł 22,90 zł 27,90 zł

seanse filmowe

CENA W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ STREFY MIEJSC I TECHNOLOGII FILMU
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