cennik obowiązuje od 8 sierpnia 2017r. na seanse od 8 do 17 sierpnia 2017r.

Rybnik
bilety podstawowe
DATA SEANSU

2D

TYTUŁ FILMU

4 sierpnia - 10
sierpnia

Alibi.com, Dunkierka, Gru, Dru i
Minionki, Kapitan Majtas: pierwszy
wielki film, Rock dog. Pies ma głos!,
Spider-Man: Homecoming,
Transformers: Ostatni Rycerz, Volta

Mała wielka stopa, Wojna o planetę
małp

Annabelle: Narodziny zła**, Babskie
wakacje, Mroczna wieża**

Atomic blonde

11 sierpnia - 17
sierpnia

Atomic blonde, Dunkierka, Gru, Dru i
Minionki, Kapitan Majtas: pierwszy
wielki film, Mała wielka stopa, SpiderMan: Homecoming

Babskie wakacje

Annabelle: Narodziny zła, Bodyguard
zawodowiec**, Gang Wiewióra 2**,
Moje wakacje z Rudym, Mroczna
wieża

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

RODZAJ BILETU
normalny
dziecko
uczeń, student
senior
rodzinny

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

DZIEŃ ROBOCZY

WEEKEND

DZIEŃ ROBOCZY

WEEKEND

DZIEŃ ROBOCZY

WEEKEND

DZIEŃ ROBOCZY

WEEKEND

DZIEŃ ROBOCZY

WEEKEND

(PON - CZW)

(PT-ND) / ŚWIĘTA*

(PON - CZW)

(PT-ND) / ŚWIĘTA*

(PON - CZW)

(PT-ND) / ŚWIĘTA*

(PON - CZW)

(PT-ND) / ŚWIĘTA*

(PON - CZW)

(PT-ND) / ŚWIĘTA*

21,50 zł
19,00 zł
18,50 zł
19,50 zł

22,50 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,50 zł

21,70 zł
19,20 zł
18,70 zł
19,70 zł

24,50 zł
22,00 zł
22,00 zł
22,50 zł

24,00 zł
21,50 zł
21,00 zł
22,00 zł

25,00 zł
22,50 zł
22,50 zł
23,00 zł

22,70 zł
22,00 zł
23,00 zł
23,50 zł
20,20 zł
19,50 zł
20,50 zł
21,00 zł
20,20 zł
19,00 zł
20,50 zł
20,50 zł
20,70 zł
20,00 zł
21,00 zł
21,50 zł
Przy zakupie biletu dla dziecka rodzic płaci za bilet tyle co dziecko

bilety podstawowe
DATA SEANSU
4 sierpnia - 10
sierpnia

3D

TYTUŁ FILMU
Wojna o planetę małp

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

11 sierpnia - 17
sierpnia

Valerian i Miasto Tysiąca Planet
DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW)

WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW)

WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW)

WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*

RODZAJ BILETU
normalny
25,10 zł
27,10 zł
26,90 zł
28,90 zł
27,40 zł
29,40 zł
dziecko
21,20 zł
22,20 zł
23,00 zł
24,00 zł
23,50 zł
24,50 zł
uczeń, student
20,70 zł
21,70 zł
22,50 zł
23,50 zł
23,00 zł
24,00 zł
senior
21,70 zł
22,70 zł
23,50 zł
24,50 zł
24,00 zł
25,00 zł
rodzinny
Przy zakupie biletu dla dziecka rodzic płaci za bilet tyle co dziecko
Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości 3 zł. Jest to dopłata związana z użytkowaniem okularów 3D. Okulary zostaną Państwu udostępnione do jednorazowego użytku. Prosimy o ich zwrot
obsłudze kina po seansie.
W przypadku zakupu biletów dla grupy szkolnej / zorganizowanej oferujemy zniżki. Zapytaj o szczegóły.

oferty specjalne
2D
DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW)
RODZAJ OFERTY
Multiponiedziałki
Środy z Orange
Bueno Czwartki
Citibank

15,00 zł (1)
2 bilety w cenie 1 normalnego (2)
12,00 zł (3)

3D
WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW)

15,00 zł (1)
nie dotyczy
2 bilety w cenie 1 normalnego (2)
2 bilety w cenie 1 normalnego (2)
12,00 zł (3)
12,00 zł (3)
10% zniżki przy zakupie kartą kredytową Citibank MasterCard World®

WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*
nie dotyczy
2 bilety w cenie 1 normalnego (2)
12,00 zł (3)

dopłaty do wybranych miejsc
RODZAJ MIEJSCA
Strefa VIP
Bilet dziecko
Bilet uczeń
Bilet student
Bilet senior
Bilet rodzinny

5,00 zł
Przysługuje dzieciom poniżej 12 roku życia.
*łącznie z dniem przedświątecznym oraz każdego dnia w przypadku pokazów przedpremierowych
Przysługuje młodzieży powyżej 12 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
**film przedpremierowy, przez cały tydzień obowiązują ceny weekend
Przysługuje studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
Przysługuje osobom powyżej 60 roku życia.
Obowiązuje wyłącznie na dziecięce seanse filmowe. Bilety rodzinne może nabyć maksymalnie dwoje rodziców lub opiekunów (maksymalnie dwa bilety) jedynie wraz zakupem biletów dziecięcych na
ten sam seans filmowy.

(1) - Oferta ważna na filmy 2D w poniedziałki po okazaniu kodu promocyjnego otrzymanego w wiadomości prywatnej z Fanpage Multikino Polska na Facebooku. Kod upoważnia do zakupu biletu na seanse w
regularnych salach i na standardowe miejsca w sali kinowej. W przypadku innych seansów i miejsc (tj. sale Xtreme i miejsca VIP) obowiązują dopłaty zgodnie z cennikiem Kina. Cena Weekend / Święta obowiązuje
jeżeli poniedziałek jest dniem świątecznym.
(2) - Oferta ważna w każdą środę dla klientów Orange, tylko z aktualnym kodem. Wyślij SMS o treści FILM na 241. Cena Weekend / Święta obowiązuje jeżeli środa jest dniem świątecznym.
(3) - Oferta ważna w czwartki po przekazaniu kasjerowi 3 opakowań po Kinder Bueno, Kinder Bueno White lub Kinder Bueno Dark i wcześniejszej rejestracji na stronie www.kinderbueno.pl. Cena Weekend / Święta
obowiązuje jeżeli czwartek jest dniem świątecznym.

