
cennik obowiązuje od 12 lutego 2020r. na seanse od 12 do 27 lutego 2020r.

Łódź

W przypadku zakupu biletów dla grupy szkolnej / zorganizowanej oferujemy zniżki. Zapytaj o szczegóły.

Bueno Czwartki

M!Karta

Karta Rodzina do kina

Citibank

Getin Bank

Filmweb

Strefa SuperVIP

Bilet dziecko Przysługuje dzieciom poniżej 12 roku życia. *łącznie z dniem przedświątecznym oraz każdego dnia w przypadku pokazów premierowych i przedpremierowych

Bilet student Przysługuje studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej. **premiera/przedpremiera – z wyłączeniem biletu megaśrody przez cały tydzień obowiązują ceny weekend

Bilet uczeń Przysługuje młodzieży powyżej 12 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Bilet senior Przysługuje osobom powyżej 60 roku życia oraz weteranom wojennym legitymującym się Legitymacją Weterana.

Bilet megaśrody Obowiązuje wyłącznie w środy.

(3) - Oferta dla uczniów i studentów posiadających ważną kartę programu lojalnościowego M!Karta.

(4) - Oferta ważna dla rodzin posiadających ważną kartę programu lojalnościowego Karta Rodzina do kina.

(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 czwartki po przekazaniu kasjerowi kodu otrzymanego po wcześniejszej rejestracji na stronie www.kinderbueno.pl. Cena Weekend / Święta obowiązuje jeżeli czwartek jest dniem świątecznym.

10% zniżki przy zakupie biletów podstawowych z jednoczesną płatnoścą kartą (debetową lub kredytową) wydaną  przez Getin Noble Bank

15% zniżki przy zakupie biletów normalnych, dziecko, uczeń, student i senior, za okazaniem karty Filmweb, maksymalnie dwa bilety dziennie

dopłaty do wybranych miejsc
RODZAJ MIEJSCA

5,50 zł

14,90 zł (3) nie dotyczy 14,90 zł (3) nie dotyczy

Przy zakupie biletu dla dziecka rodzic płaci za bilet tyle co dziecko (4)

10% zniżki przy zakupie kartą kredytową Citibank MasterCard World®

12,00 zł (2) 12,00 zł (2) 12,00 zł (2) 12,00 zł (2)

DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW) WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA* DZIEŃ ROBOCZY (PON-CZW) WEEKEND (PT-ND) / ŚWIĘTA*

RODZAJ OFERTY
Multiponiedziałki 16,00 zł (1) 16,00 zł (1) nie dotyczy nie dotyczy

oferty specjalne
2D 3D

15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł

23,50 zł 23,00 zł 25,00 zł 23,50 zł 25,50 zł

megaśrody 15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł 15,90 zł

senior 20,50 zł 22,50 zł 21,00 zł 23,00 zł 21,50 zł

20,90 zł 22,50 zł 22,40 zł 24,00 zł 22,90 zł 24,50 zł

22,50 zł 22,40 zł 24,00 zł 22,90 zł 24,50 zł

uczeń, student 19,90 zł 21,50 zł 20,40 zł 22,00 zł

dziecko 19,90 zł 21,50 zł 20,40 zł 22,00 zł 20,90 zł

22,90 zł 25,90 zł 24,40 zł 27,40 zł 24,90 zł 27,90 zł

DZIEŃ ROBOCZY
(PON - CZW)

WEEKEND 

(PT-ND) / 

ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY
(PON - CZW)

WEEKEND 

(PT-ND) / 

ŚWIĘTA*

RODZAJ BILETU

normalny 21,90 zł 24,90 zł 22,40 zł 25,40 zł

DZIEŃ ROBOCZY
(PON - CZW)

WEEKEND 

(PT-ND) / 

ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY
(PON - CZW)

WEEKEND 

(PT-ND) / 

ŚWIĘTA*

DZIEŃ ROBOCZY
(PON - CZW)

WEEKEND 

(PT-ND) / 

ŚWIĘTA*

21 lutego  - 27 lutego Bad Boy

14 lutego  - 20 lutego

1917, Bad boys for life, Chłopiec i 

wilk, Doktor Dolittle, Jak zostałem 

gangsterem. Historia prawdziwa, 

Jojo Rabbit, Małe kobietki, Mayday, 

Psy 3. W imię zasad, Śnieżka i 

fantastyczna siódemka, Urwis

Gang zwierzaków
Bayala i ostatni smok, Dżentelmeni, 

Wyspa fantazji
365 dni, Ptaki nocy Bad Boy**, Zenek

bilety podstawowe 2D
DATA SEANSU TYTUŁ FILMU

7 lutego  - 13 lutego

1917, Bad boys for life, Boże Ciało, 

Doktor Dolittle, Jak zostałem 

gangsterem. Historia prawdziwa, 

Jojo Rabbit, Joker, Mayday, Psy 3. W 

imię zasad, Śnieżka i fantastyczna 

siódemka, Urwis

Chłopiec i wilk, Małe kobietki, 

Małgosia i Jaś, Superpies i Turbokot
Gang zwierzaków 365 dni, Ptaki nocy


