cennik obowiązuje od 2 marca 2020r.

Poznań Stary Browar
bilety podstawowe
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK CAŁY DZIEŃ ORAZ
PIĄTEK-NIEDZIELA I ŚWIĘTA DO GODZ. 16:59

PIĄTEK-NIEDZIELA I ŚWIĘTA OD GODZ. 17:00

24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
15,90 zł

27,90 zł
27,90 zł
27,90 zł
27,90 zł
15,90 zł

2D

RODZAJ BILETU

normalny
dziecko
uczeń, student
senior
megaśrody

bilety podstawowe
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK CAŁY DZIEŃ ORAZ
PIĄTEK-NIEDZIELA I ŚWIĘTA DO GODZ. 16:59

PIĄTEK-NIEDZIELA I ŚWIĘTA OD GODZ. 17:00

24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
15,90 zł

27,90 zł
27,90 zł
27,90 zł
27,90 zł
15,90 zł

3D

RODZAJ BILETU

normalny
dziecko
uczeń, student
senior
megaśrody

Do cen biletów na filmy wyświetlane w technologii 3D doliczana jest opłata 3 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.
W przypadku zakupu biletów dla grupy szkolnej / zorganizowanej oferujemy zniżki. Zapytaj o szczegóły.

oferty specjalne
2D

3D

12,00 zł (1)
14,90 zł (2)

12,00 zł (1)
14,90 zł (2)

RODZAJ OFERTY

Bueno Czwartki
M!Karta
Karta Rodzina do kina
Citibank
Getin Bank
Filmweb
Bilet dziecko
Bilet uczeń
Bilet student
Bilet senior
Bilet megaśrody

Przy zakupie biletu dla dziecka rodzic płaci za bilet tyle co dziecko (3)
10% zniżki przy zakupie kartą kredytową Citibank MasterCard World®
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
Przysługuje dzieciom poniżej 12 roku życia.
Przysługuje młodzieży powyżej 12 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Przysługuje studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
Przysługuje osobom powyżej 60 roku życia.
Obowiązuje wyłącznie w środy.

(1) - 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.
(2) - Oferta dla uczniów i studentów posiadających ważną kartę programu lojalnościowego M!Karta, obowiązuje od poniedziałku do czwartku.
(3) - Oferta ważna dla rodzin posiadających ważną kartę programu lojalnościowego Karta Rodzina do kina.

