
Regulamin usługi 

Karta Groupon Multikino Unlimited 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

 

1. „Regulamin Karta Groupon Multikino Unlimited” („Regulamin”), określa 

zasady usługi dotyczącej korzystania z „Karty Groupon Multikino 

Unlimited” zwanej dalej „Kartą” lub „Kartami” lub „Karta Groupon 

Multikino Unlimited”. 

2. Organizatorem usługi „Karta Groupon Multikino Unlimited” jest Groupon 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 

Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310218; NIP: 5252429432, zwany dalej 

„Grouponem”. 

3. Usługa związana z Kartą jest organizowana we współpracy z Multikino 

S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000284604, zwanym dalej 

„Multikino”. 

4. Groupon dokonuje sprzedaży usługi „Karta Groupon Multikino Unlimited” 

na portalu groupon.pl w jednej z dwóch opcji okresu dostępu: 

a. „Karta Groupon Multikino Unlimited”  o okresie dostępu 2 

miesięcy; 

b. „Karta Groupon Multikino Unlimited” o okresie dostępu 3 

miesięcy. 

(zwane dalej „Okresem Dostępu”) 

5. „Karta Groupon Multikino Unlimited” jest usługą polegającą na 

zapewnieniu użytkownikowi Karty dostępu do wybranego przez 

użytkownika Karty seansu filmowego 2D/3D w kinach sieci Multikino i 

Silverscreeen w całej Polsce (zwane dalej „Kinami”), raz dziennie, przez 

określony okres dostępu, oraz raz dziennie w dniu seansu filmowego 

wybranego przez użytkownika Karty uzyskania zniżki w wysokości 15% na 

zestaw Multihit kasach Kin. 

 

§ 2. Warunki Usługi 

 

1. Warunkiem skorzystania z usługi „Karta Groupon Multikino Unlimited” jest 

zakup kuponu Groupon odpowiadającego wybranej zgodnie z §1.4 

niniejszego Regulaminu opcji Karty na portalu groupon.pl (zwany dalej 

„Kuponem Groupon”). 

2. Zakupiony Kupon Groupon posiada unikatowy kod („Kod Groupon”), który 

jest jednocześnie Kodem Karty („Kod Karty”). Kod Karty jest nieaktywny 

do momentu aktywowania. 

3. Skorzystanie z Karty możliwe jest po aktywowaniu Kodu Karty. 

3. Aktywowana „Karta Groupon Multikino Unlimited” upoważnia do używania 

jej przez wybrany okres dostępu, którego pierwszym dniem jest dzień 

następujący 24 godziny od aktywacji na formularzu aktywacyjnym 

dostępnym na portalu groupon.pl (zwany dalej „Formularzem 

Aktywacyjnym”). 

4. Po dokonaniu aktywacji Kodu Karty: 

a. Nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego 

Kuponu Groupon; 

b. Nie ma możliwości zmiany osoby uprawnionej do 

korzystania z Karty. 

 

§ 3. Aktywacja Kodu Karty 

 

1. W celu aktywowania Kodu Karty należy wypełnić udostępniony w ofercie 

na portalu groupon.pl Formularz Aktywacyjny, podając: 

a. Obligatoryjnie: 

i. Kod Karty (będący jednocześnie Kodem 

Groupon); 

ii. Imię i nazwisko osoby korzystającej z Karty. 

b. Fakultatywnie: 

i. Adres poczty e-mail, na który zostanie 

wysłana kopia karty Formularza 

Aktywacyjnego; 

ii. Kod Karty Payback, w przypadku chęci 

otrzymania punktów Payback; 

iii. Odpowiedź na pytania ankietowe podane w 

Formularzu Aktywacyjnym. 

2. Kod Karty należy aktywować na Formularzu Aktywacyjnym najpóźniej do 

30.06.2015, po tej dacie aktywacja nie będzie możliwa, jak również zwrot 

Kuponu Groupon. 

 

3. Po aktywacji Karty na Formularzu Aktywacyjnym użytkownik otrzyma 

Kartę do wydruku lub okazania na urządzeniu mobilnym. 

4. Po upływie 24 godzin od momentu aktywacji Karty, Użytkownik „Karty 

Groupon Multikino Unlimited”  może przez dany Okres Dostępu 

wielokrotnie bez dodatkowych opłat uczestniczyć w seansach filmów 

wchodzących w skład bieżącego repertuaru kin sieci Multikino i Silver 

Screeen, jednak nie częściej jednak niż raz dziennie. W tym celu 

użytkownik Karty podczas wizyty w kinie wykonuje czynności 

autoryzacyjne umożliwiające pobranie biletu na film wchodzący w skład 

bieżącego repertuaru w Okresie Dostępu oraz dokonuje kolejnych 

czynności identyfikacyjnych przy kasie m.in. potwierdzenie tożsamości 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

 

§ 4. Postępowania szczegółowe 

 

1. Osobą upoważnioną do korzystania z „Karty Groupon Multikino 

Unlimited” jest wyłącznie jej użytkownik określony podczas rejestracji 

na Formularzu Aktywacyjnym. 

2. Użytkownik „Karty Groupon Multikino Unlimited” uprawniony będzie do 

otrzymywania bez dodatkowych opłat jednego biletu dziennie na 

dowolnie wybrane seanse filmowe w kinach sieci Multikino i Silver 

Screeen w całej Polsce, w Okresie Dostępu, z wyłączeniem biletów na 

seanse w salach Platinum, miejscach VIP, maratonów filmowych, 

transmisji i retransmisji wydarzeń sportowych i muzycznych, „Poranków 

dla dzieci”, „Opery HD”, „Kina na obcasach”, „Multibabykino”, pokazów 

„Akademii Filmowej” oraz pokazów, w których udział jest warunkowany 

posiadaniem zaproszenia. 

3. Bilet na seans filmowy wygenerowany w ramach „Karty Groupon 

Multikino Unlimited”  ważny będzie wyłącznie w dniu, z którym został on 

wygenerowany i nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówke. 

4. Użytkownik „Karty Groupon Multikino Unlimited” ma prawo do 

otrzymania biletu wyłącznie na seans filmowy odbywający się w Okresie 

Dostępu. 

5. „Karta Groupon Multikino Unlimited” umożliwia użytkownikowi Karty 

uzyskania podczas otrzymania biletu na sens filmowy zniżki w wysokości 

15% na zestaw Multihit. 

 

§ 5. Reklamacje i zgłoszenia Użytkowników 

1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu zakupionego na portalu groupon.pl 

Kuponu Groupon w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem braku 

aktywowania Kodu Grouponu na Formularzu Aktywacyjnym. 

2. W przypadku błędów powstałych w trakcie podawania danych osobowych 

Użytkownika Karty (błędy literowe w imieniu bądź nazwisku), Użytkownik 

ma możliwość skontaktowania się z Organizatorem usługi, nie później niż 

do 30.06.2015 r. pod adresem mailowym info@groupon.pl z prośbą o 

wygenerowanie nowego Kodu Karty. Nowy Kod Karty należy aktywować 

zgodnie z § 3 „Regulaminu usługi Karta Groupon Multikino Unlimited”, 

podając poprawne dane osobowe. Poprzedni Kod Karty zostanie 

zdezaktywowany. 

3. Administratorem danych osobowych użytkowników „Karty Groupon 

Multikino Unlimited” jest Groupon. Użytkownik „Karty Groupon Multikino 

Unlimited” poprzez wypełnienie Formularza Aktywacyjnego wyraża zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska, oraz 

adresu poczty e-mail, jeśli podano) w zakresie niezbędnym do wykonania 

usługi „Karty Groupon Multikino Unlimited”. 

4. Użytkownik „Karty Groupon Multikino Unlimited” wyraża zgodę na 
udostępnienie danych osobowych Multikino wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do wykonania usługi „Karty Groupon Multikino Unlimited”.  

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale 
zarazem konieczne do realizacji usługi „Kartą Groupon Multikino 
Unlimited”. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa i 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i 

poprawiania ich, a także żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych 

osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi „Karty 

Groupon Multikino Unlimited”. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Groupon zapewnia dostęp do „Karty Groupon Multikino Unlimited” 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Zakup usługi „Karty Groupon Multikino Unlimited” oznacza akceptację 

zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

mailto:info@groupon.pl

