
1. Po okazaniu Kuponu w kasie kina Helios otrzymają Państwo bilet uprawniający do 
uczestniczenia w wybranym seansie.

2. Kupony mogą zostać wykorzystane w kinie Helios Libero w Katowicach do 30 kwietnia 
2019 r.

3. Kupon uprawnia do wymiany w kasie kina na jeden bilet na wybrany seans flmowy, pod 
warunkiem dostępności miejsc na sali. Zaleca się dokonanie wcześniejszej rezerwacji.

4. Posiadanie Kuponu nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie.

5. Kupon obowiązuje na repertuar kin sieci Helios, z wyłączeniem pokazów specjalnych, 
w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na 
temat, Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.

6. Kupon uprawnia do wymiany na bilet podczas seansów realizowanych w technice 2D 
i 3D, z zastrzeżeniem, że cena Kuponu dla seansu 3D nie obejmuje opłaty za okulary  
(3 zł), które są konieczne do oglądania flmu w technice trójwymiarowej.

7. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Wykorzystanie Kuponu nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Helios.

9. W przypadku odsprzedaży Kuponu osobom lub podmiotom trzecim Helios ma prawo 
dezaktywować Kupon, a jakiekolwiek roszczenia Posiadacza Kuponu, w szczególności 
roszczenie o zwrot wartości Kuponu oraz inne roszczenia odszkodowawcze, nie będą 
uznane.

10. Helios nie odpowiada za udostępnienie Kuponu osobom nieuprawnionym. Kupon 
realizowany będzie wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie kina.

11. Reklamacje dotyczące działania Kuponów Posiadacze Kuponów mogą kierować pod 
adres kupony@helios.pl Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu maksymalnie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania 
w ciągu 14 dni roboczych.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kuponów Posiadacz Kuponu 
otrzyma nowy Kupon w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, 
z terminem ważności minimum 1 miesiąc, ale nie krótszym niż Kupon podlegający 
reklamacji.

Regulamin wykorzystania 
KUPONÓW



Regulamin wykorzystania 
WEJŚciówek

1. Po okazaniu Wejściówki w kasie Parku Trampolin JUMPCITY KATOWICE, otrzymają 
Państwo bilet dla 1 osoby uprawniający z korzystania przez 1 godzinę ze wszystkich 
trampolin dostępnych w parku.

2. Wejściówka nie zawiera kosztu skarpetek.

3. Wejściówki są bezterminowe.

4. Wejście do Parku Trampolin JUMPCITY KATOWICE jest możliwe pod warunkiem 
dostępności miejsc na sali.

5. Posiadanie Wejściówki nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie.

6. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z Wejściówki tylko i wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda musi być 
udzielona na specjalnym formularzu dostępnym w Parku Trampolin JUMPCITY KATOWICE 
lub na stronie internetowej www.jumpcity.pl.

7. Wejściówka nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Wykorzystanie Wejściówki nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w JUMPCITY.

9. JC Sp. z o. o. będaca właścicielem marki JUMPCITY nie odpowiada za udostępnienie 
Wejściówki osobom nieuprawnionym. Wejściówka realizowana będzie wyłącznie na 
rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie.

10. Reklamacje dotyczace działania Wejściówek Posiadacze Wejściówki mogą kierować 
na adres katowice@jumpcity.pl


