
                                                                          Regulamin promocji „Dolewka Pepsi gratis!”  
 

 
§ 1 Informacje ogólne  
 
1. Niniejszy regulamin dotyczy promocji „Dolewka Pepsi gra-
tis!”, której Organizatorem jest Grupa Handlowa Multibrand 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z sie-
dzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wybrzeże Kościusz-
kowskie 45 lok. 79, 00-347 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy      
w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000525294, NIP 6772287996 
(zwana dalej „Organizatorem”)  
2. Czas trwania promocji określony został od dnia 
23.03.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku z zastrzeżeniem, że 
Organizator w każdej chwili może ją zakończyć lub zakoń-
czoną wznowić.  
3. Informacje o ofercie „Dolewka Pepsi gratis!” wraz z jej Re-
gulaminem dostępne są w Kasach Kina oraz na stronie inter-
netowej www.kinonabiegunach.pl 
 
§ 2 Definicje  
 
1. Organizator – Grupa Handlowa Multibrand Sp. z o. o. Sp. 
k., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Re-
gulaminu. 
2. Oferta „Dolewka Pepsi gratis!” - oferta wprowadzona 
przez Organizatora i organizowana na zasadach określonych 
w treści niniejszego Regulaminu.  
3. Regulamin oferty - niniejszy regulamin określający zasady 
i warunki korzystania z oferty.  
4. Uczestnik – osoba fizyczna działająca jako konsument           
w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawo-
wego na korzystanie z oferty), przebywająca na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej  
5. Serwis www.kinonabiegunach.pl - serwis internetowy 
udostępniający możliwość zakupu biletów drogą elektro-
niczną.  
6. Czas obowiązywania oferty - czas od ogłoszenia oferty do 
jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyzna-
wane jest prawo do skorzystania z oferty „Dolewka Pepsi 
gratis!” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulami-
nie.  
 
§ 3 Warunki i zasady korzystania z oferty  
 
1. Oferta „Dolewka Pepsi gratis!” obowiązuje tylko i wyłącz-
nie na maratony i mini-maratony filmowe.  
2. Warunkiem skorzystania z oferty „Dolewka Pepsi gratis!” 
jest zakup biletu w kasie kina lub stronę www.  
3. Uczestnik podczas kontroli biletu powinien zgłosić chęć 
otrzymania kuponu „Dolewka Pepsi gratis!”, która może być 
wydana bez dodatkowych kosztów po spełnieniu poniższych 
warunków: 

a. Zakup zestawu barowego z napojem lub samego napoju z 
urządzenia post-mix 
b. Przekazanie kasjerowi w kasie kina kuponu oraz okazanie 
paragonu potwierdzającego zakup zestawu barowego z na-
pojem lub samego napoju.  
4. „Dolewka Pepsi gratis!” uprawnia do uzupełnienia kubka 
po uprzednio zakupionym napoju z urządzenia post-mix do-
wolnym napojem z tego urządzenia tej samej wielkości.  
5. Uczestnik może skorzystać z oferty „Dolewka Pepsi gra-
tis!” wyłącznie w kasie kina.  
6. Uczestnik jest uprawniony tylko do jednej Dolewki. 
7. Po zakończeniu ostatniej przerwy nie ma możliwości sko-
rzystania z kuponu.  
8. Zakup biletu i korzystanie z otrzymanego kuponu jest po-
twierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.  
 
§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące oferty mogą 
być składane przez uczestników w formie elektronicznej na 
adres: jaroslaw@kinonabiegunach.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne 
Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę 
reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez 
Organizatora.  
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organiza-
tora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 
roboczych od daty otrzymania reklamacji.  
 
§ 5 Postanowienia końcowe  
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określają-
cym szczegółowe zasady oferty pod nazwą „Dolewka Pepsi 
gratis!” 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Re-
gulaminu, a także zmiany Czasu trwania oferty z uwzględnie-
niem braku wpływu na korzyści nabyte przez Uczestnika.  
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 
Grupa Handlowa Multibrand Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, pod adre-
sem: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45 lok. 79, 00-347 War-
szawa 
4. Informacje dotyczące oferty, które zostały umieszczone na 
materiałach reklamowych mają jedynie formę informacyjną.  
5. Regulamin oferty dostępny jest w Kasach Kina oraz na 
stronie internetowej www.kinonabiegunach.pl 


