
 

POGOJI AKCIJE ODLIČNA CINEPLEXX KINO ZABAVA 
 

1. Marketinška aktivnost “Odlična Cineplexx kino zabava« je akcija, ki je zasnovana na 
knjižici 6 Cineplexx kuponov ugodnosti, ki omogočajo kupcem knjižice sledeče: 
 
- 2 kupona za ogled filma, ki veljata za ogled filma po lastni izbiri, ki je na rednem 
kino programu od 3.8.2015 do 31.10.2015 razen za filmske premiere in predpremiere 
ali posebne filmske projekcije in filmske premiere presenečenja in Cineplexx filmske 
dogodke kot so Mens Night, Ladies Night, Družinski dan ter neposredne prenose 
baletnih predstav iz Bolšoi teatra in neposredne prenose opernih predstav iz 
Metropolitanske opere. Kupona za kino vstopnice NE veljata tudi na dan, ko že 
poteka marketinška aktivnost z naslovom Sveži torek: torek 4.8.2015 in torek 
11.8.2015. 

 
- 2 kupona za pijačo Fanta ali Sprite ali Coca Cola 0,4 l po izbiri, ki veljata vsak dan 
trajanja aktivnosti od 3.8.2015 do 31.10.2015. 
 
- 2 kupona za pokovko velikosti 32 oz., ki veljata vsak dan trajanja aktivnosti od 
3.8.2015 do 31.10.2015. 

 
2. Knjižica Cineplexx kuponov ugodnosti je na razpolago za prodajo samo v Hofer 

poslovalnicah v Sloveniji po ceni 9.98 EUR. DDV je vključen v ceno. Veljajo samo 
kuponi iz originalne tiskovine. Če se kupon ne izkoristi do izteka veljavnosti, ki je 
označen na kuponu, se denar kupcem ne vrača. 

3. Prodaja knjižice 6 Cineplexx kuponov ugodnosti poteka od 3.8.2015 do 31.10.2015 v 
vseh Hofer poslovalnicah v Sloveniji.  

4. Kupone se lahko koristi samo v Cineplexx kinematografih v Sloveniji. Naslovi 
Cineplexx kinematografov so na razpolago na www.cineplexx.si 

5. Vsak kupon se lahko izkoristi samo enkrat. Kupon izrežete in ga oddate na blagajni 
Cineplexx kinematografov. 

6. Za filme daljše od 120 minut in za filme v 3D tehnologiji ter VIP sedeže veljajo cene in 
doplačila v skladu z veljavnim cenikom Cineplexx kinematografov na blagajni 
kinematografa. 

7. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi ostalimi kuponi za popust.  
8. Kuponi kupljeni v poslovalnicah Hofer, na katere se nanašajo ti pogoji in morebitni 

drugi kuponi izdani s strani družbe Cineplexx se med seboj izključujejo oziroma 
njihova hkratna uporaba pri nakupu ni možna. 

9. Ponudba knjižice Cineplexx 6  kuponov ugodnosti velja do razprodaje zalog.  
 
 

 
Ljubljana, 1.8.2015 

 
 

http://www.cineplexx.si/

