Podmienky vernostnej akcie „Užite si kino s BILLOU“ pre členov klubu BILLA BONUS CLUB
(ďalej len „akcia“)
Úvodné ustanovenia
1. Akciu uskutočňuje obchodná spoločnosť BILLA s. r. o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, 821 02, IČO:
31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka 4758/B (ďalej
len „BILLA“), vo všetkých svojich predajniach na území Slovenskej republiky pre členov klubu BILLA
BONUS CLUB (ďalej len „člen BBC“) v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre
členov klubu BILLA BONUS CLUB (ďalej len „VOP“).
2. Akcia prebieha v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
3. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX, a. s., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava
851 01, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa vložka:
3904/B (ďalej len „CINEMAX, a. s.“) vo všetkých svojich prevádzkach na území Slovenskej republiky
a v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851
01, IČO: 47 661 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.:
96678/B (ďalej len „CINEMAX BORY BRATISLAVA“) v prevádzke CINEMAX BORY BRATISLAVA (alebo
ďalej spolu spoločnosti CINEMAX, a. s., a CINEMAX BORY BRATISLAVA, s. r. o., ako „CINEMAX“).
Podmienky akcie:
4. Každý člen BB, ktorý sa vie preukázať svojou BB kartou (riadnou alebo dočasnou kartou BB podľa
ustanovení VOP, môže využiť výhodu klubu u dohodnutého externého partnera CINEMAX.
5. Člen BB môže získať zľavu vo výške 10 % zo vstupného v kinách CINEMAX po predložení členskej
karty BB priamo na pokladni pri zakúpení vstupenky. Zľava platí na kúpu max. 2 vstupeniek na jedno
predstavenie a je možné uplatniť ju len na pokladni kín CINEMAX. Zľava sa nedá uplatniť na
elektronický nákup vstupeniek.
6. Jednu členskú kartu BB je možné pri kúpe vstupeniek na jedno predstavenie využiť len jedenkrát.
7. CINEMAX akceptuje predloženie riadnej BB alebo dočasnej BB karty alebo Callio gastro karty, ktorá
obsahuje aj BB kartu na svojej zadnej strane, a ktorá je určená pre zamestnancov BILLA, ktorí sú
zároveň i držiteľmi karty BB.
8. Zľavu zo vstupného si môže člen uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to: CINEMAX
BORY, CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA, CINEMAX KOŠICE,
CINEMAX NITRA, CINEMAX POPRAD, CINEMAX PREŠOV, CINEMAX SKALICA, CINEMAX
TRENČÍN, CINEMAX MAX TRNAVA, CINEMAX ARÉNA TRNAVA, CINEMAX ŽILINA.
9. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a nemožno ju využiť na špeciálne projekcie určené
CINEMAXOM. CINEMAX si vyhradzuje právo na zmeny cien vstupného, či pravidiel pre udelenie zliav.
Záverečné ustanovenia
10. Člen BILLA BONUS-u berie na vedomie, že nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti
v súvislosti s touto akciou. Vernostnú akciu môže uplatniť len v súlade s týmito podmienkami akcie
a v súlade s platnými VOP.
11. BILLA si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť, či ukončiť túto vernostnú akciu kedykoľvek počas
trvania akcie po odsúhlasení spoločnosťou CINEMAX. Zmena podmienok akcie pre členov klubu BB je
účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené podmienky pre členov klubu BB zverejnené na webovom
sídle www.billa.sk.
12. Tieto podmienky vernostnej akcie nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.billa.sk a účinnosť 1. 1.
2019.
13. Ostatné ustanovenia VOP nedotknuté podmienkami tejto akcie ostávajú bezo zmeny v platnosti
a vzťahujú sa na členov BB.

