REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY LUNATYKA
Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z karty Lunatyka i przywilejów z tym związanych.
Postanowienia ogólne
1. Wydawcą karty Lunatyka jest Projekt Kino Sp. z o. o., ul. Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa, tel.
+48 22/628 96 65, e-mail: marketing@kinoluna.pl.
2. Wydawca karty Lunatyka jest administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych
osobowych karty Lunatyka.
3. Wydawca karty Lunatyka informuje o podstawowych zasadach korzystania z karty Lunatyka na
stronie www.kinoluna.pl.
Zasady korzystania z karty Lunatyka
1. Kartę Lunatyka można nabyć w kasach kina Luna. Cena jednostkowa karty wynosi 20 PLN (z VAT).
2. Nabywając kartę Lunatyka należy wypełnić (zgodnie ze stanem rzeczywistym) formularz
zgłoszeniowy dostępny w kasie kina, wpisując następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, nr telefonu komórkowego, adres e-mail oraz datę zakupu karty.
3. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 i 2 Klient staje się pełnoprawnym posiadaczem karty
Lunatyka i uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z jej posiadania.
4. Karta Lunatyka jest kartą imienną i tylko jej Właściciel może z niej korzystać. Kino Luna zastrzega
sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą Lunatyka w kasie kina bądź przy
wejściu na salę kinową.
5. Klient kupując kartę Lunatyka może korzystać z ofert dedykowanych Posiadaczom karty, takich jak:
- możliwość zakupienia 2 tańszych biletów na jeden seans (Kino Luna zastrzega sobie prawo do
zmiany ilości zakupionych biletów),
- możliwość zakupienia produktów gastronomicznych w cenach specjalnych przeznaczonych dla
Posiadaczy karty.
6. Karta Lunatyka ma ważność 365 dni kalendarzowych od dnia zakupu, po upłynięciu tego terminu
Posiadacz karty traci swoje przywileje. Po zakończeniu tego okresu można nabyć kolejną Kartę
Lunatyka.
7. Klient, który zgubi kartę Lunatyka może wnieść prośbę o wydanie duplikatu karty. W tym celu
Klient powinien skontaktować się drogą mailową na adres marketing@kinoluna.pl.
Po pozytywnej weryfikacji Klient będzie miał możliwość zakupienia duplikatu karty w cenie 10 PLN (z
VAT). Karta będzie miała zachowany termin ważności zgodnie z oryginałem.
8. Kino Luna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany odbywać się
będą w formie pisemnej, o czym zostaną poinformowani wszyscy klubowicze drogą mailową.
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