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Promocja Masterpass w kinach Helios 
 

Od 1 lipca we wszystkich kinach sieci Helios w całej 

Polsce Widzowie mogą oglądać filmowe hity  

w supercenie z Masterpass! Bilet na dowolnie 

wybrany seans 2D kosztuje jedynie 10 zł, warunek 

jest tylko jeden – trzeba posiadać elektroniczny 

portfel Masterpass. 

 

Aby kupić bilet w cenie 10 zł wystarczy wykonać dosłownie 

kilka prostych kroków. Na stronie www.helios.pl lub  

w aplikacji mobilnej sieci kin Helios należy wybrać swoje 

ulubione kino oraz konkretny seans filmowy, na dowolny 

dzień tygodnia. Przy wyborze metody płatności za bilet - 

trzeba zaznaczyć opcję „płacę teraz Masterpass”,  

a następnie postępować według kolejnych wskazówek na 

ekranie komputera lub telefonu.  

 

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 lub do wykorzystania puli biletów we wszystkich kinach 

Helios w Polsce, przez cały tydzień i upoważnia do wejścia na wszystkie seanse filmowe 2D  

w regularnym repertuarze kinowym. W jednej transakcji Widz może zakupić tylko jeden bilet  

w promocyjnej cenie 10 zł. 

 

Szczegóły akcji oraz Regulamin Promocji Biletowej dostępne są pod adresem: 

www.helios.pl/masterpass. Życzymy miłych seansów i do zobaczenia w kinach sieci 

Helios w całej Polsce! 

 
 

 
Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 45 kinami mającymi łącznie 253 ekrany i ponad  
50 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne  
w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej  
z największych spółek medialnych w Polsce, działającej w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej” i czasopism), reklamy 
zewnętrznej (lider rynku - AMS), Internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (stacje radiowe: Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio  
i Radio Pogoda. Helios został nagrodzony Godłem Teraz Polska podczas XXV edycji konkursu w kategorii USŁUGI oraz tytułem Created  
in Poland Superbrands w kategorii KINA. 
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