
REGULAMENT CAMPANIE 

-ORANGE FILM la Cinema Palace- 

Dacã e miercuri, e Orange film la Cinema Palace! Ai 2 bilete la preț de 1! 

În fiecare miercuri Orange te scoate la film. Poți beneficia de două bilete la prețul unuia 

singur în fiecare miercuri, la orice film, la orice oră, în cadrul Cinema Palace. Trebuie doar 

să soliciți săptămânal biletul Orange film. 

Termeni și condiții 

 Biletele Orange film sunt disponibile în condițiile stabilite de Orange România. 

 Programul Orange film este valabil în cazul tuturor proiecțiilor publice de film din 

zilele de miercuri. 

 Biletele Orange film pot fi folosite doar miercurea în intervalele orare anunțate de 

Cinema Palace. 

 Prin programul Orange film nu pot fi rezervate bilete de film. 

 Biletele Orange film trebuie prezentate la casieria cinematografului la cumpărarea 

biletului. 

 Biletul Orange film va fi validat de personalul casieriei. 

 Odată validat, codul biletului Orange film nu poate fi refolosit. 

 Se acordă doar un bilet Orange film de persoană la fiecare tranzacție. Biletul Orange 

film poate fi folosit o singură dată. 

 Orange nu poate oferi contravaloarea în bani pentru biletul Orange film. 

 Vor fi acceptate doar biletele Orange film primite prin mesaj scris de la 241. 

 Pentru biletele Orange film se aplică termenii și condițiile de cumpărare, vânzare și 

intrare standard ale cinematografului. 

 După validarea biletului Orange film, clientul va achita la casierie contravaloarea 

unui singur bilet și va primi două bilete. 

 Biletul Orange film este valabil până la data expirării menționată în mesajul scris 

primit de la 241. 

 Pentru fiecare bilet Orange film plătit este valabilă o singură intrare 

liberă/client/săptămână. 



 Locurile în sala cinematografului sunt disponibile în ordinea ocupării lor. Intrarea 

nu este garantată. Deținătorii biletelor Orange film și însoțitorii lor nu au prioritate 

față de ceilalți clienți. 

 Biletele Orange film nu sunt transferabile. 

 Posesorilor de bilete Orange film le vor fi oferite locuri standard și nu vor fi 

avantajați sau dezavantajați față de ceilalți clienți din cinematografe. 

 Biletul gratuit Orange film va fi emis pentru același film și interval orar ca și cel 

plătit. 

 Onorarea biletului Orange film depinde de film și de disponibilitatea locurilor din 

sală. 

 Clienţii Orange film vor avea posibilitatea de a solicita coduri electronice pentru 

Campania Orange film, oricând în intervalul dintre ora 00:00 a zilei de Joi şi ora 

24:00 a zilei de Miercuri.  

 În urma cererii valide efectuate, solicitanții vor primi un mesaj scris ce conține un 

cod unic cu ajutorul căruia se pot prezenta la Cinema Palace o dată pe săptămână, 

miercurea, și obține 2 bilete la prețul unuia. 

 Pentru a beneficia de programul Orange Film clienții Orange vor solicita un cod 

electronic nou în fiecare săptămână, conform celor descrise mai sus. Nu poate fi 

solicitat mai mult de un cod elctronic pe săptămână. Codurile electronice emise 

expiră miercuri seara la ora 24.00. 

 Orange România poate limita accesul unor clienți sau categorii de clienți la 

programul Orange film. 

 Orange poate revizui periodic termenii programului Orange film. 
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