
AL AHLI BANK OF KUWAIT (ABK) – 
BUY 1 GET 1 FREE TICKET 

Buy 1 Get 1 free movie ticket all week long as an ABK debit 
cardholder.  

Terms and Conditions: 

 Offer is valid only at VOX Cinemas, The Avenues in Kuwait  

 Offer is valid all week long including weekends 

 Offer can be redeemed at VOX Cinemas box office Point of Sale & Online on 

https://kwt.voxcinemas.com/ or on the VOX Cinemas mobile application. 

 Customers must have a valid A+ Student Account VISA debit card, Prestige VISA 

debit card, Al Raed VISA debit card, Elite VISA debit card, and Private VISA 

Signature debit card and pay using the above mentioned cards to avail the offer.  

 In addition, customers can upgrade the size of their popcorn and soft drink for 

FREE when paying with a valid A+ Student Account VISA debit card, Prestige 

VISA debit card, Al Raed VISA debit card, Elite VISA debit card, and Private VISA 

Signature debit card 

 All movie experiences are included in this offer.  

 Customer will buy 1 ticket and the 2nd ticket will be free 

 This offer is not valid in conjunction with any special promotion, private screening 

or premiere at VOX Cinema Kuwait 

 Tickets purchased on the date are non-refundable and non-transferable 

 In the event of misuse of the offer, ABK reserves the right to remove the benefit 

from the card/account.  

 

https://kwt.voxcinemas.com/


 و واحدة تذكرة إدفع -الكويتي األهلي البنك
  مجانا   الثانية على إحصل

 
 

 السحب بطاقات مع األسبوع أيام طوال مجانا   الثانية على إحصل و واحدة تذكرة إدفع
  الكويتي األهلي للبنك اآللي

 
 

 : األحكام و الشروط
 

 االفنيوز مجمع في سينما وكسڤمتوفر في  العرض. 

 متوفر طوال أيام اإلسبوع باإلضافة الى إجازة نهاية اإلسبوع.  العرض 

 موقع اإللكتروني الوعبر   االفنيوز مجمع في سينما وكسڤالعرض عند نقاط البيع في  يسري

https://kwt.voxcinemas.com/  سينما ڤوكسبالخاص  تطبيقالأو عبر. 

 لالعمي على،"مجانا   الثانية على إحصل و واحدة سينما تذكرة"إدفع  العرض على للحصول 

 اآللي السحب فيزا بطاقة أو ،+Aالسحب اآللي لحساب الطالب  فيزا بطاقة بإستخدام يدفع أن

 Alالرائد  بحساب الخاصة اآللي السحب فيزا بطاقة ، Prestigeالبرستيج بحساب الخاصة

Raed ،  اإليليتElite العمالء كبار وحدة أوPrivate Banking . 

 اً وعلبة الفشار وذلك مجان الغازي المشروبحجم  ترقية العميل يستطيعذلك،  إلى باإلضافة

 الخاصة اآللي السحب فيزا بطاقة أو ،+ Aالسحب اآللي لحساب الطالب  بطاقةلحاملي 

 كبار وحدة أوElite اإليليت  ، Al Raed، Prestigeو الرائد  البرستيج بحساب

 . Private Bankingالعمالء

 جميع أنواع التذاكر.متوفر على  العرض 

 مجانا   تكونسالعميل بشراء تذكرة واحدة و الثانية  سيقوم 

  سينما وكسڤفي ال يسري هذا العرض مع أي عروض أخرى حصرية متوفرة 

 تستبدل ال و ترد ال العميل إختاره الذي يوم في شرائها يتم الذي التذاكر. 

 و قتو أي في العرض تعديل أو سحب في الحقبالبنك  يحتفظ ،بالعرض التالعب حال في 

 .إنذار سابق دون

https://kwt.voxcinemas.com/

