 عرض التذاكر المجانية-البنك األهلي الكويتي
 الشروط و األحكام- مع سينما ڤوكس

AL AHLI BANK OF KUWAIT (ABK) – FREE VOX CINEMA
TICKET OFFER - TERMS AND CONDITIONS
• Buy 1 Get 1 free movie ticket all week long as an ABK debit
cardholder.
• Buy 1 Get 2 free movie tickets all week as an ABK A+ Student
debit cardholder.

• 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 pay using any of ABK debit cards (All debit cards
except for Al Amel account).  
• Customers must have a valid A+ Student Account VISA debit card
to avail the BUY 1 GET 2 FREE ticket offer. (NEW)
• In addition, customers can upgrade the size of their popcorn and
soft drink for FREE when paying with any of ABK debit cards (All
debit cards except for Al Amel account).
• Selected movie tickets are included in the offer. 2D Standard and
Premium View,3D Standard and Premium View,2D and 3D Max  
Premium View, 2D and 3D Kids Cinema.
• All ABK Debit cards customers mentioned above will buy 1 ticket
and the 2nd ticket will be free.
• All ABK A+ Student account customers will buy 1 ticket and get 2
tickets free. (NEW)

•	�إدفع تذكرة واحدة واح�صل على الثانية جمان ًا طوال �أيام الأ�سبوع مع بطاقات
ال�سحب الآيل للبنك الأهلي الكويتي
•	�إدفع تذكرة واحدة واح�صل على تذكرتني جمان ًا طوال �أيام الأ�سبوع مع بطاقات
. من البنك الأهلي الكويتي+A ح�ساب الطالب

.• العر�ض متوفر يف ڤوك�س �سينما يف جممع االفنيوز
.• العر�ض متوفر طوال �أيام الإ�سبوع بالإ�ضافة الى �إجازة نهاية الإ�سبوع
• ي�سري العر�ض عند نقاط البيع يف ڤوك�س �سينما يف جممع االفنيوز وعرب املوقع الإلكرتوين
. �أو عرب التطبيق اخلا�ص بڤوك�س �سينماhttps://kwt.voxcinemas.com
 على،” • للح�صول على العر�ض “ �إدفع تذكرة �سينما واحدة و �إح�صل على الثانية جمان ًا
العميل �أن يدفع با�ستخدام �أي من بطاقات الأهلي لل�سحب الآيل (جميع بطاقات ال�سحب
.)الآيل يف ما عدا ح�ساب العامل
• للح�صول على العر�ض “�إدفع تذكرة �سينما واحدة و �إح�صل على تذكرتني جمان ًا على
! جديد+A العميل �أن يدفع ب�إ�ستخدام بطاقة فيزا ال�سحب الآيل حل�ساب الطالب
 ي�ستطيع العميل ترقية حجم امل�شروب الغازي وعلبة الف�شار وذلك،• بالإ�ضافة �إلى ذلك
با�ستخدام �أي من بطاقات الأهلي لل�سحب الآيل (جميع بطاقات ال�سحب الآيل يف ما عدا
.)ح�ساب العامل
ال�سينما العادية,2D  ال�سينما العادية والر�ؤية اال�ستثنائية:• العر�ض متوفر على تذاكر خمتارة
 �سينما الأطفال,2D و3D  �سينما ماك�س الر�ؤية الإ�ستثنائية,3D والر�ؤية اال�ستثنائية
.2D  و3D
• �سيقوم العميل ب�شراء تذكرة واحدة و الثانية �ستكون جمان ًا (حلاملي بطاقات ال�سحب الآيل
.)املذكورة �أعاله
 ب�شراء تذكرة واحدة و احل�صول على تذكرتني+A • �سيقوم عمالء ح�ساب الطالب
.!جمان ًا جديد

• This offer is not valid in conjunction with any special promotion,
private screening or premiere at VOX Cinema Kuwait.

.• ال ي�سري هذا العر�ض مع �أي عرو�ض �أخرى ح�صرية متوفرة يف ڤوك�س �سينما

• Tickets purchased on the date are non-refundable and nontransferable.

.• التذاكر الذي يتم �شرائها يف يوم الذي �إختاره العميل ال ترد و ال ت�ستبدل

• In the event of misuse of the offer, ABK reserves the right to
remove the benefit from the card/account.

 يحتفظ البنك باحلق يف �سحب �أو تعديل العر�ض يف �أي وقت،• يف حال التالعب بالعر�ض
.ودون �سابق �إنذار

• NEW! Booking conditions due to COVID 19:
-

For vaccinated customers, you must be registered on Immune
App and must have a green or yellow stripe on app to enter.

-

Unvaccinated customers can enter by providing a negative
PCR test (valid for maximum 72 hours before entering the
cinema)

COVID 19 • جديد! �شروط احلجز اجلديدة ب�سبب وجود

 يجب الت�سجيل على تطبيق مناعة للت�أكد من وجود العالمة اخل�ضراء �أو، للمح�صنني.ال�صفراء على التطبيق للدخول
 �ساعة قبل72  �سلبي فعال ملدة ال تزيد عنPCR  يجب اح�ضار اختبار، لغري املح�صنني.موعد الدخول الى ال�سينما

