
FILMY 2D/3D

RODZAJ BILETU FILM 2D FILM 3D FILM 2D FILM 3D FILM 2D FILM 3D

Bilet szkolny 14 zł 16 zł 14 zł 16 zł 14 zł 16 zł

Bilet OH! Club 15,9 zł 17,9 zł 15,9 zł 17,9 zł 18,9 zł 20,9 zł

Bilet dziecko/rodzinny 20 zł 22 zł 16 zł 16 zł 23 zł 25 zł

Bilet uczeń/student 20 zł 22 zł 16 zł 16 zł 23 zł 25 zł

Bilet senior 21 zł 23 zł 16 zł 16 zł 24 zł 26 zł

Bilet normalny 24 zł 26 zł 16 zł 16 zł 27 zł 29 zł

DODATKOWA OFERTA

Poniedziałki we dwoje 18 zł

Pn, Wt, Czw Oh!Środy Pt - Nd, Święta

Informacja i zasady dodatkowej oferty
W poniedziałek kup dwa bilety 2d i za każdy zapłać 18 zł. Oferta nie obowiązuje w dni 
świąteczne i dni wolne od pracy.

Wtorki z Coca Colą 12 zł

Oh!Środy 16 zł

Czwartki dla seniorów 18 zł

Ranne ptaszki 18 zł

Objaśnienie:
Bilet normalny

Bilet uczeń / student

Bilet dziecko

Bilet senior

Bilet rodzinny

Bilet szkolny / grupowy

- dla dzieci poniżej 12 roku życia (dzieci do lat 3, które  nie zajmują samodzielnego miejsca - wstęp 
wolny)

- dla osób powyżej 60 roku życia

- dla maksymalnie dwójki rodziców/opiekunów z dowolną liczbą dzieci do 12-go roku życia na filmy 
familijne

- dla grupy szkolnej min. 15 osób

Chcesz jeszcze więcej komfortu? Stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie strefę PREMIUM z dużymi fotelami o najwyższym komforcie, 
w najlepszej strefie sali. Dopłata do biletu wynosi 7,00 zł

Jeżeli nie posiadasz własnych okularów 3D to możesz je nabyć u nas w kasie. Dopłata do biletu 3D wynosi 4,00 zł

Honorujemy: Kartę Dużej Rodziny - bilet w cenie biletu DZIECKO, Kartę URBAN CARD PREMIUM - rabat 10% na bilety z 
podstawowej oferty i zestawy w barze, a także Wrocławską Kartę Seniora

Akceptujemy: MultiBilet, MultiBilet Plus, MultiBilet Regionalny. Qltura Profit, Cinema Profit i bony Sodexo.

- dla osób bez prawa do zniżek

- dla młodzieży powyżej 12 roku życia i studentów do 26 roku życia, posiadających ważną legitymację 
ucznia/studenta

Kup dowolny zestaw z Coca Cola i zapłać za bilet 2d jedyne 12 złotych. Szczegóły 
promocji na ohkino.pl i w kasach kina z wyłączeniem wybranych tytułów.

We środę oglądaj filmy 2d w niższej cenie. Oferta nie obowiązuje w dni świąteczne i 
dni wolne od pracy.

Specjalna cena dla osób powyżej 60 roku życia

Od poniedziałku do czwartku na filmy2d  do godziny 14 - tej włącznie, wszystkie 
bilety 2d w specjalnej cenie. Oferta nie obowiązuje w dni świąteczne i dni wolne od 
pracy.


