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Επιβραβεύουμε τη συνέπεια σας με 1.200 ΔΩΡΕΑΝ εισιτήρια γιαα
τα Village Cinemas!
Η POSTCREDIT επιβραβεύει τους κατόχους που ήταν
συνεπείς στην πληρωμή των καρτών τους Visa & MasterCard,
με 1.200 δωρεάν εισιτήρια για τα Village Cinemas!
Όσοι πελάτες ήταν εμπρόθεσμοι στην πληρωμή
τουλάχιστον της ελάχιστης καταβολής της κάρτας τους και
πραγματοποίησαν κατ’ ελάχιστο μια συναλλαγή για αγορά,
ανά μήνα, συμμετείχαν αυτόματα στην κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου του 2015.
Οι 600 νικητές, που προεκύψαν από την κλήρωση,
κερδίζουν από δύο εισιτήρια για ταινία της επιλογής
τους, στα Village Cinemas.
Η επιλογή των νικητών έγινε σύμφωνα με το πλήθος των
συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου του 2015.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την POSTCREDIT, για την παραλαβή των εισιτηρίων τους.
* Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και 31/07/2015, για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Εξαιρούνται οι ταινίες
3D, οι αίθουσες Gold Class και Comfort.

Κερδίστε 600 ΔΩΡΕΑΝ εισιτήρια για τα Village Cinemas!
Η POSTCREDIT επιβραβεύει τους πελάτες του προγράμματος
ψυχαγωγίας
, με 600 δωρεάν εισιτήρια για
τα Village Cinemas!
Στο πλαίσιο του προγράμματος
,
επιβραβεύουμε τους κατόχους των καρτών POSTCREDIT
Visa & MasterCard.
Όσοι πελάτες χρησιμοποίησαν την κάρτα τους, από 1 Ιανουαρίου
μέχρι και 30 Απριλίου του 2015, για την αγορά των εισιτηρίων
τους την Πέμπτη στα Village Cinemas, συμμετείχαν
αυτόματα στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 15 Μαΐου του 2015.
Οι 300 νικητές, που προέκυψαν από την κλήρωση, κερδίζουν
από δύο εισιτήρια για ταινία της επιλογής τους, στα Village
Cinemas.
Η ανάδειξη των νικητών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τη συχνότητα χρήσης του προγράμματος ψυχαγωγίας
και οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά
από την POSTCREDIT, για την παραλαβή των εισιτηρίων
τους.
* Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και 31/07/2015, για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Εξαιρούνται οι ταινίες
3D, οι αίθουσες Gold Class και Comfort.

