ИНФОРМАЦИИ ЗА ОНЛАЈН РЕЗЕРВИРАЊЕ
За резервација на интернет страната www.cineplexx.mk, ве молиме одберете една од категориите „Брза
резервација“, „кино“ или „филмови“.

Брза резервација
Ве молиме во првиот чекор со помош на филтерот на функцијата „кино“, „филм“, „дата“ и „време“,
одберете го саканото кино, филм, датум и време на вашата сакана проекција.

Распоред на прикажување
Во првиот чекор, со помош на филтерот „сакано кино“, „верзија/техника“, „жанр“ и „верзија“ се
прикажуваат претставите кои одговараат на вашето пребарување. Ве молиме одберете ја саканата
проекција.
Во вториот чекор одберете „избор на седиште“ каде ќе се прикаже салата со бројот на достапни
седишта. Кликнете на седиштата и одберете го местото кое го сакате. Можете да означите и број на деца
за кои сакате да купите билети. На дното од страната ќе се прикаже бројот на избрани седишта и цената
на кино билетите, вклучувајќи ДДВ. Ако бројот на билети и избрани седишта одговараат на вашите
желби, одберете „резервирај“. Ве молиме во овој чекор да се пријавите, доколку тоа веќе не сте го
направиле, или да го впишете вашиот е-маил како би продолжиле со процесот на резервации.

Во третиот чекор во делот „резервација“ ќе ви биде прикажана цената на билетите, саканото кино и
филм, избраните седишта, број на возрасни и деца и датум и време на проекција. Ве молиме повторно
да ги проверите прикажаните информации. Доколку сакате да го промените вашиот избор, кликнете на
„назад“. Сакате да ги резервирате прикажаните кино билети, потврдете дека се сложувате со Правила и
одредби, а потоа кликнете на „потврди ја резервацијата“, со што вашето барање ќе биде проследено.
Четвртиот чекор е затворање на вашата резервација. Со функцијата „печатење на резервација“ можете
да ја испечатите својата потврда за резервација на А4 хартија. Исто така на вашата е-маил адреса ќе биде
испратена потврда за резервација. По примањето на потврдата договорот за купување меѓу Цинеплехх
МКД доо станува валиден. Во делот на „мои билети“ можете да ги видите резервираните кино билети,
повторно да ги превземете и испечатите. Купувањето се одвива на македонски јазик и потврдата за
резервација исто така гласи на македонски. Изразените цени се бруто и во нив е вклучено ДДВ. Процесот
на резервација можете да го прекинете и да го откажете во било кое време со кликање на „назад“ и
„откажи резервација“.

