
REGULAMIN, DOTYCZĄCY PRODUKTU: 
EKO BILET TEATRU CAPITOL 

1. EKO BILET jest to kategoria cenowa biletu na spektakle z repertuaru Teatru Capitol, do 
którego dostęp mają wyłącznie Widzowie posiadający literowy kod dostępowy. 

2. EKO BILET to bilet w cenie o 30% lub 40% niższej od ceny regularnej biletu.  

3. Literowy kod dostępowy można otrzymać w aplikacji ETS Porftel, obsługującej warszaw-
ski projekt Motywacyjny Systemu Gospodarki Odpadami w recyklomatach, rozmieszczo-
nych na terenie całego miasta w zamian za segregację odpadów. Za każdy odpad, który tra-
fi do segregacji przyznawane są eko - punkty wg.regulaminu organizatora akcji. 

4. 40 zebranych eko- punktów może zostać wymienione w aplikacji na kod dostępowy do 
EKO BILETU do Teatru Capitol. Do wyboru są dwie opcje: 

a) EKO BILET - EKO LATO , kod dający dostęp do EKO BILETÓW o 40% tańszych od 
ceny regularnej na wszystkie spektakle z repertuaru Teatru Capitol w okresie od 12 lipca 
do 1 września 2019 roku włącznie. 

b) EKO BILET - EKO WTOREK, kod dający dostęp do EKO BILETÓW o 30% tańszych od 
ceny regularnej na wszystkie spektakle dla dorosłych, wystawiane we wtorki w okresie od 
3 września do 17 grudnia 2019 roku włącznie. 

5. EKO BILET można zakupić poprzez stronę internetową www.teatrcapitol.pl oraz w stacjo-
narnej kasie teatru - ul.Marszałkowska 115. 

6. EKO BILET nie obowiązuje na miejsca w loży teatralnej VIP.  
Nie są nim także objęte wydarzenia określone w repertuarze jako specjalne tj.np.  
premiery teatralne. 

7. Otrzymany kod dostępowy można wymienić wyłącznie na dostęp do EKO BILETÓW na 
spektakle z repertuaru Teatru Capitol objęte promocją, która szczegółowo opisana jest w 
punkcie 4 regulaminu. 

8. Każdy kod dostępowy do EKO BILETU jest unikalny i jest jednorazowego wykorzystania, 
a każde jego użycie zostaje zarejestrowane w systemie sprzedaży. 

9. Realizacja kodu dostępowego do EKO BILETU 

a) aby otrzymać kod dostępowy do EKO BILETU należy wymienić zgromadzone w aplika-
cji 40 eko - punktów na jeden z kodów dostępowych Teatru Capitol 

b) aby zrealizować kod dostępowy należy wybrać spektakl objęty promocją z repertuaru  
Teatru Capitol znajdującego się na stronie www.teatrcapitol.pl  

c) na planie sali wybranego spektaklu biorącego udział w promocji należy wybrać miejsce, 
które po wyborze podświetli się na żółto. Domyślnie będzie to bilet normalny, więc należy 
rozwinąć pole cena z rodzajem biletu, znajdujące się pod planem i zaznaczyć EKO BILET, 
następnie kliknąć „dalej.” 

d) w kolejnym kroku należy przejść do formularza, w którym standardowo należy uzupełnić 
dane rezerwacji: informacje podstawowe, sposób dostawy, płatność oraz podsumowanie 
płatności. Kod dostępowy otrzymany w aplikacji EcoTech należy wpisać w polu „Vo-

http://www.teatrcapitol.pl
http://www.teatrcapitol.pl


ucher” w sekcji płatność. Bez tego niemożliwe będzie przejście dalej oraz opłacenie re-
zerwacji. 

e) po wybraniu banku/karty płatniczej należy kliknąć „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” 
na dole strony, a następnie system przekieruje nas do strony płatności. 

f) EKO BILET można zakupić także osobiście w kasie teatru, podając otrzymany kod dostę-
powy kasjerce w trakcie dokonywania zakupu biletów na wybrany spektakl. 

10. Realizacja kodu dostępowego po upływie terminu ważności obowiązywania promocji, 
szczegółowo opisanego w punkcie 4 regulaminu jest niemożliwa. 

11. Otrzymany kod dostępowy do EKO BILETÓW nie podlega zwrotowi, ani wymianie na 
gotówkę. 

11. Za niewykorzystane kody dostępowe do EKO BILETÓW nie przysługuje zwrot pienię-
dzy, ani rekompensata w żadnej innej formie. 

12. Widzowie, dokonując zakupu EKO BILETÓW każdorazowo powinni zapoznać się z 
ogólnym, obowiązującym regulaminem Teatru Capitol, który znajduje się na stronie: www.te-
atrcapitol.pl/bilety/regulamin/ oraz jest do wglądu na życzenie każdego Widza w kasie Teatru 
Capitol. 
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