Buy One Get One Free VOX Cinema ticket
Terms and Conditions:
1- Offer valid on Standard & IMAX tickets
(2D,3D) including PREMIUM VIEW, KIDS and
MAX experience
2- A maximum of 2 tickets can be purchased by
SIB Titanium Cardholder per month
3- A maximum of 4 tickets can be purchased by
any SIB Smiles World Cardholder per month
4- The offer is available any day during the week
(including weekends)
5- This offer is not available for THEATRE by
Rhodes, Gold by Rhodes, 4DX, OUTDOOR,
IMAX SAPPHIRE PREMIUM VIEW and Balcony
seats in IMAX
6- Offer is available at all VOX UAE venues
7- This offer is not valid in conjunction with any
special promotion, private screening or
premiere at VOX cinemas
8- Tickets purchased on the date are nonrefundable and non-transferable
9- Sharjah Islamic Bank reserves the right to
withdraw this offer at any time and without
prior notice
10- Offer is valid only for online and app ticket
purchases -not available for in cinema
purchases

:الشروط واألحكام
 وStandard  يسري العرض على تذاكر-1
 (ثنائية وثالثية األبعاد) بما في ذلكIMAX
MAX وKIDS  وPREMIUM VIEW
 تذكرتان كحد أقصى لحاملي بطاقة سمايلز-2
تيتانيوم شهريا
 تذاكر كحد أقصى لحاملي بطاقة سمايلز4 -3
وورلد شهريا
 يسري العرض جميع أيام األسبوع (بما في ذلك-4
)عطلة نهاية األسبوع
THEATRE by  هذا العرض ال يشمل فئة-5
،4DX ،Gold by Rhodes ،Rhodes
IMAX SAPPHIRE PREMIUM ،OUTDOOR
IMAX  ومقاعد شرفة فيVIEW
 يتوفر العرض في جميع فروع ڤوكس سينما-6
المتواجدة في دولة االمارات
 ال يسري هذا العرض خالل أي عرض ترويجي-7
خاص أو عرض أولي في دور ڤوكس سينما
 التذاكر التي تم شرائها قبل تاريخ بدء الحملة-8
غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل
 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي بحق إلغاء-9
هذا العرض في أي وقت ودون إشعار مسبق
 يسري العرض على التذاكر المباعة عبر-10
اإلنترنت وتطبيق ڤوكس سينما فقط –هذا
العرض ليس متوفر على التذاكر المباعة في
أفرع ڤوكس سينما

