
 

ŽMONĖS Cinema kodo panaudojimo instrukcija: 
 

Apsilankykite tinklapyje www.zmonescinema.lt.  
Norėdami pasinaudoti turimu kodu, privalėsite prisijungti prie savo paskyros.  
 
JEIGU JAU TURITE PASKYRĄ MŪSŲ TINKLAPYJE:  
1. Įveskite jūsų el. pašto adresą, slaptažodį ir spauskite PRISIJUNGTI.  

2. Viršutiniame tinklapio meniu spauskite ant žmogučio ikonėlės ir rinkitės meniu skiltį – KODAI. 

3. Atsidariusiame lange įrašykite turimą kodą ir spauskite TAIKYTI. Sėkmingos operacijos atveju turi 
pasirodyti pranešimas „Kodas pritaikytas sėkmingai“. Jūsų piniginė jau pasipildė suma, kurią galėsite 
išnaudoti įsigydami bet kurį platformoje esantį filmą.  
4. Išsirinkite norimą filmą – viršutiniame tinklapio meniu rinkitės mygtuką VISI FILMAI, išsirinkite 
pageidaujamą filmą ir spauskite ŽIŪRĖTI.  
 
Filmas bus išsaugotas ir Jūsų peržiūrėtų filmų kolekcijos MANO FILMAI skiltyje, jį galėsite pakartotinai 
žiūrėti 24 valandų laikotarpyje.  
 
JEIGU DAR NETURITE PASKYROS MŪSŲ TINKLAPYJE:  
1. Susikurkite vartotojo paskyrą: https://zmonescinema.lt/registracija  
Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir ŽMONĖS Cinema platformai skirtą slaptažodį, pažymėkite 
varnelę „Aš perskaičiau ir sutinku su ŽMONĖS Cinema vartotojų taisyklėmis“.  
2. Savo el.paštu turite sulaukite registraciją patvirtinančio laiško, jame – paspauskite patvirtinimo 
mygtuką.  
3. Įveskite savo telefono numerį, patvirtindami, kad esate Lietuvoje – tai suteiks jums galimybę žiūrėti 
visus filmus, esančius tinklapyje.  
4. Jeigu pageidaujate tapti „ŽMONĖS Cinema“ prenumeratoriumi, pasirinkite ĮVESTI MOKĖJIMO 
INFORMACIJĄ ir užpildykite savo mokėjimo kortelės duomenis. Tai atlikę, galėsite daugiau nei 250 
prenumeratorių kolekcijos filmų 30 dienų žiūrėti nemokamai. Nutraukti prenumeratą galėsite bet kada. 
Jeigu „ŽMONĖS Cinema“ prenumeratoriumi tapti nepageidaujate, pasirinkite PRALEISTI ŠĮ ŽINGSNĮ.  
5. Viršutiniame tinklapio meniu spauskite ant žmogučio ikonėlės ir rinkitės meniu skiltį – KODAI. 

6. Atsidariusiame lange įrašykite turimą kodą ir spauskite TAIKYTI. Sėkmingos operacijos atveju turi 
pasirodyti pranešimas „Kodas pritaikytas sėkmingai“. Jūsų piniginė jau pasipildė suma, kurią galėsite 
išnaudoti įsigydami bet kurį platformoje esantį filmą.  
7. Išsirinkite norimą filmą – viršutiniame tinklapio meniu rinkitės mygtuką VISI FILMAI, išsirinkite 
pageidaujamą filmą ir spauskite ŽIŪRĖTI.  
 
Filmas bus išsaugotas ir Jūsų peržiūrėtų filmų kolekcijos MANO FILMAI skiltyje, jį galėsite pakartotinai 
žiūrėti 24 valandų laikotarpyje.  
 
Neprisimenate kodo arba nepavyko prisijungti? Parašykite mums: kinas@zmonescinema.lt.  
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