
Regulamin Konkursu Wakacje z HaloNet

§1 [Przedmiot regulacji]

1. Niniejszy  Regulamin  Konkursu  Wakacje  z  HaloNet  określa  zasady  korzystania  z  tego  Konkursu,
świadczonego  przez   Tartel  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Gliwicach  przy  ul.  Kozielskiej  18,  zwanego dalej
Konkursem.

2. Świadczenie Usługi telefonii internetowej opisanej w Regulaminie Konkursu podlega zasadom opisanym
w Regulaminie świadczenia usługi  telefonii  internetowej  HaloNet dostępnym na stronie internetowej
www.halonet.pl  (zwanym dalej Regulaminem).

3. Pojęciom  użytym w Regulaminie  Konkursu , należy  nadawać  znaczenie określonew Regulaminie, chyba
że Regulamin Konkursu stanowi wyraźnie inaczej.

§2 [Zasady promocji]

1. Uprawnionym do korzystania z Konkursu jest każdy zarejestrowany Klient posiadający profil na stronie
www.halonet.pl  z  wyjątkiem  Klientów  mających  podpisaną  umowę  Dealerską,  Dystrybutorską  lub
Partnerską  oraz  Klientów  korzystających  z  Usługi  Postpaid  i  Usługi  Abonamentowej.   Klienci,  którzy
spełniają niniejszy warunek, będą dalej zwani Uczestnikami Konkursu.

2. Uczestnicy  Konkursu,  którzy  do  15  sierpnia  2017r   zasilą  swoje  konto  poprzez  wpłatę  na  rachunek
bankowy Tartel sp. z o.o. o numerze: 65 1950 0001 2006 0483 1187 0003 doładowaniem w wysokości 70
zł i podadzą w tytule przelewu nazwę swojego profilu oraz hasło „koszulka”, otrzymają koszulki  firmowe
HaloNet.  Aby wybrać rozmiar koszulki i podać adres wysyłki, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do
przesłania tych danych, wraz z potwierdzeniem wpłaty, na adres e-mailowy: bok@halonet.pl. Wpłacone
środki  będą  mogły  być  w  całości  wykorzystane  na  rozmowy w usłudze HaloNet lub inne usługi
świadczone przez Tartel sp. z o.o.  Dodatkowo Uczestnicy Konkursu, którzy prześlą do końca  sierpnia
2017r.   zdjęcia  w firmowych koszulkach  HaloNet,  wezmą udział  w  dalszej  części  Konkursu.  Spośród
nadesłanych zdjęć zostanie wybranych 10 finalistów, którzy otrzymają następujące nagrody:
◦ autorzy trzech pierwszych, wybranych zdjęć otrzymają podwójne zaproszenia do Multikina, 
◦ następnych 7 finalistów otrzyma doładowania w wysokości 300 minut. 

3. Wyniki  Konkursu zostaną ogłoszone 08 września 2017 o godzinie 12 na stronie www.halonet.pl i  na
www.facebook.com/halonet. 

4. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na publikację swojego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi
zmianami)  na  potrzeby  realizacji  i  rozsztrzygnięcia  konkursu  "Wakacje  z  HaloNet".  Zdjęcia  zostaną
opublikowane na stronie  www.facebook.com/halonet. 

5. Uczestnicy  Konkursu, którym  zostaną  przyznane  nagrody,  o  których  mowa  w  pkt.  2,  zostaną
powiadomieni    w    ciągu   3 dni roboczych   od    ogłoszenia    wyników    na   stronie    www.halonet.pl i
na  www.facebook.com/halonet.  Powiadomienie  zostanie  wysłane  na  adres  e-mail,  który  podany
został w  profilu  Uczestnika  Konkursu.  Powiadomienie  będzie  zawierało  informację  o  przyznanej
nagrodzie oraz  prośbę o potwierdzenie otrzymania nagrody.

6. Uczestnicy  konkursu,  którzy  po  otrzymaniu  koszulki,  zażądają  zwrotu  kwoty  doładowania,  zostaną
obciążeni opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł.

7. Nagrody w postaci minut, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, zostaną przekazane w postaci
darmowego doładowania konta telefonicznego Uczestnika Konkursu. Doładowanie to nastąpi w ciągu 3
dni  roboczych  od  dnia  przyznania  minut.  Ilość  darmowych  minut  dotyczy  połączeń,  dla  których
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obowiązuje stawka 0,07 zł z VAT za minutę połączenia. W przypadku droższych lub tańszych połączeń
liczba minut odpowiednio się skraca lub wydłuża. Wysokość stawek określa cennik HaloNet dostępny na
stronie internetowej www.halonet.pl.

8. Tartel Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie bez
podawania  przyczyny,  jak  również  prawo  przedłużenia  lub  skrócenia  czasu  trwania  Konkursu  bez
podawania  przyczyny.  Informacja  o  zmianie  Regulaminu  Promocji  lub  odwołaniu  Konkursu  podana
będzie do wiadomości na stronie internetowej www.halonet.pl

§3 [Okres trwania promocji]

Konkurs Wakacje z HaloNet trwa od 18.07.2017r do 31.08.2017r.

§4 [Postanowienia końcowe]

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  Regulaminu  Konkursu  zastosowanie  znajdują
postanowienia Regulaminu, Cennika, ustawy Prawo telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawa.
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