
Regulamin Promocji „Dzwoń za darmo”

§1 [Przedmiot regulacji]

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Dzwoń za darmo” określa zasady korzystania z Promocji  „Dzwoń za darmo” 
świadczonej przez  Tartel Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 18.

2. Świadczenie Usługi telefonii internetowej opisanej Regulaminie Promocji „Dzwoń za darmo” 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  Promocji  „Dzwoń  za  darmo”, należy  nadawać  znaczenie  określone  w 
Regulaminie, chyba że Regulamin Promocji „Dzwoń za darmo” stanowi wyraźnie inaczej.

§2 [Zasady promocji]

1. Uprawnionym  do  korzystania  z  Promocji  „Dzwoń  za  darmo”  jest  każdy  zarejestrowany Klient  z  wyjątkiem 
Klientów  mających  podpisaną  umowę  Dealerską  lub  Partnerską.  Klienci  Usługi  Postpaid  i  Usługi 
Abonamentowej nie otrzymują darmowych minut, ale mogą starać się o wygranie nagród, jakie okresowo mogą 
pojawić się w ramach Promocji „Dzwoń za darmo”.

2. Warunkiem  skorzystania  z  Promocji  „Dzwoń  za  darmo”  jest  zaproszenie  do  korzystania  z  Usługi  telefonii 
internetowej co najmniej jednej osoby, w wyniku którego osoba ta (zwana dalej Osobą Zaproszoną) założy 
indywidualny Profil i wpłaci co najmniej 10 zł brutto. Zaproszenie do korzystania z Usługi telefonii internetowej 
jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na Regulamin Promocji „Dzwoń za darmo”.

3. Osoba Zaproszona w trakcie zakładania Profilu musi podać w polu „Polecający” nazwę Profilu Klienta, który ją  
zaprosił do korzystania z Usługi telefonii internetowej oraz zapoznać się i wyrazić zgodę na Regulamin Promocji  
„Dzwoń za darmo”. Osoba, która nie poda nazwy tego Klienta  podczas zakładania swojego Profilu, nie może 
być uznana za Osobę Zaproszoną, nawet gdyby osoba ta założyła swój Profil w wyniku zaproszenia przez tego 
Klienta.   

4. Osoba Zaproszona może podać  nazwę  Profilu  tylko  jednego Klienta.  Osoba Zaproszona nie  może podać 
nazwy Profilu, który należy do niej. 

5. Każdy uprawniony Klient  spełniający warunki  Promocji  „Dzwoń za  darmo” otrzyma za  darmo doładowanie 
swojego Konta wartością 4,20 zł  brutto,  które pozwala na 60 minut połączeń z numerami stacjonarnymi w 
Polsce. Darmowe doładowanie konta Klienta nastąpi nie później niż 24 godziny od wpłaty Osoby Zaproszonej.

6. Każdy uprawniony Klient spełniający warunki Promocji „Dzwoń za darmo” będzie również otrzymywał 0,35 zł  
brutto  (które  pozwala  na  5  minut  połączenia  z  numerami  stacjonarnymi  w  Polsce)  za  każde  10  zł  brutto 
wpłacone  przez  każdą  Osobę  Zaproszoną.  Darmowe  doładowanie  konta  Klienta  w  tym  wypadku  będzie 
obliczane poczynając od drugiej wpłaty każdej  Osoby Zaproszonej i  będzie następowało nie później  niż 24 
godziny od wpłaty Osoby Zaproszonej.

7. Darmowe doładowanie Klient może wykorzystać na wszelkie inne połączenia niż stacjonarne w Polsce, z tym 
że  wszystkie  droższe  lub  tańsze  połączenia  niż  0,07  zł  brutto  odpowiednio  skracają  lub  wydłużają  ilość 
darmowych minut. Wartość połączeń określa Cennik dostępny na stronie internetowej www.halonet.pl.

8. Darmowe doładowanie może być wykorzystane wyłącznie na połączenia telefoniczne w telefonii internetowej 
HaloNet i nie podlega wymianie na gotówkę. 

9. W ramach Promocji  „Dzwoń za darmo” w wyznaczonym okresie mogą być rozdawane dodatkowo nagrody. 
Okres  i  zasady  rozdawania  nagród  zostaną  przedstawione  na  stronie  internetowej: 
http://www.halonet.pl/promo_dzd.php. 

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

§3 [Okres trwania promocji]

1. Promocja „Dzwoń za darmo” trwa do odwołania przez Tartel Sp. z o.o.
2. O zakończeniu Promocji „Dzwoń za darmo” Tartel Sp. z o.o. powiadomi Użytkowników na 14 dni wcześniej 

poprzez informacje na stronie internetowej www.halonet.pl.
3. Ostatni dzień trwania promocji stanowi też ostatni dzień rozliczeniowy Osób Zaproszonych.

§4 [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji „Dzwoń za darmo” zastosowanie znajdują 
postanowienia Regulaminu, Cennika, ustawy Prawo telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów prawa.


