
Regulamin Promocji „Poznajmy się” 
 
 
 

§1 [Przedmiot regulacji] 
 

1. Niniejszy regulamin Promocji „Poznajmy się” określa zasady korzystania z Promocji „Poznajmy się” 
świadczonej przez  Tartel Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 18 (zwaną dalej 
Organizatorem Promocji). 

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

 
§2 [Zasady promocji] 

 
1. Uprawnionym do korzystania z Promocji „Poznajmy się” jest każdy nie zarejestrowany wcześniej 

Klient. 
2. Z Promocji „Poznajmy się” można skorzystać tylko raz zakładając nowy Profil. Oznacza to, że ten 

sam Klient nie może skorzystać powtórnie z Promocji „Poznajmy się” zakładając inny Profil. 
3. Warunkiem skorzystania z Promocji „Poznajmy się” jest: wypełnienie ankiety (dotyczącej wskazania 

źródła pozyskania informacji o HaloNet) na stronie internetowej www.halonet.pl (podstrona „Załóż 
profil”), zapoznanie się i zgoda na Regulamin promocji „Poznajmy się”, zgoda na otrzymywanie 
informacji handlowych (dotyczących produktów i usług świadczonych przez Tartel Sp. z o.o.) za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej od Organizatora Promocji oraz założenie 
indywidualnego Profilu. 

4. Każdy uprawniony Klient spełniający warunki Promocji „Poznajmy się” otrzyma za darmo 
doładowanie swojego Konta wartością 0,35 zł brutto, które pozwala na 5 minut połączeń z numerami 
stacjonarnymi w Polsce.  

5. Darmowe doładowanie konta Klient nastąpi nie później niż do 24 godzin od założenia Profilu. 
6. Darmowe doładowanie Klient może wykorzystać na wszelkie inne połączenia, z tym że wszystkie 

droższe połączenia niż 0,07 zł brutto odpowiednio skracają ilość darmowych minut. Wartość 
połączeń określa Cennik dostępny na stronie internetowej www.halonet.pl.   

 
§3 [Okres trwania promocji] 

 
1. Promocja „Poznajmy się” trwa od 3 kwietnia 2008 roku do odwołania przez Tartel Sp. z o.o. 
2. O zakończeniu Promocji „Poznajmy się” Tartel Sp. z o.o. powiadomi Klientów na 7 dni wcześniej 

poprzez informacje na stronie internetowej www.halonet.pl.  
 

§4 [Postanowienia końcowe] 
 

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