
Regulamin promocji Sklepu HaloNet

§1 [Przedmiot regulacji]

1. Niniejszy Regulamin promocji Sklepu HaloNet określa zasady korzystania z promocji w Sklepie internetowym 
HaloNet prowadzonym na stronie internetowej www.halonet.pl (zwanym dalej Sklepem HaloNet), a należącym 
do Tartel Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 18 (zwaną dalej Tartel).

2. Świadczenie  Usługi  telefonii  internetowej  opisanej  niniejszym  regulaminie  podlega  zasadom  opisanym  w 
Regulaminie świadczenia usługi  telefonii  internetowej  HaloNet  (zwanym dalej  Regulaminem) oraz zasadom 
opisanym w Regulaminie Sklepu HaloNet dostępnych na stronie internetowej www.halonet.pl.

3. Definicje zawarte w Regulaminie promocji Sklepu HaloNet zostały objaśnione w Regulaminie.

§2 [Zasady promocji]

1. Uprawnionym do korzystania z promocji Sklepu HaloNet jest każdy zarejestrowany Użytkownik rozliczający się 
w systemie przedpłaty (pre-paid).

2. Promocją Sklepu HaloNet objęty jest wybrany towar dostępny w Sklepie HaloNet. Towar,  który nie posiada 
informacji o promocji, nie jest objęty promocją Sklepu HaloNet.

3. Towar, który objęty jest promocją Sklepu HaloNet, posiada informację o ilości darmowych minut, jakie zostaną 
przydzielone Klientowi, który dokona zakupu tego towaru w Sklepie HaloNet.  

4. Podana przy każdym towarze objętym promocją Sklepu HaloNet ilość minut jest liczona według stawki 0,07 zł  
brutto za minutę połączenia. Droższe lub tańsze połączenia odpowiednio skracają lub wydłużają ilość minut.  
Wysokość stawek za połączenia określa Cennik dostępny na stronie internetowej www.halonet.pl.

5. Tartel zastrzega sobie zmianę ilości minut, jaka jest dodawana do sprzedawanego towaru bez powiadomienia. 
Tartel nie może zmienić tej ilości po zamówieniu towaru, który jest objęty promocją Sklepu HaloNet. 

6. Darmowe minuty zostaną dodane do wskazanego profilu lub konta telefonicznego po otrzymaniu przez Tartel  
kwoty podanej w zamówieniu za towar objęty promocją Sklepu HaloNet, na następny dzień roboczy.

7. Informację o nazwie profilu lub konta telefonicznego, do którego mają być dodane darmowe minuty należy 
podać podczas składania zamówienia lub do 7 dni po złożeniu zamówienia wysyłając wiadomość na adres 
email:  sklep@halonet.pl  numeru  zamówienia  dotyczącego  towaru  objętego  promocją  Sklepu  HaloNet.  W 
wypadku  późniejszego  podania  nazwy  profilu  lub  konta  telefonicznego  poprzez  adres  email,  dodanie 
darmowych minut nastąpi na następny dzień roboczy po otrzymaniu, o którym mowa powyżej.

8. W przypadku zwrotu towaru objętego promocją Sklepu HaloNet darmowe minuty zostaną odjęte podanego 
profilu  lub konta telefonicznego.  W przypadku zużycia  minut,  wartość  zużytych minut  jest  odejmowana od 
zwracanej kwoty za zwrócony towar. 

§3 [Okres trwania promocji]

1. Promocja Sklepu HaloNet trwa od 12.05.2011 roku do odwołania.  Tartel zastrzega sobie możliwość zmiany 
towarów objętych promocją oraz okresowego wyłączenia promocji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. O zakończeniu promocji Sklepu HaloNet Tartel powiadomi Użytkowników na 7 dni wcześniej poprzez informacje 
na stronie internetowej www.halonet.pl.

§4 [Postanowienia końcowe]

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszego  regulaminu  promocji  Sklepu  HaloNet  
zastosowanie  znajdują  postanowienia  Regulaminu,  Regulaminu  Sklepu  HaloNet,  ustawy  Prawo  
telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.


