
Regulamin Usługi „SMS własna nazwa”  

§1 [Przedmiot regulacji]

1. Niniejszy  Regulamin  „SMS własna  nazwa”  (zwany dalej  „Regulaminem  SMS WN”)  określa  zasady 

zamówienia i korzystania z usługi „SMS własna nazwa” (zwanej dalej „Usługą SMS WN”), świadczonej 

przez  Tartel Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 18 (zwaną dalej „Tartel”).

2. Świadczenie Usługi SMS WN podlega zasadom opisanym w Regulaminie świadczenia Usługi telefonii 

internetowej  HaloNet  (zwanej  dalej  HaloNet),  dostępnym  na  stronie  internetowej  www.halonet.pl 

(zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Pojęciom użytym w Regulaminie SMS WN  należy nadawać znaczenie określone w Regulaminie, chyba 

że Regulamin SMS WN stanowi wyraźnie inaczej.

§2 [Definicje]

1. Usługa SMS własna nazwa (Usługa SMS WN) – usługa polegająca na możliwości wysłania wiadomości 

SMS za pomocą usługi HaloNet z zaakceptowaną własną nazwą w nagłówku alfanumerycznym. 

2. Okres rozliczeniowy Usługi SMS WN – przedział  czasowy, który rozpoczyna się z pierwszym dniem 

danego miesiąca i kończy z ostatnim dniem tego miesiąca (włącznie). 

Wyjątek stanowi sytuacja gdy aktywacja Usługi SMS WN przypadła w innym dniu, niż pierwszy dzień 

miesiąca. W takim przypadku pierwszy Okres rozliczeniowy Usługi SMS WN rozpocznie się z pierwszym 

dniem aktywacji Usługi SMS WN, a zakończy z ostatnim dniem (włącznie) miesiąca, w którym dokonano 

aktywacji. Odpłatność za ww. niepełny okres rozliczeniowy będzie odpowiednio mniejsza w stosunku do 

opłaty za pełny Okres rozliczeniowy Usługi SMS WN.

§3 [Sposób aktywacji i realizacji Usługi SMS WN]

1. W celu aktywacji Usługi SMS WN Klient powinien wysłać wiadomość email na adres bok@halonet.pl z 

podaniem nazwy, którą chce użyć w nagłówku alfanumerycznym wiadomości SMS. Nazwa musi być 

zaakceptowana przez Tartel. Tartel zastrzega sobie możliwość odrzucenia niektórych nazw. 

2. Nazwa  nie  może  być  numerem  9-cio  cyfrowym  (np.  500600700).  Nazwa  nie  może  być  numerem 

skróconym (np. 71200). Nazwa może zawierać  maksymalnie 11 znaków z zakresu a-z, A-Z, 0-9 oraz 

dodatkowo znaki specjalne jak: spacja, kropka, myślnik. Nazwa nie może zawierać 4 lub więcej cyfr w 

ciągu (np. Test2011). Zabronione jest dodawanie nazw, które mogą wprowadzać w błąd, np. POLICJA. 

3. Aktywacji  Usługi  SMS  WN dokonuje  Tartel,  po  zaakceptowaniu  nazwy,  o  której  mowa  w  pkt.  1-2 

niniejszego  paragrafu,  na  podstawie  przesłania  (w  formie  skanu  na  email  bok@halonet.pl  lub 

papierowej) podpisanego Oświadczenia wyrażenia zgody na używanie podanej nazwy w nagłówkach 

alfanumerycznych w wiadomościach SMS, wysyłanych za pośrednictwem usługi HaloNet. Oświadczenie 

jest dostępne na stronie www.halonet.pl. 

4. Warunkiem aktywacji Usługi SMS WN w przypadku klientów prepaid jest posiadanie odpowiedniej ilości 

środków na swoim koncie, przez co rozumie się kwotę większą bądź równą wysokości abonamentu za 

Usługę SMS WN podanego w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu SMS WN. W przypadku klientów 

postpaid kwota abonamentu jest wliczana do faktury VAT wystawianej za korzystanie z HaloNet.
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5. Usługa  jest  włączana  przez  Tartel  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  akceptacji  nazwy  i  otrzymania 

podpisanego Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.

6. Na Profilu Klienta, w danym momencie może być aktywna tylko jedna Usługa SMS WN.

7. Korzystanie z Usługi SMS WN nie wpływa na cenę za wysyłkę wiadomości SMS.

8. Usługa SMS WN jest automatycznie blokowana, jeśli na koncie Klienta prepaid jest niewystarczająca 

ilość środków by pobrać abonament za Usługę SMS WN. W celu ponownej aktywacji Usługi SMS WN 

należy wpłacić odpowiednią kwotę oraz powiadomić Tartel.

9. W celu rezygnacji z Usługi SMS WN należy wysłać wiadomość email na adres bok@halonet.pl będąc 

zalogowanym na stronie HaloNet (wiadomość autoryzowana) lub z adresu email zarejestrowanego w 

profilu, w którym korzysta się z Usługi SMS WN. Usługa SMS WN zostanie dezaktywowana w ciągu 3 

dni roboczych. 

  

§4 [Cennik]

Opłata za Usługę SMS WN jest zgodna z Cennikiem i wynosi 25 zł netto. Kwota brutto wyliczona będzie zgodnie 

z obowiązującą stawką VAT.  

§5 [Postanowienia końcowe]

1. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  SMS  WN  zastosowanie 

znajdują  postanowienia  Regulaminu,  Cennika,  ustawy Prawo  telekomunikacyjne,  kodeksu cywilnego 

oraz innych właściwych przepisów prawa. 

2. Tartel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Usłudze SMS WN lub zaprzestania jej świadczenia 

w dowolnym momencie. O planowanej zmianie lub zaprzestaniu świadczenia Usługi SMS WN Tartel 

powiadomi Klienta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem 

ich w życie.

3. Skorzystanie z Usługi SMS WN oznacza akceptację niniejszego Regulaminu SMS WN.
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