
/, --Tel. servis: 055/3012345, 055/6234400, Administrátor: antik@antik.sk 

Zmluva č. 15/2291/0001 [ 98369] 
o zriadení a p�skytovaníyripojenia k sieti INTERNET, , 

zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFONNEJ SLUZBY a zriadení služby TANGO DIGITALNA TELEVIZIA, VS 
[ 0110640145] 

uzatvorená podľa § 44 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení 

ANTI K Telecom s.r.o. 
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice 

Obchodné meno: &.ci1n.,, ..... 

zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 
10988-V, IČO: 36 191 400, IČ DPH: SK2020045973 

Sídlo: Lutherovo námestie 1, 056 01 Gelnica 
Fakturačný email: pacholska.slavka@atk.sk 
Za právnickú osobu koná: Mgr. Pacholská Slávka 
IČO: 35544147 tel.: 055/3012345, fax: 055/6234401, e-mail: antik@antik.sk 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 4003070918/7500 

DIČ: 2021649751 
Mob: 421 915 965176 

ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice 
za ktorého koná Ing. Igor Kolla 
/ďalej len poskytovateľ/ 

Zákaznícky kľúč: 1584-3687-8170-3463 
Variabilný symbol: 0110640145 
/ďalej len zákazník/ 

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ 
- zákazníkovi v prípojnom mieste odplatne zriadiť a odplatne poskytovať 24 hodín denne počas trvania tejto zmluvy pripojenie k sieti INTERNET 
prostredníctvom siete optickej, metalickej a bezdrôtovej siete ANTIK za podmienok podľa Všeobecných zmluvných podmienok /ďalej len „VZP"/ ANTIK 
pre zriadenie a poskytovanie pripojenia do siete INTERNET, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a zákazník sa zaväzuje platiť za zriadenie pripojenia a 
poskytovanie prístupu do siete INTERNET odplatu v zmysle CENNÍKA ANTIK v lehotách stanovených touto zmluvou a ustanovení zák.č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách a obchodnom zákonníku, ktorými sa zmluvný vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi /ďalej len služba „INTERNIT'/ 

- zriadiť zákazníkovi prístup k verejnej telefónnej sieti Antik v prípojnom mieste, sprístupniť mu súvisiace služby a tieto mu poskytovať počas trvania 
tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve so špecifikáciou služby uvedenej v tejto zmluve a TARIFE pre poskytovanie Verejnej telefónnej 
služby Antik Linka /ďalej len „TARIFA VTS"/ a zákazník sa zaväzuje platiť mu za to odplatu v zmysle platnej TARIFY VTS, pričom práva a povinnosti 
zmluvných strán sú upravené v tejto zmluve, VZP ANTIK pre pripojenie a poskytovanie verejnej telefónnej služby, TARIFE VT5, Reklamačnom poriadku 
ANTIK, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, ustanovení zák.č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a obchodnom zákonníku, ktorými sa zmluvný 
vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi /ďalej len „VTS"/ 
- zriadiť a poskytovať zákazníkovi v prípojnom mieste odplatne/bezodplatne podľa druhu zákazníkom zvoleného balíka 24 hodín denne službu Tango 
Digitálna Televízia počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve so špecifikáciou služby uvedenej v tejto zmluve a TARIFE Tango 
Digitálna Televízia a zákazník sa zaväzuje platiť mu za to odplatu v zmysle platnej tarify, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v 
tejto zmluve, VZP Tango Digitálna Televízia, Tarife Tango Digitálna Televízia, Reklamačnom poriadku Tango Digitálna Televízia, ktoré sú súčasťou tejto 
zmluvy, ustanovení zák.č.308/2000 Z .z. o vysielaní a retransmisii a obchodnom zákonníku, ktorými sa zmluvný vzťah podľa dohody zmluvných strán 
riadi /ďalej len „Tango DTv"/ 
v prípade poskytovania jednotlivých služieb na bezdrôtovej sieti sa tieto poskytujú v kvalite „best effort", ktorá je definovaná ako sieťová služba, ktorá 
negarantuje množstvo a rýchlosť prenášaných dát. V rámci tohto režimu všetci užívatelia získavajú službu v maximálnej kvalite v závislosti na 
variabilnom dátovom toku a aktuálnom zaťažení siete, ktorú operátor vie zabezpečiť bezdrôtovou technológiou dostupnou vo voľnom frekvenčnom 
pásme/ 

Internet 

Miesto poskytovania služby (adresa 
pripojenia): 
Lutherovo námestie 1, 056 01 
Gelnica, posch.: O 

Počet počítačov pripojených k sieti: 
1 

Názov služby: ANTIK WIRELESS 

Server pre prichádzajúcu poštu [Incoming mail server 
(POP3)]: 
popl.anti k.s k 
Server odchádzajúcej pošty [Outgoing mail server (SMTP)]: 
smtp.antik.sk 
WEB mail: 
mail .antik.sk 

Názov emailového konta (User Name): 
pacholska.slavka@atk.sk 
Heslo pre pripojenie (Password): ZpYdS6 

Dátum pripojenia: 23.04.2015 
Lehota prvého pripojenia k sieti: 10 dní od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy 

IP adresa počítača v sieti [IP address]: 
Získať adresu IP zo servera DHCP 
automaticky. 

DNS [DNS server]: 
Získať adresu DNS servera 
automaticky. 

Začiatok platenia pravidelných poplatkov: 
23.04.2015 

Popis služby: Pripojenie do garantovanej 192kbit/s siete zdieľanej ostatnými účastníkmi„ Koncové zariadenie pre službu: zariadenia LAN ANTIK 
podľa čl. II. VZP 

Verejná telefónna služba 
Táto služba nebola objednaná 

Televízia 
Táto služba nebola objednaná 



, 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva ako celok zaniká v prípade súčasného alebo postupného zániku zmluvného vzťahu INTERNET, 
VTS a Tango DTv. 
2. Jednotlivé zmluvné vzťahy, ktorých predmetom je poskytovanie služby INTERNET, VTS a Tango DTv, môžu zaniknúť aj samostatne spôsobmi podľa
VZP k jednotlivým službám. Prerušenie poskytovania jednotlivých služieb podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa sa riadi VZP a Tarifou pre službu 
INTERNET, VTS Antik a Tango DTv. Zákazník súhlasí s tým, aby v prípade, ak budú splnené podmienky pre prerušenie služby INTERNET, bolo súčasne 
z tohoto dôvodu prerušené i poskytovanie služby Tango DTv a služby VTS Antik, okrem núdzových volaní. 
3. ANTIK je oprávnený vypovedať túto zmluvu ako celok alebo od tejto zmluvy ako celku odstúpiť, a to pokiaľ ide o všetky služby aj v prípade, ak budú 
naplnené iba dôvody pre výpoveď alebo odstúpenie od tej časti zmluvy, ktorá upravuje poskytovanie služby INTERNET 

INŠTALAČNÝ POPLATOK: podľa faktúry 
Výška pravidelných mesačných poplatkov 
podľa aktuálneho cenníka v čase pripojenia 
0,03 € ( 1 Sk ) splatný podľa daňového 
dokladu za daný mesiac 
INÉ PLATBY: podľa Cenníka ANTIK 

Táto služba nebola objednaná Táto služba nebola objednaná 

2. Zúčtovacím obdobím pri všetkých poskytovaných službách je jeden kalendárny mesiac. Zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za poskytované služby vo 
výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, ktorá mu bude zaslaná. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr na e-mailovú adresu 
uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania e-mailom zo strany poskytovateľa. V prípade, ak zákazníkovi 
nebude doručená elektronická faktúra ani do 3 dní po skončení zúčtovacieho obdobia, zákazník je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 
24 hodín, oznámiť poskytovateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu zákazníka. 
3. Všetky platby podľa tejto zmluvy uhrádza zákazník poskytovateľovi na jeho bankový účet 4003070918/7500 s uvedením
variabilného symbolu [ 0110640145]. Poukázanie platby zákazníkom bez uvedenia variabilného symbolu nemá za následok zánik dlhu. Uhrádzať
platby je možné aj v hotovosti v sídle poskytovateľa na Čárskeho 10, 040 01 Košice na zákazníckom oddelení. Zákazník o uhradení platby dostane 
doklad o zaplatení. 
4. V prípade, ak zákazník neuhradí riadne a úplne poskytovateľovi čiastku, na úhradu ktorej vznikol poskytovateľovi nárok, zmluvné strany sa dohodli, 
že čiastočná úhrada bude započítaná poskytovateľom pomerne na pohľadávky poskytovateľa za jednotlivé služby. Podľa dohody zmluvných strán sa 
čiastočná úhrada započítava najprv na najstarší dlh zákazníka na istine, potom na ostatné dlhy zákazníka na istine podľa času ich splatnosti a následne 
na príslušenstvo pohľadávky, a to najprv na úrok z omeškania splatný najskôr a nakoniec na ostatné príslušenstvo. V prípade, ak je pohľadávka 
poskytovateľa predmetom vymáhania v súdnom alebo exekučnom konaní a zákazník uhradí akúkoľvek platbu na účet advokáta zastupujúceho 
poskytovateľa v súdnom alebo exekučnom konaní, započíta sa poskytnutá platba najprv na trovy právneho zastupovania advokáta. 
5. Zákazník a poskytovateľ sa dohodli, že pri vzniku dlhu po lehote splatnosti na strane zákazníka pristúpi poskytovateľ k prerušeniu poskytovania
služieb podľa tejto zmluvy v poradí 1. Tango DTv, 2. VTS /okrem núdzových volaní/, 3. INTERNET, pričom prerušiť poskytovanie Tango DTv možno 
ihneď po vzniku dlhu po splatnosti zákazníka a ostatné služby s časovým odstupom podľa uváženia poskytovateľa. 
6. Cena za službu VTS je platná za predpokladu neexistencie dlhu po splatnosti zákazníka voči poskytovateľovi za služby INTERNET. V prípade vzniku 
takéhoto dlhu po splatnosti za služby INTERNET je zákazník povinný zaplatiť za VTS počínajúc mesiacom, v ktorom došlo k omeškaniu platby zákazníka 
za služby INTERNET, mesačnú odplatu na základe mimoriadnej faktúry vystavenej podľa článku III bod 4 písmeno h VZP VTS Antik, alebo riadnej 
faktúry. Mimoriadna faktúra a následne riadne mesačné faktúry budú vystavené vo výške určenej článkami 4.10.1 a 4.10.2 Tarify VTS - cena pre "Iný 
zákazník" a vyššie uvedený program a to za každý mesiac, v ktorom trvá omeškanie zákazníka s platbou za služby INTERNET. 



1. za koncové zariadenie sa pre účely tejto zmluvy považuje: Set-Top-Box, IP telefón, bezšnúrový telefón, IP brána, anténny bezdrôtový set, router,
switch, špecifikované v preberacom protokole k tejto zmluve. 
2. Právo zákazníka užívať koncové zariadenie zaniká v prípade zániku tejto zmluvy, v prípade, že posk)tovanie služl:>y podľa tejto zmluvy bolo
prerušené poskytovateľom pre nesplnenie si zmluvných povinností zákazníka, alebo v prípade ak sa zákazník dostane do omeškania s úhradou 
akejkoľvek splatnej platby poskytovateľa, podľa toho, čo nastane skôr. 
3. V prípade, ak zanikne právo zákazníka užívať koncové zariadenie, je zákazník do 3 dní odo dňa zániku užívať koncové zariadenie pov inný koncové
i.aradenle vrát iť nepoškodené, plne funkčné, kompletné v pobočke poskytovateľa. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zákazník poruší povinnosť uvedenú v ď. vrn. bod 3 zmluvy, je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške predajnej ceny zapožičaného koncového zariadenia určenej v preberacom protokole k tejto zmluve a to do 15. dňa v kalendárnom 
mesiaci, nasledujúcom bezprostredne po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol zákazník podľa ď. VIII. bod 3 zmluvy povinný koncové i.arladenle vrátiť. 

1. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečlall, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvným i stranam i.
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Zákazník: 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov: J 
Zákazník v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z:z., o &nrane osobných údajov O udeľuje / lx! neudeľuje týmto poskytovateľovi súhlas na 
používanie a spracovanie �ojlch osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol tým, že mu Ich sp�pnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu 
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne &Io zákazníka pre marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb 
poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania Informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a Iných aktivitách, ako 1 
zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurďtú, pričom zákazník berle edomle, že tento
súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v pí&>mnej fonne. �- "'· 0 ;_::,·.-· ,.1,; _: ���ed,ej fäoiy 

V Košiciach, dňa 23.04.2015 Zákazník: 
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