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

Zmluva č. 12/1148/0013 [ 79392]
o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET,
zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET,
VS [ 0139325120]
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
I. ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:

Účastník:

ANTIK Telecom s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.
10988-V, IČO: 36 191 400, IČ DPH: SK2020045973
tel.: 055/3012345, fax: 055/6234401, e-mail: antik@antik.sk
bankové spojenie:
číslo účtu: 4003070918/7500
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice
za ktorého koná Ing. Igor Kolla
/ďalej len poskytovateľ/

Mesto Svit - knižnica

Priezvisko, meno:
Trvalé bydlisko: Štúrova 87, 059 21 Svit
Fakturačná adresa, ak je odlišná:
Fakturačný email:
Č.OP zákazníka: 00326607
Dátum narodenia:
Tel: mob.: 421 907 916145, tel.: fax: e-mail:
Bankové spojenie: .č.účtu:
/ďalej len účastník/
Účastník je FO

II. PRÍPOJNÉ MIESTO A TECHNICKÉ ÚDAJE

Internet
Špecifikácia služby:
ANTIK Štandard
Miesto poskytovania služby:
Štúrova 87, 059 21 Svit, 2p.
Počet počítačov pripojených k sieti:
1
Požadovaný termín aktivácie služieb podľa
tejto zmluvy: 24.04.2012

IP adresa v sieti: Získať adresu IP zo
servera DHCP automaticky.
Maska siete:
IP adresa brány:
Primárne DNS: Získať adresu DNS
servera automaticky.
Alternatívne DNS:

Server pre prichádzajúcu poštu:
pop3.antik.sk
Server odchádzajúcej pošty:
smtp.antik.sk
WEB mail:
http://mail.antik.sk
Názov e.mailového konta /user name/:
Heslo pre pripojenie /Password/:

Lehota prvého pripojenia k sieti: 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Koncové zariadenie pre službu INTERNET: zariadenia LAN ANTIK podľa čl. II. VZP INTERNET

Verejná telefónna služba
Koncové zariadenie pre telefónnu službu: IP telefón podľa preberacieho protokolu
Spôsob poskytnutia koncového zariadenia pre telefónnu službu: Podľa preberacieho protokolu a platnej Tarify
Požadovaný termín aktivácie služby: Lehota prvého pripojenia k sieti: 3 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy
PRIDELENÉ ČÍSLA

Tel. číslo

NDC

Typ

IP adresa

Prihlasovacie meno

SIP heslo

Web heslo

Prípojné miesto
Štúrova 87, 2p., 05921 Svit

Popis telefónnej služby podrobne špecifikovaný v TARIFE, ktorá obsahuje i podmienky jej poskytovania a prípadnej zmeny - PROGRAM VOIP Antik Credit
Zákazník žiada/nežiada zverejniť svoje telefónne čísla v telefónnom zozname s uvedením údajov – meno, priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo tak, ako sú uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na
účel telefónneho zoznamu, Relevantnými údajmi fyzickej osoby sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. O nezaradenie osobných údajov do telefónneho zoznamu,
overenie, opravy alebo ich odstránenie môže zákazník poskytovateľa požiadať písomne kedykoľvek po uzatvorení zmluvy.
Povinnosť vrátiť telefónny prístroj sa riadi Tarifou VTS

Televízia
V mieste pripojenia do INTERNETU podľa tejto zmluvy. Dátum aktivácie služby TELEVÍZIA dňom prevzatia služby INTERNET.

III. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ
účastníkovi v prípojnom mieste odplatne zriadiť a odplatne poskytovať 24 hodín denne počas trvania tejto zmluvy pripojenie k sieti INTERNET prostredníctvom siete LAN ANTIK za
podmienok podľa VZP ANTIK pre zriadenie a poskytovanie pripojenia do siete INTERNET, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a účastník sa zaväzuje platiť za zriadenie pripojenia a poskytovanie
prístupu do siete INTERNET odplatu v zmysle CENNÍKA ANTIK v lehotách stanovených v SPLÁTKOVOM KALENDÁRI 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 „INTERNET“/,
zriadiť účastníkovi prístup k verejnej telefónnej sieti v prípojnom mieste, sprístupniť mu súvisiace služby a tieto mu poskytovať počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto
zmluve so špecifikáciou služby – PROGRAM VOIP Antik Credit - a účastník sa zaväzuje platiť mu za to odplatu v zmysle platnej tarify, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené
v tejto zmluve, VZP ANTIK pre pripojenie a poskytovanie verejnej telefónnej služby, Tarife ANTIK, 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“/,
poskytovať účastníkovi bezodplatne 24 hodín denne službu TELEVÍZIA CEZ INTERNET /ďalej len „TELEVÍZIA“/, ktorá umožňuje účastníkovi prostredníctvom služby Internet sledovať
programy STV 1, STV 2, JOJ, TA 3, Markíza v kvalite ,,best effort“. Programová ponuka je poskytovaná na základe súhlasu vysielateľov a rozhodnutia o registrácii retransmisie.

IV. TRVANIE ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V. CENA

Služba INTERNET
INŠTALAČNÝ POPLATOK: 0,03 € ( 1 Sk )
Prevzal: Krajč
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

Služba VTS

Služba TELEVÍZIA

PODĽA PLATNEJ TARIFY VTS PRE
PROGRAM VOIP Antik Credit

BEZ POPLATKU

Zúčtovacím obdobím pri všetkých poskytovaných službách je jeden kalendárny mesiac. V prípade, ak bude zákazníkovi zasielaná faktúra, zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za poskytované
služby vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. 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.
Cena za službu VTS je platná za predpokladu neexistencie dlhu po splatnosti účastníka voči poskytovateľovi za služby INTERNET. V prípade vzniku takéhoto dlhu po splatnosti za služby
INTERNET je účastník povinný zaplatiť za VTS počínajúc mesiacom, v ktorom došlo k omeškaniu platby účastníka 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 článkom 4.11
Tarify VTS - cena pre "Iný zákazník" a vyššie uvedený program a to za každý mesiac, v ktorom trvá omeškanie účastníka s platbou za služby INTERNET.
VŠETKY PLATBY ZA SLUŽBY PODĽA TEJTO ZMLUVY UHRÁDZA ÚČASTNÍK POSKYTOVATEĽOVI PREVODOM NA JEHO BANKOVÝ ÚČET 4003070918/7500, ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám.
Osloboditeľov 5, 040 01 Košice S UVEDENÍM V.S.: [ 0139325120]
Používanie zapožičaného telefónneho prístroja: BEZ POPLATKU – okrem prípadov špecifikovaných v TARIFE
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK

VI. PRÍLOHY K ZMLUVE
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:
1. Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK pre poskytovanie služieb v sieti INTERNET
2. Splátkový kalendár platný v roku uzatvorenia zmluvy
3. Preberací protokol
4. Všeobecné zmluvné podmienky VTS a reklamačný poriadok VTS
5. Tarifa VTS
6. Iné : - plnomocenstvo udelené účastníkom na uzatvorenie tejto zmluvy,
- výpis z OR, ŽR zákazníka
- .......................... *
Účastník potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že mu pred podpisom tejto zmluvy boli odovzdané všetky vyššie uvedené prílohy k tejto zmluve, tieto si podrobne prečítal a je si vedomý toho,
že tieto obsahujú záväzné ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán a tvoria súčasť tejto zmluvy.

VII. ĎALŠIE USTANOVENIA
1. Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie označené koncové zariadenia pre pripojenie k sieti INTERNET, pre používanie VTS a využívanie služby TELEVÍZIA prevzal dňom podpisu
tejto zmluvy a tieto ostávajú vlastníctvom poskytovateľa.
2. Vlastníkom zapožičaných koncových zariadení pre poskytovanie jednotlivých služieb zostáva poskytovateľ. Zákazník sa zaväzuje platiť za nájom koncových zariadení poplatky podľa
Cenníka služieb INTERNET, Tarify VTS a Tarify Tango DTv, pokiaľ zo zmluvy alebo z príloh k tejto zmluve nevyplýva, že sa jedná o bezplatné poskytnutie koncových zariadení. Zákazník sa
zaväzuje používať koncové zariadenia v súlade s návodom na ich obsluhu a vykonať všetky opatrenia na ich ochranu v rozsahu, v akom je tom možné od zákazníka spravodlivo požadovať.
Zákazník nie je oprávnený do týchto zariadení akýmkoľvek spôsobom zasahovať, nie je oprávnený ich odovzdať tretej osobe, založiť alebo inak zaťažiť. Poskytovateľ je oprávnený s týmito
zariadeniami nakladať podľa svojho uváženia, najmä ich meniť, dopĺňať, premiestňovať, upravovať alebo kontrolovať, k čomu je mu povinný zákazník poskytnúť potrebnú súčinnosť. Vznik
povinnosti vrátiť poskytovateľovi zapožičané zariadenia je upravený vo VZP a v Tarife k jednotlivým službám.
3. Pre platnosť zmeny cien služieb alebo tarify sa vyžaduje ich oznámenie účastníkovi spôsobom uvedeným vo VZP a zákone č. 610/2003 Z.z.
4. Podľa dohody zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 ObchZ sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Účastník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripojenia podľa tejto zmluvy a potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom
pripojenia a prevádzky služby.
6. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby alebo zriadenie prístupu k nej alebo vyžadujú demontáž zariadení pre pripojenie
nevyhnutných a ktoré nezávisia od vôle poskytovateľa, môže poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom účastník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ je oprávnený vykonať šetrenie za účelom zistenia realizovateľnosti služby a účastník je povinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť
8. Pokiaľ sa vo VZP uvádza zmluva o pripojení k sieti internet, alebo zmluva o VTS, rozumie sa ňou táto zmluva v príslušnej jej časti.
9. Účastník vyhlasuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky siete internet.
10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade vzniku nedoplatku na platbách podĺa tejto zmluvy stráca účastník dňom vzniku omeškania právo na využivanie služby TELEVÍZIA a to až do
úplnej úhrady dlhu. V prípade vzniku dlhu po splatnosti účastníka na platbách za službu INTERNET nezaniká účastníkovi právo používať službu VTS.
11. Zákazník je oprávnený vypovedať túto zmluvu v trojmesačnej výpovednej dobe aj bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej
lehote jednotlivo aj len pokiaľ ide o poskytovanie služby INTERNET alebo služby VTS alebo služby Tango DTv z dôvodu, že ďalej nemôže poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo v
potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.
12. Ukončiť zmluvu alebo niektorú zo služieb je možné i ostatnými spôsobmi podľa VZP alebo Tarify, s tým, že v prípade, ak účastník vypovie zmluvu, alebo vypovie poskytovanie aspoň
jednej zo služieb, zmluva zaniká pokiaľ ide o všetky na jej základe poskytované služby, uplynutím výpovednej lehoty.
13. Dočasné prerušenie poskytovania služieb podľa tejto zmluvy poskytovateľ nie je povinný umožniť.
14. Poskytovateľ nestanovuje pre využívanie jednotlivých druhov služieb splnenie minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Zákazník nie je povinný žiadnu službu využívať vo
vopred stanovenom rozsahu, nevyužívanie služby zo strany zákazníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností. Zákazník je povinný plniť všetky svoje zmluvné povinnosti
bez ohľadu na to, či službu využíva alebo nevyužíva.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že predchádzajúca zmluva uzatvorená medzi nimi pod číslom ............................... zaniká ku dňu ............... .

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ:
V Košiciach, dňa 24.04.2012

Poskytovateľ:

Účastník:
V Košiciach, dňa 24.04.2012

VR

.............................................................
ANTIK Telecom s.r.o.

Zákazník:

VR

.............................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Zákazník v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov
udeľuje /
neudeľuje týmto poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich
osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a
telefónne číslo 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 i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú, pričom zákazník berie na vedomie, že
tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v písomnej forme.

V Košiciach, dňa 24.04.2012

Zákazník:

.............................................................

eManager v1.8.4 © 2002-2008 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice. Vystavil: Plučinský Maroš

Príloha č. 1

PLATOBNÝ KALENDÁR
Nie je daňový doklad (variabilný symbol č. 0139325120)
k zmluve č. 12/1148/0013 [79392]
o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET zo dňa 24.04.2012 uzavretej medzi

poskytovateľom

ANTIK Telecom s.r.o.

Mesto Svit - knižnica

so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
IČ DPH: SK2020045973
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, odd. Sro, vl. č. 10988-V
zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti
číslo účtu: 4003070918/7500
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040
01 Košice

Štúrova 87
059 21 Svit

a zákazníkom

Mesto Svit - knižnica
so sídlom Štúrova 87, 059 21 Svit
Identifikačné číslo: 00326607
Telefón: mob.: 421 907 916145, tel.:
Bankové spojenie: , .

Informácie pre platbu bankou
Číslo účtu prijímateľa:

Fax:

4003070918/7500

Názov banky:

ČSOB a.s.

Variabilný symbol:
Spôsob platby: prevodný príkaz alebo vklad
na účet v ČSOB a.s.

0139325120

Konštantný symbol:

0308 - platba za služby

Špecifický symbol:

Preberací protokol zo dňa:
Inštalačný poplatok:
Ďalšie poplatky:
Mesačný paušál:

neuvádza sa

24.04.2012
0,03 € s DPH 20% ( 1 Sk )
0,00 € s DPH 20% ( 0 Sk )
0,03 € s DPH 20% ( 1 Sk )

Inštalačný poplatok a ďalšie poplatky
Dátum dodania

Daňový základ

DPH 20%

K úhrade

24.04.2012

0,00 €

0,03 €

0,03 €

1 Sk

24.04.2012

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 Sk

Spolu:

0,00 €

0,03€

0,03 €

1 Sk

Mesačný rozpis
Obdobie/Dátum dodania

Počet dní

Internet

VTS

K úhrade
*

Splatnosť
*

*

14.05.2012

24.04.2012 - 30.04.2012

7

0,01 €

0,00 €

01.05.2012 - 31.05.2012

31

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.06.2012

01.06.2012 - 30.06.2012

30

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.07.2012

01.07.2012 - 31.07.2012

31

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.08.2012

01.08.2012 - 31.08.2012

31

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.09.2012

01.09.2012 - 30.09.2012

30

0,03 €

0,00 €

*

0,03 €

*

1,00 Sk

*

14.10.2012

01.10.2012 - 31.10.2012

31

0,03 €

0,00 €

*

0,03 €

*

1,00 Sk

*

14.11.2012

01.11.2012 - 30.11.2012

30

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.12.2012

01.12.2012 - 31.12.2012

31

0,03 €

0,00 €*

0,03 € *

1,00 Sk *

14.01.2013

0,01 €

0,00 Sk

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK
*plus hovorné za daný mesiac podľa pravidelnej mesačnej faktúry.
Vystavil: Plučinský Maroš

V Košiciach, dňa 2.5.2012
© 2002-2008 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, O40 01 Košice | antik@antik.sk

Príloha č. 2

PREBERACÍ PROTOKOL
k zmluve č. 12/1148/0013 [79392]
o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ
INTERNET zo dňa 24.04.2012 uzavretej medzi

poskytovateľom

ANTIK Telecom s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO: 36 191 400
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988-V
zastúpený Ing. Igor Kolla, konateľ spoločnosti

a zákazníkom

Mesto Svit - knižnica
Štúrova 87, 059 21 Svit
Identifikačné číslo: 00326607

Vyhlásenie zákazníka
Zákazník podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzuje, že bolo poskytovateľom pripojenia vykonané riadne a funkčné pripojenie
zariadenia zákazníka. Pripojenie a inštalácia boli zákazníkom odskúšané a zákazník potvrdzuje, že sú bez chýb a spĺňajú jeho požiadavky
pokiaľ ide o všetky služby podľa tejto zmluvy. Zákazník zároveň potvrdzuje, že všetky služby, ktoré sa mu zaviazal podľa tejto zmluvy
poskytovať poskytovateľ, sú plne funkčné.

Špecifikácia

Tento protokol sa dňom jeho podpísania zákazníkom stáva neoddeliteľnou súčasťou vyššie označenej zmluvy.

V Košiciach, dňa 24.04.2012

VR

.............................................................................................
pečiatka a podpis zákazníka alebo splnomocneného zástupcu zákazníka
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Vaša nová Antik Linka
Vašu Antik Linku ste obdržali spolu s pripojením na Internet a každému kto ju vlastní môžete volať bezplatne na
telefónne čísla v tvare 055 / 30 xx xxx. Na Vaše telefónne číslo sa dovolá ktokoľvek z celého sveta.

Vaše telefónne číslo

Voláte zadarmo

0523042704
(Rovnocenné
s
poskytovateľov.)

pevnými

linkami

iných

Ako si doplniť kredit?
Dobite si kredit prevodným príkazom na účet Antiku,
uvedeným na zmluve a to v hodnotách : 3; 6; 10; 13
alebo 16 €

Kontrola spotreby
Svoju aktuálnu spotrebu si môžete kedykoľvek
skontrolovať na adrese http://voip-info.antik.sk
Prihlasovacie meno: 523042704

Všetkým Vaším známym, ktorí vlastnia Antik Linku
voláte 24 hodín, 7 dní v týždni úplne zadarmo.
Odporučte preto túto službu každému a môžete s ním
telefonovať neobmedzene, bez toho aby ste minuli
jedinú korunu. Stačí ak vyplnia objednávku na
www.antik.sk telefónnych sietí sa dovolajú za bežné
tarify ako na pevnú linku

Získajte viac
Aktivovaním programu Volám 30+10 získate až 30
voľných minút na pevné linky do 39 krajín sveta
a 10 voľných minút do mobilných sietí na
Slovensku. Po prevolaní predplatených minút môžete
telefonovať s cenami o 30% lacnejšími lacnejšími
ako pri kreditnom programe. To všetko len za cenu
od 0 € s DPH mesačne

Prihlasovacie heslo: OaYoB6

Ako si objednať paušál
Kontrola spotreby hlasom
Dobite si kredit prevodným príkazom na účet Antiku,
uvedeným na zmluve a to v hodnotách : 3; 6; 10; 13
alebo 16 €

Virtuálny fax
Využite možnosť faxovania pomocou internetu. Viac
informácií na čísle 055/30 12345

Paušál
si
môžete
objednať
na
stránkach
www.antik.sk, na čísle 055 / 30 12345 alebo
návštevou spoločnosti Antik na ulici Čárskeho 10 v
Košiciach alebo v OC Optima

Telefónny zoznam
Telefónnych účastníkov sieti Antik nájdete v
telefónnom zozname na internetovej stránke
www.antik.sk/telefonny-zoznam.

Niečo nefunguje?
Skôr ako nás budete kontaktovať, skúste manuálne
resetovať Váš telefónny prístroj. Urobíte to
jednoducho - odpojením napájacieho kábla elektrickej
siete a jeho opätovným zapojením.

Máte problém? Volajte 055 / 30 12345

