
Tel. servis: 055/623 44 OO v čase 8:00- 22:00 (každý deň), Administrátor: antik@antik.sk 

ZMLUVA č. 12/1810/0065 [83402] 
o poskytovaní služieb v sieti Internet 

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi 

poskytovateľom pripojenia a zákaznikom 

ANTIK Telecom s.r.o. Obec Vojany 
so sídlom Čárskeho 10, 040 Ol Košice ' so sídlom Vojany 72, 076 72 Vojany 
IČO: 36 191 400 IČ DPH: SK2020045973 Zapísaný v obchodnom registri: 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, v!. č. 10988-V zastúpený: Czinke Štefan 
zastúpený Ing. Igor Kolla, kooater spoločnosti IČO: 00332127 
číslo účtu: 4003070918 l 1500 DIČ: 2020540137 
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, 040 Ol Košice ' Telefón: mob.: 421 907 937755, tel.: Fax: 

(ďalej len poskytovateľom) E-mail: 
Fakturačný email: ainke.stefan2@atk.sk 
Bankové spojenie: , 

(ďalej len zákazník) 

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ pripojenia vytvoriť pre zákazníka prípojné miesto siete INTERNET prostredníctvom siete ANTIK Telecom s.r.o./ďalej len LAN AntikJ a počas trvania 
tejto zmluvy zabezpečiť zákazm'kovi možoosť pripojenia na sieť INTERNET 24 hodin denne a zákazník sa zaväzuje platiť za to poskytovateľovi pripojenia oc!platy podľa tejto zmluvy. 

Údaje o pripojnom mieste a nastaveni prístupových parametrov 
! . 

Miesto poskytovania služby (adresa Server pre prichádzajúcu poštu [Incoming mail server (POP3)]: 
pripojenia): pop3.antik.sk 

, Vojany 72.076 72 Vojany, posch: O Sefver odchádzajúcej pošty [Outgoing mail server (SMTP)]: 

Počet počítačov pripojenYch do siete: 

l 

Základn_é_údaje ~poskytovanej s1uibe: 

smtp.antik.sk 
WEB mail: 

mail.antik.sk 

Názov emailového konta (User Name): 
czinke.stefan2@atk.sk 

Heslo pre pripojenie (Password): VjHmV2 

Dátum pripojenia: 20.09.2012 

IP adresa počítača v sieti (IP address]: 

172.25.12.61 
Maska siete [subnet mask]: 

255.255.255.0 
IP adresa brány (default gateway): 

172.25.12.254 
Primárne DNS [preffered DNS server]: 

172.25.12.254 
Alternatívne DNS [altemate DNS server]: 

88.212.8.8 

Názov služby: ANTIK WIRELESS Lehota prvého pripojenia k sieti: 10 dní od 
nadobudnutia účinností zmluvy 

Zaôatok platenia pravidelných poplatkov: 20.09.2012 

Popis služby: Pripojenie do garantovanej 192kbit/s siete zdieranej ostatnými účastníkmi. Koncové zariadenie pre službu: zariadenia LAN ANTIK podľa čL II. V2P 

Platobné podmienky: 

: Inštalačný poplatok: 

'0,03€(1Sk) 

Výška pravidelných mesačnYch poplatkov 
podľa aktuálneho cenníka v čase 
pripojenia: 

0,01€(0Sk) 

Doba trvania zmluvy: neurčitá 

i Ďallle ustanovenia: 

Ďalšie poplatky pri inštalácii: 

0,00 €( O Sk) 

Splatoosť pravidelných uživateťských poplatkov: 

podl'a daňového dokladu 
Zúčtovacie obdobie: kalendárny mesiac 

Pnlohy k zmluve: l. Platobný kalendár, 2. Preberací protokol 

Inštalačný poplatok a ďalšie poplatky prevzal: 

Potoczky 

Spôsob platby: 
prevodný príkaz alebo vklad na účet v ČSOB, 

l. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie označené kompletné vybavenie a doplnkové zanaden1a služby, ktoré sU vo vlastníctve poskytovateľa, preberá dllom podpisu preberac1eho protokolu. 
2. Vlastníkom zapol;čan'(th koncovVch zariadení zostáva poskytovater. Účastník sa zaväzuje používať koncové zariadenia v súlade s návodom na ich obsluhu a vykonať~ opatrenia na ich ochranu v rozsahu, v 

akom je to možné od účastn1'ka spravodli-.o požadovať. Účastník nie je oprávnený do t'i'thto zariadení akýmkol'vek spôsoOOm zasahovať, nieje oprávnený kh odovzdať tretej osobe, založiť aletlo inak zaťaž1ť. 
Poskytovater je oprávnený s tým1to zanadeniami nakladať podra svojho uváženia, najmä ich meniť, dopl~ať, premiestl\ovať, upravovať alebo kontrolovať, k čomu je mu pov.nný účastník poskytnúť potrebnú 
súčinnost'. Vznik povinnosti vrátiť poskytovaterovi zapožičané zariadenia je upravený vo VZP. 

3. Poskytovater si vyhradzuje prá-.o na zmeny v cenníku (sadzby poplatkov) z dôvodu preukázateľného zv#enia nákladov spojen~h s poskytovaním služ~eb v sieti Internet, ktoré je povinný zákazníkovi oznámiť 
sp&obom uvedeným vo ~n'{th zmluvn~h podmienkach. 

4. V prípade, ak bude zákazníkovi zasieaná faktúra, zákazník sa zaväzuje uhradiť poplatok za poskytované službu vo ~ke a v lehote sJMtnosti uvedenej vo faktúre. Zákazník súhlasí s elektronickým zasieianím faktúr 
na e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania e-ma 1Iom zo strany poskytovateľa. V prípade, ak zákaznikovi nebude doručená elektronická faktúra am do 3 
dní po skončení lÚčtovac~o obdobia, zákazník je povinný túto skutOCoosť bezodkl.ldne, najneskéir do 24 hodín, oznámiť poskytovatefovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za dO!l.!Čenú dňom jej odosl."!nia 
na e-mailo.-ú adresu zákazníka. 

5. Poskytovater je oprávnený zmeniť poskytovanú službu l rozsah, kvalita, a pod./ iba z te.::hn~eký!;:h dÔYOdQ.o, na základe ktOrfch bez svojho zavinenia nem6že zákazníkovi poskytovať pôvodnú služoo. O tYchto 
zmenách je povinný bez zbytočného odkladu informovať zákazníka. 

6. Podra dohody zmluvnýth strán podra § 262 ods. l ObchZ sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7. Zákazník vyhlasuje, :!e neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripoje(lia podra tejto zmluvy. 
8. Zakazník vyh~je, že bol oOOznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky siete ako aj s obsahom reklamačného ponad ku a s cenníkom služieb poskytovan~h spoločn05ťou ANTIK Telec:om s.r.o. , ktoré sú voľne 

dostupn(\ na 1nten~ stránke http://www.antik.sk. 
9. Pre prípad, že po uzavretí tejto zmluvy vyjdú na )<Ivo okolnosti, ktoré znemožňujÚ pripoJenie, alebo vyžadujú demontáž zariadení pre pripojenie nevyhnutn~h a ktoré nezávtslil od VÔMl' poskytovatera, môže 

poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad dopos.ar zapjaten~h poskytovaterovt. 
10. Poskytovater nestanovuje pre V"f'Jžlvanie služby splnenie minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Zálcamík nie Je povinný službu V"fiJŽÍVilť vo vopred stanovenom rozsahu, nevyužfvanie služby zo 

strany zákazníka ~k nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvn)Ôch povinností. Zákaznik je povinný plniť~ svoje zmluvné povinnosti bez ohľadu na to, či službu využíva alebo nevyužíva. 
ll. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom. 
12. Zmluvné strany vyhlaSUJÚ, že sl zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na mak súhlasu ju podpisujú. 
13. Táto zmluva nadobúda účinnosť dllom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
14. Zákazník podpisom pod touto zmluvou potvrdzuje so.ihlas so ~becnými zmluvnými podmienkami uvedenými na rube tejto zmluvy. TaktieŽ súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa boli zasielané oznamy s 

1nformačnym obsahom Zi§rovel\ dáva poskytovaterov1 su hlas na spracovame osobnych Udajov zálcamlk.a do Informačného systému poskytovateľa za uč~om vytvorenia mtemeJ databázy ~níkov a 1ch 1ntemého 
vyhodnoten Ol 

v Košiciach, dňa 20.09.2012 v Košic1ach, dňa 20.09.2012 /L \ -~·., 1 

~o,.~-·'"'-·",., - ... ~ f '- ' ·,l J' 
• .,rlJi" !'l ( ... {, ./..k-e~ r .,.. 

...... f.~~;~.: .. :· ......... ~~,--~~'1. . ............ ~-~- ···~··· .. _\~"~ .. ~:~~ 
- ·--·----posK)'tOvater- ----- pečiatka a podpis zákazníka alebo splnomocnenéhQ~níka 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Zákazník v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov J81' udeľuje 1 O neudeľuje týmto p:>skytovaterovi súhlas na používanie a spracovante svojich 
osobných údajov, ktoré poskytovaterovi 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 · "i o zvýhodnenYch 
ponukách, produktoch a tnych aktiVItách, ako 1 zas1elan1e obchodných oznámeni prostredníctvom elektronických prostried~ dobu neurčitú, pr1čom zákazník be a vedomie, že 

tento suhlas je opravneny kedyl(.oľvek odvolať v j)lsomnej forme C . ...< .-< .<..--< • 

V KoŠICiach, dňa 20.09 2012 Zákazmk ~...< -< ~ ' . ; 

eManager v1.8.4 © 2002-2008 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 Ol Koš<ee. Vystav1l: PotQI:zky Attila 



L- PrOoha č. l 

PLATOBNÝ KALENDÁR 
Daňový doklad (variabilný symbol č. 0162546997) 

k zmluve č. ANT/INTERNET/12/1810/0065 [83402] o poskytovaní služieb v sieti Internet 
zo dňa 20.09.2012 uzavretej medzi 

poskytovateľom 

ANTIK Telecom s.r.o. 
so sídlom Čárskeho 10, 040 Ol Košice 
IČO: 36 191 400 
!Č DPH: SK2020045973 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice 
I, odd. Sro, vl. č. 10988-V 
zastúpený Ing. Igor Kolla, konatel' spoločnosti 
číslo účtu: 4003070918/ 7500 
ČSOB a.s., pobočka Košice, Nám. Osloboditel'ov 5, 040 
Ol Košice 

a zákazníkom 

Obec Vojany 

Vojany 72 
076 72 Vojany 

Obec Vojany 
so sídlom Vojany 72, 076 72 Vojany 
Zapísaný v obchodnom registri: 

Informácie pre platbu bankou 

Zastúpený: Czinke štefan 
IČO: 00332127 
DIČ: 2020540137 
Telefón: mob.: 421 907 937755, tel.: Fax: 
Bankové spojenie: , . 

Spôsob platby: prevodný príkaz alebo vklad 
na účet v ČSOB 

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

Inštalačný poplatok a ďalšie poplatky 

20.09.2012 

20.09.2012 

Spolu: 

Mesačný rozpis 

01.10.2012 - 31.10.2012 

01.11.2012- 30.11.2012 

01.12.2012- 31.12.2012 

01.01.2013 - 31.01.2013 

01.02.2013 - 28.02.2013 

01.03.2013 - 31.03.2013 

01.04.2013 - 30.04.2013 

01.05.2013 - 31.05.2013 

01.06.2013 - 30.06.2013 

01.07.2013- 31.07.2013 

01.08.2013 - 31.08.2013 

01.09.2013 - 30.09.2013 

01.10.2013 - 31.10.2013 

31 

30 

31 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

Číslo účtu prijímatel'a: 

Názov banky: 

Variabilný symbol: 

Konštantný symbol: 

Špecifický symbol: 

20.09.2012 
0,03€sDPH20% (!Sk) 
O,OO€sDPH20% (OSk) 
0,01 € s DPH 20% ( O Sk ) 

0,01 € 

0,01 € 

O,Ql € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,01 € 

0,00 € 

0,00€ 

0,00€ 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 
20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

0,03€ 

0,00 € 

0,03€ 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00€ 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00€ 

0,00€ 

0,00 € 

0,00 € ,--.?,Ol€ 

01.11.2013 - 30.11.2013 30 ---iŠ)l{€ 20% 0,00 € 

01.12.2013- 31.12.2013 31 20% 0,00 € 
' ·l 

Konverzný kurz l € ~ 30,1260 SKK ~ l 
-- l 

Vystavil: Potoczky Attila 

4003070918 l 7500 

ČSOB a.s. 
pobočka Košice, Nám. Osloboditel'ov 5 

0162546997 

0308 • platba za služby 

neuvádza sa 

•• 
- :-~~./:··w,._, __ ·,:·t 

·.;.'Fl:: .. _ . ., ···.·.' '·,' ' ' 

0,03 € 

0,00€ 

- . . , ". c·,' 

1 Sk 

O Sk 

0,03€ 1Sk 

0,01 € O,OOSk 14.11.2012 

0,01 € 0,00 Sk 14.12.2012 

O,Ql € 0,00 Sk 14.01.2013 

O,Ql € 0,00 Sk 14.02.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.03.2013 

0,01 € O,OOSk 14.04.2013 

0,01 € O,OOSk 14.05.2013 

0,01 € O,OOSk 14.06.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.07.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.08.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.09.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.10.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.11.2013 

0,01 € O,OOSk 14.12.2013 

0,01 € 0,00 Sk 14.01.2014 

V Košiciach, dňa 20.9.2012 

ť ~ ... 
o -
~. ~/. "2002-2008 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 Ol Košice 1 antik@antik.sk 
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PREBERACÍPROTOKOL 
k zmluve č. ANT/INTERNET/12/1810/0065 [83402] o poskytovaní služieb v sieti Internet 

zo dňa 20.09.2012 uzavretej medzi 

poskytovate!'om 

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

a zákaznfkom 

Obec Vojany 
Vojany 72, 076 72 Vojany 
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zastúpený: Czinke štefan 
IČO: 00332127 

Vyhlásenie zákazníka 

Pr~oha č. 2 

Zákazník podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzuje, že bolo poskytovatel'om pripojenia vykonané riadne a funkčné pripojenie 
zariadenia zákazníka. Pripojenie a inštalácia boli zákazníkom odskúšané a zákazník potvrdzuje, že sú bez chýb a spÍňajú jeho požiadavky. 

Špecifikácia 

Tento protokol sa dňom jeho podpísania zákazníkom stáva neoddelitel'nou súčasťou vyššie označenej zmluvy. 

V Košidach, dňa 20.09.2012 

eManager v1.8.4 © 2002 ANTIK Telecom s.r.o., čárskeho 10, 040 Ol Košice 



'ANTI K 
telecom 

CENNÍK-TARIFA PRIPOJENIA K SIETI INTERNET 

Posbto>atd" pos~;.1uje záka;nikom slu;l_llu pnpojen•a k "d' l~ lERNI:.T pre l\ Zle~~ osoby akp ,]u,>_l>u '\'iT JK ŠL\l\DAR l a pre prá;nic·~é '"<>ll;. ak<l 
,]u}hu ANTI K BASIC pl>~oal" 'a' nlllll\t o pnpojcní u><idta ,]uJha 1ha ako .. pnpo_)rnic k '1e11 INfFRl\ET··. m;utnlé >3 t)m pre l}11ck~ (N>I:>y ,]uJba 
A \JTIK ŠT A '\D•\RT a pre pra>mckť '"oh;. ako ,]uihu Al\·1-IK BA~IC tal.. ako jr táto <ipcťtťiko\'ami' 1\lnno ""l enniku-Tank"' Pnsk\lll\atel" pu;l..;.tu_)e 
>luZhu V. ll< !-'l E~S akho ,\;-•n IK PLL•5 táha;niJ..mi.' ktor;.m ~a na posbto,ani tejto ,]uJh;. ;mlmnc dolwdol 

Ullvateľský 

proe;ram 

ANTIK 
STAI\DARD 

Popis s1užby 

ŠtrokopiÍsmo' é vysok or) chlo<.tné pripOJťnlc do '>l~te mt~mel '> 

dosmhnuternou r)chlo;\ou pnpojema ú MMbits• 

<;,rokopil'>mO\ť , ~>okoroehloomé pnpoJ~mc do -,i~IĽ intcm~t s 
/1'\JTIK PLUS do>iahnut~rnou T)~hlo>ťou pripojenia aZ 64Mbit;.• Pnpojenlt' a) 4 

počita~o\ k pripo ke ro<,lrťdníCt\Orl\ routra (tv álôí od onub) 

Doplnkové Aktiva~ný 

slulby pOplatok 
.1 x c-ma!l 
schránka 0,03 f* 
100MB 

4 \ e-mall 
schránka IJ,(I_'lp 

l00Ml3 

*ln<;ta)ačny poplatok platn) do Od\olani~ pr<' bjltl\é domy<; dostupno>(ou melropolttncJ SILIL spoločnosti Al\: riK f"ekcom '>.LO 

Doplnko,·é služby: 

Popis slulby 

ExtcmiliP {formou J\,A'I l. l J 

Routmaná rxtema tp' 

Po lalok .ta dočasné od o'enie na max. 2 <:dé me<,Jacc' rl ade >ch><ilene ž1ado'll 
Po latok 73 o äto,né pnr_o-ente v mtCSI<' existu'úceho ri >'ného bodu 

• Dostupnost tejtO sluzbo ~,ale~• "d pountq tcchnolog1e a moznosti t~<:hnu:kcj rcalo.tactt v SICU 

Iné poplatky: 

Popls sl~ttby 

Kó ta tilktún alebo iného administratívneho dokladu 
V ·hotovenie a zaslanie u otmenh 
Admini,tratívna ;mena~ ;mluve, zmena sub' ek tu 

Poru.~enie Lmluvn ·ch odmienok 

Routcr 

ilnténn} set pre hc;drôtová prtpojcntc dn socte mtem~l 

AdmmJstratÍ\ n} poplatok n hotovn>tnú plathu v pokladni 

Servisné vj'jazd_y: 

..... 
Vyjazd technického prac o\ nika todôvodncn} ·) 

V)ja7.d techmd..ého praco~níka (neo<Jiwodnen}'l <; dtagnostlkou problému 

V :i Jazd techntckého pracovníka tneodôvodnen) l ; od-;tránením 'ady, \ratane spojo;acieho matenálu 
a ;pojovacích prác 

V}jazd techntckého pracovnoka (ncodô\odncno J ; odstránením \'ad o, vrátane Inštalačného materiálu 
a inštabčn}ch prác 

Aktivačaý poplatok 

16,60 f 

Mesačný 

poplatok 

l7.9~f 

~6.05 t 

Meučaý popl1tok 

19.92 f 

3.32 f 

Jednorazový 
- poplltOk 

2.00 f 
2,00 f 
4,00 f 

99.58 f 

65.00 f 

65,00 f 

1.00 t 

Cen• s DPH 

0,00 t 

10,00 f 

2(1,(10 t 

30.00 f 

/,;\l.l~ulrH' pripnjt·nit· prl' ~<'thMntku\ ' nodinnirh dumudt ~ do~rupno,ťuu 'i:,:n:tlu \lulil'h \'\l lh.\\ 11{1-.1.1- ..,.., alt• ho \'\l lh. 
!'U . ..,: 

Užlvateľský 

proe:ram 

A~TIK V.IRLLL~S 

ANTlK PI L' S 
t ll O\) ó.~a/nok 1 

Popis služby 

'otrokop:i~tno,e "''"~"~c·hl"<tn~ pripoJťnie do s tete mt~md' 
do~1ahnutd'nou r~chlo>ťou pripoJcnta 1.\\bots 

Širokop<ismovc \)<;okol)chlo>ln~ pnpojLmc do 'l~tc tntcmct s 
do>Jahnutdnou r)c·hlo,ťou pripojcma l Mbi!~ Pnpojem~ a/+ 
poCitačov ~ prípoj~e pro_,tredmct\om routra Oč-P taki't od 
onuh) 

Strokopásmové ')'"~or}chlostnc prtpojeno~ do "~te mternd' 
A'\J-IIK PLL'<, dostahnutel'nou f)Chlo~t"ou pnpoj~nta l Mbits. Prtpojcme ai 4 
~~~tstujuci la~aLnÍ~l pol'ttM"' ~ pnpojkc pro;trcdnic-t\om mutra {t)p ;álclt od 

ponuk\) 

Cena pripojenia rodinného domu; 

PopU sJIIžby 

Cena madcnia ri svo· omocne· montá7i 
A~ domácnosť' vladu-e montál antťn rislušenstvom na~ou ' olol'nosťou 

l>oplnko\-·é služby: 

Doplnkové 
služby 

-'~l'-mail 
schránka 
100 \-1L\ 

4 ~ c-matl 
"hr<inka 
100 \1!-1 

4 x e-mali 
schranka 
lOOMB 

Aktlnl:'ný 
poplatok 

Od 65.00 t• 

Od 65,00 t* 

0,0.1 f 

Mesačný 

po pla lok 

17,92f 

26,1)_<; f 

26,05 t 

AJdivKný poplatok 

65,00 f 
lOO,OOf 

Popb slufby 

bt~m<iiP(ťorrnouNATII) 

Aktlva~ný poplatok Mesačný popl1tok 

Routovaná externá lP 
Po latok La dočasné od o en1e na max.~ cdé me'>lace \ ri ade sch,álenc ~tadn'>!t 

Pn latok za o äto,né n o·eni~ v rlll<''>k cxtstu'uccho ri o néhu hodu 

"Dostupnost tejto slu7by 7akn od pmvitc; tcchnologi~ a mozmoqi te<:hnickcj rcaliLaCH v sieti. 

Iné poplatk)': 

.... 
Kóp1a faktúr) alebo incho administrati;ncho dokladu 

Vyhotovenie a zaslanie upomtenko 

A<.imlm'>lratívna /rl\Cna v 1m Ime, zmena subjátu 

Porušeme /rllluvných podmtcnok 

Router 

Anténny >el pre be1drútová pnpnJeniL do !.ICIC mtcrnet 

Admnustrath.n} poplatok za hotO\OStnú plathu ~ po~ladni 

Popll 

V~]vd technického praco•·nika (odôvodnen:;·') 

V~jazd technického pracovníka (neodôH!dnen} 'l s dtagnosllkou problému 

V'}JaLd technického praco>nika {neodôvodnen~) 'o<htránťním vadj·. wátane spOJOVJ<:Jcho mmLnálu 
a <.pnjovacích prác 

V}jud techmckého pracO\nÍka (ncodô\odncn)) '<l<htráncním \ady. vrátan~ m~talačm'ho mat~rialu 
a inStalačn)·ch prác 

19.92 t 
JJ2 t 

ló.60 ť 

Jednouzo"ý poplatok s DPH 

~.oo t 

2,00f 

4,00 f 

65,00 f 

ťl5,00 f 

1.00 f 

Cl'llat DPH 

O.OOf 

10,00 t 

20,00 f 

.10.00 ť 



Webhostingové a emailové služby pre fyzické osoby nepodnikatel'ov: 

Popb slalby 

Registrácia • webhosting/mailhosting- registr:icm domen} druhej úrovne (.sk) webhostmg na našich serveroch v 
!\are Wl\'\\,vasadomena.sk. lO c-mmlov)ch schránok v \\are na1n~'u vasadomcna.sk, každá s priestorom 
lOOMB. Dato;i prie>tor 500MB. podpora ~1vSQL a PHP5 
Webhosting•mailhosung - registrácia domény druhej úrovne (~k) webhosting na našich serveroch v tvare 
\\Ww.vasadomena.sk. IO c-mmlov}ch schninok' (\are ~;sl<]qn_\~[la.,l-., každá s pnestorom lOOMB 
Dátov} pncstor 500MB. podpora M\SQI a PHP5 
Udrtiavanic domcn\ - H'denie DNS záznamov na na5Jch DNS serveroch 
Mailhostm PLUS- administračné rozhranie re vlastnú doménu a 20 e-mallov\·ch kont nav še 

79,00 f_ 

Rolný 
DODiafok 

59.25 f 

59,25 f 
19,75 f 

Do;tupnosť služby je garmttovaná až po úroveň 97,0 percenta_ R)·chlo;ť pnpoJema do siete mtemet služb:> ANTIK WIRELESS JC do IMb1L'>ec s 
garanciou 192kblt'sec. lnštalačn~ poplatok sa plati ' hotow;tJ na m1este prípojky - prípojné miesta v domácnost .. Mesačn) poplatok sa platí v termíne 
splatnos\1 podfa daňového dokladu bankov)·m prevodom Detaily pre bankov) pre> od sU sučasťou daťlmého dokladu. Cen~ sú U\edené vrátane DPH. 
Cenník TARIFAJeplatn}·od 1.1 .. 2011 

Z;íldadnl' pripujenk pn' ľirm,\, prin nid-;ti o~uh~ ,- Koški11ch ~ prugmnwm _\:\TI K H.\SIC 

ononm 

ANTI K RAS IC 

· V}SOkorýthlnstne 
pnpojeme do >Jete mtemet, po;k)-1Ujúce 
'}·hodne pnpojeme firemného počítača 
na mtemet. 

5 x e-mail 
'ch ránka 
100MB 

65,51 ~ 78,61 f 14,69 f 29,63 f 

•cena plati pn pripojeni firiem v mieste dostupnosti vedeni mctmpohtneJ Siete A}JTIK. **Cena platí pri pripojeni firmy na dostupnú optJckU metropolitnú 
s1eť ANTIKa základné pripojenie s garanciou r}~hlost1 192 kbil-'s. V prípade záujmu o garantované pnpoJenie alebo pri vlastn}·ch požiadavkách žiadateľa 
na pripojenie za~leme na poÝ.ladanie mdiv1duálnu ponuku. Pre inštalačn}· poplatok u líriem. kde n1e je možnosť napojenia na pevnú mctropolitnu 'leť 
ANTIK platia ceny mštalačn)·ch poplatkov ako pri služhe ANTIK \\/IRE LESS. 

Doplnkové služby: 

Popis slulby 
Akdvat:n blok 

bez DPH •DPH 
Externá lP (fonnou NAT l l) 

Routo,aná externá lP 
Poplatok za do~m.né odpojeme na max 2 celé mesiace 
v Prípade ;chválene' žiadosti 
Poplatok za opäto~né pripojenie v mieste existujúceho 

13,83 f l6,60f pripo-ného b<Jdu 

Dostupno~t tejto sluzby zalez1 od poulltCJ tcchnolng1e a moznosti techmckeJ reahzac11 v SICll 

Iné poplatk)·: 

Popis sllllby 

Kó Ja laktú alebo mého administrallvncho dokladu 
V hotovenie a zaslanie u m1enb 
Admin1;tratívna zmena v zmluve. zmena suh-~ktu 
Porušenie zmluvn\ ch odmienok 
Router 
Antenny '" re bezdróto•Y prí;tup do ;iete internet 
Admm"trativn~ po lalok za hotovostnú lathu ~ 1kladm 

Webhostingové a emailové služby pre fyzické osoby podnikatel'ov, právnické osoby: 

Mesal'a blok 
be:z DPH •DPH 

9,88 ~ 11,85€ 
16.60 € 19,92 f 

2.77 f 3,32 f 

JednorazG tok 
be< DPH •DPH 

1.67€ 2.00 f 
1,67 f 2,00 f 
3,33 f 4.00 f 

R3,33 f 100,00 f 
54,17 f 65.00 f 
54, IH 65,00 f 
0,83 f 1,00 f 

59,25t 

od ora MvS l a PHP5 
Udržiavanie domém- vedcn1c DNS ~:únamov na naš1ch DNS serveroch 
Mailho>tmg PLUS ~dmin1stračné rozhranie pre vlastnú doménu a 20 
e-mailových kont nav še 

Popis 

V}ja;-d t~chnJCkého pracovníka (odôvodnen} 1
) 

Výjazd technického praco~nika (neodô">dnen/J ~ diagnostikou problému 

V}JUd technického praco,nika (neodôvodnen}·j s odstrancním vad~. vrátane ~pojo,~cieho 

matenálu a spoJo,acích prác 

V}-jazd tcchnLckcho pracovníka (neod(l\odnen)J s od;tránenim \ad}. vrátane Inštalačného 

matenálu a 1nštalatn}ch prác 

Ce~:~abaDPH 

0,00 f 

R.D f 

16,67 f 

25,00 f 

49,3R f 

16.46 f 

59,25 f 

19,75 f 

Ce.aasDPH 

0,00 f 

10.00 f 

20.00 f 

30.00 f 

Dostupnosť služb~ je garantovaná ú P\' Úro\eli 97,0 percenta. Rýchlosf pripOJCnla do Stele mtemet Je :niv1slá od spôsobu pripojema s garanciou 
192khiUsec_ lnštal~čn) poplatok sa plati v hotovosti na mieste prípojky - prÍJXlJnéhu mie~la. Mesačný poplatok sa plati ' termíne splatnosti podl'a dailovéhq 
dokladu bankov}·m prevodom. Detaily pre bankov> prevod sú súčasťou daňo~éhq dokladu 

Cenník TA RIF A Je platný od l_ l 2012. 

1 

.. Odô,odnen}· v}'Ja7d technického pracovn1ka" je tak} 'ÝJ<Lld techniäého prJcovnika poskyto;atel'a do m1rsta pnpojenia, ktor) bol ne,yhnutn} pre 
o pra' u zariadeni posk}tovatcl'a pre posk:-tmame ~lu7hy be1 7avmenia l<ikaznika 

' .. "ieodôvodnen)' ;}-jazd technického pracovn1ka" JC tak) ')Jatd tedmického pracovníka posk}tO\'atcľa do mH~>Ia pripojema, ktor) bol Lapríčinený 
neoprávnenou manipulaciou so zanadcnmm1, ktoré pama po;k:-1ovatel'o>i aleho nebol llťV}hnutn)· a hol 7apričmen} probiCmami, ktoré ;znikli na 
zanademach, ktoré ncpatna po;kytovatero'd služby, resp. bol lapnčmcn)· prohlemamL, ktoré vzmkl1 ne;právnym nasta;enim Lariadeni. ktoré nepatria 
poskytq\ateľovl služby. 
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