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uzatvorenáípodľaí§íffízákIčI4RGK-VGGíZIzI oíelektronickýchíkomunikáciáchží§ífVía naslIíZákIíčIíEG5K-VV4íZIzIío autorskomípráveía právachí
súvisiacichís autorskýmíprávom aí§í-E1íodsIí-ízákIčIíRG4KG11GíZbIíObchodnýízákonníkívíplatnomíznení
I5hZMLUVNÉhSTRENY
PoskytovateľU

ZákazníkU

ENTIKhTelecomhs5r5o5
soísídlomíČárskeho GVžíVfVíVGíKošice
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KďalejíleníposkytovateľKí
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Trvaléíbydlisko0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
gdresaínaídoručovaniežíakíjeíodlišná0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hakturačnýíemail0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ČIOPízákazníka0íIIIIIIIIIIIII
§átumínarodenia0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TelIíčíslo0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lankovéíspojenie0íIčIúčtu0íIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KďalejílenízákazníkK
ZákazníkíjeíHOí

II5hZÁKLEFNÉhUSTENOVŽNIŽ
45 PoskytovateľísaínaízákladeítejtoíZmluvyízaípredpokladu riadnehoía včasnéhoísplneniaípodmienokízoístranyízákazníkaípodľaíboduí-Iítohtoí
článkuíZmluvyízaväzujeízriadiťíaíposkytovaťízákazníkoviív rámciíúzemiaíSlovenskejírepublikyíslužbuígNT@K TV 7OžíaítoíprostredníctvomíapliN
kácieí gNT@K TV 7Oí a prostredníctvomí pripojeniaí zákazníkaí k sietií internetží zabezpečenéhoí zákazníkomí naí vlastnéí nákladyí prostredníctvomí
elektronickejí komunikačnejí sieteí akéhokoľvek poskytovateľaí elektronickýchí komunikačnýchí služiebží počasí trvaniaí tejtoí zmluvyí zaí podmienokí
upravenýchívítejtoízmluvežíodplatneíaleboíbezodplatneípodľaídruhuíslužbyízvolenejízákazníkomí-fíhodínídenneísoíšpecifikáciouí druhuíslužbyí
uvedenejí ví tejtoí zmluveí aí TgR@H9ígNT@K TV 7O aí zákazníkí saí zaväzujeí zabezpečiťí naí vlastnéí nákladyí a zodpovednosťí splnenieí podmienokí
nevyhnutnýchípreíposkytovanieíslužbyípodľaíboduí-IítohtoíčlánkuíZmluvyíaíplatiťíposkytovateľoviízaítoíodplatuíakoíajíinéípopl atkyízaísúvisiaN
ceíslužbyívízmysleíplatnejítarifyžípričomíprávaíaípovinnostiízmluvnýchístránísúíupravenéívítejtoízmluvežíVZPígNT@K TV 7OžíTarifeígNT@K TV
7Oží Reklamačnomí poriadkuí gNT@K TV 7Oží ktoréí súí súčasťouítejtoízmluvyží ustanoveníízákIčIí 4RGK-VGGíZIzIí o elektronickýchí komunikáciáchží
zákIčI4V5K-VVVí Zí IzIí oí vysielaníí a retransmisiiží zákIčIí EG5K-VV4í ZIzIí autorskéhoí zákonaí aí obchodnomí zákonníkuží ktorýmií saí zmluvnýí vzťahí
podľaídohodyízmluvnýchístráníriadiíKďalejílení„gNT@K TV 7O“KI
,5 Zákazníkísaízaväzujeínaívlastnéínákladyía vlastnúízodpovednosťízabezpečiťísiípripojenieík sietiíinternetžíktoréímusíípreífunkčnosťíslužbyí
gNT@K TV 7Oí spĺňaťí minimálneí požiadavkyí naí charakteristikuí pripojeniaídoí sieteí internet definovanéí podľaí tejtoí Zmluvyží nainštalovaťí sií doí
svojhoízariadeniaíaplikáciuígNT@K TV 7O nevyhnutnúípreíposkytovanieíslužbyígNT@K TV 7O a toíprostredníctvomígppleíStorežígndroidíStoreí
aleboíWindowsíStorežípodľaítohožíakýíoperačnýísystémímáízákazníkínaízariadenížízaregistrovaťísaípredízačatímípoužívaniaíaplik ácieígNT@KíTVí
7OívyplnenímíregistračnéhoíformuláraíaplikácieígNT@K TV 7Oía taktoívyplnenýíregistračnýíformuláríelektronickyíodoslaťIí
III5hŠPŽCIBIKÁCIEhSLUŽŠY
45 SlužbaígNT@K TV 7OíjeíposkytovanáízákazníkomíN fyzickýmíosobámíaíajípodnikateľomísítýmžížeísúíoprávnenííslužbuívyužívaťíibaípreísvojeí
účelyžíaívížiadnomíprípadeíslužbuínesmúídaťíkídispozíciíítretímíosobámžíprípadneíslužbuíprezentovaťíverejnežínaíverejnomíprie stranstveíaleboí
preíúčelyísvojejípodnikateľskejíčinnostiíaleboíinejíobdobnejíčinnostiIí
,5 Lehotaízriadeniaíslužby0í
-ídni od nadobudnutiaíúčinnostiízmluvyžírespIí- dniíodoídňaíúhradyípredplatného
Miestoíposkytovaniaíslužby0íúzemiehSlovenskejhrepubliky
SpôsobhposkytnutiaU
Podmienkouíposkytovaniaívšetkýchídruhovíslužiebíuvedenýchív TarifeígNT@KíTVí7OíjeínainštalovanieíaktuálnejíverzieíaplikácieígNT@KíTVí7Oí
naízariadeníízákazníkažía toíprostredníctvomígppleíStorežígndroidíStoreíaleboíWindowsíStoreípodľaíoperačnéh oísystémuízariadeniaízákazníka
InštaláciaUh samoinštaláciaívykonanáízákazníkomínaípoužívanieíaplikácieígNT@KíTVí7O
FruhhslužbyhzvolenejhzákazníkomhdefinovanýhvhtarifeUh
ENTIKhTVhGOhbalík0

□

3. ZákazníkI jeI oprávnenýI využívať svojeIzaregistrovanéI kontoI prostredníctvomI nainštalovanejI aplikácieI ANTIKI TVI GOI maximálneI naI štyroch
rôznychIzariadeniachIv jehoIvlastníctveIv ľubovoľnejIkombináciiIbt)j)Inapr)IpočítačfIsmartfónf tablet(fIpričomIv každomIz týchtoIzariadeníIpriIichI
prvomIpoužitíIa prihláseníIsaIdoIaplikácieIcezIprihlasovacieIúdajeIzadávaImenoIpoužívanéhoIzariadenia zvolenéIzákazníkom) PreIkaždéIďalšieI
využívanieI službyI ANTIKI TVI GOIsaI zákazníkI naI svojeIregistrovanéI zariadeniaI prihlasujeI lenI prostredníctvomI zvolenýchIprihlasovacíchI údajov
bmenoIaIheslo()
4. MinimálnouI požiadavkou naI charakteristikuI pripojeniaI doI sieteI internetfI ktoréI musíI pripojenieIzákazníkaI spĺňaťfI abyI službaI ANTIK TV GO
bolaIplneIfunkčnáIjeIMf:IMbitús)
5. MinimálneIpožiadavkyInaIcharakteristikuIzariadeniafIktoréImusíIkaždéIzariadenieIspĺňaťInaItofIabyIslužbaIANTIK TV GOIbolaIplneIfunkčnáIsú
nasledovné4
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IV.PCENA
1. VýškaIodplaty preIjednotlivéIdruhyIslužiebIakoIajIvýškaIpoplatkovIzaIostatnéIsúvisiaceIslužbyIjeIstanovenáIv TarifeIANTIKITVIGO)
2. VšetkyI platbyI podľaI tejtoI zmluvyI uhrádzaI zákazníkI poskytovateľoviI naI jehoI bankovýI účetI 4003070918/7500 sI uvedenímI variabilnéhoI
symboluI bvariabilnýI symbolI zmluvy(fI ktorýI slúžiI naI identifikáciuI účastníkaI a špecifickéhoI symbolufI ktorýI slúžiI naI identifikáciuI účeluI platbyI
a označujeIdruhIpoplatkufIresp)I druhIplatenejIslužbyIpodľaITarifyI ANTIKIGO)IPoukázanieIplatbyIzákazníkomIbezIuvedeniaIvariabilnéhoIsymó
boluIa špecifickéhoIsymboluInemáIzaInásledokIzánikIdlhuIaniIúhraduIplatby)I
3. ZaIdeňIúhradyIplatby saIpovažujeIdeňfIkedyIbolaIplatbaIzákazníkaIpoIjejIidentifikáciiIpripísan áInaIbankovýIúčetIposkytovateľa)I
4. V prípadefIakIzákazníkInesprávneIaleboInečitateľneIuvedieIvariabilnýIaleboIšpecifickýIsymbolIplatbyIaleboIichIvôbecIneuvediefIv dôsledkuI
čohoInebudeImožnéIplatbuIidentifikovaťIa správneIpriradiťfIposkytovateľInezodpovedáIzákazníkoviIzaIoneskorenéIzriadenieI platenejIslužbyIaniI
zaIpriradenieIplatbyInaIinýIúčelIaleboInaIzriadenieIinejIslužbyInežItejfIktorúImalIzákazníkIv úmysleIsiIobjednať)IV prípadefIakInaIzákladeIplatbyI
zákazníkaInieIjeImožnéIidentifikovaťIúčelIplatbyIa zákazníkImáIu poskytovateľaIviaceréIneuhradenéIplatbyIpoIlehoteIsplatnostifIposkytovateľIjeI
oprávnenýIpriradiťIplatbuInaInajskôrIsplatnúIpohľadávkuIv poradíIistinaIa jejIpríslušenstvoIa následneInaIostatnéIpohľadávkyIpoIlehoteIsplató
nostiI podľaI dátumuIichIsplatnostiI vIporadíI istinaI príslušenstvo)IVI prípadefIakI jeIpohľadávkaI poskytovateľaIpredmetomIvymáhaniaIvI súdnomI
aleboIexekučnomIkonaníIaIzákazníkIuhradíIakúkoľvekIplatbuInaIúčetIadvokátaIzastupujúcehoIposkytovateľaIvIsúdnomIaleboIexekučn omIkonaó
nífIzapočítaIsaIposkytnutáIplatbaInajprvInaItrovyIprávnehoIzastupovaniaIadvokáta)I
5. ZúčtovacieIobdobieIjeItotožnéIs predplatnýmIobdobímIa jeIním jedenIkalendárnyImesiac)IV prípadefIakIbudeIzákazníkoviIzasielanáIfaktúrafI
zákazníkIsaIzaväzujeIuhradiťIcenyIzaIposkytovanéIslužbyIvoIvýškeIaIvIlehoteIsplatnostiIuvedenejIvoIfaktúre)IZákazníkIsúhlasíI s elektronickýmI
zasielanímIfaktúrInaIeómailovúIadresuIuvedenúIv tejtoIzmluvefIpričomIfaktúraIsaIpovažujeIzaIdoručenúIdňomIjejIodoslaniaIe ómailomIzoIstranyI
poskytovateľa)I
6. ZmluvnéI stranyI saI dohodlifI žeI zákazníkI nemáI nárokI naI vrátenieI zaplatenéhoI predplatnéhoI aniI jehoI častiI z dôvoduI nevyužívaniaI služby)I
V prípadeIzánikuIzmluvyIsúIjednorazovéIplatbyInevratné)

VŠLPRÍLOHYLKLZMLUVE
Zákazníkúpotvrdzujeúpodpisomútejtoúzmluvy.úžeúsaúpredúpodpisomútejtoúZmluvyúoboznámilús aktuálnymúznenímúvšetkýchúprílohúZmluvy uvede1
nýchú v tomtoú článkuú Zmluvy.ú ktoréú súú verejneú prístupnéú naú internetovejú stránkeú poskytovateľaú ako aj súčasťouú registračného formuláru
aplikácieúANTIK TV GO.úžeúsiútietoúpodrobneúprečítalúaújeúsiúvedomýútoho.úžeúobsahujúúzáväznéúustanoveniaúoúprávachúaúpovinnostiachúzmluv1
nýchústránúaútvoriaúsúčasťútejtoúzmluvy a súhlasíúsúnimi2
(2úVšeobecnéúzmluvnéúpodmienkyúANTIKúTVúGOú
P2úTarifaúANTIKúTVúGOú
)2 ReklamačnýúporiadokúANTIKúTVúGOúVsúčasťúVZPúANTIKúTVúGOGú
SúhlasLsoLspracovanímLosobnýchLúdajov:
Zákazníkúvúzmysleú§ú((úzákonaúč2ú(PP3PR()úZ2z2.úoúochraneúosobnýchúúdajovúudeľujeútýmtoúposkytovateľoviúsúhlasúnaúpoužívanieú aúspraco1
vanieú svojichú osobnýchú údajov.ú ktoréú poskytovateľoviú poskytolútým.ú žeú muú ichú sprístupnilú uvedenímú vú tejtoú zmluve.ú aú toú vú ro zsahuú meno.ú
priezvisko.ú titul.ú adresaú trvaléhoú pobytu.ú e1mailováú adresaú aú telefónneú čísloú zákazníkaú preú marketingovéú účely.ú t2j2ú ponúkanieú produktovúaú
služiebúposkytovateľaúaleboújehoúobchodnýchúpartnerov.úvrátaneúzasielaniaúinformáciiúoúzvýhodnenýchúponuk ách.úproduktochúaúinýchúaktivi1
tách.úakoú iú zasielanieú obchodnýchú oznámeníú prostredníctvomú elektronickýchú prostriedkov.ú aútoú naú dobuú neurčitú.ú pričomú zákazní kú berieúnaú
vedomie.úžeútentoúsúhlasújeúoprávnenýúkedykoľvekúodvolaťúvúpísomnejúforme2
VIŠLUDELENIELLICENCIE
1Š Poskytovateľú vyhlasuje.ú žeú jeú oprávnenýú v súladeú soú zákonomú č2ú 0(63PRR)ú Z2z2ú o autorskomú práveú a právachú súvisiacichú s autorskýmú
právomúv zneníúneskoršíchúpredpisov.úuzatvoriťútútoúzmluvuúa udeliťúzákazníkoviúsúhlasúnaúpoužitieúaplikácieúANTIK TVúGOúVďalejúlenú„licen1
cia“Gúzaúpodmienokúpodľaútejtoúzmluvy2
2Š PoskytovateľútoutoúzmluvouúudeľujeúzákazníkoviúsúhlasúnaúpoužitieúaplikácieúANTIKúTVúGOúv rozsahuúa spôsobomúuvedenomúv tejtoúzmlu1
veúzaúúčelomúumožneniaúnerušenéhoúvyužívaniaúaplikácieúANTIKúTVúGOúzákazníkomúpoúdobuútrvaniaútejtoúzmluvy2
3Š Poskytovateľúudeľujeúzákazníkoviúnevýhradnúúlicenciu2
4Š Zákazníkúnieújeúoprávnenýúpostúpiťúprávaúpodľaúboduú(2úa P2útohtoúčlánkuúnaútretiuúosobu2
5Š ZákazníkúnieújeúoprávnenýúaplikáciuúANTIKúTVúGOúmeniťúčiúupravovať.úaúnieújeúoprávnenýúaplikáciuúANTIKúTVúGOúposkytova ťútretejúosobe2
6Š Zákazníkúberieúnaúvedomie.úžeúvyužívanímúslužiebúposkytovanýchúmuúpodľaútejtoúzmluvyúnesmieúobmedziť.úohroziťúaleboúpoškodiťú inéhoú
používateľaúslužiebúposkytovateľaúakoúajúto.úžeúslužbyúaúdoplnkovéúslužbyúposkytovanéúmuúpodľaútejtoúzmluv yúsmieúzákazníkúvyužívaťúibaúpreú
vlastnúúpotrebu.únesmieúichúvyužívaťúvúzáujmeúdosiahnutiaúziskuúaleboúichúďalšiehoúspeňaženiaúaúnesmieúumožniťútietoúslužbyúa doplnkovéú
službyú využívaťú tretejú osobe2ú Zákazníkú jeú povinnýú priú využívaníú služiebú aú doplnkovýchú s lužiebú podľaú tejtoú zmluvyú rešpektovaťú povinnostiú
vyplývajúceú zoú všeobecneú záväznýchú právnychú predpisov.ú vrátaneú predpisovú autorskéhoú právaú aú všetkyúdielaú chránenéú autorskýmú p rávomú
smieúvyužiťúibaúspôsobomúdovolenýmúpredpismiúautorskéhoúpráva.účoúsaúvzťahuj eúnajmäúnaúpoužitieúakýchkoľvekúzáznamov.účiúrozmnoženínú
autorskýchúdielúaúnakladaníúsúnimi.úktoréúzákazníkúvúžiadnomúprípadeúnesmieúvyužiťúinakúnežúlenúpreúsvojuúvlastnúúnekomerčnúú Vt2j2úpriamoú
aleboúnepriamoúneobchodnúGúpotrebu2úPoskytovateľomú zistenéúporušenieúpovinnostíúustanovenýchúautorskýmú právomúaleboútoutoúzmluvouú
zákazníkomújeúdôvodomúpreúodstúpenieúodútejtoúzmluvyúposkytovateľom2
VIIŠLĎALŠIELUSTANOVENIA
1Š Preúplatnosťúzmenyúcienúslužiebúaleboútarify.úpokiaľúideúoújednotlivéúslužbyúsaúvyžadujeúichúoznámenieúzákazníkoviúspôsobomúu vedenýmúvoú
VZPúANTIKúTVúGO2
2Š Podľaú dohodyú zmluvnýchú stránú podľaú ust2ú §ú P0Pú ods2ú (ú Obch2ú Zák2ú saú tentoú vzťahú riadiú ustanoveniamiú Obchodnéhoú zákonníka2
3Š Zákazníkú vyhlasuje.ú žeú neexistujúú prekážkyú zoú stranyú tretíchú osôb.ú ktoréú byú brániliú realizáciiú aú prevádzkovaniuú pripojeniaú aú poskytovaniaú
služiebúpodľaútejtoúzmluvyúaúpotvrdzuje.úžeúbolúoboznámenýúsoúspôsobomúpripojeniaúaúprevádzky služby2
4Š Preúprípad.úžeúpoúuzatvoreníútejtoúzmluvyúvyjdúúnajavoúokolnosti.úktoréúznemožňujúúposkytovanieúslužbyúaleboúzriadenieúprístu puúkúnejúaleboú
vyžadujúú demontážú zariadeníú preú pripojenieú nevyhnutnýchú aú ktoréú nezávisiaú odú vôleú poskytovateľa.ú môžeú po skytovateľú odú zmluvyú odstúpiť.ú
pričomúzákazníkúnemáúnárokúnaúvrátenieúúhradúdoposiaľúzaplatenýchúposkytovateľovi2úPoskytovateľújeúoprávnenýúvykonaťúšetrenie zaúúčelomú
zisteniaúrealizovateľnostiúslužbyúaúzákazníkújeúpovinnýúposkytnúťúmuúpotrebnúúsúčinnosť2
5Š Zákazníkú berieú naú vedomie.ú žeú využívanímú služiebú poskytovanýchú muú podľaú tejtoú zmluvyú nesmieú obmedziť.ú ohroziťú aleboú poškodiťú inéhoú
používateľaúslužiebúposkytovateľaúakoúajúto.úžeúslužbyúaúdoplnkovéúslužbyúposkytovanéúmuúpodľaútejtoúzmluvyúsmieúzákazníkú využívaťúibaúpreú
vlastnúúpotrebu.únesmieúichúvyužívaťúvúzáujmeúdosiahnutiaúziskuúaleboúichúďalšiehoúspeňaženiaúaúnesmieúumožniťútietoúslužbyúa doplnkovéú
službyúvyužívaťútretejúosobe2úZákazníkújeúpovinnýúpriúvyužívaníúslužiebúaúdoplnkovýchúslužiebúpodľaútej toúzmluvyúrešpektovaťúpovinnostiúvyplý1
vajúceúzoúvšeobecneúzáväznýchúprávnychúpredpisov.úvrátaneúpredpisovúautorskéhoúprávaúaúvšetkyúdielaúchránenéúautorskýmúprávom smieú

využiťúibaúspôsobomúdovolenýmúpredpismiúautorskéhoúprávaKúčoúsaúvzťahujeúnajmäúnaúpouži tieúakýchkoľvekúzáznamovK čiúrozmnoženínúautorV
skýchúdielú aú nakladaníúsúnimiKúktoréúzákazníkú vúžiadnomú prípadeúnesmieúvyužiťúinakú nežúlenúpreúsvojuúvlastnúúnekomerčnúúAtGjGúpriamoúale boú
nepriamoú neobchodnúNú potrebuGú Poskytovateľomú zistenéú porušenieú povinnos tíú ustanovenýchú autorskýmú právomú zákazníkomú jeú dôvodomú preú
odstúpenieúodútejtoúzmluvyúposkytovateľomG
6. ZákazníkúberieúnaúvedomieúKúžeúpreúfunkčnosťúslužbyú ANTIK TV GOúmusiaúbyťúsplnenéúpožiadavkyúnaúpripojenieúk sietiúinternetKúktoréúmusia
spĺňaťúminimálneúpožiadavkyúnaúcharakteristikuúpripojeniaúk sietiúinternetKútGjGúrýchlosťúpripojeniaúminimálneú5KS MbitOsúaúneexistenciaúakýchkoľV
vekúobmedzeníúpripojeniaúk sietiúinternetKúktoréú byúblokovali prenosúdátúpotrebnýchúpreúposkytovanieúslužbyKúakoúajúminimálne požiadavkyúnaú
charakteristikuúzariadeniaúpodľaúčlGúIIIúboduúSútejtoúZmluvyGúPoskytovateľúnenesieúžiadnuúzodpovednosťúzaúfunkčnosťúaleboúvadyúslužbyúspôsoV
benéútýmKúžeúpripojenieúúčastníkaútietoúparametreúnespĺňaK ďalej nenesieúžiadnuúzodpovednosťúzaúvýpadkyúslužbyúspôsobenéúvýpadkomúaleboú
obmedzenímúfunkčnostiúpripojeniaúk sietiúinternetúa rovnakoúnenesieúžiadnuúzodpovednosťúzaúfunkčnosťú aleboúvadyúslužbyúspôsobenéúnevhodV
nosťouúzariadeniaúvoúvlastníctveúzákazníkaG
7. ZákazníkújeúoprávnenýúslužbuúvyužívaťúlenúnaúúzemíúSlovenskejúrepublikyG
8. Zákazníkújeú oprávnenýú vypovedaťú tútoú zmluvuú vú trojmesačnejú výpovednejú dobeú ajú bezú uvedeniaú dôvoduGú Poskytovateľújeú oprávnenýú tútoú
zmluvuúvypovedaťúv trojmesačnejúvýpovednejúlehote z dôvoduKúžeúďalejúnemôžeúposkytovaťúslužbuúvúdohodnutomúrozsahuúaleboúvúpotrebnejú
kvaliteúzúdôvodovútechnickejúneuskutočniteľnostiúďalšiehoúposkytovaniaúslužbyGú
9. ZmenouúbydliskaúaleboúfaktickéhoúpobytuúzákazníkaútátoúzmluvaúnezanikáGúVúprípadeKúakúzák azníkúzmeníúadresuútrvaléhoúpobytuúnaúmiestoKú
kdeútechnologickyúnieújeúmožnéúposkytovaťúslužbuúANTIK TV GO vúplnejúkvaliteújeúpovinnýúukončiťúzmluvuúspôsobomúuvedenýmúvoúVZPG
10. Zákazníkú nieú jeú povinnýú službuú využívaťú voú vopredú stanovenomú rozsahuKú nevyuží vanieú službyú zoú stranyú zákazníkaú všakú nemáú vplyvú naú
trvanieúzmluvyúaú zmluvnýchúpovinnostíGúZákazníkújeúpovinnýú plniťú všetkyú svojeúzmluvnéúpovinnostiú bezúohľaduúnaútoKúčiú službuú využívaú aleboú
nevyužívaG

VIII.aZÁVEREČNÉaUSTANOVENIA
1. TátoúzmluvaúsaúuzatváraúnaúdobuúneurčitúG
2. Zmluvuúmožnoúmeniťúibaúdohodouúzmluvnýchústránúuzatvorenouúpísomneúaleboúobdobnýmúspôsobomúakoúdošloúk uzatvoreniuúzmluvyúAuzaV
tvorenieúzmluvyúnaúdiaľkuNKúprípadneúeVmailomKúokremúprípadovKúv ktorýchújeúpodľaúVZPúANTIK TV GOústanovenýúinýúspôsobGú
3. ZmluvnéústranyúvyhlasujúKúžeúsiúzmluvuúriadneúprečítaliKújejúobsahuúporozumeliúa naúznakúsúhlasuújuúpodpisujúG
4. TátoúzmluvaúnadobúdaúplatnosťúúčinnosťúdňomújejúpodpísaniaúobomaúzmluvnýmiústranamiG
Poskytovateľ:

Zákazník:

VúKošiciachKúdňaúGGGGGGGGGGGGGGGGG

VúKošiciachKúdňaúGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Poskytovateľ:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ANTIKúTelecomúsGrGoG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGúV GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Zákazník:ú
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGú

