TARIFA ANTIK Verejná Batéria
I. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY ANTIK Verejná Batéria
Predmetom služby Antik Verejná batéria je krátkodobý prenájom externej batérie prostredníctvom mobilnej aplikácie
a automatickej požičovne externých batérií na účel dobíjania osobných mobilných zariadení zákazníka.
Externou batériou sa rozumie prenosný záložný akumulátor – powerbank.
II. CENY SLUŽBY ANTIK Verejná Batéria
0,5 EUR s DPH za každých započatých 24 hodín prenájmu (nový zákazník) po včerpaní bonusového času

-

0,5 EUR s DPH za každých započatých 24 hodín prenájmu (verný zákazník) po vyčerpaní bonusového času
Depozit (minimálna výška) 10 EUR, verný zákazník 0 EUR
Kredit (minimálna výška)1 EUR
V prípade, ak výška depozitu a kreditu zaplateného zákazníkom klesne pod výšku stanovenú v tomto článku
zákazník nie je oprávnený službu ANTK Verejná Batéria ďalej používať až do doplnenia kreditu a depozitu do výšky
určenej v tomto článku. Zmluva tým prestáva byť aktívna
.III. JEDNORAZOVÉ POPLATKY, ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ POPLATKY
Cena externej batérie:
-

30 EUR s DPH

Zmluvné pokuty:
-

-

-

v prípade, ak zákazník poruší zákaz vykonávať na externej batérii opravy, úpravy alebo výmeny, v prípade ak
externú batériu dá zákazník do podnájmu, či prenechá externú batériu tretej osobe je zákazník povinný zaplatiť
ANTIK-u zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR s DPH za každé jednotlivé porušenie
v prípade, ak zákazník po skončení nájmu bezodkladne, max do 7 dní od jeho začatia nevráti externú batériu
poskytovateľovi tak, že ho vloží do boxu – požičovne externých batérií, ktorý si zákazník môže vyhľadať
prostredníctvom aplikácie ANTIK SmartWay je zákazník povinný zaplatiť ANTIKu zmluvnú pokutu vo výške 30
EUR s DPH
v prípade, ak zákazník externú batériu ANTIKu nevráti ani po uplynutí dojednanej doby nájmu, je zákazník
povinný platiť ďalej sankčné nájomné vo výške 1 EUR s DPH za každých, aj započatých 24 hodín až do vrátenia
externej batérie a na výzvu ANTIKu ak externú batériu nevráti ani do 7 dní od uplynutia doby nájmu zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške ceny prenajatej externej batérie uvedenej v časti III.

Zmluvné pokuty podľa rozsahu poškodenie prenajatého powerbank-u:
Poškodený, chýbajúci kábel s koncovkami – 10 €
Poškodenie batérie – 20€ Iné poškodenie na
zariadení – 10€
IV. Bonusy a odmeny
Zákazník získava pri každom riadnom požičaní externej batérie pomocou aplikácie Antik SmartWay bonusový čas o
dĺžke 24 hodín. To znamená, že účtovanie nájomného započne až po uplynutí 24 hodín doby jedného nájmu externej
batérie.
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V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Táto Tarifa je súčasťou zmluvného vzťahu poskytovateľa, prevádzkovateľa a zákazníka.
2.Zmeny v tejto Tarife sa vykonávajú v súlade s VZP ANTIK Verejná Batéria
Táto Tarifa ANTIK Verejná Batéria nadobúda účinnosť dňa: 05.10.2020
V Košiciach, dňa:01.09.2020
ANTIK Telecom s.r.o. Ing. Igor Kolla - konateľ
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