TARIFA ANTIK Verejná e-kolobežka
I. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY ANTIK Verejná e-kolobežka
1./ Oblasťou/Zónou použitia sa rozumie požičanie a vrátenie dopravného prostriedku na území
vyznačenom mape na webovej stránke poskytovateľa alebo v aplikácii ANTIK SmartWay.
2./ Definovanou Zónou (podmnožina Oblasti/Zóny použitia) sa rozumie miesto určené pre
zaparkovanie dopravného prostriedku vyznačené v aplikácii SmartWay.
3./ Zónou s obmedzenou rýchlosťou (podmnožina Oblasti/Zóny použitia) sa rozumie miesto
s obmedzenou maximálnou rýchlosťou na maximálne 10km/h vyznačené v aplikácii ANTIK SmartWay.
4./ Zakázanou zónou (podmnožina Oblasti/Zóny použitia) sa rozumie miesto so zákazom parkovania,
pauzy alebo ukončenia jazdy so zariadením / dopravným prostriedkom vyznačené v aplikácii ANTIK
SmartWay.
5./ Zariadením / Dopravným prostriedkom sa rozumie ANTIK elektrická kolobežka.
II. CENY SLUŽBY ANTIK Verejná e-kolobežka

-

0,10 EUR za každú začatú minútu prenájmu (nový zákazník)
0,05 EUR za každú začatú minútu prenájmu (verný zákazník)
0 EUR za ukončenie nájmu v zóne použitia
70 EUR za ukončenie nájmu mimo zóny použitia
30 EUR za ukončenie nájmu mimo nabíjacej stanice s nabitím pod 5%

Depozit (minimálna výška) 20 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 e-kolobežka 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 zariadenia:
-

1000 EUR s DPH

Zmluvné pokuty:
-

-

1

za porušenie povinnosti zákazníka po skončení nájmu bezodkladne vrátiť dopravný prostriedok
poskytovateľovi tak, že ho umiestni v rámci Zóny použitia do nabíjacej stanice, pripojí ho
k nabíjačke, ktoré si zákazník môže vyhľadať prostredníctvo aplikácie ANTIK SmartWay alebo
umiestni v definovanej oblasti v rámci Zóny použitia, ktorú si zákazník môže vyhľadať
prostredníctvo aplikácie ANTIK SmartWay alebo na parkovisko tak, aby nebránilo jeho
prevzatiu ďalšiemu zákazníkovi, neohrozoval bezpečnosť na ceste, neprekážal iným vozidlám
alebo doprave a nepoškodzoval tretie strany a ich majetok; za porušenie povinnosti ponechať
prenajatý dopravný prostriedok čistý; za porušenie zákazu zaparkovať dopravný prostriedok na
platenom parkovisku, na chodníku, ktorý by v dôsledku takto zaparkovaného dopravného
prostriedku bol zúžený na šírku menej ako 1,5 m; pred reklamnou tabuľou, ak by ju dopravný
prostriedok zakrýval čo i len čiastočne; o ploty súkromných a verejných budov; o dopravné
značky, semafor, parkovacie automaty alebo parkovacie hodiny; pred, v alebo v blízkosti
únikových východov, výjazdov určených pre vozidlá, vrátane priestorov vyhradených pre státie
alebo výjazd hasičských áut, sanitiek, policajných áut je zákazník povinný zaplatiť ANTIKu zmluvnú
pokutu vo výške 30 EUR za každé jednotlivé porušenie.
za porušenie zákazu riadiť dopravný prostriedok pod vplyvom alkoholu, drog alebo akýchkoľvek
iných návykových alebo omamných látok; zasahovať do priestoru motora a priestoru batérie,

-

prípadne manipulovať s batériou; používať dopravný prostriedok na terénnej trase, pretekoch
alebo súťažiach; odstrániť po skončení nájmu predmety, ktoré sú súčasťou vybavenia
zariadenia; vykonávať na ňom žiadne opravy, úpravy alebo výmeny; obsadiť dopravný
prostriedok viac ako jednou osobou; prepravovať osoby v rozpore s pravidlami cestnej
premávky; riadiť dopravný prostriedok na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá; jazdiť
vyššou rýchlosťou ako 25 km/h, je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.
za porušenie povinnosti zákazníka ihneď ukončiť nájom a umiestniť dopravný prostriedok do
nabíjacej stanice ak stav nabitia e-kolobežky klesne pod hranicu 5 %, je zákazník povinný
zaplatiť pokutu vo výške 30 EUR.
v prípade ak umožní riadiť dopravný prostriedok inej osobe je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 30 EUR
v prípade ak zákazník bezodkladne neohlási dopravnú nehodu, vandalizmus ANTIKu a policajným
orgánom a neposkytne súčinnosť pri ich vyriešení je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300
EUR
v prípade poškodenia jednotlivých dielov e-kolobežky, je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške
závislej od poškodeného dielu nasledovne:
batéria
350€ bez DPH
motor
250€ bez DPH
rám
150€ bez DPH
kolesá
50€ bez DPH
brzdy a príslušenstvo
100€ bez DPH
riadidlá a rúčky
50€ bez DPH
IV. ODMENY A BONUSY

Bonus za vrátenie do nabíjacej stanice
- V prípade, že zákazník vráti zariadenie do nabíjacej stanice a pripojí do nabíjania získava
automaticky bonus vo forme voľných minút na ďalšie jazdy a to vo výške 5 minút za každé
takéto vrátenie. Tento bonus mu bude udelený iba v prípade, že jazda, pri ktorej zariadenie
vrátil do nabíjacej stanice a pripojil do nabíjania bola v minimálnom trvaní 1 minútu.
- V prípade, že zákazník vráti zariadenie do nabíjacej stanice a pripojí do nabíjania v stave, kedy
malo zariadenie pred začatím jazdy stav batérie od 6% do 20%, získava bonus odpustenia
jazdného/prenájmu za každú takto uskutočnenú jazdu a naviac mu bude pripísaný bonus vo
forme 5 voľných minút v aplikácii ANTIK SmartWay za každú takto uskutočnenú jazdu. Tento
bonus mu bude udelený iba v prípade, že jazda, pri ktorej zariadenie vrátil do nabíjacej stanice
a pripojil do nabíjania bola v minimálnom trvaní 1 minútu.
- V prípade, že zariadenie malo pred jazdou stav batérie 5% a menej a bude vrátené do nabíjacej
stanice, získa bonus 10 minút a jazda nebude účtovaná. Tento bonus mu bude udelený iba
v prípade, že jazda, pri ktorej zariadenie vrátil do nabíjacej stanice a pripojil do nabíjania bola
v minimálnom trvaní 1 minútu.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto Tarifa je súčasťou zmluvného vzťahu poskytovateľa, prevádzkovateľa a účastníka – zákazníka.
2. Zmeny v tejto Tarife sa vykonávajú v súlade s VZP ANTIK Verejná e-kolobežka
Táto Tarifa ANTIK Verejná e-kolobežka nadobúda účinnosť dňa: 01.07.2021
V Košiciach, dňa: 01.06.2021
ANTIK Telecom s.r.o. Ing. Igor Kolla - konateľ
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