TARIFA ANTIK TV pre poskytovanie služby ANTIK TV
spoločnosti 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 vydané podľa § 273 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník /Obch. Z./
a v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách /ZEK/ a v súlade s § 17 ods.1 písm. e./
zák.č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii /ZVR/

I. DEFINÍCIE POJMOV
1. Služba ANTIK TV /ďalej len „služba“/ je predplatená služba na uskutočnenie príjmu pôvodného televízneho a
rozhlasového vysielania programovej služby vysielateľa určená poskytovateľom na príjem účastníkom
prostredníctvom využívania elektronickej komunikačnej siete iného prevádzkovateľa pripojenia k Internetu, pričom
ANTIK ako prevádzkovateľ retransmisie vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje
retransmisiu ako obsahovú službu účastníkovi /zákazníkovi/ ako koncovému užívateľovi. Poskytovanie služby je
obmedzené na územie Slovenskej republiky a Európskej Únie. Služba sa poskytuje účastníkom vo zvolenej
špecifikácii /ďalej len ,,druh služby“/, ktorej charakteristika vyplýva z Tarify, za podmienky zaplatenia predplatného
za daný druh služby. K službe môžu byť poskytované doplnkové služby, ak si ich zákazník objedná a zaplatí cenu
za danú službu. Touto službou nie je poskytovanie retransmisie ako obsahovej služby ANTIKom prostredníctvom
vlastnej elektronickej komunikačnej siete ANTIKu ako prevádzkovateľa pripojenia k Internetu bez podmienky
zakúpenia Set-Top Boxu zákazníkom, keďže sa jedná o iný druh služby - Tango Digitálna Televízia s osobitnou
úpravou zmluvných podmienok.
2. Tarifa je cenník za poskytovanie služby ANTIK TV , ktorý obsahuje ceny služby, programov, iných plnení a
poplatkov spojených so zriadením a užívaním služby, ich splatnosť a charakteristiku služby.
3. VZP - Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie služby ANTIK TV
4. Zmluvou je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená medzi poskytovateľom a účastníkom v súlade s čl. IIII.
VZP, predmetom ktorej je povinnosť poskytovateľa poskytovať mu službu v rámci ním predplatených druhov
služby počas trvania Zmluvy, plniť všetky ďalšie povinnosti tak ako sú uvedené vo VZP a na druhej strane
záväzok účastníka platiť poskytovateľovi za poskytovanie služby cenu podľa Tarify ako aj plniť si všetky ďalšie
povinnosti tak, ako účastníkovi vyplývajú zo zmluvy, VZP a Tarify. Zmluva nie je uzatváraná písomne.
5. Záujemca je fyzická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie zmluvy.
6. Účastník alebo zákazník je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu
a využíva službu pre miesto poskytovania služby
7. Miesto poskytovania služby je územie Slovenskej republiky a Európskej Únie.
8. Zmluvné strany je spoločné označenie pre účastníka, resp. zákazníka a poskytovateľa, resp. ANTIK.
9. Minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do siete Internet sú minimálne parametre pripojenia
do siete Internet používaného účastníkom, špecifikované v zmluve a vo VZP, ktoré musí toto pripojenie spĺňať,
aby bola služba poskytovaná poskytovateľom funkčná. V prípade, ak pripojenie účastníka nespĺňa uvedenú
charakteristiku, ANTIK nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť a vady poskytovanej služby /§ 41 ZEK/.
10. Poruchou alebo vadou služby pre účely zmluvy a VZP sa rozumie stav, ktorý znemožňuje užívanie služby v
dohodnutom rozsahu a na obnovenie poskytovania ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo
prevádzkové opatrenie zo strany ANTIKu. Nie je ňou porucha v dodávke elektrickej energie, vplyv vyššej moci
alebo následok zásahu do zariadenia účastníkom. Poruchou za týchto podmienok je iba výpadok vlastných
komponentov služby. Ak užívateľovi zabraňuje využívanie služby výpadok alebo obmedzenie funkčnosti siete
Internet alebo skutočnosť, že pripojenie účastníka nespĺňa minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do
siete, Internet nejde o poruchu a účastník nemá právo z uvedeného dôvodu službu reklamovať a ANTIK nemá
povinnosť takúto vybaviť inak, než oznámením, že nejde o poruchu služby v zmysle týchto VZP. Poruchu
funkčnosti Internetu ohlasuje účastník u svojho poskytovateľa Internetu. Poruchou nie je ani závada na Set-Top
Boxe, ktorý je vo vlastníctve zákazníka. Poruchou takisto nie je ani závada na zariadení (tablet, smartfón, iný ako
Antik set-top box), ktorý je vo vlastníctve užívateľa.
11. Koncový bod je rozhranie siete umiestnené vo vnútri nehnuteľnosti na adrese uvedenej v zmluve ako miesto
pripojenia a umožňuje fyzické pripojenie Set-Top Boxu k sieti ukončené routrom (smerovačom internetových dát s
DHCP funkcionalitou), ktoré zákazník dostáva od svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si ho sám
zabezpečuje.
12. Cena alebo predplatné je cena za službu poskytovanú ANTIKom podľa zmluvy a účastník sa zaväzuje
zaplatiť ju. Výška a splatnosť ceny je stanovená v Tarife.
13. Predplatené obdobie je obdobie zvolené účastníkom, zaplatením predplatného za daný druh služby vo
výške a spôsobom podľa Tarify, ktoré začína dňom zriadenia daného druhu služby (prvý deň predplateného
obdobia) a končí posledným dňom zvoleného obdobia o 0:00 hod. s výnimkou prípadov prerušenia poskytovania
predplatnej služby na žiadosť zákazníka.

14. Zúčtovacie obdobie je totožné s predplateným obdobím; u druhov služieb, poskytovaných bezplatne je
zúčtovacím obdobím jeden kalendárny mesiac.
15. Set-Top Box je koncové zariadenie, určené ANTIKom, ktoré je nevyhnutné na využívanie služby. Slúži na
prevod digitálneho televízneho signálu šíreného v IP sieti, na signál zobraziteľný na televíznej obrazovke.
16. Doplnkové služby sú služby takto označené v Tarife. Tieto sa poskytujú odplatne alebo bezodplatne tak ako
to stanovuje Tarifa. Právo zákazníka na poskytovanie doplnkových služieb zaniká vždy so zánikom práva na
poskytovanie služby.
17. Zákaznícky kľúč je alfanumerický kód slúžiaci na registráciu a identifikáciu účastníka.
18. Registrácia je proces, kedy účastník pred začatím využívania služby ANTIK TV vyplní registračné údaje
zákazníka v zákazníckej zóne a dokončí registráciu a je podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy ako aj
poskytovania služby.

II. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
A. Špecifikácia druhov služieb
Zákazník dostáva v koncovom bode televízne vysielanie v digitálnej podobe prostredníctvom IP siete
kompatibilné s video formátom MPEG4/H.264, prípadne HEVC/H.265 a audio formátom AAC, HE-AAC a
MPEG
Všetky služby ANTIK TV sú poskytované 24 hodín denne 7 dní v týždni, v kvalite zodpovedajúcej prekódovaniu
signálu do štandardizovaného formátu MPEG4/H.264 prípadne HEVC/H.265. Celková kvalita výstupu na

zariadení však závisí aj od rýchlosti pripojenia do siete Internet, typu zariadenia ako aj typu
operačného systému a celková kvalita výstupu na televíznej obrazovke závisí aj od typu televízneho prijímača a
od spôsobu jeho zapojenia k Set-Top Boxu:
Služba ANTIK TV „Vstupný balík“ poskytuje zákazníkovi súhrn televíznych a rozhlasových staníc, ktoré vytvárajú
jeden celok. Presný obsah jednotlivých televíznych a rozhlasových staníc je definovaný v platnej Tarife ANTIK TV,
článok III.
Služba ANTIK TV „ Veľký balík“ poskytuje zákazníkovi súhrn atraktívnych a komerčne úspešných televíznych
a rozhlasových staníc, ktoré vytvárajú jeden celok. Presný obsah jednotlivých televíznych a rozhlasových staníc je
definovaný v platnej Tarife ANTIK TV, článok III.
Služba ANTIK TV „Babylon balík“ poskytuje zákazníkovi súhrn televíznych staníc, ktoré sú určené vyslovene pre
dospelého diváka, tvz. Adult content a ktoré vytvárajú jeden celok. Presný obsah jednotlivých televíznych staníc je
definovaný v platnej Tarife ANTIK TV, článok III.

B. Špecifikácia doplnkových služieb
1. Doplnková služba „TV archív “ umožňuje zákazníkovi sledovať na vybraných televíznych kanálov relácie až do
doby 7 dní od ich vysielania. Relácie je možné vyberať v rámci žánrov a v rámci času kedy boli na konkrétnom kanáli
vysielané
2. Doplnková služba „Youtube“ umožňuje zákazníkovi sledovať dostupné videá v rámci celosvetovo obľúbenej
video služby Youtube – túto službu je možné využívať len na zariadeniach dodávaných spoločnosťou Antik Telecom
alebo Antik Technology
3. Doplnková služba „Predpoveď počasia“ umožňuje zákazníkovi sledovať vybrané parametre predpovede
počasia na 7 dní dopredu v lokalite vopred vybranej zákazníkom – túto službu je možné využívať len na
zariadeniach dodávaných spoločnosťou Antik Telecom alebo Antik Technology
4. Doplnková služba „TV Plugin“ umožňuje zákazníkovi pridávať do svojho zariadenia voľne dostupné internetové
streamy televíznych, rozhlasových a kamerových kanálov. Spoločnosť Antik Telecom nezodpovedá za
vysporiadanie autorských práv takto pridaných voľne dostupných internetových streamov televíznych, rozhlasových
a kamerových kanálov – túto službu je možné využívať len na vybraných zariadeniach dodávaných spoločnosťou
Antik Telecom alebo Antik Technology.

C. Špecifikácia minimálnych parametrov pre používanie aplikácie Antik TV v zariadeniach – smartfóny,
tablety, iné ako Antik TV boxy

1.Iné set-top boxy ako Antik TV set-top boxy
Zoznam podporovaných set-top boxov – iných ako Antik TV set-top boxov, nájdete na stránke
https://www.antik.sk/televizia-antiktv-podporovane-zariadenia

2.Tablety a Smartfóny

Operačný systém

Zariadenie

Podporovaná verzia OS

iOS

Tablet

Min. iOS 8 a vyššie

iOS

Smartfón

Min. iOS 8 a vyššie

Android

Tablet

Min. 5.0 a vyššie

Android

Smartfón

Min. 5.0 a vyššie

III. CENA SLUŽIEB
A. Predplatné televíznych balíkov

3-mesačné

Vstupný balík
Veľký balík
Babylon balík
Maďarský balík **

6-mesačné

12-mesačné

Predajná cena s DPH

Predajná cena s DPH

Predajná cena s DPH

0 Euro

0 Euro

0 Euro

26,70 Euro

50,40 Euro

94,80 Euro

(8,90 Euro/mesiac)

(8,40 Euro/mesiac)

(7,90 Euro/mesiac)

12,90 Euro

23,10 Euro

40,20 Euro

(4,30 Euro/mesiac)

(3,85 Euro/mesiac)

(3,35 Euro/mesiac)

9 Euro
(3,0 Euro/mesiac)

18 Euro
(3,0 Euro/mesiac)

36 Euro
(3,0 Euro/mesiac)

Predplatné televíznej služby Antik TV na vybrané televízne balíky môže byť pre vybrané teritóriá znížené. Dôvodom môžu
byť nižšie náklady na distribúciu služby Antik TV koncovému zákazníkovi pre konkrétne teritórium.

B. Popis televíznej obsahovej ponuky
VSTUPNÝ BALÍK
TV:

STV1, STV2, TV Lux, TV Noe, Life TV, Východoslovenská TV, Stredoslovenská TV,
Západoslovenská TV, Piánko HD, TV8, CETV, Košice: Dnes

Rádiá:

SRO1, SRO2 Regina Košice, SRO2 Regina Banská Bystrica, SRO2 Regina Bratislava, SRO3
Rádio Devín, SRO4 FM, SRO5 Patria, SRO6 Slovak International, SRO7 Klasika, SRO8 Litera

VEĽKÝ BALÍK
TV:

STV1, STV2, Markíza, Dajto, Doma, JOJ, JOJ +1, JOJ Cinema, JOJ Plus, WAU, RIK, TUTY,
Senzi, Park TV, Fashion TV, TA3, tv NR SR, LUX, NOE, Life TV, ČT 1, ČT 2, ČT 24,
Seznam.cz TV, Nova International, Prima Plus, TV Region, Východoslovenská TV,
Stredoslovenská TV, Západoslovenská TV, TV Piánko, Sport 1, Sport 2, Arena Sport 1,
Arena Sport 2, Auto Motor & Sport, Golf Channel, History, Crime&Investigation, Mňau TV,
Mňam TV, UP Network, English Club TV, TV Paprika, Spektrum, Spektrum Home, AMC,
Film +, Eurochannel, AXN, AXN Black, AXN White, Disney Channel, Nickelodeon, Nick Jr.,
JimJam, Minimax, Duck TV, VH1, Očko, Očko Expres, Očko Star, RFM, MCM Top, Rebel,
Relax, Retro Music Television, Music Box, Mezzo HD, Košice:Dnes/Musicbox, Polo.tv,
Mestská TV Košice, Mestská TV Vranov, Mestská TV Trebišov, HN TV, BTV, Moldava TV,
TV 9, TV 7, TV Bratislava, TV Ružinov, TV Severka, TV RAJ, TV Vega, TV Panorama, TV
Senior, TV Zemplín, TV Poprad, Mestská TV Partizánske, TV Považie, Mestská TV Trnava,
CETV, Nitrička, Hlohovská Televízia, TV8, Régio TV, TV LocAll, Šlágr TV, Šlágr TV 2,
Regionální televize, UA TV, Armenia 1 TV, CNN, Euronews, NHK World, Arirang TV, Al
Jazeera, Al Jazeera English, France 24, France 24 English, CGTN, CGTN Documentary,
Playboy TV, National Geographic Channel, STINGRAY iConcerts

Rádiá:

FUN Rádio, EXPRES, Europa 2, Jemné Melódie, Rádio KISS, Rádio Košice, Rádio Šport, Rádio
VIVA, SRo1 - Slovensko, Sro2 - Regina Košice, Sro2 - Regina Banská Bystrica, Sro2 - Regina
Bratislava, SRo3 - Devín, SRo4 - FM, SRo5 - Patria, SRo6 -Slovakia International, SRo7 Klasika, SRo8 - Litera, Rádio Lumen, CRo1 - Radiožurnál, CRo2 - Praha, CRo3 - Vltava, CRo Radio Wave, CRo Plus, CRo Leonardo, CRo Region, CRo Proglas, CRo Region, Cro Jazz, CRo
6, Danceradio (CZ), Radio 7, G – Radio, Radio Proglas, Rocková Republika, BestFM, Anténa
Hitrádio, Janko Hraško, Rádio Kiss, WoW, DW radio, tvojeRADIO – POP, tvojeRADIO – Dance,
tvojeRADIO - Love Songs, tvojeRADIO – SK/CZ, tvojeRADIO – HH/RnB, tvojeRADIO –
Repete,LEM.fm, LEM.fm – Hulanka, LEM.fm – Muzyka, rusyn_fm, Non Stop rádio, Rádio
Dechovka, Rádio SKY

BABYLON BALÍK
TV:

Brazzers TV, Reality Kings TV, Dorcel TV, Dusk TV, Erox HD, EroXXX HD, Leo TV, Extasy
TV

MAĎARSKÝ BALÍK
TV:

M1, M2, M4 Sport, M5, Duna, Duna World, RTL Klub, TV2, FilmBox Extra, FilmBox Plus,
FilmBox Family, ATV, RTL Gold, Cool TV, Sorozat TV, RTL plus, Csaba TV, Muzsika TV,
Sláger TV, Story 4, TV4, Galaxy 4

Predplatným obdobím na 3, 6, alebo 12 mesiacov je obdobie rovnajúcej sa násobku 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní a počtu mesiacov predplatného obdobia zvoleného zákazníkom.
Zákazník si môže vybrať aj predplatné aj na iné ako preddefinované obdobia spôsobom:

na obdobie 4 a 5 mesiacov, a to za mesačnú cenu vo výške stanovenej pre 3-mesačné predplatné

na obdobie 7,8,9,10,11 mesiacov za mesačnú cenu vo výške stanovej pre 6-mesačné predplatné
na obdobie viac ako 12 mesiacov za mesačnú cenu vo výške stanovenej pre 12-mesačné predplatné.
Zákazníkovi môže byť cena za platený druh služieb fakturovaná aj pravidelným spôsobom jedenkrát
mesačne, a to v zákazníckej zóne vložením čísla kreditnej/debetnej karty užívateľa, z ktorej bude pravidelný
mesačný poplatok sťahovaný. Pravidelný mesačný poplatok je súčasťou faktúry a splatný najneskôr do 15. dňa
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba poskytnutá. V prípade takýchto pravidelne opakujúcich sa platieb
platí zvýhodnená mesačná cena, ktorá je stanovená pre 12-mesačné predplatné
Všetky platby, či už vo forme pravidelných mesačných platieb alebo vo forme predplatného uhrádza zákazník
poskytovateľovi na jeho bankový účet prostredníctvom platobnej brány v rámci zákazníckej zóny
https://moj.antik.sk/ alebo prostredníctvom www.antiktv.sk alebo zaslaním priamej platby na bankový účet
poskytovateľa SK83 7500 0000 0005 1344 8943 avšak aj s uvedením systémom vygenerovaného
Variabilného symbolu po vytvorení objednávky, ktorý slúži na identifikáciu účastníka.
Poukázanie priamej platby zákazníkom bez uvedenia Variabilného symbolu nemá za následok zánik dlhu ani
úhradu platby. Uhrádzať platby je možné aj v hotovosti v sídle poskytovateľa na Čárskeho 10, 040 01 Košice na
zákazníckom oddelení prípadne na jeho oficiálnych pobočkách. Zákazník o uhradení platby dostane doklad o
zaplatení.
Zvolený druh služby bude zákazníkovi poskytovaný po úhrade predplatného, na obdobie, ktoré zodpovedá výške
úhrady na predplatnom.
Za deň úhrady predplatného sa považuje deň, kedy bola platba zákazníka po jej identifikácii pripísaná na bankový
účet poskytovateľa alebo deň zloženia peňažnej čiastky k rukám poskytovateľa v prípade platby v hotovosti

C. Jednorázové poplatky
1) Nákup zariadenia

Druh poplatku
Antik TV Box – Nano 3
Antik TV Box – Mini 3

Cena v EUR
podľa aktuálnych cien Antik Telecom
podľa aktuálnych cien Antik Telecom

2) Doručenie tovaru (v rámci územia Slovenskej republiky a územia Európskej Únie)
Druh poplatku

Cena v EUR

Osobný odber
Doručenie kuriérom (cena platí do 5 kg)
Doručenie kuriérom na dobierku (cena platí do 5
kg)

0
podľa aktuálnych cien Antik Telecom
podľa aktuálnych cien Antik Telecom

Preprava tovaru nad 5 kg a preprava tovaru mimo územia SR podlieha individuálnej cenovej ponuke

3) Stiahnutie aplikácie Antik TV
Druh poplatku

Cena v EUR

Stiahnutie aplikácie Antik TV z príslušného online
obchodu (pre mobily – iOS, Android, pre tablety –
iOS, Android)
Stiahnutie aplikácia Antik TV z príslušného online
obchodu (pre Apple TV box, Android TV Box
a Android TV)

0
0

* Všetky ceny v tejto Tarife sú uvádzané v Eurách s DPH

** Balík je možné využívať len vo vybraných sietiach internetových operátorov

IV. 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 TV

Táto Tarifa ANTIK TV nadobúda účinnosť dňa: 1.4.2019
V Košiciach, dňa: 28.2.2019

Ing. Igor Kolla, konateľ
ANTIK Telecom, s.r.o.

