TARIFA ANTIK bikesharing
I. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY ANTIK bikesharing
1./ Zónou použitia Mesto sa rozumie požičanie a vrátenie bicykla v katastrálnom území mesta.
2./ Zariadením sa rozumie vozidlo špecifikované v časti II.
II. CENY SLUŽBY ANTIK bikesharing
Zariadenie: Mechanický „Verejný bicykel“
Zóna použitia: Košice, Moldava, Trebišov, Poprad, Piešťany
A.

B.

C.

Verejný bicykel Mesačné bicyklovanie 2019 – predplatné 10 eur za 30 dní. Predplatné zahŕňa
najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, za
každú hodinu poplatok 1 euro, s minútovou tarifikáciou.
Verejný bicykel Sezónne bicyklovanie 2019 – predplatné 30 eur od zaplatenia až do konca
roka 2019, alebo do termínu ukončenia alebo obmedzenia poskytovania služby v roku 2019.
Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu
hodín denne, za každú hodinu poplatok 1 euro, s minútovou tarifikáciou.
Verejný bicykel Jazdím potom platím – 1 euro za hodinu bicyklovania, s minútovou
tarifikáciou.

Každý nový zákazník získa po registrácii 30 minút bicyklovania zadarmo. Nárok na bezplatné
bicyklovanie má každý zákazník iba raz a to aj v prípade použitia rôznych užívateľských mien pri
registrácii.
Každý zákazník Antik Telecom, s.r.o. s platnou zmluvou na produkty internetu, TV alebo telefonovania
v pevnej alebo bezdrôtovej sieti Antik Telecom môže bicyklovať so službou Mesačné bicyklovanie 2019
alebo Sezónne bicyklovanie 2019 2 hodiny denne zadarmo počas platnosti predplatného za podmienky
použitia svojho užívateľského mena a hesla pre zákaznícku zónu moj.antik.sk pri prihlásení do
aplikácie. Na zvýhodnenie nemá nárok zákazník so záväzkom voči Antik Telecom, s.r.o. po lehote
splatnosti.
Depozit (minimálna výška) 20 EUR
Kredit (minimálna výška) 1 EUR
III. JEDNORAZOVÉ POPLATKY, ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ POPLATKY
Cena zariadenia:
-

Mechanický „Verejný bicykel“ 500 EUR.

Zmluvné pokuty:
-

-

1

za porušenie povinnosti zákazníka po skončení nájmu bezodkladne vrátiť poskytovateľovi tak, že ho
umiestni na verejnom priestranstve v rámci zákazníkom zvolenej Zóny použitia, tak, aby bicykel
neohrozoval bezpečnosť na ceste, neprekážal iným vozidlám alebo doprave a nepoškodzoval tretie
strany a ich majetok; zákazník nesmie bicykel zaparkovať na chodníku, ktorý by v dôsledku takto
zaparkovaného bicykla bol zúžený na šírku menej ako 1,5 m; pred reklamnou tabuľou, ak by ju bicykel
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 poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za
každé jednotlivé porušenie.
v prípade, ak zákazník bicykel poskytovateľovi nevráti ani po uplynutí dojednanej doby nájmu, je
zákazník povinný platiť ďalej nájomné vo výške 1 EUR za hodinu až do vrátenia bicykla a na výzvu

Poskytovateľa ak bicykel nevráti ani do 48 hodín od uplynutia doby nájmu zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške ceny prenajatého zariadenia uvedenej v časti III.
Zmluvné pokuty podľa rozsahu poškodenie prenajatého zariadenia:
-

rozsah poškodenia do 50 % zmluvná pokuta vo výške 30 percent ceny Zariadenia
rozsah poškodenia nad 50% zmluvná pokuta vo výške 70 percent ceny Zariadenia

Všetky ceny sú s DPH 20 percent.

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 bikesharing
Táto Tarifa ANTIK bikesharing nadobúda účinnosť dňa: 1.5.2019.
V Košiciach, dňa: 30.04.2019
ANTIK Telecom s.r.o. Ing. Igor Kolla PhD - konateľ
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