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Na
ajčaste
ejšie otázky
o
ohľadom IPT
TV
Ked
dy sa spúš
šťa televízzna služba
a?
Oficiálnym termíínom spusten
nia služby je
e 1. 8. 2009. V prípade ve
eľkého záujm
mu však môžže nastať nedostatok sett-top
boxo
ov, preto o
odporúčame zaregistrov
vať sa vyp
plnením obje
ednávkového
o formuláruu, ktorý na našej strá
ánke
www
w.antik.sk bu
ude k dispozíícii od 13. júla
a 2009.

Odk
kedy sa Tango Digitálna telev
vízia bude
e dať obje
ednať?
Nezáväzne obje
ednať si na
ašu službu bude
b
možné
é od 13. jú
úla 2009 telefonicky naa našich kla
asických číslach
055//30 123 45 alebo vyplnením obje
ednávkového
o formulára pre Tango Digitálna T
Televízia na
a našej strá
ánke
www
w.antik.sk

Bud
de možné sledovať televíziu na 2 nezá
ávislých te
elevíznych
h prijímačo
och?
Bude to možné,, ale zatiaľ iba
i
v testova
acej prevádzzke (podmie
enkou je, aby
y 1. televíznny prijímač mal
m HDMI allebo
kom
mponentný výýstup (YPbPrr) a 2. televíz
zny prijímač bol klasický
ý SD televízo
or). Riadna pprevádzka dv
voch televízn
nych
prijím
mačov sa predpokladá koncom rok
ka 2009 po doladení technických riešení. Ďalšíím spôsobom
m ako sledo
ovať
telev
víziu na dvoch televíznyych prijímačo
och je zaobsstaranie si dv
voch set-top boxov. (Tennto spôsob je už ale dra
ahší,
preto
ože 2. set-to
op box sa už neprenajíma
a zdarma ale
e za 99 eur).

Na akom type televíznych prijím
mačov bud
dem Tango
o Digitálnu
u televíziu
u vedieť pozerať?
Na všetkých
v
typo
och televíznyych prijímačo
ov.

Aké
é poplatky
y budú spo
ojené s prrevádzkou
u služby Tango
T
Digiitálna televvízia?
Jedn
norazový Po
oplatok za aktiváciu
a
slu
užby Tango Digitálna Televízia
T
– 99 eur ( exxistuje aj možnosť
m
zap
platiť
v 3 splátkach 3 x 35 eur ). Zapožičanie
e 1. Set-Top
p Boxu – zda
arma počas trvania zmluuvy so spolo
očnosťou AN
NTIK
Zapo
ožičanie kažždého ďalšie
eho Set-Top Boxu – 99 e
eur. Poplatok
k za Základn
ný balík pre zákazníka Antiku
A
(zmluvva o
interrnete) – 0 eu
ur. Poplatok za Základný
ý balík pre n
nezákazníka Antiku - 5,8
88 eur. Poplaatky za Prém
miový, Filmovvý a
HD balík – ešte nie sú defin
nitívne stanov
vené (hneď ako budú k dispozícii, bu
udú zverejneené v Tarife Tango Digitá
álna
Tele
evízia, ktorá ssa už teraz nachádza
n
na našej webo
ovej stránke)..

Aká
á je ponuk
ka kanálov
v v jednotlivých ballíkoch?
Základný balík:
TV: STV1, STV2
2, STV3, TV Markíza, TV
V Doma, TV JJOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT
T1, ČT2, ČT HD, FILM+, Eurosport,
Nova Sport, Novva Sport HD, Sport 1, Bebe TV, Disne
ey Channel, Jim Jam, AX
XN, MTV Czeech, VH1, Óč
čko, MusicBo
ox /
TV Naša,
N
Musiq1, Animal Pla
anet, Discov
very Channell, NDR, SWR
R, ARTE, ZDF Neo, ZDF Theater, RA
AI Uno, TV
REG
GION, TV Lux, Noe TV, TV8,
T
TV Zem
mplín, VOX.
Rád
diá: Slovenskký rozhlas - Rádio
R
Sloven
nsko, Rádio Regina Košice, Rádio Re
egina Banskáá Bystrica, Rádio
R
Regina
a
Brattislava, Rádio
o Devín, Rád
dio_FM, Rád
dio Slovakia IInternational; FUN RADIO
O, Rádio EX
XPRES, Euro
opa 2, Rádio
VIVA
A, Rádio HEY
Y, Rádio Lum
men, Rádio KISS,
K
HORN
NET Rádio, Jemné
J
Melód
die, Rádio Koošice, Dance
eradio (CZ).
Prém
miový balík:: TV: Discovery World, Discovery
D
Sciience, Discovery Travel&
&Living, Viasaat Explorer, Viasat
V
Historry,
DoQ
Q, Fishing&H
Hunting, AXN Crime, AXN
N Sci-Fi, Dekko, Paprika, Fashion TV, FilmBox, CS
S Film, ČT24
4, Sport 2, AR
RD,
ZDF
F, 3sat, KiKa,, MTV Hits, MTV
M
Dance, MTV Rocks , VH1 Classic, Spice, Private Spice, X
XXX Extreme, Public TV
V,
TV Patriot,
P
TV Živa, ARD HD
D, ZDF HD, RTL,
R
RTL2, S
SUPER RTL, PRO7, Kab
bel Eins, Sat 1, N24, SIXX
X.
Film
mový balík: H
HBO, HBO 2,
2 HBO Come
edy, HBO HD
D, Cinemax, Cinemax 2.
HD balík: ešte n
nie je definitívvne stanoven
ný.

Akým spôsobom sa bude realizovať inštalácia?
Zákazník si môže vybrať samoinštaláciu za 0 eur (zahŕňa zadarmo 15 m ethernetový kábel) alebo inštaláciu našim
technikom za 9 eur ( zahŕňa všetky inštalačné práce okrem lištovania). Je možné si objednať aj lištovanie – cena 1m
= 1 euro

Čo ak som zákazníkom internetu u iného operátora a chcem od ANTIKu iba televíznu
službu?
Je to možné, ale cenovo najvýhodnejší spôsob je mať od ANTIKu Internet, TV aj telefónnu službu.

Je možné si objednať aj viac Set-Top Boxov?
Je to možné, set-top boxy sa môžu zapájať paralelne. Avšak iba 1. set-top box je zapožičaný zdarma, každý ďalší
set-top box sa zapožičiava za poplatok 99 eur.

Čo ak sa presťahujem?
Ak sa zákazník presťahuje na miesto, kde je možné túto službu využívať – zrealizuje sa bezplatná prekládka. Ak sa
presťahuje na miesto, kde technologicky nie je možné túto službu využívať do 6 mesiacov, bude zákazníkovi vrátená
časť Poplatku za aktiváciu služby, a to vo výške 40 eur.

Čo v prípade, ak mám set-top box zapožičaný od ANTIKu a pokazí sa?
Porucha sa nahlási na tel. čísle 055/ 30 123 45 a bude technikom spoločnosti Antik odstránená v čo najkratšom
čase. Technik vyskúša, či je set-top box ozaj chybný, a v prípade ak áno, bezplatne sa zákazníkovi zapožičia nový
set-top box.

Je možné prijímať služby v určitej lokalite?
Tango Digitálnu televíziu je možné plnohodnotne prijímať v lokalitách ,ktoré sú uvedené na našej stránke
www.antik.sk pod Dostupnosťou služieb v sekcii Level 1. Tento zoznam je aktualizovaný denne. Predpokladá sa,
že celé mesto bude zmodernizované do konca tohto roka.

Vie zákazník pre našu službu používať aj set-top box od iného výrobcu?
Nie, nevie.

Ovplyvní sledovanie veľkého počtu divákov na jednom kanáli kvalitu vysielania?
Naša sieť je pripravená tým spôsobom, že sledovanie jedného kanálu veľkým počtom účastníkov neovplyvní kvalitu
a chod vysielania.

Spôsobí výpadok internetu výpadok televíznej služby?
Výpadok internetu môže a nemusí ovplyvniť chod a kvalitu televízie. Antik však garantuje, že výpadok televíznej
služby neprekročí 1 % mesačne.

