
 
Dodatok k Tarife 

pre poskytovanie Verejnej telefónnej služby Antik Linka účinný od 1.11.2015 
 
 
Príloha 3 – Ceny ostatných volaní 
 

Automaticky uskutočnené volania Cena za 1 minútu hovoru s DPH v € 

11xx, 12xxx 1,25 

 
 

Článok VI – Vernostný program 
 

6.4. Každý  verný  zákazník,  ktorý  má  s ANTIKom  uzatvorenú  platnú  a účinnú  zmluvu  o poskytovaní  verejných  elektronických  komunikačných  služieb,  na  základe  
ktorej  je zaviazaný uhrádzať ANTIKu pravidelné mesačné poplatky a u ktorého nebolo počas doby trvania zmluvy poskytovanie služieb z dôvodu omeškania s úhradou 
platieb alebo iného porušenia zmluvných povinností  prerušené  ani  obmedzené  a  ktorý  zároveň  nemá  voči  ANTIKu  neuhradené  záväzky  po lehote  splatnosti,  má  
právo  objednať  si bezplatné  poskytovanie  doplnkovej  služby: 
 
1./  „Neobmedzené volania“  

a) na 1 vybrané číslo v prípade zmlúv uzatvorených po dobu najmenej 2  rokov ;  
b)  na 2 vybrané čísla v prípade zmlúv uzatvorených po dobu najmenej 6 rokov; 
 
za nasledujúcich podmienok:  

- Verný zákazník si pre neobmedzené volania môže zvoliť existujúce účastnícke číslo vo VTS ST alebo číslo pevných sietí ostatných podnikov 
priamo prepojených s VTS Antik na Slovensku alebo mobilné číslo na Slovensku.  

- Ako vybrané číslo nie je možné zvoliť audiotexové, skrátené číslo alebo číslo pobočkovej ústredne.  
- Aktivácia, zmena a zrušenie služby je možné cez portál www.moj.antik.sk.  
- Zmenu zvoleného čísla pre bezplatné volania môže verný zákazník uskutočniť maximálne 1x mesačne.  
- Právo zákazníka na poskytovanie tejto doplnkovej služby zaniká v nasledujúcich prípadoch: a) ak sa zákazník dostane do omeškania s úhradou 

akejkoľvek splatnej platby ANTIKu, b) ak zákazník porušuje povinnosti podľa zmluvy, VZP alebo Tarify, c) v prípade vzniku práva ANTIKu na 
prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb zákazníkovi, d) zánikom  práva  na  poskytovanie  paušálneho  volacieho  programu,  e)  
zánikom  zmluvy,  f)  ukončením  poskytovania  doplnkovej  služby  ANTIKom  -  o zámere  ukončiť  poskytovanie  doplnkovej  služby informuje 
ANTIK zákazníka v lehote 7 dní pre plánovaným ukončením poskytovania doplnkovej služby.  

- Od momentu zániku práva zákazníka na poskytovanie tejto doplnkovej služby je zákazník povinný hradiť ANTIKu poplatky za uskutočnené 
hovory v zmysle platnej a účinnej Tarify. 

 
2./ „Volám 100 na 1 rok zadarmo“ v prípade zmlúv uzatvorených po dobu najmenej 10 rokov  
 

za nasledujúcich podmienok: 
- uzavretie písomného dodatku s ANTIKom o poskytovaní tejto doplnkovej služby na dobu určitú jedného roka. 
- Právo zákazníka na poskytovanie tejto doplnkovej služby zaniká v nasledujúcich prípadoch: a) ak sa zákazník dostane do omeškania s úhradou 

akejkoľvek splatnej platby ANTIKu, b) ak zákazník porušuje povinnosti podľa zmluvy, VZP alebo Tarify, c) v prípade vzniku práva ANTIKu na 
prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb zákazníkovi, d) zánikom  práva  na  poskytovanie  paušálneho  volacieho  programu,  e)  
zánikom  zmluvy,  f)  ukončením  poskytovania  doplnkovej  služby  ANTIKom  –  o zámere  ukončiť  poskytovanie  doplnkovej  služby informuje 
ANTIK zákazníka v lehote 7 dní pre plánovaným ukončením poskytovania doplnkovej služby. 

- Od momentu zániku práva zákazníka na poskytovanie tejto doplnkovej služby je zákazník povinný hradiť ANTIKu poplatky za uskutočnené 
hovory v zmysle platnej a účinnej Tarify. 

 
Okrem doplnkovej služby „Volám 100 na 1 rok zadarmo“ má zákazník v prípade zmlúv uzatvorených na dobu najmenej 10 rokov, právo na doplnkovú službu podľa bodu 
6.4.  ods. 1 písm. b) Tarify a  zľavu ako zákazník po uplynutí 6 rokov podľa bod 6.1 a 6.2. Tarify.   
 

http://www.moj.antik.sk/

