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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. 

 


