
Medzi

Poskytovateľom:

ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, 040 01, IČO: 36 19 14 00, zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I v odd. Sro vo vl. Č. 10988/V, za ktorého koná Ing. Igor Kolla - konateľ (ďalej len poskytovateľ)

a

Zákazníkom:

Obchodné meno: Mesto Svit
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Za práv. osobu koná: Ing. Dáša Vojsovičová 
IČO: 00326607
DIČ: 2021212754
IČ DPH : 

Poskytovateľ a zákazník sú viazaní Zmluvou č. 22/1519/0010 [ 204054 ] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti Internet, 
zriadení a poskytovaní Verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby založenej na číslach a zriadení služby 
Tango Digitálna Televízia, VS: 0229230273. 

Uskutočnená zmena:

Zákazník si objednáva užívateľský program Antik štandard za zvýhodnenú cenu 0 € od dátumu 16.12.2022 do 
31.1.2023.

Zákazník si objednáva užívateľský program Antik štandard za cenu podľa aktuálnej tarify pripojenia k sieti internet 
od dátumu 1.2.2023 do ukončenia zmluvy.

Zákazník si objednáva Základný balík za zvýhodnenu cenu 0 € od dátumu 16.12.2022 do 31.1.2023

Zákazník si objednáva Základný balík za cenu podľa aktuálnej tarify TANGO Digitálna Televízia od dátumu 
1.2.2023 do ukončenia zmluvy

Zákaznikovi je poskytnuté zariadenie Bezšnúrový IP telefón Gigaset A690IP, od 16.12.2022 do 31.1.2023 za 
zvýhodnenú cenu 0 € . 

Od 1.2.2023 do ukončenia zmluvy bude IP telefon Bezšnúrový IP telefón Gigaset A690IP poskytovaný za cenu podľa 
aktuálnej tarify pre poskytovanie Verejnej Telefónnej služby ANTIK Linka

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, 
že obsahu tohto dodatku porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali. Zmeny v zmluve sa môžu 
uskutočniť maximálne 1 x mesačne. 

Dňom uzavretia tohto dodatku stráca zákaznik nárok na iné zvýhodnené ceny, ktoré mu boli poskytnuné v minulosti. 

Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/1519/0010 [ 204054 ]

Dátum účinnosti dodatku: 21.12.2022

V Košiciach dňa: 21.12.2022 V Košiciach dňa: 21.12.2022
Poskytovateľ: 

......................................................
ANTIK Telecom s.r.o.
Ján Krajč
vedúci pobočky 

Zákazník: 

......................................................


