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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LESSERVIS, s.r.o. 

 
 

Článok I. - Všeobecné ustanovenia 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti 

spoločnosti LESSERVIS, s.r.o., so sídlom Bellova 696/2, 031 01  
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 36 421 898, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, 
vl. č. 15335/L (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len 
„Kupujúceho“). 

2. Dodávky, služby a ponuky Predávajúceho sa uskutočnia na 
základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za 
predpokladu, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim nebude 
uzatvorená osobitná zmluva. 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej kúpnej 
zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim a súčasťou 
každej vystavenej faktúry za dodaný tovar. Predávajúci a Kupujúci 
sú všeobecnými obchodnými podmienkami viazaní od okamihu 
uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odchýlky od týchto všeobecných 
obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú 
písomne potvrdené obidvoma stranami. 

4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú 
upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 
ods. 3. Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o Kupujúceho, 
ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej 
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy 
neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne 
zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v 
daňových zákonoch, ktoré sa dotknú kúpnej zmluvy a budú 
rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. 

 
Článok II. - Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Kupujúci si môže tovar objednať akýmkoľvek obvyklým spôsobom - 
listom, telefonicky, faxom alebo e-mailom. 

2. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy je Kupujúcemu 
doručené alebo inak oznámené potvrdenie (prijatie, akceptácia) 
objednávky Predávajúcim. 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom potvrdenia 
dodacieho listu. Tovar bude dodaný do miesta určeného 
Kupujúcim na základe záväznej objednávky, pokiaľ nie je 
v objednávke uvedené inak. 

4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia 
tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu 
spôsobenej škody a ušlý zisk. 

 
Článok III. - Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v objednanom 
množstve, kvalite a druhu, pričom vzhľadom na charakter tovaru je 
pri množstve dodaného tovaru povolená odchýlka vo výške 2 %. 

2. Tovar je Kupujúcim prevzatý okamihom potvrdenia dodacieho listu 
Kupujúcim. Dodací list musí byť vystavený v troch vyhotoveniach a 
musí obsahovať číslo objednávky, miesto určenia, dátum dodania, 
číselné označenie (kód tovaru), názov tovaru, dodané množstvo 
jednotlivých položiek, počet kusov. 

3. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak: 
- tovar vykazuje podstatné vady v akosti, 
- nie je dodaný tovar v objednanom počte a sortimente, 
- je dodaný mimo dojednaný termín. 

4. Akékoľvek reklamácie súvisiace s dodaným tovarom je Kupujúci 
oprávnený uplatniť najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru. Na 
neskôr uplatnené reklamácie sa neprihliada. 

 
Článok IV. - Platobné podmienky 

1. Kupujúci vykoná úhradu za tovar na základe riadne doručenej 
faktúry – daňového dokladu, ktorý vystaví Predávajúci. 

2. Faktúra musí obsahovať obchodné meno a sídlo Kupujúceho aj 
Predávajúceho, daňové identifikačné číslo Kupujúceho aj 
Predávajúceho, poradové číslo dokladu podľa evidencie 
Predávajúceho, rozsah a predmet zdaniteľného plnenia (tovar), 
dátum vystavenia daňového dokladu, dátum uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
sa považuje dátum dodania a prevzatia poslednej dodávky tovaru, 
ku ktorému sa faktúra – daňový doklad – vzťahuje. Faktúru je 
Kupujúci povinný prevziať; na porušenie tejto povinnosti sa 
vzťahuje zmluvná pokuta podľa čl. V bod 3. všeobecných 
obchodných podmienok. 

3. Platba Kupujúceho za dodávku tovaru od Predávajúceho sa 
uskutoční prevodom na účet Predávajúceho alebo v hotovosti 
a v lehote na základe riadne vystavenej faktúry.  

4. V prípade omeškania s platbou za dodaný tovar na základe riadne 
vystavenej faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať od 
Kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy  
za každý deň omeškania. 

 
Článok V. - Ostatné dojednania 

1. V prípade Kupujúceho z iného členského štátu Európskych 
spoločenstiev ako Slovenská republika, je tento ako nadobúdateľ 
tovaru povinný: 

a) prepraviť tovar do iného členského štátu Európskych 
spoločenstiev, 

b) preukázať prepravu tovaru podľa písmena a) tohto bodu kópiou 
faktúry, a 
- ak prepravu tovaru zabezpečí Predávajúci alebo Kupujúci 

inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o 
odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, 

- ak prepravu tovaru vykoná Predávajúci, písomným 
potvrdením prijatia tovaru Kupujúcim alebo osobou ním 
poverenou, 

- ak prepravu tovaru vykoná Kupujúci, písomným vyhlásením 
Kupujúceho alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do 
iného členského štátu 

- inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, 
dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar. 

c) povinnosť preukázať prepravu tovaru podľa písmena b) má 
Kupujúci najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. 

2. V prípade zrušenia záväzku medzi Kupujúcim a Predávajúcim 
(odstúpením, dohodou, a pod.), zmluvné strany sú povinné vydať 
si už prijaté plnenie najneskôr do 30 dní od zrušenia záväzku. 

3. Porušením akejkoľvek povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy 
alebo z týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorými sú 
zmluvné strany viazané, vzniká zmluvným stranám nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 30 % z objemu konkrétnej kúpnej 
zmluvy. Kupujúci alebo Predávajúci je oprávnený popri zmluvnej 
pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvné strany 
sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody. 

4. Porušenie povinností podľa bodu 1. a 2. tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého sú zmluvné 
strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú 
okamihom doručenia.  

5. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, Predávajúci spätne 
nadobúda vlastnícke právo k tovaru.  
 

Článok VI. - Doručovanie 
1. Všetky písomnosti medzi zmluvnými stranami je možné doručovať 

obyčajne alebo do vlastných rúk. 

2. Ak nebude možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu 
jej sídla alebo fyzickej osobe na adresu trvalého pobytu, ktorú 
oznámila druhej zmluvnej strane, písomnosť sa považuje za 
doručenú adresátovi dvadsiatym dňom od preukázateľného 
odoslania odosielateľom, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie. Prípadné zmeny adresy na doručovanie sú zmluvné 
strany povinné oznámiť druhej strane. 
 
Článok VII. - Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vzniknú medzi nimi 
akékoľvek vzájomné pohľadávky spôsobilé na započítanie, 
k započítaniu dôjde uplynutím piatich dní odo dňa splatnosti 
pohľadávky neskôr splatnej. K započítaniu už nie je potrebná 
žiadna ďalšia právna skutočnosť, k zániku pohľadávok dôjde iba 
na základe tohto článku. 

Článok VIII. - Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo 

vzniknutých záväzkov alebo v súvislosti s nimi budú riešené 
vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvné 
strany sa dohodli, že spory budú s konečnou platnosťou 
rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky. 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči 
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 

3. Kupujúci prevzatím faktúry potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito 
Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v 
nich stanovené. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú prílohou faktúr a sú 
prístupné na internetovej stránke Predávajúceho. 

Liptovský Mikuláš, 14. január 2008 


