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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY 
(Platné a účinné od:01.04.2021) 

 
1. Všeobecné ustanovenia 
1.1. Tieto Všeobecné nákupné podmienky („VNP“) sa vzťahujú 
na všetky dodávky tovaru („Výrobky“) a/alebo služieb 
(„Služby“), ktoré uskutočňujú dodávatelia v rámci 
medzipodnikových vzťahov („B2B“) („Dodávatelia“) v prospech 
spoločnosti Lyreco CE, SE („Lyreco“). Tieto VNP majú prioritu 
nad akýmikoľvek inými podmienkami Dodávateľov, ako aj nad 
ich všeobecnými predajnými podmienkami, pokiaľ nie je 
písomne dohodnuté inak. 
1.2. Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť 
tieto VNP. V prípade takejto zmeny sa uplatňuje verzia platná 
v deň, v ktorom Dodávateľ potvrdil objednávku zadanú 
spoločnosťou Lyreco. 
1.3. Ak Dodávateľ prijme  objednávku, potom sa má za to, že 
sú mu tieto VNP známe a súhlasí s nimi. Spoločnosť Lyreco si 
vyhradzuje právo odmietnuť plnenie objednávky zo strany 
Dodávateľa v prípade, že Dodávateľ nepodpísal tieto VNP. 
1.4. Spoločnosť Lyreco sprístupnila tieto VNP na účely ich 
prezerania a uloženia tým, že ich zverejnila vo svojich 
priestoroch na  internetovej stránke 
https://lyreco.com/group/ce/sk/zasady-ochrany-osobnych-
udajov-spolocnosti-lyreco/dokumenty-na-stiahnutie ako aj 
prostredníctvom vlastných marketingových zamestnancov.  
1.5. Dodávateľ si je vedomý toho, že koneční zákazníci 
spoločnosti Lyreco majú zriadené firmy alebo prevádzkujú 
svoje podnikanie v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a 
Slovenskej republike (ďalej len „Cieľové krajiny“), pokiaľ 
Zmluvné strany písomne neobmedzili geografický rozsah inak. 
 
2. Objednávky 
2.1. Dodávateľ súhlasí s predajom a dodávaním Výrobkov 
a/alebo s poskytovaním Služieb v prospech spoločnosti Lyreco 
za podmienok uvedených nižšie a podľa pokynov, ktoré sa z 
času na čas zašlú. Objednávky sa stanú záväzné až po tom, 
ako spoločnosť Lyreco dostane písomné potvrdenie 
objednávky od Dodávateľa, ktoré musí v každom prípade 
zaslať spoločnosti Lyreco najneskôr do 2 (dvoch) pracovných 
dní po dátume prijatia objednávky od spoločnosti Lyreco. Ak 
Dodávateľ ani po tomto termíne neposlal spoločnosti Lyreco 
výslovné prijatie, potom sa nákupná objednávka a tieto VNP 
budú považovať za prijaté bez výhrad Dodávateľa. 
 
3. Výrobky a Služby 
3.1. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje, že poskytované Výrobky 
a/alebo vykonávané Služby v prospech spoločnosti Lyreco: 
a) sú kvalitné a vhodné na účel, ktorý je uvedený v 
osvedčeniach výrobkov, ktoré Dodávateľ zaslal v čase, keď 
spoločnosť Lyreco zadala objednávku, 
b) vyhovujú špecifikáciám, stanoveným  spoločnosťou Lyreco, 
kartám bezpečnostných údajov, pokiaľ existujú a/alebo spĺňajú 
vzorky schválené spoločnosťou Lyreco, 
c) sú nové a bez akýchkoľvek konštrukčných, materiálnych vád 
a/alebo vád vo vyhotovení, 

e) spĺňajú slovenské právne predpisy a nariadenia Európskej 
únie, ako aj všetky právne predpisy platné v Cieľovej krajine, v 
ktorej sa Výrobky alebo Služby dodávajú konečnému 
zákazníkovi spoločnosti Lyreco, 
f) sú označené a balené v súlade s ustanoveniami slovenských 
právnych predpisov a nariadení Európskej únie a ktorejkoľvek 
inej Cieľovej krajiny, v ktorej sa Výrobky dodávajú konečnému 
zákazníkovi spoločnosti Lyreco, 
g) sú sprevádzané a poskytované s akýmikoľvek informáciami 
a dokumentáciou, ktorú vyžadujú platné právne predpisy, ktorá 
je potrebná na ich používanie a je napísaná aj v slovenskom 
jazyku a/alebo v jazyku Cieľovej krajiny, v ktorej sa Výrobky 
dodávajú konečnému zákazníkovi spoločnosti Lyreco, 
h) sú vyrobené/poskytované Dodávateľom alebo ním určenými 
osobami, ktoré spĺňajú etické obchodné normy, 
i) neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán. 
V tejto súvislosti Dodávateľ zaručuje, že vlastní priamo alebo 
prostredníctvom legitímnych zmlúv s tretími stranami všetky 
práva duševného vlastníctva, know-how a procesy týkajúce sa 
výroby a používania poskytovaných Výrobkov a/alebo Služieb, 
j) sú bez obmedzení, záložných práv a nie sú predmetom 
sporov tretích strán. 
3.2. Dodávateľ zaručuje kvalitu Výrobkov, pokiaľ ide o ich 
spracovanie vrátane materiálu, a to počas minimálne 12-
mesačnej záručnej doby počnúc dňom dodania konečnému 
zákazníkovi spoločnosti Lyreco, pokiaľ Dodávateľ nezaručuje 
dlhšie záručné obdobie uvedené v katalógu spoločnosti Lyreco, 
alebo pokiaľ nie je na obale Výrobkov uvedená doba konečnej 
spotreby.  Výrobky sa dodajú spoločnosti Lyreco v rámci prvej 
tretiny (1/3) celej záručnej doby/ minimálnej doby spotreby (t. j. 
životnosť Výrobku). 
3.3. Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo vykonať na 
Výrokoch s vlastnou etiketou spoločnosti Lyreco skúšky kvality 
a kontroly súladu prostredníctvom externého laboratória na 
náklady Dodávateľa. Obsah skúšok a súvisiacich nákladov sa 
vopred oznámi Dodávateľovi. 
3.4. Dodávateľ bude vykonávať a udržiavať primeraný proces 
riadenia kvality a zdokumentované postupy zamerané na 
identifikáciu, kontrolu a v prípade potreby vytriedenie 
nevyhovujúcich Výrobkov. 
3.5. Dodávateľ umožní spoločnosti Lyreco, akejkoľvek osobe 
ňou menovanej a/alebo nezávislým externým audítorom, ktorí 
boli kedykoľvek menovaní, preskúmať a skontrolovať Výrobky, 
ako aj ich súlad. 
3.6. Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo odmietnuť a/alebo 
vrátiť dodávateľovi na jeho náklady a riziko akékoľvek 
nadbytočné Výrobky, ako aj dodávky Výrobkov alebo 
uskutočnenie Služieb realizované pred alebo po dohodnutých 
termínoch a uvedených v objednávke, pokiaľ sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak. 
3.7. Dodávateľ súhlasí s tým, že vrátenie Výrobkov je na jeho 
vlastné náklady a spoločnosť Lyreco nezaplatí žiadnu sankciu, 
skladovacie poplatky, ani iné dodatočné náklady, a to bez 
obmedzenia práv a nárokov  spoločnosti Lyreco, ktoré jej 
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priznáva zákon a/alebo tieto VNP, v prípade, že: (i) spoločnosť 
Lyreco a/alebo jej koncoví zákazníci zistia vadu alebo 
nevhodnosť Výrobku, pokiaľ sa reklamované vady nebudú 
odstránené do 20 dní, (ii) Dodávateľ vyradí Výrobky (s 
výnimkou potravinových výrobkov) do 12 (dvanástich) 
mesiacov od dátumu uverejnenia katalógu spoločnosti Lyreco. 
V prípade uvedenom v písmene (ii) tohto ustanovenia 
Dodávateľ ponúkne náhradný výrobok a zvyšné zásoby  
spoločnosti Lyreco sa vrátia Dodávateľovi a Dodávateľ ich v 
plnej výške uhradí spoločnosti Lyreco, a to v zodpovedajúcich 
cenách uvedených v objednávke alebo na faktúre. 
 
4. Ceny a dodávky 
4.1. Dodávateľ bude dodávať Výrobky spoločnosti Lyreco a 
bude vykonávať Služby v dohodnutých cenách, ktoré zostanú 
pevne stanovené a nezmenené počas 1 roka, pokiaľ sa 
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Obidve Zmluvné 
strany musia uchovávať ceny v dôvernosti. 
4.2. Dohodnuté dodacie podmienky sa považujú za podstatné 
pre spoločnosť Lyreco. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky 
dodávky sa zrealizujú bezplatne a budú zahŕňať akékoľvek 
náklady alebo výdavky spojené s dodaním na adresu 
doručenia určenú spoločnosťou Lyreco. Všetky ceny spĺňajú 
podmienku DDP (Incoterm 2020 v dohodnutom mieste 
dodania). Výrobky budú doručované na riziko Dodávateľa.  
4.3. Spoločnosť Lyreco nebude platiť za balenie Výrobkov a 
bude mať právo vrátiť všetky obaly Dodávateľovi, pričom 
Dodávateľ bude znášať príslušné náklady. 
4.4. V prípade priamych dodávok (povolených spoločnosťou 
Lyreco)realizovaných Dodávateľom priamo na adresu 
koncových zákazníkov spoločnosti Lyreco, sa všetky 
informácie a/alebo dokumentácia akéhokoľvek druhu, ktoré sa 
týkajú týchto zákazníkov, ktorú poskytne spoločnosť Lyreco 
Dodávateľovi, považuje za dôvernú, zostane výhradným a 
výlučným vlastníctvom spoločnosti Lyreco a nesmie byť 
zverejnená, ani sprístupnená tretím stranám. Dodávateľ 
použije tieto informácie výlučne na účely uskutočňovania 
konkrétnych priamych dodávok. 
 
5. Platobné podmienky 
5.1. Spoločnosť Lyreco uhradí všetky faktúry vystavené 
Dodávateľom do 30 (tridsiatich) dní od konca mesiaca, 
v ktorom bola faktúra vystavená plus 25 (dvadsať päť) dní a to 
bankovým prevodom, pokiaľ príslušná všeobecne záväzná 
právna regulácia nestanovuje inak. Spoločnosť Lyreco sa 
zaväzuje zaplatiť všetky nenamietané faktúry. 
 
6. Povinnosti a zodpovednosti 
6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že si prečítal Etický kódex 
spoločnosti Lyreco, ktorý je priložený k tomuto dokumentu a je 
k dispozícii na internetovej stránke 
https://lyreco.com/group/ce/sk/zasady-ochrany-osobnych-
udajov-spolocnosti-lyreco/dokumenty-na-stiahnutie a prijíma 
etické zásady, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Rovnako sa 
zaväzuje dodržiavať právne predpisy o trestnoprávnej 
zodpovednosti a administratívnej zodpovednosti spoločnosti 
pri realizácii dodávky. V prípade, že spoločnosť Lyreco 
vyhodnotí konanie Dodávateľa ako potenciálne porušenie 
Etického kódexu, potom sa Dodávateľ zaväzuje, že bude s ňou 
spolupracovať s cieľom overiť reálne porušenie a ak sa také 
porušenie potvrdí, zaväzuje sa podniknúť kroky na odstránenie 
porušenia a akýchkoľvek jeho záporných dôsledkov. Dodávateľ 
berie na vedomie, že spoločnosť Lyreco bude uplatňovať 
dodržiavanie zásad Etického kódexu ako parameter na 
rozhodnutie, či uskutočňovať ďalšie nákupy od Dodávateľa. 

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákony, právne 
predpisy, pravidlá, vyhlášky, kódexy a normy stanovené 
slovenskými právnymi predpismi a Európskou úniou, ako aj 
akékoľvek nariadenie platné v Cieľovej krajine, v ktorej sa 
Výrobky doručujú a/alebo Služby poskytujú konečnému 
zákazníkovi spoločnosti Lyreco. 
6.3. Dodávateľ sa zaväzuje vyplácať svojim vlastným 
zamestnancom podieľajúcim sa na realizáciidodávok Výrobkov 
a/alebo Služieb, mzdy a mzdové kompenzácie a uhrádzať 
poistné odvody v súlade so zákonom a platnými kolektívnymi 
zmluvami, pokiaľ sa na Dodávateľa vzťahujú. Dodávateľ 
poskytne spoločnosti Lyreco dokumentáciu, ktorú požaduje na 
tento účel. Dodávateľ vyhlasuje, že  nemá nedoplatky na 
daniach a odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie. 
Spoločnosť Lyreco je oprávnená overiť si príslušnú 
dokumentáciu platnú v deň platby každej faktúry a v prípade 
porušenia tejto povinnosti zrušiť objednávku. Spoločnosť 
Lyreco bude mať tiež právo pozastaviť platbu sumy splatnej 
Dodávateľovi za poskytnutý tovar/ služby, ktorá zodpovedá 
nedoplatku na daniach.  
6.4. Dodávateľ tiež zaručuje dôsledné dodržiavanie všetkých 
príslušných predpisov týkajúcich sa prevencie nehôd a 
zaistenia bezpečnosti a sprístupní pracovníkom  podieľajúcim 
sa na realizácii dodávky všetky technické prostriedky, 
vybavenie a potrebné odevy, ktoré sú ustanovené v 
príslušných právnych predpisoch a/alebo výslovne dohodnuté 
s Dodávateľom. 
6.5. Dodávateľ bude pri plnení záväzkov súvisiacich s 
dodávkou poskytovať plnenie úplne samostatne na svoje 
vlastné meno a účet a na vlastné riziko. Pokiaľ ide o povahu 
úplnej samostatnosti pri organizovaní činnosti, ktorá je 
predmetom dodávky, Dodávateľ výslovne odškodní spoločnosť 
Lyreco od akejkoľvek zodpovednosti za škodu spôsobenú 
osobám alebo majetku pri uskutočňovaní dodávky.  
6.6. Dodávateľ zaistí a odškodní spoločnosť Lyreco, jej 
riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo tretie strany za 
všetky nároky, straty, kompenzácie škody,  náklady a výdavky 
(vrátane nákladov právneho zastúpenia), ujmu na zdraví alebo 
úmrtie vyplývajúce z opomenutia alebo nedbanlivosti 
Dodávateľa alebo z akejkoľvek inej príčiny, ktorú je možné 
pripísať porušeniu zo strany Dodávateľa, konaniu jeho 
zamestnancov alebo subdodávateľa. 
6.7. Dodávateľ sa zaväzuje, že s vybranou poisťovňou uzavrie 
a bude udržiavať poistenie pokrývajúce jeho vlastnú 
zodpovednosť a záväzky, a to najmä zodpovednosť za 
výrobok. Dodávateľ zostane v plnej miere zodpovedný, pokiaľ 
ide o jeho záväzky, a to aj v prípade neexistujúceho alebo 
nedostatočného poistného krytia, alebo pri odmietnutí 
poskytovať úplné alebo čiastočné krytie zo strany poisťovní. 
 
7. Zákaz subdodávok a/alebo postúpenie subdodávok 
7.1. Spoločnosť Lyreco zveruje dodanie Výrobkov a/alebo 
Služieb Dodávateľovi, a preto sa Dodávateľ zaväzuje, že 
nepostúpi, ani zmluvne neprevedie žiadne svoje práva alebo 
povinnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Lyreco. 
7.2. Dodávateľ nesmie postúpiť, ani previesť, či už úplne alebo 
čiastočne, žiadne zo svojich práv alebo povinností, ak nemá k 
tomu písomný súhlas od spoločnosti Lyreco. Nesplatné 
dobropisy a pohľadávky vyplývajúce z  dodávky Výrobkov 
a/alebo Služieb  sú neprevoditeľné na tretie strany. 
 
8. Odstúpenie od zmluvy a ukončenie platnosti 
8.1. Spoločnosť Lyreco môže odstúpiť od akejkoľvek 
objednávky zaslaním písomného oznámenia (aj emailom) 
jeden deň pred dátumom dodania Výrobkov a/alebo Služieb. 
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8.2. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek škoda alebo nároky 
na odškodnenie alebo iné nároky, ktoré možno uplatniť, môže 
byť každá objednávka automaticky ukončená prostredníctvom 
oznámenia zaslanom doporučeným listom s doručenkou alebo 
potvrdeným emailom: (i) v prípade porušenia týchto VNP 
jednou zo strán, ak takéto porušenie strana, ktorá je v porušení, 
neodstránila v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej 
žiadosti o plnenie, (ii) v prípade udalosti vyššej moci, ktorá má 
vplyv na splnenie povinností jednej zo strán v období viac ako 
30 (tridsať) dní odo dňa oznámenia tejto udalosti, (iii) v prípade 
vznesenia protestu, začatie správnych alebo predbežných 
konaní, pozastavenia, ťažkostí alebo oneskorenia pri plnení 
záväzkov prevzatých voči tretím stranám a v každom prípade, 
keď druhá strana je v stave platobnej neschopnosti alebo bolo 
voči nej začaté konkurzné konanie. 
9. Spracúvanie osobných údajov 
9.1. Počas dodávky Výrobkov a/alebo Služieb bude spoločnosť 
Lyreco pôsobiť ako Prevádzkovateľ a môže spracúvať osobné 
údaje týkajúce sa zamestnancov, sprostredkovateľov, 
konzultantov alebo iných fyzických osôb zastupujúcich 
Dodávateľa a môže sprístupniť určité osobné údaje tretím 
stranám, ak je to potrebné na uskutočnenie dodávky, podľa 
zásad ochrany osobných údajov dostupných na webovej 
stránke spoločnosti Lyreco a v súlade s platnými právnymi 
predpismi o ochrane osobných údajov, najmä s nariadením EÚ 
č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 
a každého usmernenia, koordinačnej normy a ustanovenia 
vydaného kontrolným úradom pre ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. Akékoľvek otázky a požiadavky týkajúce 
sa zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré vykonáva 
spoločnosť Lyreco, sa môžu zaslať na emailovú adresu 
gdpr.sk@lyreco.com. 

 
9.2. Dodávateľ bude mať tiež právo spracúvať osobné údaje 
koncových zákazníkov spoločnosti Lyreco v jej mene a na 
základe jej pokynov v prípade, ak sa doručenie uskutoční 
priamo na adresu zákazníkov (podľa daného prípadu a až po 
schválení spoločnosťou Lyreco). V tomto prípade spoločnosť 
Lyreco zostane prevádzkovateľom osobných údajov svojich 
zákazníkov a Dodávateľ bude pôsobiť ako sprostredkovateľ 
údajov spoločnosti Lyreco a splní si svoje povinnosti 
vyplývajúce z konkrétne podpísanej dohody. 
 
10. Rozhodné právo a príslušnosť súdu 
10.1. Všetky dodávky Výrobkov a/alebo Služieb budú riadené 
a vykladané v súlade so slovenskými právnymi predpismi, s 
vylúčením kolíznych noriem. Akýkoľvek spor týkajúci sa 
dodania Výrobkov a/alebo Služieb bude podliehať výlučnej 
jurisdikcii príslušného všeobecného súdu Slovenskej republiky. 
10.2. Akékoľvek ustanovenie týchto VNP, ktoré je v rozpore s 
mandatórnym ustanovením všeobecne záväzných právnych 
predpisov, je vylúčené z aplikácie. 
 
Dátum: 31.03.2021 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


