
 

PODMIENKY  PRE  VEĽKOOBCHODNÚ   

SPOLUPRÁCU 

 

➢ Veľkoobchodnú spoluprácu ponúkame všetkým odberateľom prevádzkujúcim maloobchodné 

predajne a e-shopy s potravinami a drogériou 

 

➢ Pre poskytnutie veľkoobchodného cenníka kontaktujte aktuálne zodpovednú osobu: 

https://www.lianasro.sk/kontakt - Cenové ponuky, dopyty. Pre zdokladovanie nároku na 

veľkoobchodný cenník je potrebné zaslať: 

- aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra 

- IČO 

- IČ DPH (ak ho máte pridelené) 

- presnú adresu dodanie (ak nie je totožná s adresou sídla spoločnosti) 

- kontaktné údaje t.j.: tel.číslo a e-mail.  

Ak máte viacero prevádzok, ktoré chcete zásobovať, tak prosíme aj o kontaktné údaje na 

jednotlivé prevádzky 

 

➢ Registrácia Vašej firmy prebieha dvoma spôsobmi: 

- 1, registrovať sa môžete  sami priamo cez náš e-shop. V tomto prípade je nutné vyplnenie    

       všetkých požadovaných údajov. Následne je potrebné zaslanie vyššie uvedených dokladov   

       a informácií na e-mail: obchod@lianasro.sk, aby sme Vám v systéme priradili cenník   

      a zľavy, 

- 2, registrovať Vás môžeme aj my tak, že nám zašlete vyššie uvedené doklady a informácie na   

      e-mail: obchod@lianasro.sk 

 

➢  objednávky vytvoríte cez náš e-shop, alebo e-mailom:  

- objednavky@lianasro.sk alebo na tel.č.: 0918 775 885 (tento kontakt prosím využívajte v  

  prípade, ak si chcete objednať len výrobky zo sortimentu LIANA VÝROBKY)   

- predajna.ra@lianasro.sk alebo na tel.č.: 0918 775 851 (tento kontakt prosím využívajte v 

   prípade, že si chcete objednať výrobky zo sortimentu LIANA VÝROBKY a aj z DOPLKOVÉHO  

   SORTIMENTU) 

 

➢ Pri vytváraní objednávok je potrebné dodržanie týchto zásad: 

- pri spotrebiteľských baleniach objednávajte ucelené kartóny, počet kusov  

   v kartóne nájdete v našom produktovom katalógu na:  

   https://www.lianasro.sk/images/content/files/katalog-liana-2020-SK_opt.pdf, alebo na  

   e-shope pri každom výrobku 

https://www.lianasro.sk/kontakt
mailto:obchod@lianasro.sk
mailto:obchod@lianasro.sk
mailto:objednavky@lianasro.sk
mailto:predajna.ra@lianasro.sk
https://www.lianasro.sk/images/content/files/katalog-liana-2020-SK_opt.pdf


 

- pri gastro baleniach netrváme na objednávkach ucelených kartónov, môžete si objednať  

  tovar aj na kusy 

- výška Vašej objednávky pod 120,00 eur s DPH bude navýšená o dopravu a to podľa  

   aktuálneho cenníka. Aktuálny cenník nájdete na: https://www.lianasro.sk/doprava-a-platba 

 

➢ Ceny a zľavy: 

- na základe Vašej registrácie Vám v našom systéme priradíme veľlkoobchodné ceny 

- ak dôjde k úprave cien, budete o tom včas informovaný mailom 

- pre našich stálych zákazníkov máme pripravený „Zľavový program Liana“, ktorý nájdete  

  na:   doplníme  

- ak budete mať záujem o výpredajové výrobky, budú pre Vás platné výpredajové ceny, bez 

   nároku na dodatočné zľavy 

- z dodatočných zliav sú vyňaté tovary: poťahové hmoty, marmelády, džemy, ovocné nátierky,   

  rastlinné šľahačky, sušené ovocie v 1kg balení, čokolády a čokoládové polevy 1kg, 5kg, Mak  

  1kg, Škoricu 1kg, Arašidy 1kg, Perníkové korenie 1kg a Kokos jemný 1kg, 5kg 

   

  

➢ Platba: 

- u nových odberateľov, pri prvých 3 objednávkach vyžadujeme platbu vopred (zálohová   

  faktúra) alebo hotovosť.  

  Následne je možné dohodnúť 14-dňovú splatnosť. V prípade platby prevodom na účet, nás     

  prosím kontaktujte, aby sme Vám nastavili túto možnosť  v systéme. 

 

 

TEŠÍME  SA  NA  VZÁJOMNÚ  SPOLUPRÁCU 

 
Kolektív f. Imrich Goliaš – LIANA-GOLF 
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