
kuchynské spotrebiče, drezy a armatúry

Kuchynské  trendy 2022

Ceny platné ku 1. aprílu 2022, vrátane DPH | Cenové a technické zmeny vyhradené
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Objavte Home Connect 
– nový spôsob života.

S technológiou Home Connect môžete jednoducho ovládať, diagnostikovať aj monitorovať domáce spotrebiče cez chytrý telefón 
alebo tablet. Špeciálna aplikácia neslúži len ako diaľkové ovládanie. Spotrebiče je samozrejme možné na diaľku zapínať, vypínať, 
vyberať programy alebo kontrolovať, ako dlho beží. Aplikácia ale obsahuje aj veľa praktických rád a tipov na mieru danému 
spotrebiču alebo informácie o vhodnom príslušenstve, stavu vašich zariadení a technickej podpore v prípade poruchy.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav 
tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, 
vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu 
výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.

Vďaka integrovanej kamere v chladničke môžete priamo v obchode skontrolovať, 
aké potraviny vám doma vlastne chýbajú. Pomocou aplikácie je možné jednoducho 
nastavovať teplotu alebo získať praktické informácie o jedle a jeho uchovanie. Home 
Connect vám odporučí, ktorá priehradka je pre uloženie najvhodnejšia alebo aká je 
ideálna teplota.

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania 
alebo dokonca automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo leštidlo na smart 
telefón alebo hodinky.

Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľnosti a flexibility. Vďaka technológii Home Connect 
môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť 
nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.
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Objavte Home Connect 
– nový spôsob života.

S technológiou Home Connect môžete jednoducho ovládať, diagnostikovať aj monitorovať domáce spotrebiče cez chytrý telefón 
alebo tablet. Špeciálna aplikácia neslúži len ako diaľkové ovládanie. Spotrebiče je samozrejme možné na diaľku zapínať, vypínať, 
vyberať programy alebo kontrolovať, ako dlho beží. Aplikácia ale obsahuje aj veľa praktických rád a tipov na mieru danému 
spotrebiču alebo informácie o vhodnom príslušenstve, stavu vašich zariadení a technickej podpore v prípade poruchy.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav 
tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, 
vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu 
výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.

Vďaka integrovanej kamere v chladničke môžete priamo v obchode skontrolovať, 
aké potraviny vám doma vlastne chýbajú. Pomocou aplikácie je možné jednoducho 
nastavovať teplotu alebo získať praktické informácie o jedle a jeho uchovanie. Home 
Connect vám odporučí, ktorá priehradka je pre uloženie najvhodnejšia alebo aká je 
ideálna teplota.

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania 
alebo dokonca automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo leštidlo na smart 
telefón alebo hodinky.

Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľnosti a flexibility. Vďaka technológii Home Connect 
môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť 
nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.
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Zabudovateľná rúra s funkciou pary iQ700
cookControl Plus, roastingSenzor - teplotná sonda, 3,7" farebný textový TFT displej, dotykové
tlačidlá, LED vnútorné osvetlenie, ecoClean Plus - zadná stena, zásobník na vodu 1 l, 
softMove - tlmené otváranie/zatváranie dvierok, závesné rošty

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 557 784 HS636GDS2 A+ 13 + para katalytické čistenie 
ecoClean

71 1222,00

Zabudovateľná rúra s funkciou pary iQ700
cookControl Plus, roastingSenzor - teplotná sonda, bakingSensor - senzor pečenia, 5,7" 
farebný textový TFT displej, dotykové tlačidlá, LED vnútorné osvetlenie, ecoClean Plus - zadná 
stena, strop, bočné steny, zásobník na vodu, softMove - tlmené otváranie/zatváranie dvierok, 
závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv so stop funkciou, Home Connect

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 557 613 HS658GXS7 A+ 15 + para katalytické čistenie 
ecoClean

71 1577,00

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

príslušenstvo: trojitý plný teleskopický výsuv

obj.číslo typ cena EUR 

112 556 360 HZ638D30 176,-
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Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

Zabudovateľná rúra na pečenie iQ700
cookControl Plus, coolStart, 3,7" farebný textový TFT displej, vr. slovenčiny, dotyková tlačidlá, 
halogénové vnútorné osvetlenie, activeClean® - pyrolýza, softMove - tlmené otváranie/zatváranie 
dvierok, závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv so stop funkciou, Home Connect

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 592 892 HB676G5S6 A 13 pyrolýza a hydrolytické 
čistenie

71 950,-

Zabudovateľná rúra na pečenie iQ700
cookControl10, coolStart, 2,8" farebný textový TFT displej, dotykové tlačidlá, halogénové 
vnútorné osvetlenie, activeClean® - pyrolýza, softMove - tlmené otváranie/zatváranie dvierok, 
závesné rošty, 1nás. teleskopický výsuv so stop funkciou

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

KB HB675G0S1 A+ 13 pyrolýza a hydrolytické 
čistenie

71 815,-

Zabudovateľná rúra na pečenie iQ500
cookControl30, coolStart, LCD displej, halogénové vnútorné osvetlenie, otočný volič light-
Control, activeClean® - pyrolýza, softMove - tlmené otváranie/zatváranie dvierok, závesné 
rošty, 1 varioCliprail so stop funkciou

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 592 895 HB578G0S00 A 9 pyrolýza a hydrolytické 
čistenie

71 634,-

obj.číslo typ cena EUR 

112 556 361 HZ638370 176,-
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Zabudovateľná rúra na pečenie iQ500
cookControl30, coolStart, roastingSenzor - teplotná sonda, LCD displej, halogénové vnútorné 
osvetlenie, strieborné otočné voliče, activeClean® - pyrolýza, softMove - tlmené otváranie/zatvá-
ranie dvierok, závesné rošty, 1 varioCliprail so stop funkciou

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

KB HB278G5R2S A 9 pyrolýza a hydrolytické 
čistenie

71 713,-

Zabudovateľná rúra na pečenie iQ300
LED displej, halogénové vnútorné osvetlenie, zápustné otočné voliče, čistenie ecoClean Plus - 
zadná stena, závesné rošty, varioClip rail so stop funkciou

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 592 872 HB234A0S0 A 7 hydrolytické 
a katalytické čistenie

71 406,-

Zabudovateľná rúra s prídavnou parou pečenie iQ300
LED displej, halogénové vnútorné osvetlenie, zápustné otočné voliče, miska na vodu s objemom 250 ml, 
závesné rošty

obj. číslo typ energetická 
trieda

počet funkcií čistiaci systém objem l cena EUR

112 555 550 HR214ABS0 A 8 + para hydrolytické čistenie 71 421,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

príslušenstvo: trojitý plný teleskopický výsuv

obj.číslo typ cena EUR 

112 556 362 HZ638300 149,-
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Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

Kompaktná mikrovlnná rúra iQ700
2,8" TFT displej, dotykové tlačidlá, cookControl7,  
hydrolytické čistenie 

obj. číslo typ počet stupňov 
výkonu

objem l cena EUR

112 556 225 CF634AGS1 5 (max. 900 W) 36 816,00

Zabudovateľná mikrovlnná rúra 
iQ700
2,8" TFT displej, dotykové tlačidlá, cookControl7, elektronické 
otváranie dverí, záves dverí vľavo/vpravo, hydrolytické čistenie

obj. číslo typ počet stupňov 
výkonu

objem l cena EUR

112 556 221 BF634LGS1/
BF634RGS1

5 (max. 900 W) 21 630,00

Zabudovateľná mikrovlnná rúra 
iQ500
LED displej, cookControl7, tlačidlo pre otváranie dverí, záves 
dverí vľavo, hydrolytické čistenie

obj. číslo typ počet stupňov 
výkonu

objem l cena EUR

112 556 232 BF525LMS0 5 (max. 800 W) 20 317,00

Zabudovateľná mikrovlnná rúra 
iQ300
MW ohrev + gril, LED displej, cookControl7, LED osvetlenie, 
otočný tanier 27 cm, tlačidlo pre otváranie dverí, záves dverí 
vľavo, hydrolytické čistenie 

obj. číslo typ počet stupňov 
výkonu

objem l cena EUR

KB BE623LMB3 5 (max. 800 W) 20 202,00

Zabudovateľná mikrovlnná rúra 
iQ300
otočný tanier 31,5 cm, hydrolytické čistenie, tlačidlo pre 
otváranie dverí, záves dverí vľavo

obj. číslo typ počet stupňov 
výkonu

objem l cena EUR

112 592 875 BF550LMR0 5 (max. 900 W) 25 287,00
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Indukčná varná doska s odsávaním iQ700
17 stupňov výkonu, senzorové ovládanie dual lightSlider, funkcia reStart, quickStart,  
powerManagement, powerBoost, panBoost, powerMove Plus, cookingSensor Plus ready,  
fryingSensor so 5 úrovňami výkonu, príkon 7,4 kW, typ pripojenia trojfázové, Home Connect 
Odsávač: energetická trieda B, vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

112 557 293 EX875LX67E 4 indukčné varné zóny,  
2x flexInductions

223 x 812 x 520 fazeta vpredu, 
profil - strany

2371,-

Indukčná varná doska iQ700
17 stupňov výkonu, senzorové ovládanie dual lightSlider, funkcia reStart, quickStart,  
powerManagement, powerBoost, panBoost, powerMove Plus, flexMotion, cookConnect system  
(s vhodným odsávačom pár), fryingSensor so 5 úrovňami výkonu, Home Connect

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

KB EX675LYV1E 4 indukčné varné zóny, 2x flexZone 
s rozšírením

51 x 602 x 520 fazeta vpredu, 
profil - strany

944,-

Indukčná varná doska iQ700
17 stupňov výkonu, senzorové ovládanie touchSlider, funkcia reStart, quickStart,  
powerManagement, powerBoost, fryingSensor so 4 úrovňami výkonu

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

112 557 150 EX675FEC1E 4 indukčné varné zóny, 1x flexZone, 
2x kruhové varné zóny

51 x 602 x 520 fazeta vpredu, 
profil - strany

630,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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Indukčná varná doska iQ300
17 stupňov výkonu, senzorové ovládanie touchSlider, funkcia reStart, quickStart, powerManagement, 
powerBoost, fryingSensor so 4 úrovňami výkonu

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

112 592 873 EH651FFC1E 4 indukčné varné zóny, 1 varná zóna 
s rozšírením na zónu pečenie

51 x 592 x 522 U-fazeta 610,-

Indukčná varná doska iQ100
17 stupňov výkonu, senzorové ovládanie touchControl, funkcia reStart, quickStart,  
powerManagement, powerBoost

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

KB EU611BEB1E 4 indukčné varné zóny 51 x 592 x 522 bez rámika 430,-

Plynová varná doska iQ300
povch dosky tvrdené sklo, liatinové rošty s gumovými nožičkami, integrované zapaľovanie 

obj. číslo typ varné zóny rozmery mm typ rámika cena EUR

KB EN6B6HB90 4 plynové horáky (2 normálne, 
1 úsporný, 1 WOK)

51 x 602 x 520 bez rámika 344,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu



1616 | Kuchynské trendy 2022



17Kuchynské trendy 2022 |Uvedené ceny sú s DPH, zmeny vyhradené

Plne zabudovateľná umývačka riadu iQ300 
s premietaním na podlahu pomocou modrého svetla
13 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, aquaSensor, loadSensor, dávkovací asistent, 
varioFlex systém košov, príborová zásuvka varioDrawer, infoLight, aquaStop®, Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

KB SN63HX42VE 815 / 598 6 + 4 špeciálne funkcie 44 599,-

Plne zabudovateľná umývačka riadu iQ300
s premietaním na podlahu pomocou modrého svetla
14 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, aquaSensor, loadSensor, dávkovací asistent, 
koše flex, príborová zásuvka varioDrawer, infoLight, aquaStop®, Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

112 555 464 SN63HX60CE 815 / 598 6 + 4 špeciálne funkcie 44 761,-

Plne zabudovateľná umývačka riadu i300
ovládateľná pomocou smartphonu alebo hlasového asistenta
13 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, aquaSensor, loadSensor, dávkovací asistent, 
varioFlex systém košov, príborová zásuvka varioDrawer, infoLight (modrý), aquaStop®, varioPánty, 
Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

KB SN73HX48VE 815 / 598 6 + 4 špeciálne funkcie 44 661,-
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Plne zabudovateľná umývačka riadu iQ500
s flexibilným systémom košov a projekciou informácií na podlahu
14 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, autoOpen dry, aquaSensor, loadSensor, 
dávkovací asistent, koše flexComfort, príborová zásuvka varioDrawer, timeLight, aquaStop®,  
Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

KB SN85EX56CE 815 / 598 8 + 4 špeciálne funkcie 42 981,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

Zabudovateľná umývačka riadu iQ300
ovládateľná pomocou smartphonu alebo hlasového asistenta
13 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, autoOpen Dry, aquaSensor, loadSensor, 
dávkovací asistent, koše flex, príborová zásuvka varioDrawer, ukazovateľ zvyšného času programu  
v minútach, aquaStop®, Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

112 592 876 SN53ES14CE 815 / 598 6 + 4 špeciálne funkcie 44 742,-

Plne zabudovateľná umývačka riadu iQ300
45 cm
10 súprav riadu, spotreba vody 9,5 l, Machine Care, autoOpen dry, aquaSensor, loadSensor, 
dávkovací asistent, systém košov varioFlex, príborová zásuvka varioDrawer, infoLight (modrý),  
aquaStop®, varioPánty, otváranie dverí openAssist, Home Connect

obj. číslo typ výška  / šírka mm počet programov hlučnosť dB cena EUR

KB SR93EX28ME 815 / 448 6 + 4 špeciálne funkcie 44 713,-
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Nástenný odsávač pár iQ500 
plochý dizajn a vysoký výkon
trieda účinnosti odsávania B, trieda účinnosti tukového filtra B, hlučnosť odsávania pri normálnom 
stupni min./max. 43/57 dB, 3 stupne výkonu + 2 intenzívny, funkcia Boost, obvodové odsávanie, 
funkcia softLight, osvetlenie 2x 3 W LED, čierne sklo/antikorové prvky

obj. číslo typ šírka mm vyhotovenie výkon odsávania (m³/h) cena EUR

112 555 648 LC97FLP60 900 odvetranie/cirkulácia min./max. 394/717 804,-

Teleskopický odsávač pár i300
plochý výsuvný odsávač pár s takmer neviditeľným umiestnením do skrinky
trieda účinnosti odsávania D, trieda účinnosti tukového filtra C, hlučnosť odsávania pri normálnom 
stupni min./max. 58/64 dB, 2 stupne výkonu, osvetlenie 2x 1,5 LED, nutné inštalovať dekoračnú lištu

Nástenný odsávač pár iQ300 
naklonený dizajn a vysoký výkon
trieda účinnosti odsávania B, trieda účinnosti tukového filtra C, hlučnosť odsávania pri normálnom 
stupni min./max. 48/60 dB, 3 stupne výkonu + 1 intenzívny, funkcia Boost, obvodové odsávanie, 
funkcia softLight, osvetlenie 2x 3 W LED

obj. číslo typ šírka mm vyhotovenie výkon odsávania (m³/h) cena EUR

112 555 506 LC87KEM60 800 odvetranie/cirkulácia min./max. 399/669 546,-

112 555 505 LC67KEM60 600 odvetranie/cirkulácia min./max. 399/669 498,-

obj. číslo typ šírka mm vyhotovenie výkon odsávania (m³/h) cena EUR

112 555 507 LI63LA526 600 odvetranie/cirkulácia 328 182,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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Plne automatický kávovar, iQ700
kávovar s funkciou Home Connect pre perfektný pôžitok s najvyšším komfortom
tichý keramický mlynček, sensoFlow system, aromaDouble Shot, OneTouch DoubleCup, coffeWorld, 
zásobník na kávová zrná a samostatný zásobník na mletú kávu, autoMilk Clean, TFT dotykový displej, 
odnímateľný zásobník na vodu 2,4 l, možné umiestniť až 15 cm vysoké poháre, Home Connect

obj. číslo typ tlak čerpadla funkcie cena EUR

112 556 003 CT636LES6 19 barov ristretto, espresso, espresso macchiato, káva, 
cappuccino, latte macchiato, káva s mliekom

1888,-

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

Plne automatický kávovar, EQ.6 plus s700
... Vaša cesta do sveta kávy
tichý keramický mlynček, aromaDouble Shot, OneTouch DoubleCup, zásobník na kávová zrná a 
samostatný zásobník na mletú kávu, autoMilk Clean, dotykový displej, odnímateľný zásobník na vodu 
1,7 l, možné umiestniť až 15 cm vysoké poháre, 4 obľúbené nápoje, nasvietenie šálok

obj. číslo typ tlak čerpadla funkcie cena EUR

KB TE657313RW 19 barov integrovaný mliečny systém s hadičkou 1143,-

Plne automatický kávovar, EQ.6 plus s500
dokonalá chuť vďaka jedinečnej technológii systému iAroma
tichý keramický mlynček, aromaDouble Shot, OneTouch DoubleCup, zásobník na kávová zrná a 
samostatný zásobník na mletú kávu, autoMilk Clean, dotykový displej, odnímateľný zásobník na vodu 
1,7 l, možné umiestniť až 15 cm vysoké poháre, 2 obľúbené nápoje

obj. číslo typ tlak čerpadla funkcie cena EUR

KB TE655319RW 19 barov integrovaný mliečny systém s hadičkou 972,-
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kvalita, dizajn a inovácie.

Liebherr sa už viac ako 60 rokov špecializuje na výrobu vysoko-
kvalitných a inovatívnych chladničiek a mrazničiek a zameriava  
sa na ponuku produktov najvyššej kvality. A to všetko od koncepcie 
produktu cez vývoj až po jeho výrobu.
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EasyFresh. Ideálne riešenie pre ovocie a zeleninu
Nezabalené ovocie, zelenina a plody sa tu budú mať naozaj dobre. 
Pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a vzduchotesne uzavretý, 
zostane napríklad šalát po 7 dňoch ešte stále chrumkavo čerstvý.

NoFrost. Už nikdy žiadne rozmrazovanie
Keď otvoríte mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny –  
ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred  
neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá.

Miesto pre plech na pečenie.
Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo pripravená 
pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? Tak zasuňte plech na 
pečenie jednoducho do vašej chladničky Liebherr.  Plech na pečenie môžete 
zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.

VarioSpace. 
Po vybratí mraziacich zásuviek a za nimi sa nachádzajúcimi sklenenými 
dvojitými dnami vznikne VarioSpace, čo je praktický systém pre mimoriadne 
vysoký úložný priestor. Uskladníte aj viacposchodovú narodeninovú tortu.

EasyTwist-Ice. Zásoba kociek ľadu bez prípojky vody
Jednoducho naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým 
otočením uvoľnite hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené 
nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu 
kociek ľadu.

BioFresh. Náš univerzálny pomocník.
Pri teplote tesne nad 0°C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva 
ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje vitamíny, arómu  
a vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.
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DuoCooling. Bez vysychania
Vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že
medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu.
Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. 

PowerCooling
Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo
najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný 
a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom 
chladiacom priestore.

SoftSystem
Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, 
a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných 
dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.

Dotykový displej. Skutočne jedinečný
Vďaka dotykovému displeju je ovládanie chladničky Liebherr 
skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie 
prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky naprí-
klad zvolíte funkcie alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej 
chladničky.

LED stropné osvetlenie
Osvetľuje vnútorný priestor zhora - kvôli dobrému prehľadu 
o potravinách. Extra osvetlenie - LED svetlá sú umiestnené 
pred sklenenými poličkami, takže aj plná chladnička je dobre 
osvetlená.  

SmartDevice
Chcete byť vybavení pre budúcnosť Smart Home? Vaša chladnička 
Liebherr vám rada pomôže: Môže ju dovybaviť so SmartDeviceBox, 
ktorý dostane vašu chladničku Liebherr na internet. SmartDeviceBox 
namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do 
celého sveta digitálnych možností.
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obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

112 591 306 ICNSf 5103 284 253 (183/70) 899,00

Zabudovaná kombinovaná chladnička / 1780 mm
NoFrost - už nikdy nerozmrazujte 
Easy Fresh - box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
DuoCooling - oddelené chladiace okruhy
SuperCool a SuperFrost – rýchle schladenie a zmrazenie čerstvých potravín
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu  

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

112 591 294 ICSe 5103 228 264 (183/81) 849,00

Zabudovaná kombinovaná chladnička / 1780 mm
SmartFrost - znížená tvorba námrazy 
Easy Fresh - box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
DuoCooling - oddelené chladiace okruhy 
SuperCool a SuperFrost – rýchle schladenie a zmrazenie čerstvých potravín
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu 

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/ 0o/mraziaci)

cena EUR

112 591 293 ICBNe 5123 259 244 (103/71/70) 1699,00

Zabudovaná kombinovaná chladnička / 1780 mm
NoFrost - už nikdy nerozmrazujte
BioFresh - 2x zóna 0 °C - perfektná klíma pre mimoriadne dlhú sviežosť
DuoCooling - oddelené chladiace okruhy
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu 
SoftSystem - tlmené zatváranie
SuperCool a SuperFrost - zvýšenie výkonu na rýchle zmrazenie čerstvých potravín
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Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu.

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

112 591 295 ISKG 5Z1ec2 198,6 266 (212/54) 899,00

Zabudovaná kombinovaná chladnička / 1780 mm
Easy Fresh - box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
DuoCooling - oddelené chladiace okruhy
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
SuperCool a SuperFrost - zvýšenie výkonu na rýchle zmrazenie čerstvých potravín

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  cena EUR

112 591 304 IRe 5100 114,3 308 1149,00

Zabudovaná chladnička / 1780 mm
Easy Fresh - 2x box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
SuperCool - rýchle schladenie čerstvých potravín 
FreshAir - filter s aktívnym uhlím

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

112 591 305 IRf 5101 213,50 286 (259/27) 1199,00

Zabudovaná chladnička s mraziacim priečinkom  
/ 1780 mm
Easy Fresh - 2x box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
SuperCool - rýchle schladenie čerstvých potravín
FreshAir - filter s aktívnym uhlím 
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obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/0ozóna)

cena EUR

112 591 298 IRBSe 5120 155,80 294 (196/98) 1399,00

Zabudovaná chladnička / 1780 mm
BioFresh zóna 3x 0°C - perfektná klíma pre mimoriadne dlhú sviežosť 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
SuperCool - rýchle schladenie čerstvých potravín
FreshAir - filter s aktívnym uhlím

obj. číslo typ spotreba energie za 
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/0o/mraziaci)

cena EUR

112 591 312 CBNsfd 5723 226 360 (158/99/103) 1049,00

Voľne stojaca kombinovaná chladnička  
s mrazničkou  / 2015 mm
BioFresh zóna 2x 0°C - perfektná klíma pre mimoriadne dlhú sviežosť
NoFrost - už žiadne rozmrazovanie 
EasyTwist Ice – zásoba kociek ľadu jednoducho a rýchlo
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/0ozóna)

cena EUR

112 591 196 IRBd 5150 125 296 (198/98) 1999,00

Zabudovaná chladnička / 1780 mm
BioFresh zóna 3x 0°C - perfektná klíma pre mimoriadne dlhú sviežosť 
SuperCool - rýchle schladenie čerstvých potravín
TelescopicRolls - výsuvy na teleskopických koľajniciach
SoftTelescopic -  samozatváracie zásuvky BioFresh
SmartDevice - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
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obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

KB CNsfd 5723 203 371 (268/103) 899,00

Voľne stojaca kombinovaná chladnička  
s mrazničkou  / 2015 mm
Easy Fresh - box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti
NoFrost - už žiadne rozmrazovanie
EasyTwist Ice – zásoba kociek ľadu jednoducho a rýchlo
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu

obj. číslo typ spotreba energie za  
365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/mraziaci)

cena EUR

KB CNd 5223 201 330 (227/103) 799,00

Voľne stojaca kombinovaná chladnička  
s mrazničkou  / 1850 mm
Easy Fresh - box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
NoFrost - už žiadne rozmrazovanie
EasyTwist-Ice - zásoba kociek ľadu jednoducho a rýchlo 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu
 

obj. číslo typ spotreba energie 
za 365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/0o/mraziaci)

cena EUR

KB FNe 4625 226 399 (158/99/103) 799,00

Voľne stojaca chladnička / 1460 mm
NoFrost - už žiadne rozmrazovanie 
FrostProtect – pracuje v okolitej teplote až do -15°C 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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Side-by-side chladnička / 1850 mm
monoklimatická chladnička + mraznička 60+60 cm
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu

obj. číslo typ spotreba energie 
za 365 dní v kW·h

objem l  cena EUR

KB XRFsf 5245 158+248 382+277 2299,00

obj. číslo typ spotreba energie 
za 365 dní v kW·h

objem l  
(chladiaci/0o/mraziaci)

cena EUR

KB Rsfe 5220 226 399 (158/99/103) 829,00

Voľne stojaca chladnička / 1855 mm
Easy Fresh - 2x box na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 
SmartDevice (voliteľne) - ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu

Chladnička SRBsfe 5220

BioFresh zóna 2x 0°C - perfektná klíma pre 
mimoriadne dlhú sviežosť 
SuperCool - rýchle schladenie čerstvých potravín

Mraznička SFNsfe 5247

NoFrost – už žiadne rozmrazovanie
IceMaker – automatický výrobník ľadu
IceTower – úložný box pre priestranné potraviny
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obj. číslo typ spotreba energie 
za 365 dní v kW·h

objem l  cena EUR

112 591 164 WKb 4212 177 402 1299,00

Voľne stojaca vinotéka / 1650 mm
• maximálny počet fliaš - 200
• 1 teplotná zóna
• izolačné sklo s UV filtrom
• police z cédrového dreva
• konvenčné chladenie s FreshAir filtrom
• digitálny display

obj. číslo typ spotreba energie 
za 365 dní v kW·h

objem l  cena EUR

112 591 157 UWTes 1672 142 94 2299,00

Chladnička na víno zabudovaná pod doskou  
/ 820 mm
• maximálny počet fliaš - 34
• 2 teplotné zóny
• podstavná klimatizovaná vinotéka
• 3x teleskopické pojazdy
• dynamické chladenie s filtrom FreshAir
• digitálny display

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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Tradícia od roku 1905. Od tej doby vyrába 
ritter spotrebiče pre domácnosť, ktoré 
uľahčujú bežné každodenné činnosti. 
Patria k nim najmä krájače na chlieb v 
najrôznejšom prevedení a pre rozmanité 
nároky, ale i toustovače.

domáce spotrebiče 
"made in Germany"
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obj. číslo vyhotovenie Š x V x H mm farba cena EUR

103 370 584 vedenie krájaného materiálu vpravo 300 x 245 x 390 strieborná metalíza 281,70

Elektrický univerzálny krájač contura3

Voľne stojaci krájač je vybavený špeciálnym vrúbkovaným nožom s lešteným okrajom
s priemerom 17cm, ktorý umožňuje nakrájať takmer akékoľvek potraviny, pričom môžete 
zvoliť rôznu hrúbku krájaných potraviny, a to od veľmi tenkých až po 23mm. 

Kovový vstavaný univerzálny krájač AES 72 SR 

Vstavaný multikrájač môže byť namontovaný do štandardnej kuchynskej zásuvky so šírkou 
korpusu minimálne 45 cm. Jeho celokovové prevedenie Vás prekvapí svojim kvalitným preve-
dením. Vďaka zosilnenému nožu s priemerom až 17 cm, ktorý je elektrolyticky naostrený, je 
krájanie potravín mimoriadne presné. Komfortné plynulé nastavenie hrúbky rezu až do 14 mm 
zabezpečí precízne prevedenie aj tenkých rezov.

obj. číslo vyhotovenie Š x V x H mm šírka korpusu min.  mm cena EUR

103 370 427 vedenie krájaného materiálu vpravo 342 x 75 x 365 450 467,40
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obj. číslo Š x V x H mm hmotnosť kg cena EUR

103 370 440 178 x 75 x 400 2 261,00

Vstavaný hriankovač ET 10 
Skladací vstavaný hriankovač je vždy pripravený na opekanie chleba a plátkov toastu. 
Vhodný pre šírku zásuvky od 30 cm. Dlhá drážka na opekanie 2 ks krajcov, automatické 
centrovanie pečiva na rovnomerné opekanie. Elektronická regulácia stupňa opekania s LED 
kontrolkou. Funkcia rozmrazovania. 

Vstavaný tyčový mixér ESM 50
 Vstavaný tyčový mixér má jednoduché ovládanie a jeho nabíjacia stanica je pevne 
zabudovaná v zásuvke - bezkáblová prevádzka. Tri stupne otáčok sú plynulo nastaviteľné  
a dajú sa prispôsobiť rôznej konzistencii jedál. Vstavaný mixér ESM50 sa dodáva aj so  
4 nadstavcami. Jednoduché čistenie.

obj. číslo Š x V x H mm hmotnosť kg cena EUR

103 370 530 138 x 77 x 420 1,4 438,30

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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by Caressi

Zavedenie industriálnych akcentov je 
jedným z najnovších kuchynských trendov. 
Čierny drez a batéria dodajú kuchyni 
vzrušujúci kontrast a vytvoria luxusný 
vzhľad.

štýlový dizajn 
kuchyne
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obj. číslo typ povrch výpust cena EUR

113 520 600 CA108CH chrómový otočný 158,90

113 520 601 CA108I ušľachtilá oceľ otočný 256,50

113 520 609 CA108BK matne čierny otočný 260,80

Kuchynská batéria CA108
pákové ovládanie vpravo
otvor na armatúru Ø: 35 mm
funkcia sprchy: nie

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu

obj. číslo typ povrch výpust cena EUR

113 520 602 CA108CHU chrómový otočný a výsuvný 169,20

113 520 603 CA108IU ušľachtilá oceľ otočný a výsuvný 285,40

113 520 608 CA108BKU matne čierny otočný a výsuvný 288,20

Kuchynská batéria CA108U
pákové ovládanie vpravo
otvor na armatúru Ø: 35 mm
funkcia sprchy: nie

obj. číslo typ povrch výpust cena EUR

113 520 631 CA116BK matne čierny otočný 276,70

113 520 606 CA116I ušľachtilá oceľ otočný 248,60

Kuchynská batéria CA116
otvor na armatúru Ø: 35 mm
funkcia sprchy: nie

by Caressi
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obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 620 CAGRPP40BK-TU 450 x 450 400 x 400 x 185 368,20

2D drez, granit
(montáž v doske, pod doskou)

by Caressi

obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 623 CAGR50KRBK-TU 560 x 510 475 x 500 x 200 398,50

Drez, Granit
(montáž v doske)

obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 622 CAGRPP50BK-TU 550 x 450 500 x 400 x 185 388,40

2D drez, granit
(montáž v doske, pod doskou)

obj. číslo typ povrch cena EUR

113 520 617 CA203BK čierny 86,50

Dávkovač čistiacich 
prostriedkov

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 653 CAPP40R10GM 440 x 440 400 x 400 x 185 454,00

113 520 654 CAPP50R10GM 540 x 440 500 x 400 x 185 499,40

3D drez, ušľachtilá oceľ antracit
(montáž v doske, pod doskou, v rovine s doskou)

3D drez, ušľachtilá oceľ
(montáž v doske, pod doskou, v rovine s doskou)

obj. číslo typ povrch cena EUR

113 520 655 CA206CH chróm 75,30

113 520 656 CA203I ušľachtilá oceľ 86,00

Dávkovač čistiacich 
prostriedkov

obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 520 CAPP 40R10 440 x 440 400 x 400 x 185 252,20

113 520 651 CAPP50R10 540 x 440 500 x 400 x 185 272,40

obj. číslo typ vonkajší rozmer 
mm

rozmer vaničky 
mm

cena EUR

113 520 531 CAPP 50KR10 540 x 520 500 x 400 x 185 332,90

3D drez, ušľachtilá oceľ
(montáž v doske, pod doskou, v rovine s doskou)

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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"Chceme vytvárať kvalitné systémové 
riešenia obytných priestorov. Pre každého". 
Toto je myšlienka, ktorú vytvorili Hermann 
Vauth a Heinrich Sagel v roku 1962.  
A ktorá platí vo firme dodnes. Každý deň.

inovatívne riešenia
v domácnosti
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obj. číslo nádoba Š x V x H osadenia mm materiál cena EUR

103 370 028 1 x 29/1 x 16 litrov 600 x 370 x 464 plast/kov 289,30

103 370 030 2 x 22 litrov 600 x 370 x 464 plast/kov 319,00

VS ENVI Space
Aj kuchynský odpad potrebuje priestor. Vďaka rôznym objemom ponúka Envi Space 
ptimálne riešenie pre každého. Nádoby sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu a obzvlášť 
ľahko sa čistia. Plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch 
vedeniach. Ďalší úložný priestor získate vďaka výsuvnému veku.

VS ENVI Center 2 
Manipulácia s kuchynským odpadom si vyžaduje spoľahlivé riešenia - pri otváraní sa veko ľahko 
zdvihne, takže nádoby na odpad sa vyklopia a pri zatváraní sa veko opäť odloží. Nádoby sú 
vyrobené z vysoko kvalitného plastu s hladkými bočnými stenami, ktoré sa obzvlášť ľahko čistia.

obj. číslo nádoba šírka korpusu mm materiál cena EUR

103 370 241 2 x 9 litrov 400 plast/oceľ 109,50

103 370 242 1 x 18 / 1 x 9 /1 x 12 litrov 500 plast/oceľ 164,80

Viac informácií nájdete na 
našom Webkatalógu
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obj. číslo počet košov šírka korpusu mm výška osadenia mm povrch cena EUR

103 378 395 4 600 1450-1700 lávovo sivý 766,30

103 378 397 5 600 1700-1950 lávovo sivý 872,40

VS TAL Gate vysoká skriňa s košmi Planero
Maximálny úložný priestor a ľahký prístup. Vyznačuje sa najmä otváracím mechanizmom, 
ktorý automaticky jedným ťahom presunie uložené zásoby smerom k užívateľovi, čím 
poskytuje optimálny prehľad.

VS ADD® Door 
Vždy vítané mať viac úložného priestoru. Najmä na veci, ktoré často potrebujete.  Inteligentná 
závesná polica VS ADD® Door na to využíva priestor, ktorý predtým nebol využitý: na vnútornej 
strane dvierok skrine alebo voľne visiaca kdekoľvek v obytnom priestore. K dispozícii sú 
všestranné police a moduly pre rôzne funkcie, ktoré možno vymieňať. 

obj. číslo dĺžka mm Š x H mm materiál cena EUR

103 342 040 650 20 x 10 oceľ lávovo sivá 39,90

103 342 041 1354 20 x 10 oceľ lávovo sivá 87,30

103 342 042 1900 20 x 10 oceľ lávovo sivá 110,80

VS ADD® DOOR rastový profil - pár

obj. číslo typ Š x V x H mm materiál cena EUR

103 342 043 malá polica 370 x 47 x 80 oceľ lávovo sivá 33,40

103 342 044 veľká polica 370 x 47 x 124 oceľ lávovo sivá 36,60

103 342 045 polica na kuchynské pomôcky 370 x 47 x 124 oceľ lávovo sivá 43,80

103 342 046 držiak na utierky 370 x 47 x 124 oceľ lávovo sivá 42,60

103 342 047 držiak na papierovú rolku 381 x 81 x 99 oceľ lávovo sivá 118,40

VS ADD® DOOR závesné prvky
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., 
IČO: 313  838  58, DIČ: 2020334206, IČ DPH: SK2020334206, so sídlom Pestovateľská 12, 821  04 Bratislava  
(stav 05/2018)

Kontakt:
Email: info@schachermayer.sk; datenschutz@schachermayer.com
Tel.: +421 2 4820 2700  Fax: +421 2 4820 2730
Online: https://www.schachermayer.sk/podnik/kontakt/
   
1. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvo-
reného medzi predávajúcim - dodávateľom (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

2. Rozsah platnosti
Tieto VOP bližšie upravujú podmienky predaja tovaru firmou Schachermayer, spol. s r.o.. VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa 
predávajúci a kupujúci nedohodnú v Rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, prípadne v ďalšom zmluvnom vzťahu na iných 
podmienkach. Konkrétne dohody strán, ktoré sú odlišné od ustanovenia týchto VOP, majú pred týmito prednosť. Predávajúci je 
oprávnený tieto VOP v prípade rozumnej potreby jednostranne primerane zmeniť, kedy je však povinný kupujúcemu tieto zmeny 
bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť, alebo je povinný tieto uverejniť na svojich www stránkach. Kupujúci 
má právo tieto zmeny písomne alebo elektronicky odmietnuť a zmluvný vzťah ukončiť v rámci jednomesačnej výpovednej doby, 
ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.

3. Vznik kúpnej zmluvy a jej náležitosti
Jednotlivé kúpne zmluvy alebo realizačné zmluvy dojednané buď samostatne alebo v nadväznosti na Rámcovú kúpnu zmluvu 
uzavretú medzi stranami sú uzatvárané na základe záväzných objednávok kupujúceho adresovaných predávajúcemu najmä 
telefonicky, faxom, písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo predaných osobne na prevádzke / predajni predávajúceho. 
Kupujúci je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo  živnos-
tenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovaného tovaru, jeho množstvo, 
spôsob a miesto dodania a požadovaný termín odberu, to všetko potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zašle 
kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. Ak predávajúci navrhne určité 
zmeny doručenej objednávky, považuje sa pôvodná objednávka kupujúceho za potvrdenú v zmysle zmien navrhnutých predáva-
júcim, pokiaľ tieto zmeny kupujúci do 3 pracovných dní od ich doručenia písomne alebo elektronicky neodmietne. Pokiaľ ich takto 
odmietne, bude vznik zmluvného vzťahu predmetom jednania alebo zmluvný vzťah nevznikne. V  prípade potreby okamžitého 
plnenia alebo v  iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením predávajúceho bez omeškania a  prieťahov podľa 
objednávky kupujúceho. Dodacie doby sú záväzné len pokiaľ sú písomne alebo v elektronickej podobe potvrdené oboma stranami. 
V prípade nesplnenia termínu dodania požadovaného kupujúcim zo strany predávajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné 
zo strany kupujúceho uplatňovať akékoľvek nároky z titulu iného termínu dodania tovaru.

4. Miesto plnenia a cena ďalších činností súvisiacich s dodávkou
Miestom plnenia (dodania) tovaru je vopred v  zmluvných vzťahoch špecifikovaná prevádzka, sklad alebo sídlo predávajúceho, 
odkiaľ si kupujúci tovar prevezme oproti jeho potvrdeniu oprávnenou osobou na dodacom (prepravnom) liste, prípadne faktúre. Ak 
je v objednávke kupujúceho požiadavka na dodanie tovaru (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujúceho (prípadne do 
iného miesta určeného kupujúcim) a predávajúci túto požiadavku bude akceptovať, tak je miesto plnenia takto dohodnuté. Ak bude 
objednaný tovar vrátane jeho odoslania do určitého miesta, tak sa uskutočňuje dodanie tovaru (plnenie) jeho odovzdaním prvému 
dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať aj dielčiu dodávku tovaru. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý 
termín prevzatia, je predávajúci oprávnený poslať objednaný tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci 
odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu týmto vznikli. Cena za dopravu 
tovaru nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru. Pri dohodnutej dodávke dopravcom bude predávajúcim účtovaný poplatok = systémové 
prepravné náklady. Ich výška je uvedená v potvrdení zákazky. Kupujúci je povinný poplatok zaplatiť. Cena za tovar nezahŕňa ani 
cenu za vykládku a manipuláciu s tovarom a kupujúci sa zaväzuje tieto event. navýšené náklady uhradiť na základe vystaveného 
daňového dokladu od strany, ktorá náklad vynaložila. 
Dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa zmluvy (objednávky kupujúceho) potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho pri prevzatí 
tovaru podpisom dodacieho alebo prepravného listu s čitateľným uvedením mena a dátumom prevzatia. 
V prípade uplatnenia reklamácie u dopravcu platí, že pokiaľ bude zistené preukázateľné poškodenie obalu zásielky, je zástupca 
kupujúceho povinný toto poznamenať ako výhradu ihneď pri prevzatí tovaru do poznámky dodacieho či prepravného listu. Zástupca 
kupujúceho je taktiež povinný si pri prevzatí zásielky skontrolovať počet kusov v zásielke. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný 
tovar podľa množstva čo najskôr (najneskôr do 48 hodín) po tom, čo na neho prejde nebezpečenstvo škody na tovare, t.j. po prevzatí 
tovaru alebo podľa čl. 7 týchto VOP. Ak kupujúci preberá tovar osobne na predajni spoločnosti Schachermayer, je povinný ho fyzicky 
prebrať a skontrolovať jeho stav a množstvo. Neskoršie reklamácie nebudú môcť byť uznané.  Ak tak kupujúci neučiní, môže si 
uplatňovať nároky zo závad zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už skôr. Ak je tovar na sklade, 
ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnutia, najneskôr však do 
siedmych (7) dní po vyrozumení zo strany predávajúceho. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia alebo nedôjde zo 
strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade 
porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho 
na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie 
je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty.
Pokiaľ je kupujúci v  omeškaní s  prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania 
predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 3,30 EUR za každý jednotlivý deň omeškania.
Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či 
iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu alebo dovozných obmedzení alebo akejkoľvek okolnosti, 
ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.

5. Cena
Ceny tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny upraviť 
hlavne s ohľadom na zmeny nákupných cien z dôvodu vývoja cien výrobných surovín, nákladov a poplatkov.

6. Platobné podmienky
a.  Predávajúci je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v deň odoslania tovaru kupujúcemu, alebo v deň osobného prevzatia  
 tovaru resp. v deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
b.  Doba splatnosti je dohodnutá v rámcovej alebo jednorazovej kúpnej zmluve.
c.  Pri odberoch tovaru priamo od výrobcu bude tovar fakturovaný, t.j. bude vystavený daňový doklad na základe dodacích listov  
 vystavených predávajúcim podľa dodacích (prepravných) listov výrobcu. Pri dodávkach uskutočnených zo skladov predáva 
 júceho bude tovar fakturovaný v deň odoslania tovaru kupujúcemu alebo v deň osobného prevzatia tovaru.

d.  Za uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predáva- 
 júceho alebo deň zloženia hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predávajúceho je  
 tento súčasne ihneď povinný kupujúcemu vystaviť daňový doklad o prevedení úhrady.
e.  V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho (nie je štandardne držaný v skladových zásobách predávajúceho  
 na území SR - KB sortiment) a je potrebné tento tovar objednať, kde je kupujúci oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou,  
 je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z kúpnej ceny za tovar - KB sortiment vo výške minimálne 70%  
 z hodnoty KB tovaru. Tovar – KB sortiment nie je možné vrátiť späť.
f.  Ak si kupujúci riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvných vzťahov, je predávajúci oprávnený okamžite odoprieť ďalšie  
 požadované plnenie na dodávku tovaru a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky.

Kupujúci je povinný v  prípade porušenia svojej povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok 
z  omeškania vo výške 0,05% denne z  celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania. Na žiadosť predávajúceho je 
kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou. 

Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí zmluvné pokuty, 
poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, 
keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predá-
vajúcemu.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením celej 
kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, príp. jej úhrada v  hotovosti do pokladne 
predávajúceho. 
Tovar, ktorý nebol uhradený úplne, nesmie byť kupujúcim žiadnym spôsobom ďalej scudzovaný, predávaný a dávaný do zálohy ako 
ručenie, pokiaľ k tomu predávajúci nedal písomný súhlas. Ak by bol tovar aj napriek tomuto zákazu kupujúcim ďalej scudzovaný, 
predaný alebo daný do zálohy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny tovaru 
(vrátane DPH), za ktorú mu bol tovar predaný. Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, alebo ak je kúpna zmluva ukončená 
jeho vinou, alebo je s  ním začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona o  konkurze a  reštrukturalizácii 
v platnom znení, sú všetky jeho záväzky splatné ihneď. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho vydanie dodaného tovaru, 
ktorý je v  dôsledku nezaplatenia kúpnej ceny stále vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do 
objektu, v ktorom sa daný tovar nachádza a umožní jeho spätné fyzické prevzatie predávajúcim. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho (v okamihu dodania), 
alebo ak tak neučiní v  dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s  tovarom a  kupujúci poruší svoj záväzok tým, že tovar 
neprevezme. V prípade, že je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, potom v dobe, kedy predávajúci odovzdá tento tovar 
prvému dopravcovi. Zmluvné strany si týmto dohodnú obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za prípadnú ujmu spôsobenú 
kupujúcemu v súvislosti so zmluvným vzťahom na dodanie tovaru a to tak, že povinnosť predávajúceho k náhrade ujmy je najviac 
do čiastky zodpovedajúcej dohodnutej kúpnej cene príslušného tovaru bez DPH. Toto obmedzenie zodpovednosti predávajúceho 
neplatí pre prípady spôsobenej ujmy človeku na jeho prirodzených právach, alebo pre prípady ujmy spôsobenej úmyselne alebo 
z hrubej nedbanlivosti.
Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá 
výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

8. Záručné doby a zodpovednosť za vady tovaru
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v závislosti od záručnej doby výrobcu, a to:
a. pri dodávke tovaru konečnému odberateľovi, ktorý je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia  
 tovaru. Výnimku tvoria prípady predaja elektr. ručného náradia, predaja drevoobrábacích/kovoobrábacích strojov, kedy  
 je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia /inštalácie stroja a prípady predaja používaných drevoobrábacích/ 
 kovoobrábacích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 6 mesiacov od prevzatia stroja. 
b.  pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý tovar ďalej predáva konečným spotrebiteľom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru
c.  pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý nie je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenie stanovujú Reklamačné podmienky v prílohe VOP. 

Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia tejto zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na 
okolnosti musel vedieť, iba ak sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa tejto zmluvy. 
Vrátenie tovaru je možné previesť len so súhlasom predávajúceho, na náklady odosielateľa a v žiadnom prípade na dobierku. Pri 
vrátení tovaru je potrebné doložiť faktúru alebo iný daňový doklad. Tovar vo zvláštnom prevedení, tovar-KB sortiment alebo tovar, 
kde na základe požiadavky zo strany kupujúceho boli zo strany predávajúceho realizované úpravy a zmeny (napr. tovar narezaný 
podľa požiadaviek kupujúceho) nie je možné prijať späť.

Storno, alebo čiastočné storno potvrdenej zákazky nie je možné bez súhlasu predávajúceho. Vo vopred dohodnutých alebo predá-
vajúcim potvrdených prípadoch storna berie kupujúci na vedomie, že pri vrátaní tovaru uhradí predávajúcemu vzniknuté náklady 
vo výške minimálne 20% z hodnoty zákazky (bez DPH), najmenej však 16,50 EUR (bez DPH).V prípade, že kupujúci storno poplatok 
neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprijať. V prípade neprevzatia tovaru-KB sortiment zo strany kupujúceho platí 
ustanovenie v zmysle bodu 4.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie noviniek, predajných akcií, pozvánok
Ochranu osobných údajov našich zákazníkov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté 
v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na https://www.schachermayer.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Pre zasielanie 
našich obchodných oznamov (newslettrov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou Schachermayer, spol. s  r. o. 
a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím 
v online formuláre na webových stránkach spoločnosti Schachermayer, spol. s  r. o. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne 
odvolaný, a  to prostredníctvom emailu, doporučeného listu, faxu, alebo online formulárom v  kontaktoch spoločnosti uvedených 
v záhlaví tohto dokumentu.

10. Záverečné ustanovenia
Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, kúpnou zmluvou a ani rámcovou kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných 
povinností, budú riešené zmierlivou cestou. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami 
vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla kupujúceho.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. 
Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo 
ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal 
na naposledy udanú adresu kupujúceho.

Subjektom pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk 

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. dňa 1.5.2018.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naša obchodná spoločnosť venuje veľkú pozornosť 
kvalite svojej práce aj kvalite predávaných výrobkov. Preto spolupracujeme s  renomovanými dodávateľmi kvalitného 
tovaru a naši pracovníci sú profesionálne pripravovaní na manipuláciu s tovarom a na spoluprácu so zákazníkom. 

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako zákazníkovi, aby vo vlastnom záujme 
postupoval podľa týchto reklamačných podmienok: 

a. Spôsob uplatnenia reklamácie a záručnej doby
• Ihneď pri preberaní tovaru v rámci osobného odberu na predajni overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, 

prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu tu priamo uplatniť do písomného protokolu spísaného s predávajúcim, 
v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu  neuznať.

• Ihneď pri preberaní tovaru pri dodávke špedičnou službou (dopravcom) overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo 
obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a  event. reklamáciu vyznačiť na prepravnom liste a  následne spísať s  vodičom 
špedičnej firmy výhradu/zápis o reklamácii (v opačnom prípade nie je možné reklamáciu uznať). Prípadné poškodenie tovaru 
je povinný zástupca kupujúceho nahlásiť ďalej aj spoločnosti Schachermayer, spol. s  r.o., a  to najneskôr do 24 hodín od 
prevzatia tovaru od dopravcu. Rozdiely v počte dodaného množstva tovaru oproti objednávke, je kupujúci povinný nahlásiť 
predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru. 

»» V prípade reklamácie poškodenia zásielky je kupujúci povinný ako prílohu k reklamačnému protokolu (nahláseniu reklamácie) 
priložiť nasledujúcu fotodokumentáciu:

-  fotografiu etikety na poškodenej zásielke
-  celkový vzhľad poškodenej zásielky
-  celkový vzhľad poškodenej položky
-  fotografiu manipulačných značiek, pokiaľ boli na obale uvedené (pozor sklo, manipulačné šípky atď…)
-  poškodené miesto obalu
-  pohľad do rozbalenej zásielky

• Najneskôr do konca záručnej doby podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je potrebné reklamovať výrobné vady, 
alebo funkčné vady výrobkov spôsobené výrobcom, ktoré sa objavia v priebehu užívania výrobku.

• Reklamácia sa uplatňuje písomne v  záručných dobách podľa VOP na centrále, príp. príslušných pobočkách spoločnosti 
Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného tovaru na reklamačné oddelenie spoločnosti Schachermayer, spol. 
s r.o. na adrese Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava. V reklamácii je potrebné uviesť dodávku s odkazom na dodací list a dátum 
plnenia. Ďalej je potrebné charakterizovať uplatnené vady tovaru a voľbu kupujúceho ohľadom zvoleného spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa Občianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je 
rovnako predloženie dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

b. Posúdenie reklamácie
Posúdenie reklamácie prevádza v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti v lehote 30 dní od uplatnenia rekla-
mácie, v  závažných a komplikovaných prípadoch v  spolupráci s dodávateľom alebo výrobcom predmetného tovaru v  lehote do 
60 dní od uplatnenia reklamácie event. v  lehote stanovenej dodávateľom alebo výrobcom tovaru. V prípade zistenia oprávnenej 
reklamácie bude kupujúcemu oznámená spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude 
táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyrozumením kupujúceho.

c. Vybavenie oprávnenej reklamácie
V prípade oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

1. dodaním chýbajúceho tovaru alebo
2. opravou tovaru alebo
3. primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo
4. dodaním nového tovaru bez vady

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z  vyššie uvedených spôsobom, alebo sa jedná o  tzv. vady neodstraniteľné, má 
kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovaný tovar oproti jeho spätnému 
vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolený jeho poško-
dením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou 
s tovarom manipulujúcou. 

Jedná sa hlavne o tieto prípady:
• umiestnenie alebo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste 
• (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
• zanedbanie odbornej starostlivosti o tovar
• nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb
• nevhodná preprava alebo manipulácia
• nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zničenie tovaru
• neodvrátiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci.

d. Neoprávnene vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Ak dôjde pri kontrole vráteného tovaru k  zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pribalenom „potvrdení 
vráteného tovaru“ alebo, že tovar neodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je 
poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne:

• kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady.
• kupujúci môže tento jeho stranou neoprávnene vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť 

na centrále v Bratislave.

V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí 
súčinnosti k spätnému prevzatiu, zošrotovaný na náklady kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci. 
Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o..

V Bratislave, dňa 1. mája 2018                                  Schachermayer, spol. s r.o. 
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