Všeobecné zmluvné podmienky
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ČLÁNOK 1 – ZMLUVNÉ STRANY
Carbon Solutions s.r.o., spoločnosť registrovaná na Slovensku s oficiálnym sídlom na adrese Špitálska
2905, 945 01 Komárno, IČO: 46 062 009, DIČ: 2023214237, EU DIČ: SK2023214237 (ďalej označovaná
ako “Spoločnosť”), poskytujúca služby prostredníctvom webovej stránky www.oxytree.com
s prístupom cez Internet, vytvorila tieto Všeobecné Zmluvné Podmienky (ďalej skrátene označované
ako „VZP“) na úpravu právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a každým jej Zákazníkom (ďalej
označovaným ako “Zákazník”). Spoločnosť a Zákazník sú spoločne označovaní ako „Strany“ alebo
„Zmluvné strany“.
Webovú stránku www.oxytree.com je možné používať iba v súlade s touto Zmluvou. Pri každej
príležitosti Zákazník použitím webovej stránky akceptuje aktuálnu verziu Zásad spracovania osobných
údajov Oxytree a Návodu na výsadbu Oxytree, a zároveň potvrdzuje, že ich uznáva ako právne
záväzne.
Kontaktné údaje Spoločnosti:
Oxytree Europe Zrt.
Osobné služby zákazníkom:
Každý pracovný deň od 8:00 do 16:30
ul. Soroksári 48, 1095 Budapešť
(Hungária Malomudvar)
Tel.: +36 70 411 0312
E-mail: support.sk@oxytree.com

ČLÁNOK 2 – UZAVRETIE A PODMIENKY ZMLUVY
2.1 Príslušná legislatíva
V súlade so Smernicou o právach spotrebiteľov 2011/83/EU prijatou Európskym Parlamentom a
Radou, na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. upravuje Všeobecné Zmluvné Podmienky predaja a kúpy
na diaľku, t. zn. zmluvy medzi obchodníkmi a zákazníkmi uzavreté na Internete.
2.2 Predmet Zmluvy
Spoločnosť predáva sadenice Oxytree a stimulátory rastu GeoAgit a AlgaSanBa distribuované
Spoločnosťou Zákazníkom cez webovú stránku www.oxytree.com. Ponúkané sadenice Oxytree je
možné kúpiť v mini kontajneroch s rozmermi 7×7×8 cm. Sadenice sú vysoké minimálne 15 cm.
2.3 Kúpna cena produktov
Aktuálne nákupné ceny sadeníc Oxytree sú uvedené v položke menu „Objednávka“ na oficiálnej
webovej stránke Spoločnosti www.oxytree.com.
Spoločnosť definuje rôzne sadzby nákupných cien Oxytree berúc do úvahy nasledujúce faktory:




počet objednaných Oxytree,
dátum objednania,
použitú metódu platby.

2.4 Vytvorenie právneho vzťahu
Právny vzťah medzi Zákazníkom a Spoločnosťou vznikne a bude trvať dobu neurčitú od dátumu, kedy
Zákazník odovzdal online Objednávkový formulár. Zákazník vyplnením online Objednávkového
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formuláru akceptuje Všeobecné zmluvné podmienky spolu s dodatkom Zásady spracovania osobných
údajov Oxytree a v prípade objednávky sadenice Oxytree aj Návod na výsadbu Oxytree.
2.5 Povinnosti Spoločnosti
Spoločnosť sa zaväzuje:






dodať Zákazníkovi rovnaký počet nepoškodených sadeníc Oxytree a stimulátorov rastu ako je
uvedený v objednávke a zaplatený Zákazníkom vo vopred stanovenom čase a mieste,
poskytnúť vytlačenú verziu Návodu na výsadbu Oxytree v čase odovzdania sadeníc Oxytree
Zákazníkovi,
poskytnúť vytlačenú verziu Popisu produktu v čase odovzdania stimulátorov rastu Zákazníkovi,
odpovedať na písomné alebo ústne otázky ohľadom dodaných produktov prostredníctvom
našich Služieb zákazníkom do dvoch (2) pracovných dní od ich doručenia,
poskytnúť možnosť spätného odkúpenia vo vzťahu k Oxytree predtým zakúpených od
Spoločnosti ako je podrobne opísané v Článku 5.

2.6 Povinnosti Zákazníka
Zákazník sa zaväzuje:





uhradiť sumu za svoju objednávku,
uhradiť zálohovú faktúru zaslanú Spoločnosťou, vystavenú na základe Objednávkového
formulára a vyplneného Zákazníkom v dobe splatnosti označenej na tejto zálohovej faktúre,
prevziať produkty, ktoré si kúpil a/alebo objednal od Spoločnosti, vo vopred stanovenom čase
a mieste,
vysadiť a starať sa o sadenice Oxytree presne podľa pokynov v Návode na výsadbu Oxytree.

ČLÁNOK 3 – PROCES NÁKUPU
3.1 Vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára
Zákazník pošle svoju objednávku spoločnosti prostredníctvom webovej stránky www.oxytree.com
vyplnením online objednávkového formulára. Zákazník musí v objednávkovom formulári poskytnúť
nasledovné informácie:








osobné údaje: meno zákazníka, e-mailovú adresu a telefónne číslo,
fakturačné meno a adresu,
v prípade objednávky podanej firmou identifikačné číslo DPH alebo EU identifikačné číslo DPH,
adresu doručenia (vyžaduje sa len v prípade ak Zákazník žiada doručenie),
spôsob doručenia a platby,
počet objednaných produktov,
ďalšie dôležité informácie, ktoré Zákazník chce dať na vedomie Spoločnosti (formou
„Poznámky“).

3.2 Platobné podmienky
Zákazník môže použiť jednu z nasledovných metód platby:






bankový prevod,
hotovostná platba na ústredí Spoločnosti v Budapešti, v Maďarsku,
dobierkou, ak Zákazník žiada o doručenie produktov.
bankový prevod plnej sumy vopred (zaplatená celková cena objednávky), kde Zákazník zaplatí
plnú kúpnu cenu jednorazovou platbou a tridsať (30) percent bude považovaných za depozit.
Tento depozit zostane Spoločnosti v prípade, že sa Zákazník rozhodne zrušiť objednávku,
bankový prevod vopred s čiastočnou platbou (zaplatenie depozitu), kde Zákazník zaplatí
celkovú kúpnu cenu vo dvoch splátkach. Prvá splátka je považovaná za depozit , ktorý je
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súčasťou celkovej kúpnej ceny. Tento depozit zostane Spoločnosti v prípade, že Zákazník
nezaplatí druhú splátku alebo sa rozhodne zrušiť objednávku.
Spoločnosť má právo dočasne pozastaviť jeden alebo viac platobných metód. Spoločnosť zverejní
aktuálne platobné metódy na internetovej stránke www.oxytree.com.
V prípade bankového prevodu či bankového prevodu vopred – prevod plnej sumy alebo prevod
vopred, alebo zaplatenia zálohy Spoločnosť na základe Objednávkového formulára vystaví zálohovú
faktúru, ktoré následne pošle Zákazníkovi na e-mailovú adresu vopred zadanú Zákazníkom. Zálohová
faktúra obsahuje množstvo objednaných produktov, ich cenu s a bez DPH, v prípade doručenia aj cenu
za dopravu s a bez DPH, dátum splatnosti a bankové informácie potrebné k uskutočneniu prevodu.
V prípade bankového prevodu vopred – zaplatenie depozitu, Spoločnosť pošle Zákazníkovi zálohovú
faktúru k uhradeniu druhej čiastky do desať (10) kalendárnych dní pred začiatkom sezóny výsadby.
Zákazník vyrovná zálohovú faktúru jej úhradou Spoločnosti v lehote de sedem (7) kalendárnych dní od
prijatia zálohovej faktúry.
3.3 Vystavenie záverečnej faktúry
Spoločnosť vystaví záverečnú faktúru v papierovom formáte v prípade zaplatenia sumy v hotovosti
alebo objednávky na dobierku, ktorá bude Zákazníkovi odovzdaná v čase prevzatia jeho produktov.
V prípade ďalších možnostiach platby Spoločnosť pošle Zákazníkovi po vyrovnaní faktúry konečnú
faktúru v PDF formáte na e-mailovú adresu vopred zadanú Zákazníkom.
3.4 Prevzatie
Metódou prevzatia produktov je jedna z nasledovných možností na Objednávkovom formulári podľa
voľby Zákazníka.
Spoločnosť zabezpečuje prevzatie sadeníc Oxytree výlučne v sezóne výsadby (teda od 1. mája do 15.
júla). Prevziať Oxytree zakúpených a zaplatených mimo sezóny výsadby (teda od 16. júla do 30. apríla)
je možné v nasledujúcej sezóne výsadby.
Spoločnosť zabezpečuje prevzatie stimulátorov rastu v priebehu celého roka.
Zákazník a osoba konajúca v mene Spoločnosti potvrdia prevzatie produktov, v prípade kúpy Oxytree
aj prevzatie Návodu na výsadbu Oxytree a v prípade kúpy stimulátorov rastu prevzatie Popisu tovaru,
obojstranným podpisom Potvrdenia o prevzatí.
Spoločnosť definuje nasledujúce možnosti prevzatia produktov:
a. Osobné prevzatie; v tomto prípade bude produkt odovzdaný Zákazníkovi na mieste prevzatia
určenom Spoločnosťou. Viac informácií o mieste prevzatia je možné získať prostredníctvom
Zákazníckych služieb Spoločnosti. Osobné prevzatie je umožnené len vo vopred dohodnutom čase
a mieste po tom, ako Zákazník zaplatil plnú kúpnu cenu.
b. Doručenie; v takomto prípade Spoločnosť doručí Zákazníkovi produkty vo vopred dohodnutom
termíne.
V prípade, ak je doručenie neúspešné z dôvodov na strane Zákazníka, Spoločnosť sa pokúsi doručiť
produkt opätovne, a zaúčtuje si ďalší poplatok za prepravu v novom čase.
Spoločnosť dodáva tovar na území Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky, Poľska
a Rumunska. V prípade dodávania produktov do iných krajín Spoločnosť má právo odmietnuť
doručenie alebo určiť poplatok za osobitné doručenie.
Spoločnosť definuje poplatok za doručenie sadeníc Oxytree nasledovne:


v prípade objednávky dvadsať (20) alebo viac kusov je doručenie bezplatné,

4



v prípade objednávky menej ako dvadsať (20) kusov je desať (10) EUR + DPH.

Spoločnosť definuje poplatok za doručenie stimulátorov rastu nasledovne:




v prípade doručenia v sezóne výsadby je desať (10) EUR + DPH,
v prípade doručenia mimo sezóny výsadby je výška poplatku vopred dohodnutá so
Zákazníckymi službami,
v prípade objednávky sadeníc Oxytree spolu so stimulátormi rastu poplatok za doručenie
Oxytree obsahuje aj poplatok za doručenie stimulátorov rastu.

Ak je objednávka zaplatená a/alebo podaná v sezóne výsadby, Spoločnosť doručí objednané
produkty v danej sezóne výsadby. V prípade, ak počet objednaných Oxytree je viac ako sto (100)
kusov, Spoločnosť sa zaväzuje doručiť produkty do pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa
uhradenia faktúry, ak si Zákazník zvolil možnosť platby prevodom, a do pätnásť (15) kalendárnych
dní odo dňa odovzdania Objednávkového formulára, ak si Zákazník zvolil možnosť platby na
dobierku.
Pri preprave objednávok majú prednosť objednávky zaplatené vopred pred objednávkami
s možnosťou platby na dobierku.

ČLÁNOK 4 – ZRUŠENIE A ODSTÚPENIE
Zákazník má právo zrušiť svoju objednávku, čo je upravené Smernicou o právach spotrebiteľov
2011/83/EU prijatou Európskym parlamentom a Radou ako aj na základe Zákona č. 102/2014 Z. z.,
ktoré detailne opisujú pravidlá pre vytváranie a uzatváranie zmlúv medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.
Podľa týchto nariadení sú sadenice Oxytree a stimulátory rastu považované za tovar podliehajúci
rýchlej skaze, preto si Zákazník môže uplatniť právo odstúpiť od Zmluvy do chvíle, kým mu nie sú
produkty odovzdané.
Zákazník upovedomí Spoločnosť písomnou formou o zrušení svojej objednávky, kým mu nie sú
produkty odovzdané, tým, že vyplní Formulár na zrušenie objednávky a zašle ho na e-mailovú adresu
support.sk@oxytree.com. Formulár na zrušenie objednávky je možné nájsť na webovej stránke
www.oxytree.com.
Ak si Zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od objednávky, Spoločnosť do štrnásť (14)
kalendárnych dní od dátumu prijatia správne vyplneného Formuláru na zrušenie objednávky od
Zákazníka, vráti Zákazníkovi celú kúpnu cenu zaplatenú Zákazníkom za objednávku mínus depozit. Ak
Zákazník zruší svoju objednávku, depozit vždy zostáva Spoločnosti.
Pri vrátení kúpnej ceny, Spoločnosť použije rovnakú metódu platby, aká bola použitá pri pôvodnej
transakcii, ak sa Zákazník nerozhodne inak. Ak sa Zákazník rozhodne pre inú metódu táto možnosť je
dostupná bez dodatočných nákladov pre Zákazníka. Ak Zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od
objednávky v dátume doručenia, Spoločnosť Zákazníkovi vyplatí celkovú kúpnu cenu zaplatenú
Zákazníkom za objednávku mínus depozit a náklady na prepravu, ktoré Spoločnosti vznikli doručením,
vo výške päťdesiat centov na kilometer (0,5EUR/km) vrátane DPH.

ČLÁNOK 5 – MOŽNOSŤ SPÄTNÉHO ODKÚPENIA
Spoločnosť poskytuje možnosť spätného odkúpenia vyťaženého dreva pripraveného na transport
Zákazníkom v rámci Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska za
predpokladu, že Zákazník dokáže predložením relevantnej faktúry, že drevo pochádza z Oxytree
predtým kúpených od Spoločnosti.
Ak Zákazník vlastní minimálne jedentisíc (1 000) Oxytree, ktoré boli schválené na ťažbu odborníkom
Spoločnosti, potom všetky náklady spojené s prevozom dreva do priestorov Spoločnosti v rámci
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Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska bude znášať Spoločnosť. Ak však
Zákazník vlastní menej ako jedentisíc (1 000) Oxytree, všetky náklady spojené s prepravou do lokality
prevzatia dreva alebo do priestorov Spoločnosti bude znášať Zákazník.
Ak Zákazník chce uplatniť možnosť spätného odkúpenia musí o tomto svojom zámere informovať
Spoločnosť písomnou formou minimálne šesťdesiat (60) kalendárnych dní pred dátumom plánovanej
ťažby. Potom, v rámci inšpekcie priamo na mieste, odborník Spoločnosti prezrie stromy Oxytree určené
na ťažbu a odhaduje ich očakávaný výnos dreva. Zákazník vopred zaplatí poplatok za inšpekciu
v teréne, ktorý zahŕňa profesionálny poplatok vypočítaný na základe všeobecne zaužívanej hodinovej
sadzby pre inžinierov, ako aj poplatkov za prácu v teréne v danej krajine. Následne po inšpekcii v teréne
do desať (10) pracovných dní Spoločnosť pripraví písomné hodnotenie, ktoré obsahuje počet Oxytree
v každej triede kvality, kúpnu cenu, lokalitu, kde dôjde k prevzatiu dreva a metódu, ktorú je treba
použiť na prípravu dreva pre transport, ďalej dĺžku vyťaženého dreva I. a II. triedy stanovenej
Spoločnosťou. Spoločnosť sa zaväzuje výkupu dreva v prípade, ak vyťažené drevo zodpovedá dĺžke
danej Spoločnosťou. Ak Zákazník akceptuje hodnotenie a chce si uplatniť právo na spätné odkúpenie
poskytnuté Spoločnosťou, pri ťažbe dreva musí byť prítomný odborník Spoločnosti. V takom prípade
Zákazník vopred zaplatí odborníkovi poplatok za prácu počas ťažby, ktorý zahŕňa profesionálny
poplatok vypočítaný na základe všeobecne zaužívanej hodinovej sadzby pre inžinierov, ako aj
poplatkov za prácu v teréne v danej krajine.
Spoločnosť určila rôzne sadzby za spätné odkúpenie dreva v závislosti od triedy kvality, do ktorej drevo
patrí. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť cenu spätného odkúpenia podľa aktuálnej priemernej
trhovej ceny vo svete. Aktuálne ceny spätného odkúpenia podľa triedy kvality Spoločnosť definuje
nasledovne:




Cena spätného odkúpenia dreva kvality prvej triedy: netto osemdesiat eur za meter kubický
(EUR 80/m3)
Cena spätného odkúpenia dreva kvality druhej triedy: netto tridsaťpäť eur za meter kubický
(EUR 35/m3)
Cena spätného odkúpenia palivového dreva: netto šestnásť eur za priestorový meter kubický
(EUR 16/ priestrový m3 )*

* Priestorový meter kubický: 1,7 m3 , vypočítaný ako 1 m × 1 m × 1,7 m. Konáre spílené v lese a uložené
na sebe majú väčší objem kvôli medzerám ako pevné drevo predávané vo forme brvien alebo líšt.
Spoločnosť definuje nasledovné podmienky pre jednotlivé triedy kvality:
Guľatina kvality prvej triedy:





priemer kmeňa musí byť minimálne 30 cm,
kmeň musí byť rovný, valcovitý
kmeň musí byť úplne zbavený konárov,
kmeň nesmie vykazovať excentrický rast (ovalitu).

Guľatina kvality druhej triedy:





priemer kmeňa musí byť minimálne 25 cm,
kmeň musí byť rovný, valcovitý
zdravý kmeň musí byť zbavený konárov,
kmeň nesmie vykazovať excentrický rast (ovalitu).

Palivové drevo:


priemer musí byť minimálne 8 až 10 cm, dĺžka konárov musí byť 1 meter.
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ČLÁNOK 6 – REKLAMÁCIE PRI PREBERANÍ
Ak v čase preberania produktov vystanú akékoľvek sťažnosti ohľadom ich kvantity a/alebo kvality,
Zákazník má právo podať reklamáciu pri preberaní produktov. Reklamáciu ohľadom kvality je možné
uplatniť v prípade sadeníc Oxytree len ak je zlomený alebo vyschnutý kmeň sadenice (sadeníc) Oxytree.
Reklamácie musia byť zaznamenané v Potvrdení o prevzatí. Ak to Zákazník neurobí, následná
reklamácia nebude akceptovaná.
V prípade oprávnenej reklamácie ohľadom kvantity a/alebo kvality, Spoločnosť poskytne náhradné
produkty ihneď na mieste, alebo najneskôr do pätnásť (15) kalendárnych dní.

ČLÁNOK 7 – GARANCIA RASTU
Spoločnosť poskytuje „garanciu rastu“, ktorá sa vzťahuje na 2% sadeníc Oxytree za predpokladu, že
Zákazník vysadí a stará sa o svoje sadenice Oxytree v súlade s pokynmi stanovenými v Návode na
výsadbu Oxytree, ktorý tiež dostane od Spoločnosti.
Zákazník môže predložiť Spoločnosti písomný nárok na uplatnenie garancie nie neskôr ako v lehote
štyridsaťpäť (45) dní od prijatia sadeníc Oxytree, spolu s fotografickou dokumentáciou sadeníc,
s ktorými má Zákazník problém.
Spoločnosť prešetrí nárok a upovedomí Zákazníka o výsledku vyšetrovania písomne do piatich (5)
pracovných dní od prijatia žiadosti.
Ak Spoločnosť po preskúmaní prípadu uzná nárok Zákazníka na garanciu, v tom prípade budú náhradné
sadenice doručené Zákazníkovi do pätnásť (15) kalendárnych dní, bezplatne. V prípade, ak pätnásty
(15.) kalendárny deň od prijatia nároku Zákazníka na garanciu nespadá do sezóny výsadby, náhradné
sadenice budú doručené Zákazníkovi v nasledujúcej sezóne výsadby. Zákazník vráti Spoločnosti
neživotaschopné sadenice Oxytree v tom istom čase, keď Spoločnosť doručí Zákazníkovi náhradné
sadenice.
Ak Spoločnosť zamietne nárok Zákazníka, v každom prípade uvedie svoj dôvod pre odmietnutie.

ČLÁNOK 8 – VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ
Zákazník má možnosť poslať svoju sťažnosť Spoločnosti písomne, ak vyplní vytlačenú verziu formulára
„Reklamačný protokol“, ktorý je dostupný na webovej stránke www.oxytree.com, resp. ak pošle
Spoločnosti fotodokumentáciu o reklamovaných sadeniciach a plochy na sadenie poštou alebo
elektronicky na e-mailovú adresu staznost@oxytree.com. V prípade, ak množstvo reklamovaných
sadeníc je viac ako päťsto (500) kusov, Spoločnosť vyšle na miesto odborníka, ktorý preskúma dôvod
sťažnosti a zistí stav reklamovaných sadeníc Oxytree.
Spoločnosť urobí všetko pre to, aby prijaté sťažnosti posúdila v čo najkratšom čase. Ďalej sa zaväzuje
informovať Zákazníka o výsledku preskúmania sťažnosti najneskôr v štrnásty (14.) pracovný deň po
prijatí sťažnosti, a to e-mailom na adresu poskytnutú Zákazníkom.
V prípade, že Spoločnosť uzná Zákazníkovu sťažnosť, výška odškodného nemôže presiahnuť výšku
sumy, ktorú Zákazník pôvodne zaplatil za sadenice Oxytree. V závislosti od rozhodnutia Zákazníka
Spoločnosť bezplatne doručí nové a vymení reklamované sadenice v dohodnutom termíne, alebo vráti
Zákazníkovi kúpnu cenu reklamovaných sadeníc.
V prípade, že Spoločnosť odmietne Zákazníkovu sťažnosť, Spoločnosť je povinná odôvodniť
odmietnutie sťažnosti.
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ČLÁNOK 9 – SPRÁVA ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV
Pre nadobudnutie platnosti tejto Zmluvy Zákazník poskytne všetky informácie špecifikované v Článku
3 na objednávkovom formulári. Zákazník si je vedomý jeho výhradnej zodpovednosti za akékoľvek
a všetky škody vyplývajúce z poskytnutia nesprávnych alebo fiktívnych údajov Spoločnosti.
Zákazník Spoločnosti okamžite písomne oznámi všetky zmeny týkajúce sa jeho doručovacej adresy,
ktorú poskytol v Objednávkovom formulári alebo poslal Zákazníckej službe e-mailom. Zákazník je
výhradne zodpovedný za akékoľvek a všetky škody spôsobené nesplnením si tejto povinnosti.
Detailné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov
Oxytree.

ČLÁNOK 10 – ĎALŠIE USTANOVENIA
Spoločnosť bude všetky údaje alebo informácie prijaté od Zákazníka v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
považovať za obchodné tajomstvo.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje spory budú riešiť priateľskou cestou. Ak spor nie je možné urovnať
vzájomnou dohodou, Strany sa podriadia výlučnej jurisdikcii príslušného súdu v mieste oficiálneho
registrovaného sídla Spoločnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že si budú všetky dôležité informácie/oznámenia v súvislosti s, alebo
týkajúce sa, tejto Zmluvy, navzájom posielať e-mailom a/alebo doporučenou poštou.
Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia alebo oznámenia budú považované za doručené 1) v deň a čas
ich poslania cez e-mail; 2) v deň ich prijatia druhou Stranou pri zaslaní doporučenou poštou; a 3) v deň
publikovania, ak sú informácie zverejnené na webovej stránke Spoločnosti. Táto Zmluva vstupuje do
platnosti dňom 01. februára 2017. Spoločnosť sa zaväzuje vypracovať vždy najaktuálnejšiu verziu
Zmluvy a zverejniť ju na stiahnutie na webovej stránke Spoločnosti. Spoločnosť týmto informuje
Zákazníka, a Zákazník vyjadruje prijatím tejto Zmluvy svoj súhlas s tým, že nasledovné dokumenty,
ktoré sa dajú nájsť na webovej stránke Spoločnosti, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a spolu
tvoria jej celý obsah:
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Oxytree
Návod na výsadbu Oxytree
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