Veebilehe kasutamise tingimused
Sellel lehel on kirjas tingimused, millega nõustudes te võite seda veebilehte kasutada. Kasutades seda
veebilehte, Te kinnitate, et nõustute nende tingimustega ja olete nõus neid järgima. Kui Te ei nõustu
nende kasutustingimustega, siis palun hoiduge Veebilehe kasutamisest.
TEAVE MEIE KOHTA
www.skyway.capital on veebileht, mille valdaja ja haldaja on firma FIRST SKYWAY INVEST GROUP
LIMITED (edaspidi − "Meie"). Me oleme registreeritud Inglismaa ja Walesi seadusandluse kohaselt
numbriga 9320759 ja meie registreeritud kontor asub aadressil: Gable House 239, Regents Park Road
Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
LIGIPÄÄS MEIE VEEBILEHELE
Ligipääs sellele veebilehele on lubatud ajutiselt ja me jätame endale õiguse kas tühistada või muuta
sellel veebilehel esitatud teenuseid ilma eelneva teavitamiseta. Me ei kanna vastutust selle eest, kui
mingil põhjusel meie veebileht ei ole kättesaadav ükskõik millisel ajal või aja vältel. Aeg- ajalt me võime
piirata ligipääsu sellele veebilehele või selle mõnedele osadele. Te vastutate ise kõigi meetmete eest,
mis on teie poolt vajalikud teha sellele veebilehele ligipääsuks. Samuti vastutate selle eest, et kõigile
isikutele, kes saavad juurdepääsu sellele veebilehele teie internetiühenduse kaudu, oleks tagatud nende
tingimustega tutvumine ja nende järgimine.
INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS
Me oleme selle veebilehe ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalse omandi kõigi õiguste omanikud
ehk litsensi valdajad. Need õigused on kaitstud autoriõiguse seadusega ja rahvusvaheliste lepingutega.
Kõik õigused kaitstud. Te ei tohi teha koopiaid või alla laadida mistahes väljavõtteid veebilehelt ilma
meiepoolse täpse korralduseta. Kui te prindite välja, kopeerite või laete alla mingeid osi meie
veebilehelt, siis nende kasutamisõiguste rikkumise tõttu tühistatakse viivitamatult teie õigused selle
veebilehe kasutamiseks ja te peate vastavalt meie valikule kas tagastama või hävitama kõik materjalide
koopiad, mille olete teinud. Meie ei vastuta sisu eest, mis on pandud kolmandate isikute poolt meie
veebilehele (sealhulgas sisu, investeeringute saamise ja investorite kohta), sealhulgas ebatsensuurse
sisu, "räpaste" videote, fotode ja ütluste kohta aruteludes. Kui te arvate, et mingi sisu veebilehel rikub
teie õigusi intellektuaalsele omandile, siis saatke, palun, järgmise sisuga kiri allpool näidatud aadressil, et
juhtkond saaks selle üle vaadata: (i) tõendus teie omandi kohta; (ii) täpne asukoht veebilehel, kus on
rikutud teie õigusi sisule ja selle misiganes koopiad. Me vaatame teie teate läbi ja võtame kasutusele
vastavad meetmed, sealhulgas sellise sisu eemaldamise seal, kus see on vajalik. Aadress teadete
saatmiseks vastavalt käesolevale Määrusele: FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED, Gable House 239,
Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
AVALDATUD INFO USALDAMINE
Kommentaare ja muid materjale, mis on avaldatud sellel veebilehel, ei tohi vaadelda soovitusena. Meie
ei vastuta usalduse eest, mida väljendatakse selle materjali alusel kas teile või teistele isikutele, kellele
te teatasite selle sisust.
MUUDATUSED VEEBILEHE SISUS

Me püüame regulaarselt uuendada seda veebilehte ja võime muuta selle sisu igal ajal. Kui tekib selleks
vajadus, siis võime katkestada ligipääsu veebilehele või sulgeda selle määramata ajaks. Misiganes
materjal sellel veebilehel võib aeguda suvalisel ajal, ja me ei ole kohustatud uuendama neid materjale.
MEIE VASTUTUS
Materjalidele, mis on avaldatud sellel veebilehel, ei anta mingit garantiid, tingimusi või tagatisi nende
täpsuse suhtes. Seadusega lubatud ulatuses meie ja teised meie firmade grupi liikmed ja meiega seotud
kolmandad isikud, välistame käesolevaga selgesõnaliselt:
• Kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mis võivad tuleneda seadusest, tavaõigusest või
õiglusseadusest.
• Misiganes vastutuse igasuguste otseste või kaudsete kahjude eest, või kahju eest, mida on tekitanud
kesiganes kasutaja seoses meie veebilehega või selle kasutamisega, võimetusega seda kasutada või selle
veebilehe kasutamise tulemusega, misiganes teiste veebilehtedega, mis on seotud nendega või teiste
materjalidega, mis on nendel avaldatud, kaasaarvatud, piiranguta, igasuguse vastutuse järgneva eest:
Saamata jäänud tulu;
Äri kaotus;
Kasumi või lepingute kaotus;
Loodetud säästude kaotus;
Andmete kaotus;
Reputatsiooni kaotus;
Tööaja kaotus;
ja misiganes muud kaotused või kahju, mis on tekkinud ükskõik mil viisil seaduse rikkumisel (sealhulgas
hooletuse tõttu), lepingu rikkumisel või muul viisil, isegi, kui see võis olla ette nähtud. See ei võta meilt
vastutust surma või traumade eest, mis võivad juhtuda meiepoolse hooletuse tõttu, meie vastutus
kelmuse või ettekavatsetud eksiteele viimisel ega muud vastutust, mis ei ole välistatud kehtiva
seadusandluse alusel.
TEAVE TEIE JA TEIE KÜLASTUSTE KOHTA MEIE VEEBILEHEL
Me töötleme teie andmeid vastavalt meie konfidentsiaalsuse poliitikale. Seda veebilehte kasutades
nõustute sellise töötlemisega ja kinnitate, et kõik teie poolt esitatud andmed on täpsed.
VIIRUSED, HÄKKERLUS JA TEISED KURITEOD
Te ei tohi seda veebilehte pahatahtlikult kasutada, sisestades sellesse troojalasi, "usse", loogikapomme
ja muid materjale, mis on pahatahtlikud või tehnoloogiliselt kahjulikud (koondnimetusega - "viirused").
Te ei tohi üritada saada volitamata ligipääsu meie veebilehele, serverile, milles paikneb meie veebileht,
või muule serverile, arvutile või andmebaasile, mis on seotud selle veebilehega. Te ei tohi rünnata seda
veebilehte, põhjustades sellega teenuse keelamise. Kui te rikute neid tingimusi, siis võite sooritada
kuriteo. Me teavitame igast sellisest rikkumisest õiguskaitseorganeid ja töötame nendega koos teie isiku
paljastamiseks. Sellise rikkumise puhul tühistatakse viivitamatult teie õigused selle veebilehe

kasutamiseks. Me ei vastuta mitte mingite kahjude eest, mis võivad tekkida sellise rünnaku tulemusel
teenuse tühistamise või viiruste tõttu, mis võivad nakatada teie arvutiseadme, arvutiprogrammid,
andmebaasi või muu materiaalse omandi, kui te kasutate veebilehe või laete alla mistahes materjale,
mis on sellel avaldatud või misiganes muul veebilehel, millega see on seotud.
LINGID MEIE VEEBILEHELE JA ANDMETE KOGUMINE
Te ei tohi viidata lingiga sellele veebilehele ilma meie eelneva kirjaliku loata. Te ei tohi koguda sellelt
veebilehelt sisus olevaid andmeid ja seda ümber paigutada kas käsitsi või automaatselt ilma kirjaliku
loata firmalt FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED. Seda veebilehte ei tohi paigutada misiganes teisele
veebilehele ilma meie eelneva kirjaliku loata. Me jätame endale õiguse kutsuda tagasi õiguse linkidele,
teabe kogumisele ja teistele veebilehtedele paigutamise ilma eelneva teavitamiseta. Kui te soovite
kasutada materjali, mis on avaldatud sellel veebilehel, kuid mitte eelpool mainutud tingimustel, siis
saatke oma taotlus aadressil support@skyway.capital.
LINGID MEIE VEEBILEHELT
Sellel veebilehel olevad lingid teistele veebilehtedele või ressurssidele, mida esitavad kolmandad isikud,
on esitatud teile üksnes teadmiseks. Meil ei ole mingit kontrolli nende veebilehtede sisu või ressursside
üle ja me ei kanna mingit vastutust nende või misiganes kahjude suhtes, mis võivad tekkida nende
kasutamise tulemusel.
JURISDIKTSIOON JA KOHALDATAV ÕIGUS
Inglise kohtul on mitte-eksklusiivne seadusandlik õigus misiganes kaebuste suhtes, mis tekib veebilehe
külastamisel või sellega seotult, kuigi meil on õigus esitada hagi teie vastu käesolevate Tingimuste
rikkumise puhul kas teie elukoha riigis või misiganes teises riigis. Käesolevaid kasutamise Tingimusi
reguleeritakse inglise seaduste alusel.
MUUDATUSED
Me võime igal ajal üle vaadata selle veebilehe kasutamise Tingimusi ja mille tulemusel muutub ka see
veebileht. Soovitame teil aeg-ajalt seda veebilehte kontrollida, et tutvuda võimalike muudatustega,
mida me sisse viime ja mille täitmine on teile kohustuslik.
TEIE KÜSIMUSED
Kui teil tekkisid küsimused materjalide kohta, mis on avaldatud meie veebilehel, siis pöörduge, palun
aadressile support@skyway.capital. Täname meie veebilehe külastamise eest.

Selle materjali kasutamine internetis SkyWay firmade grupi veebilehelt on lubatud üksnes kohustusliku
viitelingi kasutamisel kirjutise allikale: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-et.pdf
© http://skyway.capital/

