A honlap használatának feltételei
Ezen az oldalon a weblap használatának feltételiről van szó. Ezt a weboldalt használva, megerősíti, hogy
elfogadja a feltételeket és beleegyezik azok betartásába. Ha nem fogadja el ezen feltétek használatét,
akkor kérjük, hogy tartózkodjon a weboldal használatától.
INFORMÁCIÓ RÓLUNK
www.skyway.capital a FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (a későbbiekben - "Мi") által irányított és
tulajdonolt weboldal Anglia és Wells törvényei szerint a 9320759 számon vagyunk regisztrálva és
regisztrált irodánk a következő címen található: Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London,
United Kingdom, N3 3LF.
A WEB OLDALUNK ELÉRHETŐSÉGE
Ezen weboldalhoz való hozzáférés átmeneti jelleggel engedélyezett és jogot formálunk arra, hogy
előzetes értesítések nélkül a szolgáltatásokat töröljük vagy megváltoztassuk. Nem viselünk felelősek
azért, ha a weboldalunk bármilyen ok miatt, bármilyen időtartamra, bármikor is, elérhetetlenné válik.
Időről időre részben vagy egészében korlátozhatjuk a weboldal elérhetőségét. Ön viseli a felelősséget
minden, az Ön részéről az ehhez való weboldal hozzáféréséhez szükséges, intézkedésért. Ugyancsak Ön
viseli annak felelősségét, hogy minden ehhez a weboldalhoz az Ön internet elérésén keresztül hozzáférő
személy számára ezen feltételek ismertek legyenek és be is tartsák azokat.
AZ SZELLEMI TULAJDON JOGAI
Mi vagyunk a tulajdonosai vagy licensz adói ezen weboldal és minden rajta megjelentetett anyag
szellemi tulajdonának. Ezen jogok szerzői jogi törvényekkel és nemzetközi egyezményekkel
védettek. Minden jog fenntartva. Kifejezett engedélyünk nélkül Önnek tilos nyomtatott
másolatot készítenie vagy a honlap bármely részéről bármilyen kivonatot letöltenie. Ha ön
megsértve ezen felhasználási feltételeket kinyomtatja, kimásolja vagy letölti a honlapunk bármely
részét, akkor a honlapunk használatára szóló joga haladéktalanul megszűnik, és köteles a
választásunknak megfelelően visszaszármaztatni vagy megsemmisíteni minden ön által készített
anyag másolatát. Nem viselünk felelősséget harmadik személy által a honlapunkra kihelyezett
tartalmakért (ideértve a befektetés címzettjét vagy a befektetőt is), ideértve a cenzúrázatlan
tartalmakat, „piszkos” videókat, fotókat és vitákban elhangzó kijelentéseket. Ha ön úgy ítéli meg, hogy
a honlapon bármilyen tartalom is megsérti a szellemi tulajdonhoz való jogait, akkor kérjük, hogy az alább
jelzett címre küldjenek levelet a vezetőség vizsgálatához a következő információkkal: (i) a
tulajdonjogának bizonyítékát, (ii) az ön tulajdonát sértő tartalom pontos helyét és annak bármilyen
másolatát. Megvizsgáljuk az értesítését és megtesszük a szükséges intézkedéseket, ideértve azon
tartalom eltávolítását, ahol ez helyénvaló. A jelen Rendelkezéssel kapcsolatos értesítési cím: FIRST
SKYWAY INVEST GROUP LIMITED, Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United
Kingdom, N3 3LF
A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓKRA VALÓ HAGYATKOZÁS
Az ezen a honlapon közzétett kommentárok és más anyagok nem tekintendők ajánlásnak. Nem
vagyunk felelősek az ezen anyagok tartalmára történő ön vagy más személy általi hivatkozásért, azok
felé akiknek önök ezek tartalmát közölték.
A HONLAP TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZÁSA

Igyekszünk rendszeresen megújítani ezt a honlapot és annak tartalmát bármikor megváltoztathatjuk.
Ha szükségessé válik, felfüggeszthetjük vagy lezárhatjuk a honlap elérhetőségét akár nem
meghatározott időre is. Ezen a honlapon bármely anyag elavulttá válhat bármely pillanatban, és nem
vagyunk kötelesek ezeket az anyagokat megújítani.
A MI FELELŐSSÉGÜNK
Az adott weboldalon elhelyezett anyagok, semmiféle garanciát, jótállást vagy feltételt nem
jelentenek azok pontosságára vonatkozóan. A törvények adta kereteken belül mi, a csoportunk más
tagjai és harmadik velünk kapcsolatos személyek jelen meghatározással határozottan kizárunk:
-minden feltételt garanciát és más helyzetet, amelyek a törvény, általános jog
vagy igazságszolgáltatási jog által értelmezhetők.
-bármilyen felelősséget tetszőleges direkt vagy indirekt vagy közvetett veszteségekért vagy károkért,
amelyet bármely felhasználó a honlapunk vagy használhatatlansága kapcsán, vagy annak használata
vagy azzal kapcsolatos bármely weboldal vagy anyag felhasználása vagy azokon található anyagok
használata kapcsán szenved el, ide értve bármilyen felelősséget korlátozás nélkül :
Jövedelem vagy bevétel kiesésre;
Üzleti veszteségre;
Profit vagy szerződés vesztésre;
Várt megtakarítások veszteségére;
Adatvesztésre;
Hírnévvesztésre;
Munkaidő veszteségre;
és bármilyen veszteségre vagy kárra, amelyek jogsértések eredményeként (ideértve a gondatlanságot)
bármilyen módon is jönnek létre, szerződéssértést vagy bármilyen más módot, még ha az előre
látható is volt. Ez nem zárja ki a halálért vagy sérülésért való felelősségünket a részünkről történő
gondatlanságért, a felelősségünket csalás vagy tudatos megtévesztés esetén, sem bármely más
felelősséget, amelyet nem lehet kizárni vagy korlátozni a hatályos törvények alapján.
AZ ÖNRŐL ÉS AZ ÖN A HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ LÁTOGATÁSAIRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK
Mi az önről szóló információkat a saját titoktartási politikánk alapján dolgozzuk fel. Ezt a weboldalt
használva, egyetért az ilyenfajta feldolgozással és garantálja, hogy minden ön által biztosított adat
pontos.
VÍRUSOK, HEKKERTÁMADÁS és MÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
Ön ezen honlapot nem használhatja rosszindulatúan, elhelyezve azon vírusokat, trójaikat, „férgeket",
logikai bombákat vagy bármilyen kártékony vagy technológiailag kárt okozó anyagokat ( egyszóval –
„vírusokat”). Tilos jogosulatlan hozzáférésen keresztül a weboldalunkhoz, az azt
tartalmazó szerverünkhöz vagy bármilyen a weboldalunkkal kapcsolatos szerverhez, vagy adattároló
számítógéphez való hozzáférésre próbát tenni. Önnek nem megengedett ezt a weboldalt annak

szolgáltatása megtagadását kikényszerítő bármilyen módon is megtámadni. Ezeket a feltételeket
megsértve, ön bűncselekményt követhet el. Bármely ilyen szabálysértés esetén, közölve az ön
személyének kilétét is, a megfelelő jogvédelmi szervvel együtt fogunk működni. Ilyen szabálysértés
esetén az ön ezen weboldalra szolgáló felhasználói joga azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. Nem
viselünk felelősséget bármilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a szolgáltatás megtagadása vagy vírus
támadás okoz, amelyek az ön számítógépét, számítógépes programjait, adatbázisait vagy más anyagi
tulajdonát képesek megfertőzni az adott honlap vagy bármilyen vele kapcsolatos web oldal használata
vagy bármilyen rajta elhelyezett anyag letöltése következtében.
A HONLAPUNKRA MUTATÓ LINKEK és INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül erre az oldalra mutató linket nem helyezhet el. Az adott weboldal
tartalmából, FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED társaság előzetes irásbeli engedélye nélkül nem
hozhat létre válogatást és nem helyezhet el ilyen jellegű tartalmat máshol – sem kézzel
sem automatikusan. Az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül ez a weboldal nem helyezhető el
semmilyen más weboldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszavonjuk a linkelt
oldalak, információ válogatások és más weboldalakon történő elhelyezések engedélyét. Ha ön az
ezen weboldalon elhelyezett, de fent nem hivatkozott anyagokat szeretné felhasználni, akkor ilyen
jellegű kérdését küldje le az support@skyway.capital címre.
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ LINKEK
Az ezen a weboldalon más, harmadik fél által biztosított oldalakra és forrásokra mutató linkek, csak az
ön tájékoztatására szolgálnak. Semmilyen kontrollal nem rendelkezünk ezen weboldalak vagy források
tartalma felett és semmilyen felelősséget sem viselünk azokért vagy bármilyen veszteségért vagy kárért,
amelyek ezek használata során léphetnek fel.
JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG
Az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságot élveznek bármely az oldalunk
meglátogatásából vagy az ezekhez kapcsolódó követelései kapcsán, noha mi fenntartjuk a jogot arra,
hogy e feltételek megszegése esetén eljárást lehessen indítani Ön ellen a lakóhelye szerinti vagy
bármely más érintett országban. A jelen Felhasználási feltételeket az angol jog szabályozza.
VÁLTOZÁSOK
Ezen oldal megváltoztatásával az jelenlegi oldal felhasználási feltételeit bármikor felülvizsgálhatjuk.
Ajánlatos időről időre ellenőrizni ezen oldal tartalmát, hogy bármely általunk közölt
tartalomváltozással megismerkedjen, hiszen azok kötelező érvényűek Önre nézve.
AZ ÖNÖK KÉRDÉSEI
Ha a honlapunkon közzétett anyagok kapcsán kérdései merülnek fel, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a support@skyway.capital címen. Köszönjük, hogy meglátogatta a honlapunkat.

Ezen SkyWy cégcsoport weboldal anyagainak felhasználása az Internet terében csak a publikáció
forrása linkjének kötelező megjelölésével engedélyezett.
http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-hu.pdf
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