Puslapio naudojimo sąlygos
Šiame puslapyje kalbama apie šio puslapio naudojimo sąlygas. Naudodami šį puslapį, Jūs patvirtinate,
kad priimate šias sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Jei Jūs nesutinkate su naudojimo sąlygomis, prašome
susilaikyti nuo Puslapio panaudojimo.
INFORMACIJA APIE MUS
www.skyway.capital internetinis puslapis, kuris priklauso ir valdomas įmonės FIRST SKYWAY INVEST
GROUP LIMITED (toliau − "Mes"). Mes registruoti pagal Didžiosios Britanijos ir Velso įstatymus numeriu
9320759 ir mūsų biuras registruotas adresu: Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London,
United Kingdom, N3 3LF.
PRIEIGA PRIE MŪSŲ PUSLAPIO
Prieiga prie puslapio suteikiama laikinai ir mes turime teisę atšaukti ar pakeisti puslapyje teikiamas
paslaugas be išankstinio įspėjimo. Mes neatsakome už tai, kad jei dėl kokios nors priežasties mūsų
puslapis bus nepasiekiamas bet kuriuo metu ar bet kuriam laikui. Laikas nuo laiko mes galime apriboti
prieigą prie kai kurių puslapio dalių ar prie viso puslapio. Jūs atsakote už reikiamų priemonių taikymą iš
jūsų pusės, siekiant prieiti prie puslapio. Taip pat jūs atsakote už tai, kad visi asmenys, prieinantys prie
šio puslapio per jūsų Interneto prisijungimą būtų supažindinti su šiomis sąlygomis ir jų laikytųsi.
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Mes esame visos puslapyje paskelbtos medžiagos savininkai arba intelektinės nuosavybės teisės
licenciatai. Šios teisės saugomos autorių teisių įstatymais ir tarptautiniais susitarimais. Visos teisės
saugomos. Nespausdinkite kopijų ir nesiųskite kokias nors ištraukas iš bet kurios puslapio dalies be
aiškaus mūsų sutikimo. Jei jūs pažeisdami naudojimosi sąlygas atspausdinsite, nukopijuosite arba
parsisiųsite bet kurią mūsų puslapio dalį, jūsų teisė naudotis mūsų puslapiu bus nedelsiant nutraukta ir
jūs, pagal mūsų pasirinkimą, turėsite grąžinti arba sunaikinti visas medžiagos kopijas. Mes neatsakome
už trečių asmenų patalpintą turinį mūsų puslapyje (įskaitant turinį, kurį paviešina investicijų gavėjai ir
investuotojai), įskaitant necenzūrinį turinį, "purviną" video, diskusijose patalpintus pareiškimus ir
nuotraukas. Jei jūs manote, kad koks nors puslapyje patalpintas turinys pažeidžia jūsų intelektinės
nuosavybės teisę, siųskite žemiau pateiktu adresu laišką vadovybei nagrinėti su sekančia informacija: (i)
jūsų nuosavybės įrodymai; (ii) jūsų teisę pažeidžiančio turinio tiksli buvimo vieta ir bet kokios turinio
kopijos. Mes išnagrinėsime jūsų pranešimą ir imsimės reikiamų veiksmų, įskaitant tokio turinio
pašalinimą, jei reikės. Pagal šią Nuostatą pranešimus siųskite adresu: FIRST SKYWAY INVEST GROUP
LIMITED, Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
PASITIKĖJIMAS PATALPINTA INFORMACIJA
Šiame puslapyje patalpinti komentarai ir kita medžiaga negali būti traktuojami kaip rekomendacijos. Mes
neatsakome už jūsų ar kitų asmenų, kuriems jūs pranešėte medžiagos turinį, suteiktą tokiai medžiagai
pasitikėjimą.
PUSLAPIO TURINIO PAKEITIMAI
Mes stengiamės reguliariai atnaujinti puslapį ir galime keisti jo turinį bet kuriuo metu. Esant būtinybei,
mes galime pristabdyti prieigą prie puslapio arba jį uždaryti neapibrėžtam laikui. Bet kuri medžiaga
puslapyje gali pasenti bet kuriuo momentu ir mes neprivalome jos atnaujinti.

MŪSŲ ATSAKOMYBĖ
Šiame puslapyje pateikiama medžiaga be kokių nors garantijų, sąlygų ar jos tikslumo užtikrinimų.
Įstatymo ribose mes, kiti mūsų įmonių grupės nariai ir susieti su mumis treti asmenys atmetame:
• Visas sąlygas, garantijas ir kitas nuostatas, kurias turi omeny įstatymas, bendra ar sąžiningumo teisė.
• Bet kokią atsakomybę už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar šalutinius nuostolius arba žalą, kurią
patiria naudotojai dėl mūsų puslapio arba dėl jo panaudojimo, negalėjimą naudotis puslapiu ar jo
naudojimo rezultatais, bet kokiais kitais puslapiais, susijusiais su puslapiu ir patalpinta puslapyje
medžiaga, įskaitant, be apribojimų, bet kokią atsakomybę už:
Pajamų netektį;
Verslo netektį
Pajamų ar sutarčių netektį;
Laukiamų indėlių netektį;
Duomenų netekį;
Reputacijos netektį;
Darbo laiko netektį;
ir bet kurias kitas netektis ar bet kokius nuostolius, atsiradusius bet kokiu būdu dėl neteisėtų veiksmų
(įskaitant neatsargumą), sutarties pažeidimo arba kitaip, net jei tai ir numatyta. Mes prisiimame
atsakomybę už mirtį ar traumą dėl neatsargumo iš mūsų pusės, už sukčiavimą arba tyčinį suklaidinimą,
prisiimame bet kokią atsakomybę, kuri negali būti atmesta arba apribota dėl veikiančių įstatymų.
INFORMACIJA APIE JUS IR JŪSŲ LANKYMĄSI MŪSŲ PUSLAPYJE
Mes apdorojame informaciją apie jus pagal konfidencialumo politiką. Naudodami šį puslapį, jūs
sutinkate su tokiu apdorojimu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.
VIRUSAI, PROGRAMIŠIŲ VEIKLA IR KITI NUSIKALTIMAI
Jūs neturite piktybiškai naudotis šiuo puslapiu, diegiant jame virusus, trojos arklius, "kirminus", logines
bombas arba kitą kenkiančią arba technologiškai kenksmingą medžiagą (apibendrintai - "virusai"). Jūs
neturite stengtis gauti nesankcionuotą prieigą prie mūsų puslapio, tarnybinės stoties, kurioje laikomas
puslapis arba prie bet kokios susijusios su puslapiu tarnybinės stoties, kompiuterio ar duomenų bazės.
Jūs neturite atakuoti šį puslapį, siekiant sustabdyti puslapio paslaugų teikimą. Pažeidžiant šias sąlygas,
jūs galite įvykdyti baudžiamąjį nusikaltimą. Mes pranešime apie bet kokius tokius pažeidimus
atitinkamiems teisėsaugos organams ir bendradarbiausime su jais, atskleisdami jiems jūsų asmenybę.
Esant tokiam pažeidimui, jūsų teisė naudotis šiuo puslapiu bus nedelsiant nutraukta. Mes neatsakysime
už bet kokias netektis ar žalą dėl atakos, siekiant sustabdyti paslaugų teikimą puslapyje arba virusų, kurie
gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, programinę įrangą, duomenų bazę ar kitą materialinę nuosavybę
dėl naudojimosi šiuo puslapiu arba parsisiunčiant bet kokią patalpintą puslapyje arba kitame susietame
su puslapiu puslapyje medžiagą.
NUORODOS Į MŪSŲ PUSLAPĮ IR INFORMACIJOS ATRANKA

Jūs negalite duoti nuorodą į šį puslapį be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Jūs negalite atrinkinėti
puslapio turinio ir perkelti šį turinį automatiškai arba rankiniu būdu be išankstinio įmonės FIRST SKYWAY
INVEST GROUP LIMITED sutikimo. Šis puslapis negali būti patalpintas kitame puslapyje be mūsų
išankstinio sutikimo. Mes turime teisę bet kuriuo metu atšaukti leidimą nuorodoms į mūsų puslapį,
informacijos atrankai ir talpinimui kitame puslapyje. Jei jūs norite naudoti puslapyje patalpintą bet
aukščiau nenurodytą medžiagą, prašome siųsti jūsų prašymus adresu support@skyway.capital
NUORODOS IŠ MŪSŲ PUSLAPIO
Puslapyje pateiktos trečių asmenų nuorodos į kitus puslapius ir išteklius jums pateikiamos tik
susipažinimui. Mes nekontroliuojame šių puslapių arba išteklių turinio ir neatsakome už juos arba bet
kokius nuostolius ar žalą dėl jų, kurie gali atsirasti jais naudojantis.
JURISDIKCIJA IR TAIKOMA TEISĖ
Didžiosios Britanijos teismai turės neišimtinę jurisdikciją bet kokios pretenzijos atžvilgiu, kuri atsiras
lankantis mūsų puslapyje arba susijusi su juo, nors mes pasiliekame sau teisę kelti bylas prieš jus už šių
Sąlygų pažeidimą jūsų gyvenamoje šalyje arba kitoje atitinkamoje šalyje. Šios naudojimo Sąlygos
reguliuojamos pagal Didžiosios Britanijos teisę.
PAKEITIMAI
Mes galime peržiūrėti šias puslapio naudojimo Sąlygas bet kuriuo metu, pakeičiant šį puslapį. Jums
rekomenduojama laikas nuo laiko tikrinti puslapį, kad susipažinti su kokiais nors pakeitimais, kuriuos
mes įnešame, nes jie jums yra privalomi.
JŪSŲ KLAUSIMAI
Jei turite klausimų dėl mūsų puslapyje patalpintos medžiagos, prašome susisiekti adresu
support@skyway.capital. Dėkojame už lankymąsi mūsų puslapyje.
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