Vietnes lietošanas noteikumi
Šajā lapā mēs runājam par noteikumiem, saskaņā ar kuriem Jūs varat izmantot šo vietni. Izmantojot šo
vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja Jūs nepiekrītat šiem
lietošanas noteikumiem, lūdzam neizmantot Vietni.
INFORMĀCIJA PAR MUMS
www.skyway.capital ir vietne, kas pieder un ko pārvalda kompānija FIRST SKYWAY INVEST GROUP
LIMITED (turpmāk tekstā − "Mēs"). Mēs esam reģistrēti saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, ar
numuru 9320759 un mūsu juridiskā adrese ir: Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London,
United Kingdom, N3 3LF.
PIEKĻUVE MŪSU VIETNEI
Piekļuve šai vietnei ir atļauta uz laiku un mēs paturam tiesības atcelt vai mainīt pakalpojumus, ko
sniedzam šajā vietnē, bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ
mūsu vietne nebūs pieejama jebkurā laikā vai par jebkuru periodu. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot
piekļuvi dažām šīs vietnes daļām vai tai pilnībā. Jūs esat atbildīgs par visu, kas nepieciešams no Jūsu
puses, lai piekļūtu šai lapai. Jūs esat atbildīgs par to, lai visas personas, kas ienāk šajā vietnē caur Jūsu
Interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem noteikumiem un tos ievērotu.
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Mēs esam visu intelektuālā īpašuma tiesību šajā mājas lapā, kā arī, tanī publicēto materiālu īpašnieks vai
licenciāts. Šīs tiesības ir aizsargātas ar autortiesību likumiem un starptautiskajiem līgumiem. Visas
tiesības ir aizsargātas. Jūs nevarat izdrukāt kopiju vai lejupielādēt jebkurus izrakstus jebkurā vietnes daļā,
nesaņemot skaidru atļauju no mums. Ja Jūs izdrukāsiet, nokopēsiet vai lejupielādēsiet kādu mūsu mājas
lapas daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, Jūsu tiesības izmantot mūsu vietni tiks nekavējoties
pārtrauktas un Jums būs jāatgriež vai jāiznīcina visas šo materiālu kopijas. Mēs neesam atbildīgi par
saturu, ko mūsu mājas lapā izvietojušas trešās personas (ieskaitot kontentu, ko izvietojuši ieguldījumu
saņēmēji un investori), ieskaitot necenzētu saturu, "netīros" video, fotogrāfijas un izteicienus diskusijās.
Ja Jūs uzskatāt, ka kāds kontents vietnē pārkāpj Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu sūtiet e-pastu
izskatīšanai vadībai uz zemāk norādīto adresi ar šādu informāciju: (I) pierādījums Jūsu īpašumam; (Ii)
kontenta, kas pārkāpj Jūsu tiesības, precīza atrašanās vieta un jebkādas tā kopijas. Mēs izskatīsim Jūsu
paziņojumu un veiksim atbilstošus pasākumus, tostarp, šāda kontenta izņemšanu tur, kur tas
nepieciešams. Adrese paziņojumiem saskaņā ar šo Nolikumu: FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED,
Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS TICAMĪBA
Komentāri un citi materiāli, kuri izvietoti šajā vietnē, nevar tikt uzskatīti par rekomendāciju. Mēs neesam
atbildīgi par uzticību šādiem materiāliem pret Jums vai jebkuru citu personu, kuru Jūs esat informējuši
par to saturu.
IZMAIŅAS VIETNES SATURĀ
Mēs cenšamies regulāri atjaunināt šo vietni un varam izmainīt tās saturu jebkurā laikā. Ja rodas tāda
nepieciešamība, mēs varam apturēt piekļuvi vietnei, vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Jebkurš materiāls
šajā vietnē var kļūt novecojis jebkurā brīdī un mums nav pienākuma atjaunināt šādus materiālus.

MŪSU ATBILDĪBA
Šajā vietnē izvietotie materiāli tiek sniegti bez jelkādām garantijām vai nosacījumiem attiecībā uz to
precizitāti. Ciktāl to atļauj Likums, mēs, pārējie mūsu kompāniju grupas locekļi un ar mums saistītās
trešās personas, ar šo nepārprotami izslēdzam:
• Visus nosacījumus, garantijas un citus noteikumus, kurus paredz likums, vispārējās tiesības vai
taisnīguma principi.
• jebkādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas
radušies jebkuram lietotājam, saistībā ar mūsu mājas lapu vai tās izmantošanu, neiespējamību to
izmantot vai šīs vietnes un jebkuru ar to saistīto vietņu izmantošanas rezultātiem un jebkuriem
materiāliem, kas tajā izvietoti, ieskaitot jebkuru atbildību par:
Ienākumu vai ieņēmumu zaudējumu;
Biznesa zaudējumu;
Peļņas vai kontraktu zaudējumu;
Sagaidāmo ietaupījumu zaudējumu;
Datu zudumu;
Reputācijas zaudēšanu;
Darba laika zudumu;
un par jebkuriem, jebkāda veida zudumiem vai kaitējumu, ko izraisa tiesību pārkāpumi (ieskaitot
nolaidību), līguma laušana vai citi, pat ja tas varēja būt paredzēts. Tas neatbrīvo mūs no atbildības par
nāvi vai traumu, kas notikusi neuzmanības dēļ no mūsu puses, no mūsu atbildības par krāpšanu vai
negodprātīgu maldināšanu vai no jebkuras citas atbildības, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu.
INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU MĀJAS LAPAS APMEKLĒJUMIEM
Mēs apstrādājam informāciju par Jums, saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Izmantojot šo vietni,
jūs piekrītat šādai apstrādei un garantējat, ka visi Jūsu sniegtie dati ir precīzi.
VĪRUSI, HAKERU UN CITI PĀRKĀPUMI
Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot šo vietni, ieviešot vīrusus, trojanus vai citus materiālus, kas ir
ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi (kopā - "vīrusi"). Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi
mūsu mājas lapai, serverim, kas glabā mūsu vietni vai jebkuram serverim, datoram vai datu bāzei, kas
savienoti ar šo vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt šai tīmekļa vietnei, piespiežot to atteikties no apkalpošanas.
Pārkāpjot šo nosacījumu, jūs varat izdarīt krimināli sodāmu nodarījumu. Mēs ziņosim par šādu
pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām
Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības izmantot šo vietni tiks pārtrauktas nekavējoties.
Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis uzbrukums ar piespiešanu
atteikties no apkalpošanas vai vīrusi, kas var inficēt jūsu datoru iekārtas, datorprogrammas, datu bāzes,
vai citu materiālo īpašumu, tā rezultātā, ka Jūsu izmantot šo vietni vai lejupielādējiet jebkurus tajā vai ar
to saistītajās vietnēs izvietotos materiālus.

ATSAUCES UZ MŪSU VIETNI UN INFORMĀCIJAS ATLASE
Jūs nevarat norādīt saiti uz šo tīmekļa vietni bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jūs nevarat veikt
atlasi šīs mājas lapas saturā un pārvietot šādu saturu manuāli vai automātiski, bez iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas no kompānijas FIRST Skyway Invest Group Limited. Šī vietne nedrīkst tikt izvietota jebkurā
citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja
brīdinājuma anulēt atļauju izvietot saites, veikt informācijas atlasi un izvietošanu citā vietnē. Ja vēlaties
izmantot materiālus, kas izvietoti šajā vietnē, bet nav uzskaitīti iepriekš, lūdzu, nosūtiet savu
pieprasījumu uz adresi support@skyway.capital.
SAITES NO MŪSU VIETNES
Šajā vietnē uz citām vietnēm un resursiem izvietotās saites, ko sniedz trešās personas, tiek izvietotas
tikai Jūsu informācijai. Mums nav nekādas kontroles pār šo vietņu vai resursu saturu un mēs
neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var
rasties to lietošanas rezultātā.
JURISDIKCIJA UN PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS
Anglijas tiesām būs bez izņēmuma jurisdikcija pār jebkuru prasību, kas izriet no mūsu mājas lapas
apmeklējuma vai saistībā ar to, lai gan, šo Noteikumu pārkāpuma gadījumā, mēs paturam tiesības uzsākt
tiesvedību pret Jums mītnes zemē vai jebkurā citā attiecīgajā valstī. Šos Lietošanas noteikumus regulē
Anglijas tiesību akti.
IZMAIŅAS
Mēs varam pārskatīt šos lietošanas Noteikumus jebkurā laikā, ienesot izmaiņas šajā lapā. Jums ir
ieteicams laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu, lai iepazītos ar visām veiktajām izmaiņām, jo tās ir Jums
saistošas.
JŪSU JAUTĀJUMI
Ja Jums ir kādi jautājumi par materiāliem, kas publicēti mūsu mājas lapā, lūdzam sazināties pa adresi
support@skyway.capital. Pateicamies par mūsu vietnes apmeklējumu.

Skyway kompāniju grupas vietnes šī materiāla izvietošana Interneta telpā ir pieļaujama tikai obligāti
izvietojot atsauci uz publicēšanas avotu: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-lv.pdf
© http://skyway.capital/

