Podmienky použitia stránky
Na tejto stránke nájdete podmienky jej použitia. Použitím tejto stránky potvrdzujete, že akceptujete
tieto podmienky a súhlasíte s ich dodržiavaním. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosíme našu
stránku nepoužívať.
INFORMÁCIE O NÁS
www.skyway.capital je webovou stránkou, ktorá patrí spoločnosti FIRST SKYWAY INVEST GROUP
LIMITED (ďalej len my, resp. sme) a je ňou spravovaná. Sme registrovaní podľa zákona Anglicka a Walesu
pod číslom 9320759 a naše registrované sídlo sa nachádza na adrese: Gable House 239, Regents Park
Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
PRÍSTUP NA NAŠU STRÁNKU
Prístup na túto stránku je povolený v dočasnom režime, preto si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo
zmenu poskytovaných na tejto stránke služieb bez oznámenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak z
nejakého dôvodu sa naša stránka stane nedostupná v akomkoľvek čase a na akúkoľvek dobu. Obdobne
môžeme obmedzovať prístup k jednotlivým segmentom tejto stránky alebo k celému obsahu stránky. Vy
nesiete zodpovednosť za uskutočnenie všetkých činností potrebných z vašej strany na prístup k tejto
stránke. Taktiež nesiete zodpovednosť za zabezpečenie informovania všetkých osôb, ktoré získavajú
prístup na túto stránku cez vaše internetové pripojenie, o týchto podmienkach a za ich dodržanie.
PRÁVO NA DUŠEVNĚ VLASTNÍCTVO
Sme majiteľom, resp. držiteľom licencie všetkých práv na duševné vlastníctvo, ktoré sa viažu k tejto
stránke, ako aj na materiály na nej zverejnené. Tieto práva sú chránené autorským zákonom a
medzinárodnými zmluvami. Všetky práva vyhradené. Nie je povolené tlačiť kópie ani sťahovať fragmenty
zo žiadnej časti stránky bez nášho výslovného súhlasu. Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete si
akúkoľvek časť našej stránky napriek týmto podmienkam, okamžite strácate nárok na použitie našej
stránky. Budete musieť podľa nášho výberu buď vrátiť , alebo zlikvidovať všetky kópie materiálov, ktoré
ste urobili. Nenesieme zodpovednosť za obsah umiestnený na našej stránke tretími osobami (vrátane
obsahu umiestneného príjemcami investícií a investormi), vrátane vulgárneho obsahu, nemravných
videí, fotografií a výrokov v diskusiách. Pokiaľ sa nazdávate, že určitý obsah na stránke porušuje vaše
právo na duševné vlastníctvo, napíšte prosím na dole uvedenú adresu pre postúpenie vedeniu a podajte
tieto informácie: (i) dôkaz o vašom vlastníctve; (ii) presnú lokalizáciu obsahu, ktorý porušuje vaše práva,
a akékoľvek jeho kópie. Prešetríme vašu námietku a urobíme príslušné opatrenia, vrátane odstránenia
podobného obsahu tam, kde je to vhodné. Adresa pre informovanie v súlade s týmto ustanovením:
FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED, Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United
Kingdom, N3 3LF.
DÔVERYHODNOSŤ UVEREJNENÝCH INFORMÁCIÍ
Komentáre a ďalšie materiály umiestnené na tejto stránke sa nemôžu interpretovať ako odporúčania.
Nenesieme zodpovednosť za dôveru, ktorú ste prejavili voči týmto materiálom vy alebo akákoľvek iná
osoba, ktorej ste odovzdali ich obsah.
ZMENY V OBSAHU STRÁNKY
Snažíme sa pravidelne aktualizovať túto stránku a preto môžeme meniť jej obsah kedykoľvek. Pokiaľ to
bude nevyhnutné, môžeme pozastaviť prístup k stránke alebo ho zrušiť na dobu neurčitú. Akýkoľvek

materiál na tejto stránke sa môže kedykoľvek stať zastaralým a nie sme povinní takéto materiály
aktualizovať.
NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
Umiestnené na tejto stránke materiály sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, podmienok alebo ručení za
ich presnosť. V zákonom stanovenom rámci my, ďalší účastníci našej obchodnej skupiny a s nami
spojené tretie osoby, týmto výslovne vylučujeme:
• Všetky podmienky, záruky a ďalšie ustanovenia, ktoré sa môžu podmieňovať zákonom, všeobecným
právom alebo právom spravodlivosti.
• Akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo súvisiacu ujmu, alebo škodu
spôsobenú akémukoľvek užívateľovi v súvislosti s našou stránkou alebo v súvislosti s použitím,
nemožnosťou použitia alebo výsledkami použitia tejto stránky, ako aj ďalších webových stránok s ňou
spojených, a akýchkoľvek materiálov na nej umiestnených, vrátane - bez obmedzenia - akejkoľvek
zodpovednosti za:
Ušlý príjem alebo inkaso,
Stratu podnikania,
Ušlý zisk alebo stratu zmlúv,
Stratu očakávaných úspor,
Stratu údajov,
Stratu renomé,
Stratu pracovného času,
ako aj za akékoľvek iné straty alebo ujmu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku priestupku (vrátane
nedbanlivosti), porušenia zmluvy alebo iným spôsobom, aj keby sa to dalo predpokladať. Nezbavuje
nás to zodpovednosti za úmrtie alebo úrazy, ku ktorým došlo v dôsledku nedbanlivosti z našej strany,
zodpovednosti za podvod alebo zámerné zavádzanie, ako ani akejkoľvek inej zodpovednosti, ktorá sa
nemôže vylúčiť alebo obmedziť v súlade s platnou legislatívou.
INFORMÁCIE O VÁS A O VAŠICH NÁVŠTEVÁCH NA NAŠEJ STRÁNKE
Spracúvame informácie o vás v súlade s našou politikou dôvernosti. Použitím tejto stránky poskytujete
súhlas s týmto spracovaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté údaje sú správne.
VÍRUSY, HACKERSTVO A ĎALŠIE TRESTNÉ ČINY
Neslobodno zámerne zavádzať na túto stránku vírusy, trojany, červy, logické bomby ani iné škodlivé
alebo technologicky nebezpečné materiály (ďalej súhrnne vírusy). Neslobodno sa pokúšať o nepovolený
prístup k našej stránke, k serveru, na ktorom sa naša stránka uschováva, ani k akémukoľvek inému
serveru, počítaču alebo databáze spojenej s touto stránkou. Neslobodno útočiť na túto stránku
prostredníctvom jej donútenia k zrušeniu jej spravovania. Porušením tejto podmienky sa môžete
dopustiť trestného činu. Oznámime o každom podobnom porušení príslušným orgánom činným v
trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať, aby sme im odhálili vašu totožnosť. V prípade

podobného porušenia okamžite strácate nárok na použitie tejto stránky. Nebudeme niesť zodpovednosť
za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú útokom s odmietnutím spravovania stránky alebo vírmi,
ktoré môžu poškodiť váš hardvér, softvér, databázu alebo iný hmotný majetok v dôsledku použitia vami
tejto stránky alebo sťahovania akýchkoľvek materiálov na nej umiestnených, ako aj použitia akejkoľvek
webovej stránky s ňou spojenej.
ODKAZY NA NAŠU STRÁNKU A VÝBER INFORMÁCIÍ
Nie je povolené odkazovať na túto stránku bez nášho predbežného písomného súhlasu. Nie je povolené
robiť výber z obsahu tejto stránky a umiestňovať takýto obsah inde, či už manuálne, alebo automaticky,
bez predbežného písomného súhlasu spoločnosti FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED. Táto stránka
sa nemôže umiestňovať na ktorejkoľvek inej stránke bez nášho predbežného písomného súhlasu.
Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na odkazovanie, výber informácií a umiestnenie na inej stránke
bez predbežného oznámenia. Pokiaľ mienite použiť materiál umiestnený na tejto stránke, ale neuvedený
hore, adresujte prosím vašu žiadosť na support@skyway.capital.
ODKAZY Z NAŠEJ STRÁNKY
Uvedené na tejto stránke odkazy na ďalšie stránky a zdroje poskytnuté tretími osobami, sa vám
poskytujú iba informačne. Nemáme žiadny dosah na obsah týchto stránok alebo zdrojov a nenesieme
žiadnu zodpovednosť za ne, ako aj za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú v dôsledku ich použitia.
JURISDIKCIA A PRÁVNA PRÍSLUŠNOSŤ
Anglické súdy budú mať nevýhradnú jurisdikciu vo vzťahu k akejkoľvek námietke vzniknutej v dôsledku
návštevy našej stránky alebo s ňou spojenej, aj keď si vyhradzujeme právo podnecovať súdne konania
proti vám za porušenie týchto Podmienok vo vašom domovskom štáte alebo v akomkoľvek inom
príslušnom štáte. Tieto Podmienky upravuje anglické právo.
ZMENY
Môžeme zmeniť tieto Podmienky použitia stránky kedykoľvek, a to tak, že sa na stránke vykonajú zmeny.
Preto vám odporúčame občas kontrolovať stránku, aby ste si mohli zaznamenať urobené zmeny,
nakoľko sú pre vás záväzné.
VAŠE OTÁZKY
Ak máte otázky ohľadom materiálov uverejnených na našej stránke, kontaktuje prosím
support@skyway.capital. Ďakujeme za návštevu na našej stránke.

Použitie tohto materiálu zo stránky obchodnej skupiny SkyWay na internete je povolené výhradne s
povinným odkazom na tento zdroj: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-sk.pdf
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