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Podmínky užívání webových stránek 

Na této stránce řeč jde o podmínkách, za kterých můžete používat tento web. Používáním 

tohoto webu potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s jejích dodržováním. Pokud 

nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, prosím, se zdržet  užívání Webu.  

INFORMACE O NÁS  

www.skyway.capital je webovou stránkou, kterou vlastní a řídí společnost Sky Way 

Capital Inc (dále jen "My"). Jsme registrováni dle legislativy St. Lucia pod číslem 2018-00309 a 

naše registrovaná kancelář se nachází na adrese: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, 

Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

PŘÍSTUP K NAŠEMU WEBU  

Přístup k tomuto webu je povolen dočasně a máme výhradní právo zrušit nebo změnit 

služby, které poskytujeme na těchto webových stránkách, bez předchozího upozornění. 

Neneseme odpovědnost, pokud z nějakého důvodu náš web nebude kdykoliv, nebo na jakoukoliv 

dobu k dispozici. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem tohoto webu nebo k 

němu celkově. Jste zodpovědní za přijetí všech opatření potřebných z vaší strany pro přístup k 

této stránce. Jste také zodpovědní za zajištění toho, aby všechny osoby, které dostanou přístup k 

tomuto webu přes vaše Internetové připojení, byli obeznámený s těmito podmínkami, a 

dodržovali je.  

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

Jsme vlastníci nebo držitele licence všech práv duševního vlastnictví na tomto webu, a také 

materiálů, publikovaných ne něm. Tato práva jsou chráněna zákony o autorském právu a 

mezinárodními smlouvami. Všechna práva vyhrazena. Nesmíte tisknout kopie nebo stahovat 

nějaké výňatky z jakékoliv části webu bez výslovného svolení od nás. Pokud vytisknete, 

okopírujete nebo stáhnete jakoukoliv část našich webových stránek v rozporu s těmito 

podmínkami používání, vaše právo na používání našeho webu bude okamžitě přerušeno a vy 

budete muset, podle našeho uvážení, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste udělali. 

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný třetími stranami na naších webových 

stránkách (včetně obsahu, umístěného příjemci investic, a investory), včetně sprostých kontentů, 

"špinavých" videí, fotek a výroků v diskusích. Pokud se domníváte, že nějaký obsah na webu, 

porušuje vaše práva duševního vlastnictví, prosím, pošlete e-mail na níže uvedenou adresu, pro 

zvážení vedením s následujícími informacemi: (i) důkaz vašeho vlastnictví; (ii) přesné umístění 

kontentu porušujícího vaše práva, a veškeré jeho kopie. Budeme zkoumat vaše oznámení a 

přijmeme vhodná opatření, včetně odstranění takového obsahu tam, kde je to vhodné. Adresa pro 

oznámení v souladu s tímto Ustanovením: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney 

Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

DŮVĚRYHODNOST ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ  

Komentáře a další materiály, umístěné na těchto webových stránkách nelze považovat jako 

doporučení. Nejsme zodpovědní za důvěru k takovým materiálům projevenou vámi nebo 

jakoukoli jinou osobou, které jste nahlásili jejich obsah.  

ZMĚNY OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK  

Snažíme se pravidelně aktualizovat tento web a můžeme měnit jeho obsah kdykoliv. Pokud 

bude nutné, můžeme pozastavit přístup na naše webové stránky nebo je uzavřít na dobu 
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neurčitou. Jakýkoli materiál na těchto webových stránkách může být zastaralý, v každém 

okamžiku, a nejsme povinni aktualizovat tyto materiály.  

NAŠE ODPOVĚDNOST  

Materiály zveřejněné na těchto webových stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli 

záruk, podmínek nebo ručení o jejich pravdivosti. V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní 

členové naší skupiny společností a třetí strany, spojené s námi, tímto rozhodně vylučujeme:  

• Všechny podmínky, záruky a jiná ustanovení, které mohou být předpokládány zákonem, 

obecným právem nebo právem ekvity.  

• Jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo vedlejší škody, nebo škodu, 

která vznikne jakémukoli uživateli v souvislosti s našim webem nebo v souvislosti s používáním, 

nemožnosti používaní nebo s výsledky používáni tohoto webu, jakýchkoliv webových stránek 

spojených s ním a jakýmikoli materiály, zveřejněnými na něm, včetně, bez omezení, jakoukoli 

odpovědnost za:  

o Ztrátu příjmů nebo tržby;  

o Ztrátu podnikání;  

o Ztrátu zisku nebo smluv;  

o Ztrátu očekávaných úspor;  

o Ztrátu dat;  

o Ztrátu dobrého jména;  

o Ztrátu pracovního času;  

o a za jakékoli jiné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu jakýmkoliv způsobem 

vzniklé v důsledku deliktu (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i když by to 

mohlo být stanoveno. Nezbavuje nás to zodpovědnosti za smrt nebo zranění, které se staly 

v důsledku nedbalosti z naší strany, naši odpovědnosti za podvod nebo úmyslné uvedení v 

omyl ani žádné jiné odpovědnosti, která nemůže být vyloučena nebo omezena v souladu s 

platnými právními předpisy.  

INFORMACE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK  

Zpracováváme informace o vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. 

Používáním tohoto webu, souhlasíte se zpracováním a zaručujete, že veškeré vámi poskytnuté 

údaje jsou pravdivé.  

VIRY, HACKERSTVÍ A DALŠÍ TRESTNÉ ČINNOSTI  

Nesmíte zlomyslně používat  tento web infikováním viry, trojským koněm, "červy", 

logickými bomby nebo jinými materiály, které jsou nebezpečné nebo technologicky škodlivé 

(souhrnně − "viry"). Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na 

kterém jsou uloženy naše webové stránky, nebo k jakémukoliv serveru, počítači nebo databázi, 

související s touto stránkou. Nesmíte útočit na tento web prostřednictvím donucení ho k 

odmítnutí služby. Porušením teto podmínky, můžete spáchat trestný čin. Budeme informovat o 

každém takovém porušení příslušné zajišťující ochranu prav orgány a budeme spolupracovat s 

těmito orgány sdělením jim vaších osobních údajů. V případě takového porušení vaše právo na 

používání tohoto webu bude okamžitě ukončeno. Nebudeme nést odpovědnost za jakékoliv 

ztráty nebo škody způsobené útokem s odmítnutím služby nebo viry, které mohou infikovat vaše 

počítačové zařízeni, počítačové programy, databáze nebo jiný hmotný majetek v důsledku 

vašeho použití těchto stránek nebo stahování jakýchkoli materiálů zveřejněných na něm, stejně 

jako na jakékoli webové stránce, související s ním.  
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ODKAZY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A VÝBĚR INFORMACÍ  

Nemůžete odkazovat na tento web bez našeho předchozího písemného souhlasu. Nemůžete 

provádět výběr obsahu této webové stránky a přemísťovat takový obsah, a to buď ručně, nebo 

automaticky, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sky Way Capital Inc. Tato 

stránka nemůže být umístěna na jakémkoliv jiném webu bez našeho předchozího písemného 

souhlasu. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení na odkazy, výběr informací a umístění na jiném 

webu bez předchozího upozornění. Pokud chcete použít materiál, zveřejněny na tomto webu, ale 

neuvedený výše, pošlete prosím vaši žádost na adresu support@skyway.capital.  

ODKAZY Z NAŠEHO WEBU  

Uvedené na těchto webových stránkách odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími 

stranami jsou vám poskytovány pouze informativně. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem 

těchto webů nebo zdrojů a neneseme žádnou odpovědnost za ně, nebo za jakékoliv ztráty nebo 

škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich použití.  

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO  

Anglické soudy nebudou mít výhradní soudní pravomoc ve vztahu k jakémukoli nároku, 

vzniklému po návštěvě našich webových stránek, nebo souvisejícím s takovou, i když si 

vyhrazujeme právo zahájit řízení proti vám za porušení těchto Podmínek v zemi vašeho bydliště 

nebo jakékoli jiné příslušné zemi. Tyto Podmínky použití se řídí anglickým právem.  

ZMĚNY  

Můžeme revidovat tyto Podmínky používání internetových stránek kdykoliv 

prostřednictvím změny této stránky. Doporučujeme čas od času zkontrolovat tuto stránku, aby se 

seznámili s jakýmikoliv změnami, které přinášíme, protože jsou pro vás závazné.  

VAŠE DOTAZY  

Pokud máte nějaké dotazy o materiálech, publikovaných na našich webových stránkách, 

prosím, kontaktujte nás na adrese support@skyway.capital. Děkujeme za návštěvu našich 

webových stránek. Použití tohoto materiálu webových stránek skupiny společností SkyWay v 

Internetovém prostoru je povoleno pouze při povinném umístění odkazu na zdroj publikace: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-ru.pdf © http://skyway.capital/ 

mailto:support@skyway.capital

