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საიტით სარგებლობის პირობები 

ამ გვერდზე საუბარია იმ პირობების შესახებ, რომლებითაც თქვენ შეგიძლიათ 

ისარგებლოთ ამ საიტით. სარგებლობთ რა ამ საიტით, თქვენ ადასტურებთ, რომ 

ეთანხმებით ამ პირობებს და შეასრულებთ მათ. თუ თქვენ არ ეთანხმებით 

სარგებლობის ამ პირობებს, გთხოვთ, თავი შეიკავოთ საიტით სარგებლობისგან.  

ინფორმაცია ჩვენს შესახებ  

www.skyway.capital წარმოადგენს ვებ-გვერდს, რომელიც ეკუთვნის და 

რომელსაც მართავს კომპანია Sky Way Capital Inc (შემდგომში - "ჩვენ"). ჩვენ 

დარეგისტრირებული ვართ სენტ-ლუსიის კანონმდებლობით ნომრით 2018-00309 და 

ჩვენი დარეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს მისამართზე: P.O. Box BW 357, 

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

წვდომა ჩვენს საიტზე  

ჩვენს საიტზე წვდომა ნებადართულია დროებით საფუძველზე, და ჩვენ 

ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ან შევცვალოთ მომსახურება, რომელსაც ვთავაზობთ 

მოცემულ საიტზე, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ 

შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზის გამო ჩვენი საიტი მიუწვდომელი იქნება ნებისმიერ 

დროს ან ნებისმიერი ვადით. დრო და დრო, შესაძლებელია, ჩვენ შევზღუდოთ 

წვდომა ამ საიტის ზოგიერთ ნაწილთან ან მთლიანად მასთან. თქვენ პასუხისმგებელი 

ხართ ყველა იმ ზომის მიღებაზე, რაც აუცილებელია თქვენი მხრიდან ამ გვერდზე 

წვდომისთვის. ასევე, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

ყველა პირი, ვისაც ექნება წვდომა ამ საიტზე თქვენი ინტერნეტ-კავშირის მეშვეობით, 

გაეცნოს ამ პირობებს და შეასრულოს ისინი.  

უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე  

ჩვენ ვართ მფლობელი ან ლიცენზიატი ინტელექტუალური საკუთრების ყველა 

უფლებისა ამ საიტზე, ასევე მასზე გამოქვეყნებული მასალის. ეს უფლებები 

დაცულია კანონებით საავტორო უფლებების შესახებ და საერთაშორისო 

შეთანხმებებით. ყველა უფლება დაცულია. თქვენ არ უნდა ამობეჭდოთ ასლები ან 

ჩამოტვირთოთ რაიმე ამონაწერები საიტის სხვადასხვა ნაწილიდან, სანამ ჩვენგან არ 

მიიღებთ მკაფიო ნებართვას. თუ თქვენ ამობეჭდეთ, დააკოპირეთ ან ჩამოტვირთეთ 

ჩვენი საიტის რომელიმე ნაწილი სარგებლობის ამ პირობების დარღვევით, თქვენ 

დაუყოვნებლივ შეგიწყდებათ ჩვენი საიტით სარგებლობის უფლება, და თქვენი 

არჩევანის მიხედვით, თქვენ უნდა დააბრუნოთ ან გაანადგუროთ თქვენს მიერ 

ჩამოტვირთული მასალის ყველა ასლი. ჩენ არ ვაგებთ პასუხს იმ კონტენტისთვის, 

რომელიც განთავსებულია ჩვენს საიტზე მესამე პირების მიერ (იმ კონტენტის 

ჩათვლით, რომელიც განთავსებულია ინვესტიციების მფლობელების და 

ინვესტორების მიერ), უცენზურო კონტენტების, შეურაცხმყოფელი ვიდეოს, 

ფოტოების და სიტყვიერი განხილვების ჩათვლით. თუ თქვენ თვლით, რომ 

რომელიმე კონტენტი ჩვენს საიტზე არღვევს თქვენს უფლებას ინტელექტუალურ 

საკუთრებაზე, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ წერილი ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 
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ხელმძღვანელობის მიერ განსახილველად შემდეგი ინფორმაციით: (i) თქვენი 

საკუთრების დამამტკიცებელი საბუთი; (ii) თქვენი უფლების დამრღვევი კონტენტის 

ზუსტი განთავსება და მისი ნებისმიერი ასლი. ჩვენ განვიხილავთ თქვენს 

შეტყობინებას და მივიღებთ სათანადო ზომებს, ასეთი კონტენტის გაუქმების 

ჩათვლით იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება. მისამართი შეტყობინებებისთვის წინამდებარე 

დებულების შესაბამისად: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside 

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

ნდობა განთავსებული ინფორმაციის მიმართ  

კომენტარები და სხვა მასალა, განთავსებული ამ საიტზე, არ განიხილება 

როგორც რეკომენდაციები. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ ნდობისთვის, რომელიც 

გამოხატეთ ასეთი მასალების მიმართ თქვენ ან სხვა პირმა, ვისაც გადაეცით მათი 

შინაარსი.  

ცვლილებები საიტის შინაარსში  

ჩვენ ვცდილობთ რეგულარულად განვაახლოთ ეს საიტი და შეგვიძლია 

შევცვალოთ მისი შინაარსი ნებისმიერ დროს. თუ იქნება ამის აუცილებლობა, ჩვენ 

შეგვიძლია შევწყვიტოთ წვდომა საიტთან ან დავხუროთ გაურკვეველი ვადით. 

ნებისმიერი მასალა ამ საიტზე შეიძლება "მოძველდეს" დროის ნებისმიერ მომენტში, 

და ჩვენ არ ვართ ვალდებული განვაახლოთ ასეთი მასალები.  

ჩვენი პასუხისმგებლობა  

ამ საიტზე განთავსებული მასალის გამოქვეყნება ხდება ყოველგვარი 

გარანტიების და პირობების გარეშე, რაც შეეხება მათ სიზუსტეს. კანონით დაშვებულ 

ფარგლებში, ჩვენ, ჩვენი კომპანიების ჯგუფის სხვა წევრები და ჩვენთან 

დაკავშირებული მესამე პირები, წინამდებარე მასალით გამოვრიცხავთ:  

• ყველა პირობას, გარანტიას და სხვა დებულებებს, რომლებიც იგულისხმება 

კანონით, ზოგადი უფლებით ან სამართლიანობის უფლებით.  

• სხვა რაიმე პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი ან 

ირიბი ზარალისთვის, ან ზიანისთვის, რომელიც განიცადა ნებისმიერმა 

მომხმარებელმა ჩვენს საიტთან დაკავშირებით ან ამ საიტით, მასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ვებ-გვერდის ან მასზე განთავსებული სხვა მასალებით სარგებლობასთან, 

გამოუყენებლობასთან ან გამოყენების შედეგებთან დაკავშირებით, შეზღუდვების 

გარეშე, ნებისმიერ პასუხისმგებლობას:  

o შემოსავლის ან ხელფასის დაკარგვის;  

o ბიზნესის დაკარგვის;  

o შემოსავლის ან კონტრაქტების დაკარგვის;  

o მოსალოდნელი დანაზოგის დაკარგვის;  

o მონაცემების დაკარგვის;  

o რეპუტაციის დაკარგვის;  

o სამუშაო დროის დაკარგვის;  
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o და ნებისმიერი სხვა დანაკარგის გამო ან სხვა სახის ზიანისთვის, 

რომლებიც წარმოიშვა სამართალდარღვევის (დაუდევრობის ჩათვლით), 

შეთანხმების დარღვევის შედეგად ან სხვა მიზეზით, თუნდაც იმ შემთხვევაში, 

თუ ეს გათვალისწინებულიც კი იყო. ეს არ ხსნის ჩვენს პასუხისმგებლობას 

სიკვდილის ან ტრავმის გამო ჩვენი მხრიდან დაუდევრობის შედეგად, ჩვენს 

პასუხისმგებლობას თაღლითობის ან შეცდომაში წინასწარ გათვლილ შეყვანას, 

არც ერთ სხვა პასუხისმგებლობას, რომელიც არ შეიძლება იყოს გამორიცხული 

ან შეზღუდული მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

ინფორმაცია თქვენს შესახებ და თქვენი შემოსვლის შესახებ ჩვენს საიტზე  

ჩვენ ვამუშავებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ ჩვენი კონფიდენციალობის 

პოლიტიკის შესაბამისად. საიტით სარგებლობის შემთხვევაში, თქვენ ეთანხმებით 

ასეთ დამუშავებას და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი 

მონაცემები არის ზუსტი.  

ვირუსები, ხაკერობა და სხვა დანაშაული  

თქვენ ბოროტად არ უნდა ისარგებლოთ საიტით, დანერგოთ ვირუსები, ზიანის 

მომტანი ვირუსული პროგრამები, "ლოგიკური ბომბები" ან სხვა მასალები, 

რომლებიც ზიანის მომტანია ან ტექნიკურად საზიანო (მთლიანობაში - "ვირუსები"). 

არ უნდა ცდილობდეთ ჩვენს საიტზე, სერვერზე, სადაც ინახება ჩვენი საიტი, 

არასანქცირებული წვდომის მიღებას, ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა 

სერვერზე, კომპიუტერზე ან მონაცემთა ბაზაზე. არ უნდა განახორციელოთ შეტევა ამ 

საიტზე იძულებით, როცა ის უარს ამბობს ფუნქციონირებაზე. ამ პირობის 

დარღვევით, თქვენ სისხლის სამართლის დანაშაულს სჩადიხართ. ჩვენ 

შევატყობინებთ ასეთი დარღვევის შესახებ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს 

და ვითანამშრომლებთ მათთან თქვენი პიროვნების დასადგენად. ასეთი დარღვევის 

შემთხვევაში თქვენი უფლება ამ საიტით სარგებლობაზე დაუყოვნებლივ შეწყდება. 

ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს არანაირი დანაკარგისთვის ან ზიანისთვის, რომელიც 

მიყენებული იქნა მომსახურეობაზე უარით ან ვირუსებით, რომლებსაც შეეძლო 

ზიანი მიეყენებინა თქვენი კომპიუტერული მოწყობილობისთვის, კომპიუტერული 

პროგრამებისთვის, მონაცემთა ბაზისთვის ან სხვა მატერიალური საკუთრებისთვის 

ამ საიტის თქვენს მიერ სარგებლობის ან მასზე, ან მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ 

ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის ჩამოტვირთვის შედეგად.  

ჩვენი საიტის ბმულები და ინფორმაციის შერჩევა  

თქვენ არ შეგიძლიათ ამ საიტის ბმულის მითითება ჩვენი წინასწარი 

წერილობითი ნებართვის გარეშე. თქვენ ვერ აწარმოებთ მოცემული საიტის 

ინფორმაციის შერჩევას ან ასეთი კონტენტის გადაადგილებას, არც ხელით, არც 

ავტომატურად, კომპანია Sky Way Capital Inc-ის წინასწარი წერილობითი დასტურის 

გარეშე. ამ საიტის განთავსება არ არის შესაძლებელი ნებისმიერ სხვა საიტზე ჩვენი 

წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას 

გამოვითხოვოთ ნებართვა ბმულებზე, ინფორმაციის შერჩევაზე და სხვა საიტზე 



                                                  საიტით სარგებლობის 

პირობები v1.1 

განთავსებაზე წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თუ გსურთ საიტზე განთავსებული 

მასალის გამოყენება, რომელიც არ არის მითითებული ზემოთ, გთხოვთ, 

გამოაგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა ელ-ფოსტაზე support@skyway.capital.  

ბმულები ჩვენი საიტიდან  

ამ საიტზე მითითებული სხვა საიტების და რესურსების ბმულები 

წარმოდგენილია მესამე პირების მიერ მხოლოდ თქვენი ინფორმირებისთვის. ჩვენ არ 

ვფლობთ არანაირ კონტროლს ამ საიტების ან რესურსების შინაარსთან 

დაკავშირებით და არ ვაგებთ არანაირ პასუხს მათზე ან ნებისმიერ დანაკარგზე ან 

ზიანზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მათი გამოყენების შედეგად.  

იურისდიქცია და სამართალი  

ინგლისის სამართალს ექნება ჩვეულებრივი იურისდიქცია ნებისმიერი 

პრეტენზიის მიმართ, რომელიც წარმოიშვა ჩვენს საიტზე შესვლის გამო, ან მსგავსთან 

დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას აღვძრათ საქმე თქვენს წინააღმდეგ 

წინამდებარე პირობების დარღვევის გამო თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში ან 

ნებისმიერ სხვა შესაბამის ქვეყანაში. სარგებლობის წინამდებარე პირობები 

რეგულირდება ინგლისის სამართლის მიერ.  

ცვლილებები  

ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ საიტით სარგებლობის წინამდებარე პირობები 

ნებისმიერ დროს ამ გვერდის შეცვლით. ჩვენი რეკომენდაციაა ხშირად შეამოწმოთ ეს 

გვერდი, რათა გაეცნოთ ჩვენს მიერ შეტანილ ცვლილებებს, რადგანაც ისინი 

თქვენთვის სავალდებულოა.  

თქვენი შეკითხვები  

თუ თქვენ გაგიჩნდათ შეკითხვები ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებულ მასალასთან 

დაკავშირებით, მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე support@skyway.capital. მადლობა, რომ 

ეწვიეთ ჩვენს საიტს. SkyWay-ს კომპანიების ჯგუფის საიტის ამ მასალის გამოყენება 

ინტერნეტ-სივრცეში დაშვებულია მხოლოდ პუბლიკაციის წყაროზე ბმულის 

აუცილებელი განთავსების შემთხვევაში: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-

ru.pdf © http://skyway.capital/ 
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