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Condiţiile de utilizare a site-ului 

Pe aceasta pagina vorbim despre condițiile în care puteţi utiliza acest site. Utilizând acest 

site, Dumneavoastră confirmaţi că acceptaţi aceste condiţii şi sunteţi de acord să le respectaţi. 

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare, vă rugăm, să vă abţine-ţi de la utilizarea 

Site-ului.  

INFORMAŢII DESPRE NOI  

www.skyway.capital este un site deţinut şi operat de către Sky Way Capital Inc (în 

continuare − "Noi"). Suntem înregistraţi în conformitate cu legile din Santa Lúcia sub numărul 

2018-00309 și sediul nostru oficial este situat la adresa: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside 

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

ACCES LA SITE-UL NOSTRU  

Accesul la acest site este permis în mod temporar, și ne rezervăm dreptul de a anula sau de 

a modifica serviciile pe care le oferim pe acest site fără o notificare prealabilă. Noi nu ne 

asumăm nicio responsabilitate în cazul în care, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil 

în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, putem restricționa accesul la 

anumite părți ale acestui site sau să-l restricţionăm complet. Sunteți responsabil pentru luarea 

tuturor măsurilor necesare din partea dvs. pentru a accesa această pagină. Sunteți, de asemenea 

responsabil pentru asigurarea faptului că, toate persoanele care accesează acest site prin 

intermediul conexiunii la internet să fie conștienți de aceste condiții și să le respecte.  

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  

Suntem proprietarii sau deținătorii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe acest 

site, precum şi a materialelor publicate pe ea. Aceste drepturi sunt protejate de legile dreptului de 

autor și tratatele internaționale. Toate drepturile sunt rezervate. Nu aveți voie să imprimaţi copii 

sau să descărcați orice extrase din orice parte a site-ului fără a obține permisiunea explicită din 

partea noastră. Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru cu încălcarea 

acestor termeni de utilizare, dreptul de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și trebuie, în 

funcție de alegerea noastră, returnarea sau distrugerea tuturor copiilor materialelor pe care le-ați 

făcut. Noi nu suntem responsabili pentru conținutul postat de către persoane terţe pe site-ul 

nostru (inclusiv conţinutul postat de beneficiarii de investiții și investitori), inclusiv conținuturi 

obscene, înregistrări video "murdare", fotografii și opiniile din comentarii. În cazul în care 

consideraţi că orice conținut de pe acest site încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, vă 

rugăm să trimiteți un e-mail la adresa de mai jos pentru examinare de către conducere cu 

următoarele informații: (i) dovada dumneavoastră de proprietate; (Ii) localizarea exactă a 

conținutului ce vă încalcă drepturile și copiile acestuia. Vom examina notificarea din partea dvs. 

și vom lua măsurile corespunzătoare, inclusiv eliminarea unui astfel de conținut, acolo unde este 

cazul. Adresa pentru notificări, în conformitate cu prezentul Regulament: Sky Way Capital Inc, 

P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

ÎNCREDEREA ÎN INFORMAŢIILE POSTATE  

Comentariile și alte materiale prezentate pe acest site, nu pot fi considerate în calitate de 

recomandări. Noi nu purtăm responsabilitate pentru încrederea pe care aţi acordat-o materialelor, 

dumneavoastră sau orice alte persoane, cărora le-aţi prezentat conţinutul lor.  

MODIFICĂRI ÎN CONŢINUTUL SITE-ULUI  
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Ne străduim să actualizăm în mod regulat acest site și putem schimba conținutul său în 

orice moment. În cazul în care este necesar, putem suspenda accesul la site, sau îl închidem pe 

termen nelimitat. Orice material de pe acest site se poate învechi în orice moment, iar noi nu 

suntem obligaţi să actualizăm astfel de materiale.  

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ  

Materialele publicate pe acest site, sunt furnizate fără nici o garanţie sau condiţie cu privire 

la exactitatea lor. În limita permisă de lege, noi, alţi membri ai grupului nostru de companii şi 

persoane terţe ce au legătură cu noi, prin prezenta cu siguranţă excludem:  

• Toate condiţiile, garanţiile şi alte prevederi care sunt prevăzute de lege, de drept comun 

sau dreptul la dreptate.  

• Orice responsabilitate pentru orice pierderi directe sau indirecte sau daune suportate de 

către orice utilizator în legătură cu site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a 

utiliza sau rezultatele utilizării acestui site, orice site-uri legate de acesta, precum și orice 

materiale postate pe acesta, inclusiv, fără a se limita, orice responsabilitate pentru:  

o Pierderea de venituri sau de profit;  

o Pierderea afacerii;  

o Pierderea profitului sau a contractelor;  

o Pierderea de potenţiale economii;  

o Pierderea de date;  

o Pierderea reputației;  

o Pierderea timpului de lucru;  

o și pentru orice alte pierderi sau daune de orice fel, de orice fel apărute ca urmare a 

prejudiciului (inclusiv de neglijență), încălcarea contractului, sau în alt mod, chiar dacă 

acest lucru ar fi putut fi prevăzut. Acest lucru nu ne scuteşte de responsabilitatea pentru 

decesul sau vătămarea corporală ce a survenit ca urmare a neglijenţei din partea noastră, 

răspunderea noastră pentru fraudă sau înșelăciuni frauduloase sau orice altă răspundere 

care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.  

INFORMAŢII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI VIZITELE EFECTUATE DE DVS. PE 

SITE-UL NOSTRU  

Noi procesăm informaţiile despre dumneavoastră în conformitatea cu politica noastră de 

confidenţialitate. Utilizând acest site, sunteți de acord cu o astfel de procesare și garantați că 

toate informațiile furnizate sunt corecte.  

HACKERI, VIRUŞI ŞI ALTE INFRACŢIUNI  

Nu trebuie să utilizați cu rea intenție acest site, introducând viruși, troieni "viermi", bombe 

logice sau alte materiale care sunt rău intenționate sau tehnologic dăunătoare (în total − "viruși"). 

Nu trebuie să încercaţi să obțineţi accesul neautorizat la site-ul nostru, la server, care stochează 

site-ul nostru sau orice alt server, sau computer sau bază de date conectate la acest site. Nu 

trebuie să atacaţi acest site, forțându-l la refuzul în deservire. Încălcând această condiție, s-ar 

putea să comiteţi o infracțiune. Vom raporta orice astfel de încălcare organelor de drept relevante 

și vom coopera cu aceste organe, dezvăluind identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de 

încălcări, dreptul dvs. de a utiliza acest site va fi reziliat imediat. Noi nu vom purta răspundere 

pentru orice pierderi sau daune cauzate de un atac cu un refuz în deservire sau viruşi, care pot 

infecta calculatorul dumneavoastră, programele de calculator, bazele de date, sau alte bunuri 

materiale, ca urmare a utilizării acestui site, sau descărcarea oricăror materiale postate pe el, și de 

asemenea pe orice site legat de acesta.  
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LINK-URI CĂTRE SITE-UL NOSTRU ȘI SELECTAREA INFORMAȚIEI  

Nu puteți indica link-ri spre acest site fără acordul nostru scris în prealabil. Nu puteți 

efectua selecția conținutului acestui site și să plasaţi din nou conținutul, fie manual, fie automat, 

fără acordul prealabil în scris al companiei Sky Way Capital Inc. Acest site nu poate fi plasat pe 

orice alt site fără acordul nostru scris în prealabil. Ne rezervăm dreptul de a retrage autorizația la 

link-uri, selectarea de informații și plasarea acestora pe alte site-uri, fără vreo notificare 

prealabilă. Dacă doriți să utilizați un material postat pe acest site, dar nu este indicat mai sus, vă 

rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la adresa support@skyway.capital.  

LINK-URI DE PE SITE-UL NOSTRU  

Link-urile menţionate pe acest site către alte site-uri şi resurse, oferite de părţi terţe, vă sunt 

oferite doar pentru informarea dumneavoastră. Nu avem nici un control asupra conținutului 

acestor site-uri sau resurse şi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru ele sau pentru orice 

pierderi sau daune care pot apărea ca urmare a utilizării lor.  

JURISDICŢIA ŞI LEGEA ÎN VIGOARE  

Instanţele engleze vor avea jurisdicţie neexclusivă faţă de orice pretenţie ce apare în urma 

vizitării site-ului nostru, sau legate de acesta, deşi ne rezervăm dreptul de a isca un proces 

împotriva dumneavoastră, pentru încălcarea prezentelor Condiţii, în ţara dvs de reşedinţă sau în 

orice altă ţară relevantă. Aceste Condiţii de utilizare vor fi reglementate de legislația engleză.  

MODIFICĂRI  

Putem revizui aceste Condiţii de utilizare a site-ului în orice moment, prin modificarea 

acestei pagini. Vă recomandăm să verificați periodic această pagină pentru a vă familiariza cu 

orice modificare pe care o facem noi, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră.  

ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ  

Dacă aveți întrebări cu privire la materialele publicate pe site-ul nostru, vă rugăm să ne 

contactați la adresa support@skyway.capital. Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului nostru. 

Folosirea, în spaţiul "Internet", a materialelor, ce aparţin site-ului grupului de companii SkyWay, 

se permite, doar la plasarea obligatorie a link-ului ce face trimitere la sursa publicaţiei: 

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

mailto:support@skyway.capital

