PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY
OZIOTrader prevádzkuje spoločnosť APME FX Trading Europe LTD, Cyperská investičná
spoločnosť (CIF) s licenciou CIF č. 335/17, nad ktorou vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská
komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC).
Ochranné známky - Práva duševného vlastníctva
APME FX Trading Europe Ltd je vlastníkom autorských práv webových stránok a ich
zobrazení, informácií a obsahu tam zverejnenom a ich usporiadaní, pokiaľ nie je uvedené
inak. APME FX Trading Europe Ltd je držiteľom výhradných práv alebo používateľskej licencie
či akejkoľvek inej licencie pre všetky druhy obchodných názvov a ochranných známok
obsiahnutých a/alebo zobrazených na tejto webovej stránke.
Zmena informácií a obsahov
Všetky informácie a obsahy obsiahnuté na webových stránkach APME FX Trading Europe Ltd
(ďalej len "Spoločnosť") a všetky požiadavky, podmienky, predpoklady a popisy obsiahnuté
v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.
Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť žiadnym spôsobom neručí za presnosť, primeranosť alebo úplnosť informácií a
obsahov nachádzajúci sa na jej webových stránkach, a výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za chyby a/alebo opomenutia v tomto ohľade. Spoločnosť neposkytuje v
spojení s informáciami alebo obsahmi žiadnu implicitnú, výslovnú alebo zákonnú záruku,
vrátane, ale nie výlučne, záruk neporušenia práv tretích osôb, titulu, obchodovateľnosti,
vhodnosti na konkrétny účel a neprítomnosti počítačového vírusu.
Kliknutie na odkazy iných internetových zdrojov sa vykoná na Vaše riziko; obsah, presnosť,
vyjadrené názory a ďalšie odkazy poskytované týmito zdrojmi nie sú kontrolované,
preskúmané, overené, sledované a/alebo schvaľované Spoločnosťou.
Spoločnosť neručí za a) žiadne škody, straty alebo výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto
webovou stránkou, jej používaním alebo nemožnosťou ju použiť ktoroukoľvek osobou alebo
v súvislosti s neschopnosťou vykonať pokyn, chybou, opomenutím, prerušením, poruchou,
oneskorením operácie alebo prenosu, počítačovými vírusmi alebo zlyhaním komunikácie,
linky alebo systému, aj keď Spoločnosť alebo jej zástupcovia boli informovaní o možnosti
takýchto škôd, strát alebo nákladov; a b) za chyby alebo nepresnosti v procese prenosu dát
a/alebo Pokynov pre obchodovanie CFD alebo akýchkoľvek pokynov od Klienta/návštevníka
stránky, interferenciu, podvodné zosobnenie, prelomenie tajných prístupových kódov,
chybný záznam alebo prenos správy alebo zlyhanie systému z dôvodu zásahu vyššej moci
alebo z iných dôvodov, ktoré nenastali
v dôsledku porušenia
vyššie
uvedeného Spoločnosťou .
Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť hardvéru alebo softvéru
používateľa, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tejto webovej stránky alebo
prepojenia tejto webovej stránky na iné webové stránky/hypertextové odkazy či internetové
zdroje.
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Predpokladaní používatelia
Táto webová stránka nie je určená pre osobu alebo subjekt v jurisdikcii alebo krajine, kde by
takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.
Cookies
Bližšie informácie nájdete v Zásadách používania súborov cookies Spoločnosti zverejnených
na Webovej stránke Spoločnosti.
Odkazy tretích strán
Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky prevádzkované inými
stranami. Odkazy poskytujeme pre Vaše pohodlie, ale neskúmame, nekontrolujeme ani
nesledujeme ochranu súkromia ani iné praktiky daných webových stránok. Nie sme
zodpovední za fungovanie webových stránok prevádzkovaných tretími stranami alebo za
Vaše obchodné vzťahy s nimi.
Osobné údaje
Bližšie informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov Spoločnosti zverejnených
na Webovej stránke Spoločnosti.
Rozhodné právo
Používanie tejto stránky sa riadi cyperskými zákonmi.
Vstupom na webovú stránku Spoločnosti a všetky stránky s ňou prepojené súhlasím, že
som viazaný vyššie uvedenými podmienkami.
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