PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK
OZIOTrader je provozován společností APME FX Trading Europe LTD, kyperské investiční firmy
(CIF) kontrolované a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) s licencí CIF č.
335/17
Ochranné známky – Právo duševního vlastnictví
Není-li uvedeno jinak, je společnost APME FX Trading Europe Ltd vlastníkem autorských práv
k internetovým stránkám a k jejich zobrazením, a dále k informacím a obsahu na nich
uvedených. Společnost APME FX Trading Europe Ltd je držitelem výhradních práv či licencí k
používání nebo jiných druhů licencí ke všem obchodním názvům a/nebo ochranným známkám
na internetových stránkách zobrazených.,
Změna informací a obsahu
Veškeré informace a obsah na internetových stránkách společnosti APME FX Trading Europe
Ltd (dále jako „Společnost“) jakož i veškeré podmínky, ustanovení či popisy mohou být bez
předchozího vyrozumívání měněny.
Omezení odpovědnosti
Společnost neposkytuje jakoukoliv záruku za přesnost, správnost a úplnost informací a
obsahu na internetových stránkách uvedených, a výslovně se tímto zříká jakékoliv
odpovědnosti za případně se vyskytnuvší chyby či nedostatky. Společnost neposkytuje ve
vztahu k uvedeným informacím či obsahu jakoukoliv zákonnou či implicitně vyjádřenou
záruku, a to zejména včetně záruky neporušení práv třetích osob, titulu, obchodovatelnosti
nebo vhodnosti pro konkrétní účel a neexistence počítačového viru.
Kliknutí na odkaz směřující na internetové zdroje třetích osob jsou prováděny na Vaší
výlučnou odpovědnost; obsah, přenosnost či postoje na těchto zdrojích publikovaných nejsou
Společností jakkoliv kontrolovány, ověřovány či jinak monitorovány.
Společnost nenese jakoukoliv zodpovědnost za a) škodu nebo náklady vzniklými v souvislosti
s těmito internetovými stránkami nebo jejich užíváním jakoukoliv osobou, nebo vzniklými v
souvislosti s nemožností provedení příkazu, chyby, neúplnosti, přerušení, zpoždění při
provádění přenosu, za počítačové viry, selhání komunikace nebo systému, a to ani v případě,
kdy byli Společnost nebo její zástupci o možnosti vzniku takovéto škody nebo nákladů
informováni a b) za chyby nebo nepřesnosti při přenosu dat a/nebo příkazů pro obchodování
s CFD nebo jiných pokynů klienta/návštěvníka stránek, za narušení, předstírání cizí totožnosti,
prolomení přístupových kódů, chybné záznamy nebo přenosy zpráv nebo selhání systému v
důsledku zásahu vyšší moci nebo z jiného důvodu, který nenastal z vůle Společnosti.
Společnost nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou na hardwaru či softwaru uživatele,
která tomuto v důsledku používání těchto internetových stránek a/nebo v souvislosti s
internetovými stránkami či jinými zdroji odkazovanými z těchto stránek vznikla.
Předpokládaní uživatelé
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Tyto internetové stránky nejsou určeny těm osobám ani těm subjektům, dle jejichž
příslušného právního řádu by bylo takovéto užívání či přístup ke stránkám v rozporu s
místními právními předpisy.
Cookies
Přečtěte si prosím Zásady Cookies, které jsou k dispozici na Webových Stránkách Společnosti.
Odkazy třetích stran
Naše internetové stránky obsahují odkazy na webové stránky provozované jinými osobami.
Tyto odkazy jsou poskytovány z důvodu Vašeho komfortu; my již nicméně úroveň ochrany
soukromí či související postupy na stránkách třetích osob nekontrolujeme a nesledujeme. Za
obsah těchto webových stránek třetích osob či za Vaše případné obchodní vztahy s nimi tak
neneseme žádnou zodpovědnost.
Osobní údaje
Prosím přečtěte si Oznámení o ochraně osobních údajů dostupné na Webových Stránkách
Společnosti.
Rozhodné právo
Používání těchto stránek se řídí kyperskými Zákony.
Návštěvou internetových stránek Společnosti a souvisejících stránek souhlasím se
závazností shora uvedených smluvních podmínek.
Datum poslední revize: září 2020
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