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Podmienky používania webu 

Údaje a informácie obsiahnuté na Stránke slúžia iba na ilustračné účely týkajúce sa WOOD & Company Group (ďalej 
len „Skupina“) a jej aktivít. Používatelia Stránky (ďalej len „Používatelia“) nie sú oprávnení uvedené údaje a informácie 
nahrať –  úplne alebo čiastočne – na akékoľvek úložné zariadenie, ani ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti WOOD & Company nesmú kopírovať, vysielať alebo používať na komerčné účely, s výnimkou ich 
kopírovania na osobné použitie. 

Informácie poskytované prostredníctvom tejto Stránky sa nemajú chápať ako verejná ponuka finančných produktov 
alebo ako prostriedok na propagovanie akejkoľvek konkrétnej formy investičných alebo obchodných aktivít alebo 
ako prostriedok na propagovanie či umiestňovanie finančných nástrojov, investičných služieb alebo finančných 
produktov/služieb. 

Analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, vzťahujúcich sa 
na výnosy, dane alebo prijateľné riziká, ani to, či sú uvedené finančné produkty alebo transakcie pre nich vhodné 
alebo rozumné investície. Uvedená výkonnosť a vzorové výpočty nie sú spoľahlivým ukazovateľom predpokladanej 
budúcej výkonnosti. Predchádzajúca výkonnosť nemusí predznamenať budúcu výkonnosť a transakcie finančných 
produktov. 

Poskytované informácie si nemožno vysvetľovať ako osobné investičné rady alebo odporúčania, ani ako ponuku kúpy 
alebo predaja, ani ako stimul alebo odporúčanie k realizácii ponuky, kúpy či predaja, alebo k účasti na akomkoľvek 
finančnom produkte. 

Údaje a informácie obsiahnuté na Stránke používa Užívateľ na rozhodovanie o osobných investíciách iba na vlastné 
riziko.  

Odporúčame, aby Užívateľ pred uzatvorením akejkoľvek finančnej transakcie priamo alebo nepriamo vychádzajúcej 
z informácií uvedených v akejkoľvek časti Stránky konzultoval svojho autorizovaného finančného makléra a uistil sa, 
že uvedené informácie sú platné a správne, a že konkrétne operácie sú vhodné s ohľadom na osobné potreby, príjem 
a ekonomické či finančné podmienky Užívateľa.  

Informácie obsiahnuté na Stránke pochádzajú zo zdrojov Skupiny. WOOD & Company si vyhradzuje právo tieto 
informácie a všetky funkčné a prevádzkové špecifikácie Stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho 
upozornenia kedykoľvek meniť. 

WOOD & Company vynaloží svoje najlepšie úsilie, aby zabezpečila spoľahlivosť, správnosť, presnosť a aktuálnosť 
informácií poskytovaných prostredníctvom Stránky. WOOD & Company nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby 
alebo nepresnosti v obsahu Stránky.  

WOOD & Company nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek webovej stránky, z ktorej Užívateľ – prostredníctvom 
hypertextového odkazu – získal prístup na Stránku, ani za obsah akejkoľvek webovej stránky, ku ktorej Užívateľ – 
prostredníctvom hypertextového odkazu – získal prístup zo Stránky. WOOD & Company nenesie zodpovednosť za 
žiadnu stratu či škodu vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu Užívateľovi na základe webovej stránky, ku ktorej získal 
prístup. 

WOOD & Company takisto neprijíma žiadnu zodpovednosť za nepriaznivé dôsledky akéhokoľvek či už krátkeho alebo 
dlhšieho oneskorenia alebo výpadku internetu alebo činnosti Stránky v dôsledku výpadku prúdu, zlyhania 
telefónneho spojenia, poruchy internetu alebo okolností mimo kontroly WOOD & Company. 

Pre podrobnejšie informácie alebo objasnenia prosím kontaktujte prevádzkovateľov uvedených v časti Stránky 
označenej ako "Kontakt". 


