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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Δικαιώματα εμπορικών σημάτων- πνευματικής ιδιοκτησίας
Η Goldenburg Group Limited είναι ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων στις σελίδες και στα αποσπάσματα
αυτά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, και όλων των πληροφοριών και το περιεχόμενο σε αυτές και
η διάταξή τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η Goldenburg Group Limited κατέχει τα
αποκλειστικά δικαιώματα ή την άδεια να χρησιμοποιήσει ή οποιαδήποτε άλλη άδεια για κάθε είδους
εμπορικό όνομα και σήματα που εμπεριέχονται και/ή εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Αλλαγές στις Πληροφορίες και στο Υλικό
Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Goldenburg Group Limited ( “
η Εταιρεία”), και όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα και περιγραφές που περιέχονται σε αυτή,
είναι αντικείμενο προς αλλαγή χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των
πληροφοριών και του περιεχομένου που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της και αποποιείται οποιασδήποτε
ευθύνης για οποιοδήποτε λάθος και/ή παραλείψεις στο αντικείμενο αυτό. Η Εταιρεία δεν παρέχει
οποιαδήποτε εγγύηση κανενός είδους, σιωπηρή, ρητή ή υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων αλλά
χωρίς περιορισμό στις εγγυήσεις της μη παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων, τίτλου,
εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και απαλλαγή από ιούς υπολογιστών,
σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτών.
Υπερσύνδεσμοι σε άλλες πηγές του διαδικτύου ακολουθούνται με δική σας ευθύνη, το περιεχόμενο, η
ακρίβεια, οι γνώμες που εκφράζονται και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν
έχουν ελεγχθεί, ερευνηθεί, επιβεβαιωθεί, παρακολουθηθεί και/ή εγκριθεί από τη Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπαίτιος για α)οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή έξοδα τα οποία
προκύπτουν από την ιστοσελίδα αυτή ή τη χρήση της ή τη μη δυνατότητα χρήσης της από οποιοδήποτε
πρόσωπο ή σε σχέση με τη μη δυνατότητα εκτέλεσης μια εντολής, λάθους, παράλειψης, διακοπής,
λάθους, καθυστέρησης στη λειτουργία ή στη μετάδοση, ιών υπολογιστή, αποτυχία σύνδεσης ή διακοπή
γραμμής ή διακοπή συστήματος, ακόμα και αν η Goldenburg Group Limited ή οι εκπρόσωποί της έχουν
ενημερωθεί για την πιθανότητα για τέτοιες ζημιές, απώλειες ή έξοδα και β) για σφάλματα ή ανακρίβειες
στη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων και/ή εντολών για συναλλαγές CFD ή οποιεσδήποτε άλλες
εντολές από τον πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, δόλια πλαστοπροσωπία, σπάσιμο
μυστικών κωδικών πρόσβασης, εσφαλμένης καταγραφής ή μετάδοσης του μηνύματος ή βλάβη
συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παραβίαση των
παραπάνω είτε από τη Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν πρέπει να θεωρηθεί υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία η οποία ενδεχομένως να συμβεί στο
υλικό ή στο λογισμικό του χρήστη η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της
ιστοσελίδας και/ή η επιλογή ή σε σχέση αυτής της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες/υπερσυνδέσμους
ή πηγές του διαδικτύου.
Προβλεπόμενοι Χρήστες
Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία
ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση μπορεί να είναι αντίθετη με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.
Cookies
Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Σύνδεσμοι Τρίτων
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Η ιστοσελίδα μας εμπεριέχει συνδέσμους τους οποίους τους διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα. Εμείς
παρέχουμε τους συνδέσμους για τη δική σας ευκολία, αλλά δεν επιθεωρούμε, ελέγχουμε ή παρατηρούμε
την προστασία ή άλλες πρακτικές για ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτοι. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη
για την απόδοση αυτών των ιστοσελίδων που ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα ή για τις επαγγελματικές
συμφωνίες σας με αυτά.
Προσωπικά Δεδομένα
Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην Ιστιοσελίδα της
Εταιρείας.
Νόμος
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κυπριακούς Νόμους.
Έχοντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οποιαδήποτε σελίδα συνδεδεμένη
με αυτή, συμφωνώ να δεσμεύομαι με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως περιγράφονται
παραπάνω.
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