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Prehlásenie o využívaní internetovej stránky  

Prevádzkovateľom týchto stránok je PROMIUM a.s.. Informácie o spoločnosti sú uvedené v sekcii „O nás“. 

Návštevník týchto stránok berie na vedomie, že využitím informácií, uvedených na tejto internetovej 

prezentácií, akceptuje bez výhrad všeobecné pokyny a podmienky pre užívanie týchto stránok, ktoré sú tu 

uvedené a zaväzuje sa ich dodržiavať'. Tieto podmienky môžu byt' zmenené kedykoľvek bez 

predchádzajúceho upozornenia, zverejnením na týchto stránkach.  

Garancia správnosti a aktuálnosti  

Vynakladáme maximálne úsilie, aby informácie uvedené na týchto stránkach boli úplné, pravdivé a 

aktuálne. Napriek tomu sa môžu v prezentácií objaviť' nepresnosti alebo neaktuálne informácie, preto sú 

informácie uvedené na týchto stránkach poskytované bez akejkoľvek záruky. Pokiaľ' učiníte rozhodnutie 

na základe tu uvedených informácií, činíte tak na vlastné riziko a prevádzkovateľ' týchto stránok nenesie 

za vaše rozhodnutie a jeho dôsledky žiadnu zodpovednosť'.  

Právo k užívaniu  

Akékoľvek využívanie informácií, grafických materiálov, audio a video nahrávok alebo textov, uvedených 

na tejto internetovej prezentácii, je možné výhradne k súkromným účelom. V prípade využitia materiálov 

z týchto stránok, musí byt' uvedené upozornenie na autorské práva spojené s týmito materiálmi. Využitie 

informácií a materiálov tu uvedených nie je povolené na komerčné účely, bez výslovného súhlasu zo strany 

prevádzkovateľa týchto stránok.  

Odkazy na iné webové stránky  

Táto prezentácia môže obsahovať odkazy na iné internetové prezentácie. Tieto prezentácie však môžu byt' 

bez nášho vedomia  zmenené. Prevádzkovateľ preto nemôže niesť zodpovednosť za vaše využitie týchto 

odkazov a informácií na nich uvedených.  

E-maily a informácie o vás  

V prípade, že budete reagovať na pripravené formuláre, poprípade na e-mailové správy na týchto 

stránkach, budú tieto informácie prenesené v nekódovanej forme a preto sú považované za nedôverné a 

nechránené. Preto je vhodné poskytnúť iba základné informácie, ktoré nám umožnia sa s vami osobne 

spojiť a využiť postupy, ktoré majú zabezpečený formát.   


