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PRÁVNE INFORMÁCIE 
 
Hydratech, s.r.o. vás oprávňuje prezerať, kopírovať, tlačiť a rozosielať dokumenty uvedené na internetovej stránke spoločnosti Hydratech, 
s.r.o. pod nasledujúcimi podmienkami: 
 

1. Každý dokument jednotlivo a/alebo spoločne sa použije len na informačné účely. 
2. Každý dokument jednotlivo a/alebo spoločne sa použije na nekomerčné účely. 
3. Akákoľvek kópia akéhokoľvek dokumentu a/alebo inej informácie, fotky, údaja a pod. a/alebo jeho/jej časti musí obsahovať 

upozornenie na autorské práva v celom rozsahu. 

Upozorňujeme, že akýkoľvek program, publikácia, návrh, produkt, proces, softvér, technológia, informácia, know-how alebo myšlienka 
opísaná v akomkoľvek dokumente a/alebo informácii môže byť predmetom iných práv vrátane iných práv duševného vlastníctva, ktorých 
vlastníkom je Hydratech, s.r.o. alebo niektorá jej partnerská spoločnosť, resp. ďalšie zainteresované strany, a že týmto sa vám 
neposkytuje licencia na ne. 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všeobecné informácie o konkrétnom predmete, resp. konkrétnych predmetoch, pričom nejde o 
vyčerpávajúce ošetrenie takéhoto predmetu, resp. takýchto predmetov. Vzhľadom na uvedené, informácie v tomto dokumente nemožno 
považovať za odborné a/alebo iné poradenstvo, resp. služby. Prv ako prijmete akékoľvek rozhodnutie alebo podniknete akékoľvek kroky, 
ktoré by mohli ovplyvniť vaše osobné rozhodnutie, financie alebo podnikanie, mali by ste sa poradiť s kvalifikovaným odborným poradcom. 

Tento dokument a v ňom obsiahnuté informácie sa poskytujú „ako také“ a spoločnosť Hydratech, s.r.o. neposkytuje žiadne výslovné ani 
implicitné vyhlásenia, ani záruky týkajúce sa akéhokoľvek dokumentu, tejto internetovej stránky a/alebo informácií, ktoré obsahuje. Bez 
obmedzenia uvedeného Hydratech, s.r.o. nezaručuje, že akýkoľvek dokument, táto internetová stránka a/alebo informácie, ktoré obsahuje, 
budú bezchybné, ani že budú spĺňať akékoľvek konkrétne kritériá výkonnosti alebo kvality. Hydratech, s.r.o. výslovne odmieta všetky 
implicitné záruky, okrem iného vrátane záruk predajnosti, nároku, vhodnosti na konkrétny účel, nezasahovania, kompatibility, bezpečnosti 
a presnosti. 

Použitie akéhokoľvek dokumentu a informácií, ktoré obsahuje, je na vaše vlastné riziko. Preberáte plnú zodpovednosť za straty a riziká 
vyplývajúce z použitia akéhokoľvek dokumentu alebo informácií, ktoré obsahuje vrátane tejto internetovej stránky. Nikto zo spoločnosti 
Hydratech, s.r.o.ani z jej partnerských organizácii, ani žiadny z jej štatutárov, riaditeľov, majiteľov, podielnikov a/ alebo zamestnancov 
ktoréhokoľvek z uvedených subjektov nebude zodpovedný za akékoľvek špeciálne, nepriame, náhodné, následné ujmy alebo iné škody 
spôsobené protiprávnym konaním, ani za akékoľvek iné škody akejkoľvek povahy či pri výkone zmluvy, nariadenia, prečine (okrem iného 
vrátane nedbanlivosti) alebo inak spôsobené v súvislosti s použitím akéhokoľvek dokumentu, internetovej stránky a/alebo informácií, ktoré 
obsahuje. 

Ak čokoľvek z uvedeného nie je z akéhokoľvek dôvodu plne vymožiteľné, zvyšok napriek tomu ostáva v platnosti. „Hydratech“, 
„HYDRATECH“, logá hydratech, s.r.o. (a akékoľvek spojenie uvedených výrazov), názvy produktov a všetky záhlavia, spodné okraje a 
ikony na stránkach, dokumentoch sú obchodnými značkami alebo zaregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti Hydratech, s.r.o. 
Všetky ostatné uvedené názvy produktov sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. 

Určité linky internetového servera Hydratech, s.r.o. vedú k zdrojom udržiavaným tretími stranami, ktoré sú mimo akéhokoľvek dosahu 
spoločnosti Hydratech, s.r.o. neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti takýchto zdrojov ani akýchkoľvek ďalších s 
nimi súvisiacich aspektov. 

Cookies 

Cookies je krátky text, ktorý webová stránka umiestni do súboru vášho webového prehliadača, a ktorý umožní webovej stránke zapamätať 
si informácie o vás a vašich voľbách. Cookies nie je možné použiť pre spúšťanie programov vo vašom počítači či nainštalovanie vírov do 
vášho počítača. Hydratech s.r.o. používa Cookies výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Cookies samo o sebe 
neprezrádza e-mailovú adresu ani neposkytuje žiadnu ďalšiu identifikáciu vašej osoby. Pokiaľ navštívite našu internetovú stránku, cookies 
využijeme k zberu súhrnných štatistických informácii, ktoré nám pomáhajú stanoviť, ktoré časti našej internetovej stránky návštevníci 
preferujú. O tom, či cookies využijete rozhodujete jedine vy. Pokiaľ sa rozhodnete nevyužiť cookies a na vašom prehliadači si nastavíte 
odmietnutie cookies, môže sa stať, že nebudete môcť plne využívať všetky prvky našej internetovej stránky. 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu 

dozoru, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656 http://www.soi.sk  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-

navrhov-a-ziadosti.soi 

© 2016 

mailto:office@hydratech-slovakia.eu
http://www.hydratech-slovakia.eu/
http://www.soi.sk/
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

