Regulamin strony
Zawartość
Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacji zawartych w
witrynie tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich w zastępstwie informacji dostępnych
u umocowanych pracowników Structure Capiatal S.A.
Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej,
w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią
zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Structure Capital S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność
lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.structurecapiatal.pl. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie.
Structure Capital S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i
bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny.

Prawa autorskie
Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, zdjęcia, rzuty graficzne, plany, znaki usługowe, geograficzne
oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy
Structure Capital S.A. lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez
uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Wyłączenie odpowiedzialności
Structure Capiatl S.A. nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podmiotów
trzecich (niebędących umocowanymi pracownikami Structure Capital S.A.), które będą składały jakiekolwiek oferty, zaproszenia do negocjacji, prezentowały w jakiejkolwiek postaci ofertę produktów lub usług oferowanych przez Structure Capital S.A, w szczególności z wykorzystaniem całości
lub części informacji lub materiałów udostępnionych w witrynie.
Treść niniejszej korespondencji, w tym wszelkie Informacje zawarte w niniejszej korespondencji
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są prawnie wiążące a także nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego składanej przez Structure Capital S.A.
Wszelkie oferty formułowane przez Structure Capital S.A. wymagają formy pisemnej a także podpisów podmiotów uprawnionych do reprezentacji spółki w obrocie.

