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DOHODA O POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH 

STRÁNOK 

 

1. PRIJATIE PODMIENOK DOHODY 

Spoločnosť Kyäni, Inc. a jej dcérske spoločnosti (súhrnne Kyäni) poskytujú prístup k Webovým Stránkam 

spoločnosti Kyäni na adrese www.Kyäni.net, ktorý podlieha podmienkam tejto dohody a vzniká na 

základe vášho prijatia tejto Dohody o používaní Webových Stránok (ďalej len "Dohoda"). Spoločnosť 

Kyäni si vyhradzuje právo túto Dohodu z času na čas zmeniť na základe vlastného uváženia a bez 

akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Mali by ste znenie tejto Dohody pravidelne kontrolovať, aby ste boli v 

obraze v prípade akýchkoľvek nových zmien v zásadách. 

Prístupom, prehliadaním, preberaním, používaním a/alebo vytvorením prepojenia na Webové Stránky 

spoločnosti Kyäni (ďalej len "Webové Stránky" alebo "Stránky") sa stávate užívateľom tak, ako je 

stanovené v oddieli 2 nižšie a súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať podmienky tejto Dohody. 

Ďalej súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky zverejnené pokyny, pravidlá, podmienky poskytovania 

služby, zásady prijateľného používania, zásady ochrany osobných údajov alebo iné stanovené zmluvné 

ustanovenia. V prípade rozporu medzi dohodami, pravidlami, zásadami alebo podmienkami poskytovania 

služieb a podmienkami tejto Dohody, platia ustanovenia tejto Dohody. 

2. TYPY UŽÍVATEĽOV 

Za "užívateľa" v zmysle tejto dohody sa považuje každá osoba, ktorá sa pripája, prehliada alebo inak 

používa Webové Stránky spoločnosti Kyäni, či už ručne alebo pomocou ľubovoľného počítača, 

zariadenia, osobného digitálneho asistenta alebo iného automatizovaného zariadenia alebo programu. 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Potvrdzujete, že ste sa zoznámili so zásadami spoločnosti Kyäni na ochranu osobných údajov získaných 

online, ktoré sú dostupné na adrese www.Kyäni.net, a pochopili ich a taktiež, že ste sa zoznámili s 

podmienkami, ktoré sú v tomto dokumente uvádzané pomocou odkazu, a pochopili ich tak, ako keby boli 

uvedené v plnom znení. 

4. POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK 

Chápete, že spoločnosť Kyäni nemôže zaručiť a ani nezaručuje, že súbory, ktoré sú na Stránkach k 

dispozícii na stiahnutie, nebudú obsahovať žiadne infekcie, vírusy, červy alebo iné typy programov, ktoré 

sú určené na to, aby zákerným spôsobom poškodili vaše zariadenie alebo nevhodným spôsobom či 
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nelegálne zhromažďovali vaše osobné údaje alebo informácie. Ste zodpovední za zavedenie 

dostatočných procesov a ochranných opatrení, ktoré zaistia vaše vlastné špeciálne požiadavky na 

presnosť vstupných a výstupných dát a za používanie prostriedkov, ktoré nie sú súčasťou Webových 

Stránok spoločnosti Kyäni,a používajú sa obnovu stratených dát. 

5. INTEGRITA SYSTÉMU 

Nie je povolené používať žiadne zariadenia či softvér ani vykonávať bežné úkony, ktoré by narušili riadne 

fungovanie Webových Stránok. Nie je povolené vykonávať žiadne aktivity, ktoré by neprimeraným 

spôsobom zaťažili infraštruktúru používanú na podporu efektívneho fungovania Webových Stránok, 

vrátane, ale nie výhradne, rozosielania nevyžiadaných e-mailov (t.j. "spamu"). 

6. RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM INTERNETU 

BERIETE NA SEBA PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH 

STRÁNOK A INTERNETU. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK 

NAHRÁVANIE ALEBO PRENESENIE SÚBOROV, KTORÉ VYKONÁTE, MÔŽE BYŤ ZAZNAMENANÉ A 

POUŽITÉ NEOPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU, A ŽE VŠETKY RIZIKÁ S TÝM SPOJENÉ SÚ 

VÝHRADNE NA VÁS. 

7. NEPOSKYTOVANIE ZÁRUK 

SPOLOČNOSŤ Kyäni NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA 

ALEBO POTVRDENIA O ZÁRUKÁCH (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK TITULU ÚČELU 

ALEBO NEPORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK 

OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE DANÝ ÚČEL) V SÚVISLOSTI S WEBOVÝMI 

STRÁNKAMI, OBSAHOM WEBOVÝCH STRÁNOK, AKÝMKOĽVEK TOVAROM ALEBO SLUŽBAMI 

POSKYTOVANÝMI PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO NA INTERNETE 

VŠEOBECNE, POKIAĽ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH, ŽE 

SPOLOČNOSŤ Kyäni NESIE U KONKRÉTNEJ SLUŽBY ALEBO VÝROBKU ZODPOVEDNOSŤ ZA 

AKÉKOĽVEK NÁKLADY NA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO V DÔSLEDKU 

AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE VYKONANEJ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK. V 

NIEKTORÝCH KRAJINÁCH NEMUSÍ BYŤ ODMIETNUTIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK POVOLENÉ, 

TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE SA NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁŠ PRÍPAD. SPOLOČNOSŤ 

Kyäni NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY ALEBO SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ POŽIADAVKY UŽÍVATEĽOV, 

ALEBO ŽE STRÁNKY ALEBO SLUŽBY BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO BEZCHYBNE, 

ALEBO ŽE BUDÚ NEDOSTATKY STRÁNOK ODSTRÁNENÉ. TIETO STRÁNKY A OBSAH A SLUŽBY, 

KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA TÝCHTO STRÁNKACH, SA POSKYTUJÚ, TAK AKO STOJA A LEŽIA, NA 

BÁZE DOSTUPNOSTI. 

8. VÝPADKY SYSTÉMU 

Spoločnosť Kyäni pravidelne plánuje uzávierku systému z dôvodu údržby alebo iných účelov. Okrem toho 

môže dochádzať k neplánovaným výpadkom systému. Spoločnosť Kyäni nenesie žiadnu zodpovednosť 

za nedostupnosť Webových Stránok ani za stratu údajov alebo transakcií spôsobených plánovaným 

alebo neplánovaným výpadkom systému ani za spôsobené oneskorenie, doručenie na nesprávnu adresu 

či nedoručenie informácií spôsobené takýmito výpadkami systému, ani za akékoľvek úkony tretích strán 

alebo akékoľvek iné výpadky poskytovateľov webhostingu alebo internetovej infraštruktúry či siete inej, 

ako sú Webové Stránky. 
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9. NÁHRADA ŠKODY 

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Kyäni a jej výkonných funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov a agentov 

odškodníte, budete chrániť a sprostíte akýchkoľvek nárokov, požiadaviek, úkonov, nákladov, záväzkov, 

strát alebo škôd akéhokoľvek druhu (vrátane súdnych trov) vyplývajúcich z (i) vášho používania, zneužitia 

alebo zneužívania Webových Stránok, (ii) vášho používania alebo nákupu služieb alebo tovarov 

prostredníctvom Webových Stránok alebo (iii) vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. 

Pri obhajobe akéhokoľvek nároku spoločnosti Kyäni budete plne spolupracovať tak, ako je to 

odôvodnené. Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a 

kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá inak podlieha odškodneniu z vašej strany a vy nesmiete v žiadnom 

prípade riešiť akúkoľvek záležitosť bez písomného súhlasu spoločnosti Kyäni. 

10. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

Obsah týchto Stránok, ako sú text, grafika, logá, zvukové klipy, videá, fotografie, softvér a ďalšie 

informácie (ďalej len "obsah") sú majetkom spoločnosti Kyäni a/alebo jej dcérskych spoločností či 

partnerov, a sú chránené federálnymi a medzinárodnými zákonmi o autorských právach alebo inými 

vlastníckymi právami. Tieto práva sú chránené vzhľadom na všetky formy, médiá a technológie, ktoré sú 

alebo budú k dispozícii. Môžete si vytlačiť a stiahnuť časť materiálu z rôznych oblastí Webových Stránok 

výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie alebo nekomerčné použitie v rámci vašej organizácie, 

alebo podľa toho, ako je to inak povolené. Žiadnu časť obsahu nesmiete znovu tlačiť, publikovať, meniť 

alebo distribuovať v žiadnej podobe bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Kyäni. Nesmiete a 

táto Zmluva vám nedáva oprávnenie, aby ste reprodukovali, spätne analyzovali, dekompilovali, 

rozoberali, upravovali, prenášali, predávali, distribuovali, licencovali alebo vytvárali napodobeniny obsahu 

týchto Webových Stránok. Časť obsahu môže spadať pod licenciu tretích strán. Každý takýto obsah 

tretích strán a všetky práva na duševné vlastníctvo súvisiace s obsahom patria príslušným tretím 

stranám. Nesmiete odstraňovať, meniť alebo upravovať žiadne autorské práva, ochranné známky alebo 

iné duševné vlastníctvo alebo patentované upozornenia alebo legendy obsiahnuté na týchto Stránkach 

alebo v obsahu. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto Dohodou alebo akýmikoľvek 

príslušnými licenčnými zmluvami s koncovým užívateľom sú výhradnými právami spoločnosti Kyäni. 

Žiadnu časť obsiahnutú v tomto dokumente nie je možné vykladať tak, že by nepriamo, náznakom či inak 

udeľovala akúkoľvek licenciu alebo právo na patenty alebo ochranné známky spoločnosti Kyäni alebo 

akejkoľvek tretej strany. Ak nie je výslovne uvedené inak, žiadnu časť obsiahnutú v tomto dokumente nie 

je možné vykladať ako poskytnutie akejkoľvek licencie alebo práva na základe akéhokoľvek autorského 

práva spoločnosti Kyäni. 

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

SPOLOČNOSŤ Kyäni ANI ŽIADNA INÁ STRANA NESMÚ BYŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ TVORBOU, 

VÝROBOU ALEBO DISTRIBÚCIOU STRÁNOK ZODPOVEDNÉ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, 

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZO STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, 

POUŽITIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ AK SME BOLI UPOZORNENÍ NA 

MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z (I) POUŽITIA ALEBO NEMOŽNOSTI 

POUŽÍVAŤ STRÁNKY (II) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB 

VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK TOVARU, DÁT, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH 

ALEBO ZÍSKANÝCH ALEBO TRANSAKCIÍ VYKONANÝCH PROSTREDNÍCTVOM ALEBO Z 

WEBOVÝCH STRÁNOK; (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K ALEBO POZMEŇOVANIU VAŠICH 
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TRANSAKCIÍ ALEBO DÁT; (IV) VYHLÁSENIU ALEBO SPRÁVANIU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY 

NA WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA STRÁNOK. 

TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TENTO ODSEK SA VZŤAHUJE NA AKÝKOĽVEK OBSAH, TOVAR 

A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNOK. CELKOVÁ HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ 

SPOLOČNOSTI Kyäni NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK BY V ŽIADNOM PRÍPADE NEMALA 

PRESAHOVAŤ NAJNIŽŠIU SADZBU AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV UHRADENÝCH SPOLOČNOSTI 

Kyäni ZA POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK ZO STRANY UŽÍVATEĽA, AK NEJAKÉ POPLATKY BOLI 

UHRADENÉ, ALEBO SUMU 50 USD KEĎŽE NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, V DANÝCH 

KRAJINÁCH SA ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZUJE NA NAJMENŠIU MOŽNÚ SUMU POVOLENÚ 

ZÁKONOM. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI STANOVENÉ V TEJTO DOHODE JE STANOVENÉ V 

PROSPECH SPOLOČNOSTI Kyäni, ROVNAKO AKO V PROSPECH JEJ FUNKCIONÁROV, 

RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, PRÁVNIKOV A AGENTOV. 

12. POVINNOSTI SÚVISIACE S VAŠIM ÚČTOM 

S ohľadom na vaše používanie týchto Stránok súhlasíte s tým, že: (i) budete poskytovať pravdivé, presné 

a aktuálne a úplné informácie o sebe alebo svojej organizácii tak, ako to požadujú Stránky (ďalej len 

"registračné údaje"); a (ii) budete udržiavať a aktualizovať registračné údaje tak, aby boli pravdivé, 

presné, aktuálne a úplné. Ak poskytnete akúkoľvek informáciu, ktorá nie je pravdivá, presná, aktuálna 

alebo je neúplná, alebo ak máme dôvodné podozrenie, že uvedená informácia nie je pravdivá, presná, 

aktuálna alebo úplná, môžeme pozastaviť alebo ukončiť váš účet a zakázať vám ďalšie používanie 

stránok či prístup ku Stránkam. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho hesla a čísla účtu, a 

takisto ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré prebiehajú pod vaším číslom účtu a heslom. 

Súhlasíte s tým, že vaše heslo môže byť použité k vytvoreniu elektronického záznamu a vášho 

elektronického podpisu. Z tohto dôvodu by ste vaše heslá alebo identifikačné údaje o účte nemali 

vyzrádzať tretím stranám. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek 

neoprávnenom použití vášho hesla alebo akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť Kyäni v 

žiadnom prípade nie je zodpovedná za podvodné nákupy uskutočnené pomocou vášho odhaleného 

hesla. 

13. CENY PRODUKTOV 

V prípade, že je u výrobku uvedená nesprávna cena alebo nesprávne informácie z dôvodu tlačovej chyby 

alebo chyby v cene alebo informáciách o výrobku, spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo odmietnuť alebo 

zrušiť akúkoľvek objednávku na výrobok uvedený s nesprávnou cenou. Spoločnosť Kyäni má právo 

odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek takéto objednávky, bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená 

alebo nie, a suma strhnutá z kreditnej karty užívateľa. Ak došlo k strhnutiu sumy za nákup z vašej 

kreditnej karty a vaša objednávka bola zrušená, spoločnosť Kyäni vám musí okamžite vrátiť peniaze na 

váš účet vedený ku kreditnej karte vo výške nákupu. 

14. NESCHVÁLENIE OBSAHU A ODKAZOV NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

Akékoľvek odkazy na iné stránky sa poskytujú výhradne pre informáciu užívateľov týchto Stránok. Tieto 

Stránky môžu obsahovať odkazy alebo poznámky o iných stránkach, spoločnosť Kyäni však nepreverila 

všetky takéto iné stránky a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto iných stránok ani žiadnu 

zodpovednosť za prípadné škody alebo zranenia vyplývajúce z takéhoto obsahu. Spoločnosť Kyäni 

neschvaľuje ani nevydáva akékoľvek vyhlásenie o týchto stránkach ani neposkytuje žiadne informácie 
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alebo výrobky alebo materiály nájdené na týchto stránkach, ani nezaručuje žiadne výsledky, ktoré môžete 

dosiahnuť ich používaním. Ak sa rozhodnete získať prístup k akýmkoľvek z týchto iných stránok 

prepojených s týmito Stránkami, robíte tak výhradne na vlastné riziko. 

15. PREPÁJANIE A RÁMOVANIE STRÁNOK 

Ak užívateľ nezískal písomný súhlas od spoločnosti Kyäni, ktorý by uvádzal iné podmienky, užívateľ 

môže poskytovať hypertextový odkaz na tieto Stránky na iných webových stránkach, iba ak splnil všetky 

nasledujúce atribúty: (a) odkaz musí byť výhradne v podobe textového odkazu zreteľne označeného ako 

spoločnosť "Kyäni", prípadne musí odkaz "odkazovať" na URL http://www.Kyäni.net a nie na inú časť v 

rámci Stránok; (c) odkaz pri aktivácii užívateľom musí zobraziť celé Webové Stránky a nie len "rám" na 

webových stránkach, kde sa odkaz nachádza; a (d) vzhľad, umiestnenie a ďalšie aspekty odkazu nesmú 

byť také, aby poškodzovali alebo oslabovali dobré meno spojené s menom a ochrannými známkami 

spoločnosti Kyäni alebo vytvárali falošný dojem, že spoločnosť Kyäni je prepojená s danými webovými 

stránkami alebo je ich sponzorom. Poskytnutím tohto súhlasu na použitie odkazu, sa spoločnosť Kyäni 

nevzdáva svojho vlastníctva ani práva na ochranné známky, autorských práv, práv na patenty alebo 

akejkoľvek inej formy duševného vlastníctva spojených s týmito Stránkami. Spoločnosť Kyäni si 

vyhradzuje právo odvolať svoj súhlas na použitie odkazu, a to kedykoľvek podľa vlastného uváženia. 

16. ROZHODNÉ PRÁVO 

Táto Dohoda a prístup k Webovým Stránkam sa riadia a vykladajú v súlade s právom štátu Idaho, USA, s 

výnimkou záležitostí, ktoré zahŕňajú alebo ovplyvňujú autorské práva, ochranné známky a patenty 

spoločnosti Kyäni. Tie sa riadia platnými zákonmi a právnymi predpismi USA. 

17. VÝBER SÚDU 

Týmto neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasíte s tým, že sa podriadite výhradnej jurisdikcii súdov 

štátu Idaho, USA, a federálnych súdov USA, ktoré sa nachádzajú na území štátu Idaho, USA, v prípade 

akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s používaním týchto webových Stránok alebo 

nákupom služieb poskytovaných prostredníctvom týchto Stránok (a súhlasíte s tým, že neotvoríte žiadne 

súvisiace spory na iných ako uvedených  

súdoch). Týmto sa neodvolateľne a bezpodmienečne zriekate akýchkoľvek námietok voči otvoreniu 

takéhoto súdneho sporu na súdoch štátu Idaho, USA, a súhlasíte s tým, že nebudete žiadať ani 

nevznesiete nárok na žiadnom súde v štáte Idaho, USA, že takýto súdny spor nie je pre vás vyhovujúci. 

18. ZAHRANIČNÍ UŽÍVATELIA 

Spoločnosť Kyäni neposkytuje žiadne záruky, že obsah je vhodný alebo môže byť stiahnutý mimo územia 

USA. Prístup k obsahu nemusí byť v niektorých krajinách alebo pre určité osoby legálny. Ak máte prístup 

ku Stránkam z územia mimo USA, činíte tak na vlastné riziko a ste zodpovední za dodržiavanie zákonov 

vášho štátu bez ohľadu na oddiely 16 a 17 uvedené vyššie. 

19. OHLASY UŽÍVATEĽOV 

Ak niektorý užívateľ bude reagovať na spoločnosť Kyäni informáciami obsahujúcimi spätnú väzbu, ako sú 

otázky, žiadosti, stanoviská, pripomienky, návrhy alebo podobné informácie týkajúce sa obsahu 

akéhokoľvek dokumentu spoločnosti Kyäni, webových stránok alebo akýchkoľvek súvisiacich služieb, 
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tieto informácie sa považujú za nedôverné a spoločnosť Kyäni nemá žiadnu povinnosť akéhokoľvek 

druhu vo vzťahu k týmto informáciám a môže ich voľne reprodukovať, používať, zverejňovať a 

distribuovať ostatným stranám bez akéhokoľvek obmedzenia. Spoločnosť Kyäni môže voľne využívať 

všetky nápady, koncepty, know-how alebo technológie obsiahnuté v týchto informáciách na akékoľvek 

účely, vrátane, ale nie iba, vývoj, výrobu a uvádzanie na trh výrobkov, na ktoré sa vzťahujú tieto 

informácie. V prípade, že sa spoločnosť Kyäni rozhodne tak učiniť, užívateľ nemá nárok na akúkoľvek 

odmenu alebo náhradu za takéto informácie, technológie alebo nápady. 

20. PRIJATEĽNÉ A OPRÁVNENÉ POUŽITIE STRÁNOK 

Akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosti Kyäni v súvislosti s používaním týchto Stránok: (a) nesmú 

byť nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce; (b) nesmú byť obscénne alebo neslušné; (c) nesmú 

obsahovať žiadne vírusy, červy alebo iné škodlivé programy určené k poškodeniu, škodlivým zásahom, 

tajnému zaznamenávaniu alebo vyvlastneniu akéhokoľvek systému, dát alebo osobných údajov; (d) 

nesmú zasahovať do autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných tajomstiev akejkoľvek 

tretej strany alebo iných vlastníckych práv alebo práv na ochranu osobnosti alebo súkromia; (e) nesmú 

byť ohováračské, urážlivé, nezákonne ohrozujúce alebo obťažujúce; a (f) nesmú vytvárať žiadnu 

zodpovednosť v mene spoločnosti Kyäni alebo spôsobiť spoločnosti Kyäni, že príde o služby 

poskytovateľov internetových služieb alebo iných dodávateľov. Odosielateľ akejkoľvek komunikácie 

odoslanej na tieto Stránky alebo iným spôsobom spoločnosti Kyäni zodpovedá za obsah a informácie 

uvedené na stránkach, vrátane ich pravdivosti a presnosti. Tieto Webové Stránky sa poskytujú ako 

služba našim návštevníkom. Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo mazať, meniť alebo dopĺňať obsah 

týchto Stránok a to kedykoľvek bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia komukoľvek. 

21. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ 

V prípade, že by jedna alebo viacero častí tejto Dohody z akéhokoľvek dôvodu boli alebo boli 

považované za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade, daná neplatnosť, 

protiprávnosť alebo nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na žiadne iné ustanovenie obsiahnuté v tejto 

Dohode. 

22. NADPISY 

Nadpisy používané v tejto Dohode sú používané len pre pohodlnú orientáciu užívateľa a neslúžia ako 

pomôcka pri výklade tejto Dohody. 

23. NEZRIEKNUTIE SA PRÁV 

Akékoľvek oneskorenie alebo nerealizovanie požiadaviek na výkon či presadenie akýchkoľvek 

ustanovení uvedených v tejto Dohode spoločnosťou Kyäni, žiadnym spôsobom neovplyvňuje právo 

spoločnosti Kyäni vymáhať dané ustanovenia neskôr. Žiadne oneskorenie alebo nerealizovanie 

uplatnenia akéhokoľvek práva podľa tejto Dohody spoločnosťou Kyäni, neznamená zrieknutie sa 

takéhoto práva alebo iného práva podľa tejto Dohody. 

24. CELÁ DOHODA, AKTUALIZÁCIE A ÚPRAVY 

Táto Zmluva a všetky dokumenty výslovne uvedené odkazom v tejto dohode tvoria celé znenie dohody 

medzi vami a spoločnosťou Kyäni vzhľadom k predmetu tejto Dohody. Spoločnosť Kyäni môže 

jednostranne, podľa vlastného uváženia, zmeniť alebo upraviť túto Dohodu alebo akékoľvek iné tu 
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uvedené dokumenty a to kedykoľvek tak, že ich zverejní na webových Stránkach. Akékoľvek zmenené 

alebo upravené podmienky naberajú platnosť dňom zverejnenia. Ďalšie používanie týchto Stránok je 

chápané ako súhlas s akýmikoľvek zmenenými podmienkami. 

25. POSTÚPENIE PRÁV 

Na základe tejto dohody nesmiete postúpiť svoje práva či delegovať svoje povinnosti bez výslovného 

písomného súhlasu spoločnosti Kyäni. Spoločnosť Kyäni môže kedykoľvek postúpiť svoje práva či 

delegovať svoje povinnosti uvedené v tejto Dohode bez predchádzajúceho upozornenia. 

26. PRÁVA TRETÍCH STRÁN 

Žiadna osoba, ktorá nie je stranou tejto Dohody, nie je myslená ako príjemca práv vyplývajúcich z tejto 

Dohody, a žiadna osoba, ktorá nie je stranou tejto Dohody, nemá právo presadzovať akékoľvek 

podmienky tejto Dohody. 

27. CELÁ DOHODA 

Tento dokument predstavuje úplnú dohodu medzi stranami ku dňu účinnosti vzhľadom na predmet 

obsiahnutý v tejto dohode a nahrádza všetky ostatné dohody, diskusie alebo iné vyhlásenia vzťahujúce 

sa na daný predmet. 


