Pravidla a upozornění
Rizikové a právní upozornění
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost
investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu.
Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu
příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách
www.codyainvest.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k
dispozici v sídle CODYA investiční společnost, a.s. (dále jen "společnost") a dále též u
smluvních partnerů, kde Vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako
návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv
investičního nástroje. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které společnost
považuje za spolehlivé, přesto však společnost neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost
a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu,
která v souvislosti s jejich využitím vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené
informace ověřte nebo se informujte u Vašeho investičního zprostředkovatele nebo přímo u
společnosti. Reklamní sdělení společnosti slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem
na uzavření smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi
jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci společnosti.
Společnost upozorňuje, že v případě změny právních předpisů či jiných legislativních podmínek
je oprávněna změnit podmínky poskytování svých produktů či jejich poskytování zcela ukončit.
Pokud společnost nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, právně jedná jen v písemné formě
a jednání v jiné formě společnost nezavazuje. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření
smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou
se tedy nepovažuje za přijetí nabídky. Společnost poskytuje informace výhradně na základě
podkladů dostupných společností ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá
odpovědnost za ovlivnění informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení
odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace.
Autorská práva
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.codyainvest.cz je společnost, která
je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k
těmto internetovým stránkám.
Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který společnost umísťuje na
stránkách www.codyainvest.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky,
veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů
obsažených na těchto stránkách.
Práva a povinnosti společnosti a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly.
Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé").
Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek
společnosti či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www
stránek společnosti.

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače
Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které
Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky společnosti používají cookies. Na základě
anonymních datových objektů například společnost sleduje celkový počet návštěvníků na
těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití
cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li
Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.
Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.codyainvest.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá
společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit
s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Společnost nenese odpovědnost za postupy a
politiku jiných společností.
Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže
tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně
nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva společnosti
k těmto stránkám.
Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a
společnost za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s
využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice
a v souladu se zákony České republiky.
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou
považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost
nebudou mít vliv.
Prohlášení o přístupnosti
Společnost prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých
funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí
HTML, PHP5, MySql, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS.
Stránky jsou koncipovány pro prohlížeče Internet Explorer 11, Firefox 30 a další prohlížeče
podporující standardy. V nestandardních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.
Autor
WWW stránky realizovala společnost SnugDesign s.r.o., se sídlem Tábor 526/46d, 602 00 Brno.
V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat redakci e-mailem
na info@codyainvest.cz.

