
 
 
 
 
 

PRÁVNE INFORMÁCIE 
 

 
 
Identifikačné údaje 
Prevádzkovateľom webovej stránky www.vydrica.com je spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom 
Legionárska 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO: 51 733 064. 
 
Duševné vlastníctvo 
Webová stránka www.vydrica.com a jej obsah je chránený právnymi predpismi o duševnom vlastníctve. 
Všetky texty, grafika, fotografie, 3D obrazy, nákresy, logá, značky a všetky a akékoľvek prvky tvoriace túto 
webovú stránku nemôžu byť predmetom akéhokoľvek znázorňovania alebo reprodukcie, čiastočného alebo 
úplného, bez ohľadu na prostriedky, bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu prevádzkovateľa tejto 
webovej stránky. Je prísne zakázané používať alebo reprodukovať názov Vydrica a/alebo VYDRICA 
DEVELOPMENT a/alebo jej logo samostatne alebo v spojitosti, a z akéhokoľvek dôvodu alebo na akomkoľvek 
médiu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky. 
 
Obmedzená zodpovednosť 
Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. nezaručuje presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť akýchkoľvek 
informácií získaných priamo alebo nepriamo na tejto webovej stránke a nenesie zodpovednosť za žiadne 
následky, ktoré nastanú resp. by mohli nastať v dôsledku na tejto webovej stránke uvedených nesprávnych 
resp. neúplných informácií. Informácie prezentované alebo stiahnuté z tejto stránky, ako aj grafiky, fotografie 
a rozloženia, nemajú žiadnu zmluvnú hodnotu a nie sú právne záväzné. 
 
Prichádzajúce alebo odchádzajúce odkazy 
Webová stránka www.vydrica.com poskytuje odkazy na iné webové a/alebo mobilné stránky. Spoločnosť 
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. nekontroluje obsah alebo postupy týchto stránok a ani za ne akýmkoľvek 
spôsobom nezodpovedá. Vytváranie odkazov alebo „deep linking“ na stránku www.vydrica.com je prísne 
zakázané, s výnimkou predchádzajúceho a výslovného súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky. 
 
Prístupnosť a použiteľnosť 
Prevádzkovateľ webovej stránky nenesie zodpovednosť za akékoľvek možné technické ťažkosti spôsobené 
problémami spojenými s pripojením na Internet alebo mobilnými telefónnymi sieťami alebo prenosmi (dočasné 
nedostupnosti, vírus, problémy s telefónnou linkou) ani za žiadne následné priame alebo nepriame škody. 
Používatelia tejto stránky vyhlasujú, že si uvedomujú riziká spojené s technickými aspektmi Internetu a 
mobilných telefónnych sietí. Prevádzkovateľ webovej stránky nezaručuje dôvernosť výmen, ani možné 
zadržanie informácií vymieňaných prostredníctvom tejto webovej stránky. 
 
Vyhradenie všetkých práv 
Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť tieto právne informácie. Podmienky 
používania stránky www.vydrica.com sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky súdne spory týkajúce sa 
používania tejto stránky podliehajú výlučnej právomoci slovenských súdov.  
 


