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Website Disclaimer Weboldal Jogi nyilatkozat 

 

Whilst XTB Limited. uses reasonable 
care in compiling and presenting the 
information found on this web-site, it is 
provided purely for information and 
you should seek further guidance and 
make independent inquiries before 
relying upon it. The information 
included in this website has been 
compiled from a range of sources and 
is subject to change without notice. 
XTB Limited. makes no representation 
or warranty whatsoever regarding the 
accuracy, completeness currency, 
adequacy, suitability or operation of 
this website, or of the information it 
contains nor makes any such warranty 
in relation to any information carried 
on any website operated by a third 
party which may be accessed from this 
website, nor that the information on 
this or any third party website has in 
any way been verified by XTB Limited. 
All information contained on this 
website is provided on an "as is" basis. 
XTB Limited. assumes no onus for 
information contained in this site and 
disclaims all liability arising from 
negligence or otherwise in respect of 
such information. By using this web-
site you assume the risk that the 
information on this web-site may be 
inaccurate, incomplete, out of date or 
may not meet your requirements. Any 
interpretation of its content, or claims, 
disputes (of whatever nature and not 
limited to contractual issues) shall be 
subject to the exclusive jurisdiction of 
the UK Courts under UK law. 

Az XTB Limited.  nagy figyelmet fordít 
a weboldalon lévő információk 
összeállítására és megjelenítésére, ez 
kizárólag csak tájékoztató jellegű, 
Önnek ajánlott további útmutatást 
keresni és önálló elemzéseket 
készíteni, mielőtt megbízna bennük. A 
weboldalon megjelenő információk 
különböző forrásokból származnak és 
figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az 
XTB Limited. nem tünteti fel és nem 
vállal garanciát a honlap pontosságára, 
teljességére, aktualitására, 
megfelelőségére, alkalmasságára, vagy 
működésére, vagy a honlapon tárolt 
információra, továbbá nem vállal 
garanciát a harmadik fél által 
üzemeltett honlapokra, amik 
elérhetőek a weboldalról, sem azon 
információkra, amit ezeken, vagy más, 
XTB Limited által ellenőrzött 
weboldalakon találhatóak. A 
weboldalon található összes 
információt “ahogy van” alapon 
szolgáltatjuk. Az XTB Limited nem 
vállal felelősséget az oldalon tárolt 
információkra és kizár minden 
felelősséget gondatlanságból eredő, 
vagy hasonló problémákkal  szemben. 
A honlap használatával Ön vállalja a 
kockázatot hogy a honlapon található 
információ pontatlan, hiányos, elavult 
vagy nem haladja meg az elvárásait. 
Tartalmának vagy állításainak 
bármilyen értelmezéséből fakadó 
esetleges jogviták (nem feltétlenül 
szerződéses kérdésekről) a brit 
törvények szerint működő brit 
bíróságok kizárólagos jogkörébe 
tartoznak. 
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Languages Nyelvek 
 
The translation of this website in 
different languages other than English 
is for reference only. If there is any 
conflict or inconsistency between the 
English and translated versions, the 
English version shall prevail. 

 
A weboldal nem angol nyelven 
megjelenő fordításai kizárólag 
hivatkozás értékű. Ha bármilyen 
ellentmondás merül fel az angol és a 
lefordított változatok között, az angol 
verzió érvényesül. 
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All copyright is the property of XTB 
Limited. and any unauthorised 
reproduction is strictly prohibited. 
Unauthorized use of XTB Limited. trade 
names, trademarks,  and logos is 
strictly prohibited. 
 

 
Minden szerzői jog az XTB Limited 
tulajdona, és bármiféle engedély 
nélküli terjesztése szigorúan tilos. Az 
XTB Limited márkanevek, védjegyek és 
logok engedély nélküli használata 
szigorúan tilos. 

 
 
 


