
 
 

JOGI NYILATKOZAT 

1. A felelősség kizárása 

1.1. A milliomosklub.com weboldalon és az onnan letölthető, vagy ott forgalmazott 

elektronikus vagy nyomtatott könyvekben található információk, tanácsok a 

szerzőik egyéni véleményét és tapasztalatait tükrözik, nem minősülnek pénzügyi 

vagy befektetési tanácsadásnak. 

1.2. A milliomosklub.com weboldalon és az onnan letölthető, vagy ott forgalmazott 

elektronikus vagy nyomtatott könyvekben leírtakat gondos kutatómunka előzte meg, 

tapasztalatokon alapulnak, de a szerzőik fenntartják a jogot, hogy lehetnek tárgyi 

tévedések az adatokban, információkban, valamint a leírtak nem abszolút 

érvényűek, ebből adódóan az olvasó minden esetben támaszkodjon az ő saját 

szubjektív megítélésére. 

1.3. Az olvasónak tisztában kell lennie azzal, hogy ezek az információk véleményeket és 

nézőpontokat tartalmaznak, amelyek némely esetben ellentmondásban vannak a 

mai, széles körben elfogadott álláspontokkal. 

1.4. A szólásszabadság jogán élve, a pénzzel, pénzkereséssel, pénzkezeléssel, 

befektetésekkel és pénzügyekkel kapcsolatos témákat néha más megvilágításban is 

boncolgatjuk, mert hiszünk benne, hogy a pénzügyi függetlenség bárki számára 

elérhető, ezért mi ennek jogán csupán nézőpontokkal szeretnénk megismertetni 

olvasóinkat. 

1.5. A weboldalon, annak aloldalain, az onnan letölthető, vagy ott forgalmazott 

elektronikus vagy nyomtatott könyvekben leírtak ismeretéből vagy alkalmazásából 

eredő, vagy minden ezekkel összefüggésbe hozható kárral, veszteséggel vagy 

elmaradt haszonnal kapcsolatos felelősségünket kizárjuk. 

1.6. A felelősség kizárása vonatkozik a GLE-Games s.r.o. vállalkozásra, annak vezetőire 

és alkalmazottaira, valamint a szolgáltatás teljesítése érdekében bevont 

alvállalkozókra és más harmadik felekre is. 

2. A közzétett eredményekről 

2.1. A weboldalon, annak aloldalain, az onnan letölthető, vagy ott forgalmazott 

elektronikus vagy nyomtatott könyvekben a tanultakkal elért eredmények 

olvasóinktól származnak és az ő engedélyükkel vannak közzétéve. Mindazonáltal ez 

nem jelenti azt, hogy ugyanazt az eredményt az olvasó is garantáltan eléri. Az ott 
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leírtak ismeretéből vagy alkalmazásából eredő, vagy minden ezekkel összefüggésbe 

hozható kárral, veszteséggel vagy elmaradt haszonnal kapcsolatos felelősségünket 

kizárjuk. 

3. Az olvasó felelősségéről 

3.1. Javasoljuk, hogy az olvasó minden tanácsot, információt, ismeretet gondosan 

mérlegeljen annak alkalmazása előtt, figyelembe véve azt a tényt, hogy minden 

esetben ő lesz az, aki a saját döntéseit végül meghozza, így a döntéseiért és 

cselekedeteiért, az azokból adódó nem kívánt helyzetekért kizárólag ő a felelős. 
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