
 

 

Platon Trading Academy Disclaimer 
 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré informace uvedené na našich webových stránkách včetně 
mediálního obsahu a edukativních videí mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za návod 
k jakékoliv investici či obchodu s kryptoměnami. Skutečné výsledky Vašeho investování se mohou lišit od 
předpokladů a analýz uvedených v našich edukativních pořadech z řady důvodů, mimo jiné: výsledky 
neodrážejí skutečnou výši obchodních provizí, které vám mohou vzniknout; výsledky nezohledňují také 
případný dopad určitých tržních faktorů, jako je nedostatek likvidity, které mohou ovlivnit vaši investici; 
vybrané investice mohou mít i vysokou nepředpokládanou volatilitu či na ně mohou negativně působit 
vnější faktory, např. zpoždění dodávek či výpadky energií. Řada dalších faktorů tak může způsobit, že se 
výsledná cena, kterou získáte při realizaci prodeje či nákupu kryptoměny bude podstatně lišit od ceny v 
době, kdy budete sledovat naše edukativní pořady či v době, kdy se pro danou transakci rozhodnete 
 
Vezměte na vědomí, že zobrazené edukativní pořady a veškeré zde umístěné informace mají pouze 
informativní a edukativní charakter a jsou určeny výhradně pro výukové účely. Simulované obchodní 
transakce nejsou obrazem reálné skutečnosti, a jsou navrženy s výhodou zpětného pohledu. Neexistuje 
tak záruka, že jakákoliv Vámi realizovaná transakce inspirovaná našimi edukativními programy dosáhne 
zamýšlených výsledků - např. dosažení zisku. 
 
Vezměte na vědomí, že naše společnost ani její zaměstnanci, dceřiné společnosti či spolupracující osoby 
(např. obchodní zástupci) nemají žádnou povinnost Vás informovat, které obchody a výnosy jsou 
skutečné a které pouze simulované nebo hypotetické. Jejich doporučení vychází z jejich zkušeností a nelze 
je tak považovat za návod ke konkrétnímu jednání. 
 
Použitím našich webových stránek výslovně souhlasíte se shora uvedeným, stejně jako s tím, že naše 
společnost, dceřiné společnosti či spolupracující osoby (např. obchodní zástupci) nenesou žádnou 
odpovědnost za výsledek jakýchkoliv Vašich obchodů a investic. Obchodování s jakoukoliv kryptoměnou 
může mít za následek okamžitou ztrátu investovaných peněz. Měli byste tak k investici (nákupu) používat 
pouze prostředky, které můžete postrádat a které nemáte na zajištění Vašich životních potřeb či úhradu 
Vašich dluhů. 


