Przepisy prawne

INFORMACJE PRAWNE

Strona internetowa www.th-group.eu i wszystkie powiązane strony należą do Turbo’s Hoet
Group oraz firm powiązanych. Powyższe informacje prawne dotyczą wszystkich
odwiedzających wymienione witryny.
Firma Turbo's Hoet zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości stron internetowych w
dowolnym czasie bez powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tych
zmian. Dostęp do stron internetowych i ich informacji podlega warunkom poniżej i
obowiązującym przepisom. Korzystając z tych witryn akceptujesz te warunki bez ograniczeń
lub zastrzeżeń.
Informacje przedstawione na witrynach firmy Turbo's Hoet służą jedynie celom
informacyjnym. Żadna z informacji nie jest prawomocna.
PRAWA AUTORSKIE FIRMY TURBO’S HOET
Żadne z danych ze stron Turbo’s Hoet nie mogą być przechowywane, przekazywane za
pomocą jakichkolwiek środków (w tym skanowania, kserowania i elektronicznego
przechowywania danych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Turbo’s Hoet Group lub
jednej z jej firm powiązanych.

OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE
Dane na tych stronach internetowych mogą zawierać błędy typograficzne. Wyszukiwarki w
witrynach są opracowywane w celu prawidłowej identyfikacji części zamiennych, których
szukasz. Firma Turbo's Hoet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości i / lub
niekompletność danych opublikowanych na stronie internetowej.

Baza danych jest dostępna jako wskazówka, a propozycje produktów nie mają zastąpić
kontaktu z naszymi pracownikami, aby zidentyfikować właściwy produkt dla Twojego
silnika. Obecnie nie wszystkie produkty z naszej oferty są zawarte w bazie danych. Jeśli nie
możesz znaleźć odpowiedniego produktu do swojego pojazdu, skontaktuj się z naszym
wyspecjalizowanym personelem w celu uzyskania pomocy.
Firma Turbo's Hoet nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności wobec osoby
fizycznej lub prawnej za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, spowodowane
korzystaniem z tej witryny lub jakiejkolwiek innej strony internetowej związanej z Turbo’s
Hoet Group, a dokładniej - i nie wyłącznie - utratą Zysku, przerwach w pracy lub

nieprawidłowych zamówieniach, nawet jeśli firma Turbo's Hoet została szczegółowo
poinformowana o tej możliwości. Firma Turbo's Hoet nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane niewłaściwymi dostawami w wyniku identyfikacji na podstawie
numeru tablicy rejestracyjnej lub danych pojazdu

