
RENUNŢARE
Declaraţie de drepturi de proprietate intelectuală a GRUPULUI TROX,  2008

Permisiunea de a utiliza, copia şi distribui documentaţia publicată pe acest server world-wide web de TROX este acordată în
următoarele condiţii: Fiecare copie trebuie să conţină declaraţia de drepturi de proprietate completă. Nu este permisă
utilizarea niciunei părţi a documentaţiei pentru scopuri comerciale, ci aceasta este destinată exclusiv informării în interiorul
organizaţiei.

Toate informaţiile publicate pe acest server world-wide web au exclusiv un scop informativ şi nu includ nicio declaraţie de
garanţie expresă sau implicită. Acest lucru este valabil şi pentru garanţii de utilizare curentă, garanţii pentru aplicaţii speciale
sau garanţii legale, dar nu se limitează numai la acestea. Această documentaţie TROX poate conţine imprecizii tehnice sau
erori de tipărire. TROX îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa periodic informaţiile incluse în totalitate sau parţial.

Disclaimer

Achiziţia de bunuri sau servicii este guvernată de prevederile şi condiţiile comerciale standard ale GRUPULUI TROX.

Garanţiile se aplică numai pentru contractele explicite între client şi Companie. Detaliile furnizate în această documentaţie
au ca scop exclusiv informarea generală. Acestea nu au ca scop garantarea niciunei proprietăţi a unui produs în particular
sau posibilitatea utilizării acestuia pentru un anumit scop. Acestea constituie exclusiv informaţii generale. Produsele şi
sistemele sunt ilustrate numai cu scopul de a prezenta posibile alternative pentru produsele respective. Ilustraţiile pot
prezenta, de asemenea, produse şi sisteme adaptate pentru a satisface cerinţe specifice ale clienţilor şi acestea sunt
disponibile în forma respectivă numai ca soluţii individualizate. Anumite produse şi sisteme prezentate în această
documentaţie pot reprezenta echipamente speciale, care sunt disponibile numai contra unor costuri suplimentare.>

Detaliile referitoare la produsele livrate, aspectul, performanţele, precum şi masele şi dimensiunile sunt valabile la data
publicării acestei documentaţii şi pot fi modificate în orice moment. Toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea.

Notă

Acest material Web a fost optimizat pentru Internet Explorers 6.x / 7.x (link ext.) sau Mozilla Firefox 3.x (link ext.) şi pentru o
rezoluţie a ecranului de 1024 x 768 pixeli.

Pentru a putea utiliza anumite pagini, aveţi nevoie de software suplimentar: Acrobat Reader (link ext.) sau Macromedia Flash
(link ext.).

Puteţi obţine informaţii suplimentare referitoare la aceste produse gratuite sau versiunile actualizate ale programelor de pe
site-urile web ale furnizorilor respectivi. Vă rugăm să utilizaţi aceste link-uri.

Implementare

Vă rugăm să contactaţi webmaster pentru informaţii sau pentru asistenţă tehnică referitoare la aceste pagini web. Content-
Management-System: Infopark CMS Fiona
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