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A TROX GROUP szerzői jogi nyilatkozata,  2008

A jelen webszerveren közzétett dokumentáció használatát, másolását és forgalmazását a TROX cég a következő
feltételekkel engedélyezi. Minden egyes másolatnak tartalmaznia kell a teljes szerzői jogi nyilatkozatot. A dokumentációnak
semelyik részét sem szabad üzleti célra felhasználni, az kizárólag a szervezeten belüli tájékoztatásul szolgál.

A jelen webszerveren közzétett információ rendeltetése kizárólag a tájékoztatás, és az semmilyen garancia nyilatkozatot -
sem explicit sem implicit formában - nem tartalmaz. Ez érvényes az általános célra történő használhatóság garanciáira, a
speciális célra történő alkalmazásra vagy jogalkalmazásra - de nem kizárólag ezekre. Ez a TROX dokumentáció műszaki
pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmazhat. A TROX időnként megváltoztathatja vagy kiegészítheti az összes és
bármely benne foglalt információt.

Jogi nyilatkozat

A termékek és szolgáltatások beszerzésére a TROX GROUP standard üzleti feltételei érvényesek.

A garancia csak a megrendelők és a cég között létrejött szerződésekre érvényes. A jelen dokumentációban megadott
részletek csak általános tájékoztatás céljára szolgálnak. A szándék nem az, hogy bármely terméktulajdonságot vagy
alkalmazhatóságot garantáljanak adott alkalmazási célra. Csak általános tájékoztatásul kívánnak szolgálni. A bemutatott
termékekkel és rendszerekkel csak lehetséges termék alternatívákat kívánunk bemutatni. Az illusztrációk olyan termékeket
és rendszereket is mutathatnak, amelyeket speciális vevői követelményekhez alakítottunk ki, és amelyek csak ebben a
formában állnak rendelkezésre vevőspecifikus megoldásokként. A jelen dokumentációban megadott egyes termékek olyan
speciális eszközöket is bemutathatnak, amelyek árát külön meg kell fizetni.

A szálltás terjedelmének, a megjelenésnek, a teljesítménynek valamint a súlyoknak és a méreteknek a részlet-adatai a jelen
dokumentáció közzétételének időpontjában érvényesek és ezek bármikor megváltoztathatók. Minden korábbi kiadás
ezennel hatályát veszti.

Notes

Ez a web-tartalom Internet Explorers 6.x / 7.x (ext. Link) vagy Mozilla Firefox 3.x (ext.Link) böngészőre és 1024 x 768 pixel.

képfelbontásra van optimalizálva. Egyes oldalak használata céljára további szoftverre van szükség: Acrobat Reader (ext.
Link) vagy Macromedia Flash (ext. Link).

További tájékoztatás ezekről az ingyenes termékekről vagy aktualizált programverziókról a készítők weboldalain találhatók.
Kérjük használja a linkeket.

Kivitelezés

Itt léphet kapcsolatba velünk: webmaster, ha tájékozódni szeretne ezekről a weboldalakról vagy ha műszaki segítségre van
szüksége. Tartalom-menedzsment-rendszer: Infopark CMS Fiona
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