
Нормативна уредба 
 
ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  
 
Уебсайтът www.th-group.eu и всички прилежащи сайтове принадлежат на Турбос Хют 
Груп и свързани с нея фирми. Юридическата информацията по-долу касае всички 
посетители на посочените сайтове. 
 
Турбос Хют Груп си запазва правото да променя съдържанието на уебсайтовете по всяко 
време, без предизвестие, като дружеството не може да бъде държано отговорно за 
последиците от тези промени. Достъпът до интернет страниците и информацията им е 
предмет на условията по-долу и приложимите нормативни актове. Чрез достъпа до тези 
сайтове, Вие приемате тези условия без ограничения или резерви. 

 
Информацията, предоставена на уебсайта на Турбос Хют Груп е само за информационни 
цели. Съдържанието няма правна сила. 

 
АВТОРСКИ ПРАВА на ТУРБОС ХЮТ ГРУП 

Информацията на уебсайта на Турбос Хют Груп не може да се съхранява или 
разпространява по какъвто и да е начин (включително чрез сканиране, копиране и 
запаметяване на електронни системи за съхранение на данни), без предварително писмено 
разрешение от Турбос Хют Груп или от свързаните с нея компании. 
 
ОБЩА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Данните в тези уебсайтове могат да съдържат печатни грешки. Търсачките в тях са 
разработени, за да Ви помогнат да откриете резервна част, която търсите. Турбос Хют Груп 
не носи отговорност за неточности и/или пропуски в публикуваните данни. 

Информацията за предлаганите продукти е идентифицираща и няма за цел да замени 
консултация с наш експерт с цел откриване на резервната част, която търсите. Към 
настоящия момент, не всички продукти в нашата гама са включени в базата данни. В случай, 
че не можете да намерите подходящия продукт за Вашето превозно средство, моля, 
свържете се с нашите специалисти. 

Дружеството не може да бъде държано отговорно за нанесени преки или косвени вреди на 
физически или юридически лица, причинени от използването на този или друг сайт, свързан 
с Турбос Хют Груп и по-конкретно, но не само: нереализирана печалба, прекъсвания на 
работния процес или неправилни поръчки, дори и ако Турбос Хют Груп е изрично 
информирано за тази възможност. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени 
от неправилни доставки, в резултат на идентификация на базата на регистрационния номер 
или данните за превозното средство. 



 


