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Zastrzeżenia  

 

Informacje prawne 

Niniejszą witrynę prowadzi spółka SFS Group sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Torowa 6, 

61-315 Poznań, Polska. Spółkę SFS Group sp. z o.o. reprezentuje jej zarząd. 

REGON: 630893869 

NIP: PL7811380750 

Dane kontaktowe: info@sfs.com 

 

Narzędzia obliczeniowe  na stronie 

Udostępniane w ramach witryny darmowe narzędzia kalkulacyjne służą wyłącznie do celów 

ilustracyjnych. Nie gwarantujemy precyzyjnych wyników ich stosowania. To na użytkowniku 

spoczywa odpowiedzialność za niezależną weryfikację wszelkich obliczeń i uzyskanych wyników 

przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność za 

szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z informacji prezentowanych w tych narzędziach 

lub rezultatów ich stosowania. 

Odpowiedzialność 

Niniejsza witryna powstała przy zachowaniu najwyższej staranności. Tym niemniej nie udziela 

się jakiejkolwiek gwarancji co do aktualności, prawidłowości, dokładności lub kompletności 

zawartych w niej informacji. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikające 

bezpośrednio lub pośrednio z informacji prezentowanych w niniejszej witrynie. Grupa SFS nie 

ponosi także odpowiedzialności za treść serwisów internetowych osób trzecich, do których 

odsyła niniejsza witryna.  

mailto:info@sfs.com


Znaki towarowe 

Wszystkie znajdujące się w niniejszej witrynie znaki towarowe (znaki, logotypy, symbole itp.) są 

chronione przez spółki Grupy SFS na mocy przepisów o znakach towarowych, chyba że 

zastrzeżono inaczej. 

Licencje 

Na tej samej zasadzie ochronie podlegają przedmioty praw własności intelektualnej (patenty, 

znaki, prawa autorskie itp.). 

Prawo autorskie 

Copyright SFS Group AG, CH-9435 Heerbrugg, Szwajcaria. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Zamieszczone w niniejszej witrynie teksty, obrazy, grafiki, układy, muzyka, animacje oraz filmy 

podlegają ochronie wynikającej z przepisów o prawie własności intelektualnej. Treści znajdujące 

się w niniejszej witrynie nie mogą być powielane w celach komercyjnych, rozpowszechniane, 

zmieniane i udostępniane osobom trzecim. Ponadto zamieszczone w witrynie obrazy mogą być 

objęte prawami autorskimi przysługującymi osobom trzecim. 

Projekt 

SFS Group Fastening Technology Ltd 

153 Kirkstall Road 

Leeds 

LS4 2AT 

ukenquiries@sfs.com 

www.uk.sfs.com 

 

Realizacja techniczna 

Sana Commerce EMEA B.V. 

Van Nelleweg 1 

3044 BC Rotterdam 

Holandia 

www.sana-commerce.com/contact 

www.sana-commerce.com 

 

SFS Group Sp. z o.o.  

ul. Torowa 6  

61-315 Poznań 

pl.info@sfs.com 

pl.sfs.com 
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