Regulamin najmu samochodów AUTO-BLAK.
obowiązujący od 1 grudnia 2016.
Poprzez „firmę AUTO-BLAK” rozumie się podmioty gospodarcze:
1. AUTO-BLAK Sp z o.o. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 25a; NIP: 123-09-50-444
2. AUTO-BLAK S. Kozyra, 05-250 Słupno, ul. M. Konopnickiej 2; NIP: 125-002-99-33
3. AUTO-BLAK FILIA W W-WIE M. Kozyra, 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 35; NIP: 525-175-87-83
§1 Wynajmujący
Wynajmującym jest firma AUTO-BLAK.
Firma AUTO-BLAK oświadcza, że dysponuje prawem do wynajmowania samochodów będących przedmiotem umowy najmu.
§2 Najemca
1. Najemcą samochodu lub osobą upoważnioną do kierowania samochodem jest:
- Osoba fizyczna, która posiada od przynajmniej 1 roku prawo jazdy uprawniające do kierowania danym typem samochodu, na terytorium
Polski.
- Osoba prawna, która przedstawi aktualny KRS i zgodne z nim upoważnienie dla wytypowanej osoby do podpisania umowy najmu ze
wskazaniem osoby upoważnionej do kierowania samochodem posiadającej uprawnienia do kierowania typem pojazdu określonym w umowie,
na terytorium Polski, przynajmniej od 1 roku.
2. Najemcy przysługuje opcja wykupu „dodatkowego kierowcy” i pozostałych opcji wyszczególnionych
w §8 tego Regulaminu.
3. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi najmu) do czasu
sprawdzenia i odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu, będącego integralną częścią umowy najmu.
4. Najemca musi przedstawić, przed wynajęciem samochodu, kartę kredytową, o okresie ważności dłuższym niż 3 miesiące od planowanej daty
zakończenia okresu najmu samochodu, na której zostanie dokonana pre-autoryzacja na ustaloną kwotę. Kaucja zablokowana na karcie
kredytowej wskutek zawarcia przez Najemcę umowy najmu, wygasa 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Kaucję można wpłacić również
gotówką (zwrot po podpisaniu protokołu zwrotu samochodu przez obydwie strony) lub przelewem (zwrot do trzech dni po podpisaniu
protokołu zwrotu samochodu przez obydwie strony, na wskazany rachunek).
5. Pkt 4 § 2 nie ma zastosowania w przypadku wynajmu samochodu za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub firmy Assistance.
W takich przypadkach kaucja nie jest pobierana.
6. W przypadku wynajmu samochodu za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub firmy Assistance, Najemca (Cedent) w celu
zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty czynszu najmu samochodu wynikającego z niniejszej Umowy Najmu przelewa (ceduje) na rzecz firmy
AUTO-BLAK przysługującą mu wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub firmy Assistance wierzytelność tj. prawo do odszkodowania z tytułu
szkody komunikacyjnej (w ramach likwidacji której użytkuje przedmiot Najmu jako pojazd zastępczy) w zakresie kosztów najmu pojazdu
zastępczego. Wraz z wierzytelnością przechodzą na firmę AUTO-BLAK wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenia o zaległe
odsetki.
§3 Wynajem
1. Najemca otrzymuje samochód sprawny i czysty, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację - zgodnie z przepisami polskiego
prawa i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
3. Pojazd będący przedmiotem najmu jest wyposażony w wielofunkcyjny, wbudowany radioodbiornik, który stanowi odrębny przedmiot
najmu. Strony zgodnie ustalają, że zawierają umowę najmu odbiornika radiowego na czas umowy najmu pojazdu w celu tożsamym z niniejszą
umową. Jednostkowa cena najmu pojazdu zawiera w sobie cenę najmu radioodbiornika. Nie jest możliwe wynajęcie radioodbiornika bez
pojazdu ani pojazdu bez radioodbiornika.
4. Przedmiot najmu może być używany do poruszania się przez Najemcę na drogach publicznych w Polsce, posiada opłacone ubezpieczenie OC
i AC, obowiązkowe wyposażenie, jak również nie posiada wad prawnych i fizycznych uniemożliwiających używanie go zgodnie z jego
przeznaczeniem i przepisami ruchu drogowego.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego Przedmiotu najmu należy zgłaszać przedstawicielowi Wynajmującego w chwili jego
wydania, pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w późniejszym okresie. Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne muszą
być naniesione przez przedstawiciela AUTO-BLAK na formularzu Umowy Najmu i potwierdzone przez Najemcę podpisem.
6. Najemca jest odpowiedzialny i zgadza się na obciążenie za wszelkie zobowiązania, mandaty, grzywny i kary skierowane do AUTO-BLAK
powstałe podczas użytkowania pojazdu będącego przedmiotem umowy oraz związane z tym opłaty manipulacyjne, które poniósł
Wynajmujący. Najemca akceptuje, że AUTO-BLAK udostępni Policji lub innym upoważnionym organom, dane osobowe Najemcy, z
uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
§4 Warunki używania Przedmiotu najmu
1. Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji Przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty
zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania Przedmiotu najmu, a także kosztów
naprawy ogumienia czy wymiany szyb (Możliwość wykupienia udziału własnego!). W czasie użytkowania Przedmiotu najmu, Najemca
zobowiązany jest do rutynowej, bieżącej kontroli wskaźników, znajdujących się na desce rozdzielczej, oraz do okresowej kontroli płynów
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eksploatacyjnych, a w szczególności oleju silnikowego, płynu chłodniczego, hamulcowego i innych – zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. W
razie stwierdzenia nieprawidłowości Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego ich uzupełnienia na własny koszt.
2. Przedmiot najmu nie może być używany jeśli Najemca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub
innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji, wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie
Polski.
3. Samochód nie może być używany poza granicami Polski, w wyścigach, rajdach lub zawodach, do przewozu osób lub rzeczy w formie
podnajmu, do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów, do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak
również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji, do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu
lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie lub trwałe (trudne do wyczyszczenia) zabrudzenie Przedmiotu najmu.
4. W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz przewożenia zwierząt.
5. Podczas pozostawiania Przedmiotu najmu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do zamknięcia pojazdu i użycia wszelkich
zabezpieczeń znajdujących się w Przedmiocie najmu. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w Przedmiocie najmu jest zabronione i
powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży Przedmiotu najmu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości
rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.
6. W związku z tym, że zgodnie z pkt 3§4 pojazd może być używany wyłącznie na terenie Polski, za wszelkie koszty związane z awarią,
uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu za granicą - odpowiada w całości Najemca bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu
szkodzie.
§5 Uszkodzenia, utrata, kradzież Przedmiotu najmu
1. Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w
trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 1230, 00 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest
niższa. Wartość szkody, zostanie ustalona na podstawie systemów eksperckich, zgodnie z technologią producenta pojazdu, przez firmę AUTOBLAK. Istnieje możliwość wykupienia udziału własnego!
Uwaga: udział własny w szkodzie dotyczy wyłącznie szkód z winy użytkownika lub nieznanego sprawcy. W przypadku szkód z czyjejś winy (OC
sprawcy) i dostarczenia wszystkich niezbędnych danych do zgłoszenia i likwidacji szkody - udziału własnego nie stosuje się.
2. Szczegółową wysokość opłat za uszkodzenia, kradzieże i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i niniejszym regulaminem określa §7
niniejszego Regulaminu będący integralną częścią umowy najmu.
3. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu
użytkowania samochodu, jak również w przypadku gdzie kierujący pojazdem podczas kolizji drogowej nie jest osobą, która figuruje w niniejszej
umowie, klient pokrywa 100% kosztów naprawy. Istnieje możliwość wykupienia opcji „dodatkowego kierowcy”!
4. W przypadku zagubienia kluczy do Przedmiotu najmu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą określoną w §7 pkt
3,4.
5. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia
odbiegające od standardowej eksploatacji Przedmiotu najmu i pokrywa koszt prania wnętrza pojazdu zgodny z §7 pkt 8 i/lub 10 niniejszej
umowy.
6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu w zdarzeniu drogowym, dowolnym innym uszkodzeniu, kradzieży lub jakiejkolwiek sytuacji
opisanej w §5 i §7 lub innych sytuacji wynikłych z działania niezgodnego z ustaleniami niniejszej Umowy, a mającymi wpływ na wartość lub
możliwość użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu, Najemca ma obowiązek skontaktowania się z firmą AUTO-BLAK pod numerem
telefonu czynnym 24h: + 48 608 434 608 lub +48 602 212 868 w ciągu maksymalnie 1 godziny od zaistniałego zdarzenia lub jego wykrycia, pod
rygorem nieważności ubezpieczenia pojazdu i koniecznością pokrycia całości szkody i strat przez Najemcę, bez możliwości wykupienia udziału
własnego w tego typu szkodzie.
7. Wynajmujący w przypadku awarii i/lub unieruchomienia wynajmowanego pojazdu udostępni Najemcy, w miarę dostępności, samochód
zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie płaci czynszu najmu. W przypadku, gdy udostępniony samochód jest
niższej klasy niż pojazd będący przedmiotem umowy – stawka dobowa zostaje odpowiednio obniżona, jeżeli jest klasy wyższej – stawka
pozostaje bez zmian.
8. Najemca nie ma prawa wykonywać żadnych napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu bez zgody Wynajmującego.
9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania Przedmiotu najmu od Najemcy, na jego koszt, w przypadku
stwierdzenia użytkowania Przedmiotu najmu z naruszeniem warunków Umowy Najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez Najemcę, jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Jeżeli Najemca używa samochodu niezgodnie z umową lub jego
przeznaczeniem i naraża go na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący ma możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu i
nałożenia kar w wysokości zgodnej z §7 niniejszej umowy.
10. Jeżeli do zapłaty czynszu za najem samochodu zobowiązane jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub firma Assistance (zlecający), a Najemca
mimo upływu określonego okresu najmu chciałby dalej pojazd użytkować – obowiązek zapłaty czynszu, za każdą dodatkową dobę (zgodnie z
ceną jaką dotychczas płacił zlecający) przechodzi bezwzględnie na Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapłacić z góry za każdą kolejną dobę
najmu w sposób uzgodniony z Wynajmującym: przelewem, kartą kredytową lub gotówką.
§6 Zwrot Przedmiotu najmu
1. Najemca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu w uzgodnionym miejscu i terminie. Przedmiot
najmu musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków, czysty na zewnątrz (w stopniu umożliwiającym ocenę stanu powłoki
lakierniczej) i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. Do chwili zwrotu ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu najmu
obciąża Najemcę.
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2. Najemca uzupełnia paliwo o odpowiednim typie dla danego pojazdu lub może odpłatnie skorzystać z takiej usługi w kwocie określonej w §8
pkt 4 Opłat dodatkowych. Przy przeliczaniu ilości przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się spalanie samochodu w ilości
10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej stacji benzynowej.
3. Zamiar przedłużenia najmu za dodatkową opłatą powinien zostać zgłoszony Wynajmującemu nie później niż 24 godziny przed upływem
terminu w obowiązującej umowie.
4. Za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu, powyżej jednej godziny, zostanie naliczona kara określona w §7 pkt 12 Kar Umownych. W
przypadku braku możliwości skontaktowania się z Najemcą korzystając z telefonu podanego w umowie, przez czas dłuższy niż 12 godzin od
umówionego terminu zdania pojazdu – Wynajmujący uznaje zaistniałą sytuację za próbę kradzieży i powiadamia o tym fakcie Policję. W takim
przypadku Najemca pokrywa wszelkie koszty związane z zaistniałą sytuacją (w tym straty firmy AUTO-BLAK) oraz będzie obciążony za wszelkie
uszkodzenia przedmiotu najmu powstałe w tym czasie.
§7 Kary Umowne – kwoty brutto
1. Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w
trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 1230, 00 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest
niższa. Wartość szkody, zostanie ustalona na podstawie systemów eksperckich, zgodnie z technologią producenta pojazdu, przez firmę AUTOBLAK. Możliwość wykupienia udziału własnego!
2. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody (bez możliwości zniesienia udziałem własnym), gdy szkoda powstała w wyniku jego
umyślnego działania, zaniechania bądź niedbalstwa i w innych przypadkach wymienionych w treści niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a.
Prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
b.
Prowadzenia samochodu bez uprawnień.
c.
Ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji.
d.
Wyjazdu samochodem poza terytorium Polski.
e.
Niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących
odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu.
f. Niedopełnienia obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy.
g.
Uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.
h.
Użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami tej umowy i regulaminu, przekroczenia ładowności pojazdu
i/lub liczby przewożonych osób.
3. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota do samochodu – 900 zł.
4. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata dowodu rejestracyjnego – 350 zł.
5. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie – 250 zł za każde.
6. Dodatkowo firma AUTO-BLAK ma prawo obciążyć najemcę za każdą dobę przestoju samochodu z powodów wymienionych w punktach
2,3,4§7 opłatą w wysokości 100 zł.
7. Złamanie zakazu palenia w samochodzie – 500 zł.
8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt w samochodzie – 450 zł.
9. Zwrot brudnego samochodu, w środku lub na zewnątrz (w stopniu uniemożliwiającym ocenę stanu powłoki lakierniczej) - 70 zł. Możliwość
wykupienia dodatkowej usługi!
10. Trwałe zabrudzenie tapicerki pojazdu, niedające się usunąć poprzez standardowe odkurzanie wnętrza, wymagające prania: 100 zł każdy
fotel przedni, 250 zł kanapa tylna, 200 zł wykładzina bagażnika, 200 zł podsufitka.
11. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego – 150 zł.
12. Bezumowne korzystanie z samochodu – podwójna wartość stawki dobowej.
13. Oczekiwanie na zwrot pojazdu w umówionym miejscu, czasie i terminie – 50 zł za każdą, kolejną, rozpoczętą godzinę po upływie pierwszej
godziny.
14. Użytkowanie samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przekroczenie ładowności pojazdu i/lub liczby przewożonych osób – 1500 zł.
15. Uszkodzenie opony i/lub felgi koła, szyby oraz lusterka bocznego – maksymalnie do kwoty 1230 zł lub do wysokości szkody, jeżeli jest
niższa. Wartość szkody, na podstawie systemów eksperckich, zgodnie z technologią producenta pojazdu, określa firma AUTO-BLAK. Możliwość
wykupienia dodatkowej opcji!
16. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej pojazdem – 2000 zł.
17. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 1500 zł + koszt holowania w wysokości 200 zł w obszarze do 10 km od granic
Warszawy.
18. Konieczność holowania samochodu z winy Najemcy (nie dotyczy szkód objętych ubezpieczeniem lub wykupionym udziałem własnym), z
terenu Polski – 200 zł + 6 zł za każdy kilometr w obie strony od granicy Warszawy.
19. Demontaż części, elementów wyposażenia, dokonanie przeróbki w samochodzie – 2000 zł + wartość nowych fabrycznie części, których
brakuje, są zamienione lub które zostały uszkodzone.
20. Wyjazd za granicę Polski – 2000 zł.
21. Uczestnictwo w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach – 5000 zł.
22. Kierowanie samochodem przez innego kierowcę niż jest wymieniony w umowie – 1230 zł. W przypadku szkody, zgodnie z §5pkt3, Najemca
pokrywa 100% wartości powstałej szkody. Istnieje możliwość wykupienia opcji „dodatkowego kierowcy”!
23. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w
przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną, oprócz opisanych przypadków do których było możliwe wykupienie udziału
własnego lub dodatkowej opcji i zostało to zrobione najpóźniej w momencie wynajęcia pojazdu.

3

24. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu – 50 zł + koszt paliwa. Przy przeliczaniu ilości przejechanych
kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się spalanie samochodu w ilości 10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej
stacji benzynowej. Możliwość wykupienia dodatkowej usługi!
§8 Opłaty dodatkowe – kwoty brutto
1. Wykupienie/zniesienie udziału własnego w szkodach do §7pkt1 oraz całkowite zniesienie opłat przy uszkodzeniu opony i/lub felgi, szyby i
lusterka bocznego do §7pkt15 – 30 zł/doba. Płatne z góry za określony w umowie czas wynajmu. Wykupienie tej opcji znosi wszelkie udziały
własne zachowując pozostałe kary określone w niniejszej umowie.
2. Mycie samochodu i sprzątanie wnętrza – 70 zł z założeniem, że Najemca jest świadomy możliwości wykrycia dodatkowych uszkodzeń po
umyciu i sprzątaniu, które mogą być przedmiotem roszczeń Wynajmującego (oprócz zawierających się w wykupionym udziale własnym).
Możliwość wykupienia usługi przy zwrocie pojazdu.
3. Każdy dodatkowy kierowca posiadający uprawnienia dłużej niż 1 rok – 20 zł/doba. Konieczność podania imion i nazwisk dodatkowych
kierowców oraz zapisania w protokole. Płatne z góry za określony w umowie czas wynajmu.
4. Dotankowanie samochodu – 50 zł + koszt paliwa. Przy przeliczaniu ilości przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się
spalanie samochodu w ilości 10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej stacji benzynowej. Możliwość wykupienia usługi
przy zwrocie pojazdu.
5. Nawigacja GPS z mapą Polski – 20 zł/doba. Płatne z góry za określony w umowie czas wynajmu.
6. Fotelik dla dziecka – 30 zł/doba. Płatne z góry za określony w umowie czas wynajmu.
7. Podstawienie samochodu na terenie Warszawy i okolic przy wynajmie krótszym niż 3 doby – 40 zł
nie dotyczy wynajmów do zleceń skierowanych przez T.U. i Assistance!
8. Odbiór samochodu na terenie Warszawy i okolic przy wynajmie krótszym niż 3 doby – 40 zł
nie dotyczy wynajmów do zleceń skierowanych przez T.U. i Assistance!
9. Dojazd Mobile Service (np. do wymiany koła na życzenie, zatrzaśniętych kluczyków …) na terenie Warszawy i okolic – całą dobę – 200 zł. Na
terenie Polski – 200 zł + 6 zł za każdy kilometr w obie strony, od granicy Warszawy.
§9 Dane osobowe
1. Najemca wyraża zgodę, że dane osobowe podane w Umowie najmu będą przetwarzane przez Wynajmującego dla potrzeb przedmiotowej
umowy i związane są z jej realizacją.
2. Najemcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§10 Siedziba i właściwość sądu
1. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Niniejszy regulamin oraz Umowa Najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą umową
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby AUTO-BLAK.
Niniejszy „Regulamin Najmu Samochodów” jest własnością firmy AUTO-BLAK. Jego powielanie, przekazywanie i/lub kopiowanie, w części
lub w całości, jest prawnie zabronione.
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