
DYREKTYWA OMNIBUS.
5 KROKÓW DO WDROŻENIA
ZMIAN W TWOIM BIZNESIE



Nazywam się  Kinga Konopelko.  Jestem radcą prawnym, właścicielką
Kancelarii i właścicielką marki edulegal. 

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym i spokojnym działaniu bez obaw
o prawne aspekty.

Tworzę umowy, wdrażam RODO, przygotowuję Regulaminy sprzedaży,
Polityki prywatności, udzielam konsultacji prawnych, Dostarczam
dedykowane rozwiązania uwzględniające problemy i dylematy
przedsiębiorców.
            
Z moich gotowych Pakietów dokumentów korzysta już ponad 700+
właścicieli biznesów, a z moich ebooków i szkoleń korzysta rocznie ponad
1000 osób. 

Moi Klienci cenią sobie moje wsparcie. Opinie możesz sprawdzić zarówno na
stronie www.kingakonopelko.pl, jak i w wyszukiwarkach.

Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą 5 krokami, które dzielą Cię od
wdrożenia zmian w swojej firmie w związku z Dyrektywą
Omnibus.. 

Powodzenia!

O mnieO mnieO mnie
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SPRAWDŹ CZYSPRAWDŹ CZYSPRAWDŹ CZY
DOTYCZY TO TWOJEGODOTYCZY TO TWOJEGODOTYCZY TO TWOJEGO

BIZNESUBIZNESUBIZNESU



KROK 1 
SPRAWDŹ CZY DOTYCZY TO TWOJEGO BIZNESU

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 

Za chwilę zadam Ci 5 pytań, od których zależy to, czy musisz dostosować
się do nowych wymogów wynikających z dyrektywy Omnibus.

Zanim jednak odpowiesz na moje pytania, sprawdź czym jest dyrektywa
Omnibus.

Dyrektywa Omnibus obejmuje tak naprawdę 4 dyrektywy:
1) Dyrektywę dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy
porównawczej (2005/29/EC) 
2) Dyrektywę w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich (93/13/EWG) 
3) Dyrektywę w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) 
4) Dyrektywa w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen
produktów oferowanych konsumentom (98/6/WE).

Data wprowadzenia zmiany w przepisach w związku z Dyrektywą
Omnibus to 1 stycznia 2023r.

Na kolejnej stronie możesz sprawdzić, jakich najważniejszych obszarów
dotyczą zmiany oraz wykonać test w celu sprawdzenia, czy musisz
wprowadzić zmiany w związku z dyrektywą Omnibus.



ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 

ZMIANY W ZAKRESIE DEFINICJI

ZMIANY W PREZENTOWANIU SWOJEJ FIRMY

WPROWADZENIE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

NOWY DOKUMENT W ZAKRESIE NEWSLETTERA

NOWE ZASADY REKLAMACJI I GWARANCJI

ZASADY WERYFIKOWANIA OPINII

NOWE ZASADY PROMOCJI I OBNIŻKI CEN



RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 

Czy nowe przepisy dotyczą Ciebie? 
 Wykonaj prosty test

Czy prowadzisz sprzedaż przez sklep internetowy?
TAK/NIE

 

Czy prowadzisz sprzedaż przez e-mail/ telefon?
TAK/NIE

 

Czy prowadzisz sprzedaż przez social media?
TAK/NIE

Jeśli odpowiedziałeś TAK na jedno
 z tych pytań, przejdź dalej.



 Kto jest Twoim Klientem?
Z kim współpracujesz?

 

Czy obsługujesz konsumentów (osoby, które kupują bez
związku 

z firmą - "bez faktury na firmę")?
TAK/NIE

 

Czy obsługujesz przedsiębiorców "na prawach
konsumenta" (osoby wpisane do CEIDG, które nie

zajmują się tym samym co Ty, np. sklep internetowy
obsługujący firmy usługowe)? 

TAK/NIE

Jeśli odpowiedziałeś TAK na jedno
 z tych pytań, sprawdź swój WYNIK na kolejnej

stronie.



prowadzisz sprzedaż on-line lub poza siedzibą
firmy,
obsługujesz konsumentów lub przedsiębiorców na
prawach konsumenta,

W przypadku gdy:

masz obowiązek wdrożyć zmiany 
w związku z dyrektywą Omnibus.

Jaki jest wynik Twojego testu?

Mam obowiązek dostosować się 
do nowych przepisów

Nie mam obowiązku dostosować się
 do nowych przepisów

Jeśli masz obowiązek wdrożyć nowe przepisy w swoim
biznesie, przejdź dalej.



KROK 2KROK 2KROK 2
   
   

PODEJMIJ DECYZJĘPODEJMIJ DECYZJĘPODEJMIJ DECYZJĘ
   



Podejmowanie decyzji w swoim biznesie to podstawa. 
 

Wiesz już, że masz obowiązek wdrożyć nowe przepisy.
Teraz zdecyduj, czy wprowadzisz te zmiany w swoim

biznesie.
 

Mają bardzo duży apetyt na ryzyko. Liczą na to, że
ani klienci, ani UOKIK ani konkurencja tego nie
zauważy.

Nie boją się postępowań Prezesa UOKiK,  mimo
że może się to odbić mocno nie tylko na portfelu,
ale i na reputacji firmy.

Może pomyślisz sobie – przecież to oczywiste. Powiem Ci, że
niekoniecznie. 

 
Wiesz dlaczego? 

Niektórzy mimo wymogów nie wprowadzają zmian, ponieważ:
 

Nie boją się kar, mimo, że mogą sięgać nawet do
kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych.



Jaka jest dzisiaj Twoja decyzja?
 

Czy chcesz dostosować się do nowych przepisów czy jednak
zostawiasz ten temat licząc, że może jakoś się uda działać

bez dostosowania się do wymogów.
 
 

Zdecydowałem, że chcę dostosować się do nowych
wymogów. Zależy mi na bezpiecznym biznesie.

Jaka podjąłeś decyzję?

Zdecydowałem, że nie chcę dostosować się do nowych
wymogów. Nie boję się ryzyka. Mam środki na zapłatę
ewentualnych kar.

Jeśli podjąłeś decyzję, że chcesz dostosować się do
nowych przepisów, przejdź dalej.



KROK 3KROK 3KROK 3
   
   

WYBIERZ SWÓJWYBIERZ SWÓJWYBIERZ SWÓJ
SPOSÓB WDROŻENIASPOSÓB WDROŻENIASPOSÓB WDROŻENIA



Podsumujmy co do tej pory udało Ci się zrobić.
 

Wiesz już, że:
1) Masz obowiązek wdrożyć dyrektywę Omnibus.
2) Zdecydowałeś, że chcesz zadbać o to, by Twoja firma
działała bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

 
 
 

Teraz pojawia się kluczowe pytanie:
 

Jak chcesz to zrobić?
 
 

Aktualnie na rynku jest wiele opcji. Przedstawię Ci kilka z nich:

Samodzielne przygotowanie dokumentów od A do Z

Zlecenie przygotowania dokumentów prawnikowi

Wzory dokumentów przygotowane przez prawnika
do szybkiego dostosowania



OPCJA 1: SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW
 

Czy masz czas na to, żeby przygotować samodzielnie wszystkie
dokumenty? Czy masz wiedzę, która pozwoli Ci to zrobić bez
ryzyka?

Pamiętaj, że musisz tu uwzględnić czas na analizę nowych
przepisów.  Analiza przepisów polskiej ustawy o prawach
konsumenta, porównanie „starej” wersji i „nowej” wersji,
zapoznanie się z wytycznymi wynikającymi z europejskich
dokumentów i przygotowanie dokumentów zajmuje prawnikowi
kilkadziesiąt godzin. W przypadku gdy nie masz wiedzy prawnej –
potrzebujesz dużo więcej czasu.

Analiza przepisów przy samodzielnym przygotowaniu
dokumentów od A do Z to najważniejszy krok.

Warto, żebyś wiedział, że aktualnie stworzenie kompletu
dokumentów w oparciu o dokumenty udostępnione na stronach
internetowych jest bardzo ryzykowne (abstrahując już od kwestii
praw autorskich). 

Pamiętaj, że do 31 grudnia 90% regulaminów nie będzie
uwzględniała nowych wymogów, a po 1 stycznia – bez wiedzy
prawnej trudno będzie Ci ocenić, które dokumenty są prawidłowe,
a które nie. Jeśli jednak będziesz wiedział, które dokumenty są
aktualne, kopiując dokumenty narażasz się na zarzut naruszenia
praw autorskich.

Jeśli czujesz się na siłach, żeby przygotować dokumenty
samodzielnie i masz czas, żeby zrobić to bez ryzyka o błędne
zapisy - więcej informacji o zmianach znajdziesz w dalszej części e-
booka.
 
Jeśli jednak nie chcesz tego robić sam, sprawdź opcję 2
(indywidualne wdrożenie) lub opcję 3 (wzory dokumentów
przygotowane przez prawnika do szybkiego dostosowania).



OPCJA 2: ZLECENIE DOKUMENTÓW PRAWNIKOWI
 

Czy Twój biznes jest skomplikowanym niestandardowym
biznesem? Czy kluczowy jest dla Ciebie komfort ograniczenia
zaangażowania do minimum? Czy masz budżet, żeby zlecić
przygotowanie wszystkich dokumentów prawnikowi? 

Wynagrodzenie za przygotowanie kompletu dokumentów wynosi
najczęściej od 750 zł - 2000 zł brutto. 

Jeśli zlecałeś już wcześniej prawnikowi przygotowanie Regulaminu,
wynagrodzenie takie może być niższe (w przypadku gdy ten sam
prawnik przygotowywał Ci dokumenty). 

Niezależnie od tego, pamiętaj, że do indywidualnego
przygotowania dokumentów, również potrzebne jest Twoje
zaangażowanie, żeby prawnik mógł przygotować dokument
dostosowany do Twojego biznesu.

W przypadku gdy potrzebujesz indywidualnego wdrożenia,
skorzystaj z pomocy prawnika, który zna się na e-commerce. Jeśli
nie masz swojego prawnika, zapraszam Cię do siebie. Napisz do
mnie na adres: kancelaria@kingakonopelko.pl

Jeśli ta opcja nie jest jednak dla Ciebie najlepszym
rozwiązaniem i szukasz czegoś, co pozwoli Ci na posiadanie
profesjonalnych dokumentów przygotowanych przez
prawnika i jesteś w stanie poświęcić swój czas (od godziny do
2-3 godzin), czytaj dalej. 

Mam coś dla Ciebie.



czas dostosowania Regulaminu newslettera to  max 10 minut. 
czas dostosowania Polityki prywatności to max 15 minut;
czas dostosowania Regulaminu sklepu to max 30 - 45 minut; 

OPCJA 3: ZLECENIE DOKUMENTÓW PRAWNIKOWI
 

Czy masz od 10 minut do 1 - 3 godzin na to, by jednorazowo
dostosować profesjonalne dokumenty do swojego biznesu? 

Czy zależy Ci na tym, by skorzystać z profesjonalnych narzędzi
przygotowanych przez prawnika i zminimalizować wydatki?

4 lata temu po raz pierwszy wprowadziłam na rynek swoje Pakiety
dokumentów do szybkiego dostosowania.  

Pakiety dokumentów do mój flagowy produktu, z którego korzysta
aktualnie ponad 1200 przedsiębiorców i osób na działalności
nierejestrowanej.

Pakiet dokumentów został tak stworzony, żebyś bez wiedzy
prawnej mógł stworzyć swój Regulamin. 

Regulamin zawiera:

1) minimalną liczbę pól do uzupełnienia
2) proste instrukcje 
3) gotowe alternatywne opcje do wyboru,
po to by czas dostosowywania był jak najkrótszy. 

Przykładowo:

Ważne jest też to, że w Pakiecie poza wzorami otrzymujesz:
4) bezpłatne aktualizacje dokumentów przez 12 miesięcy,
5) a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, moje
wsparcie on-line.



Dzięki temu, wybierając Pakiet dokumentów do samodzielnego
dostosowania, nie tworzysz i nie przygotowujesz dokumentów
od A do Z, a zajmujesz się ostatnim krokiem polegającym na
dodaniu jedynie najważniejszych informacji dotyczących Twojej
działalności. 

Co to za informacje?  Należą do nich m.in. dane Twojej firmy,
wskazanie pośrednika płatności, z którego usług korzystasz w
swoim sklepie internetowym, pozostawienie metod płatność
spośród zaproponowanych przeze mnie. Jak widzisz to informacje,
które musiałabym uzyskać od Ciebie również gdybyś wybrał
indywidualne wdrożenie.

Sprawdź jak wygląda taki dokument (na przykładzie moich wzorów)

Inny przykład:



Jaki sposób wdrożenia wybrałeś?

SAMODZIELNIE wdrażam 
 

Zlecam indywidualne wdrożenie

Sprawdzam PAKIETY dokumentów.

http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzeda%C5%BCy
http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzedazy
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DOSTOSUJ SWÓJDOSTOSUJ SWÓJDOSTOSUJ SWÓJ
BIZNES DO NOWYCHBIZNES DO NOWYCHBIZNES DO NOWYCH

WYMOGÓWWYMOGÓWWYMOGÓW



Jeśli samodzielnie przygotowujesz dokumenty, obowiązkowo
zapoznaj się szczegółowo z listą najważniejszych zmian.

Koniecznie pomyśl jak wprowadzić te zmiany do dokumentów, co opisać
i jak szczegółowo odnieść się do wymagań.

___
Jeśli wybrałeś indywidualne wdrożenie lub wzory dokumentów,
możesz ale nie musisz zapoznawać się z listą najważniejszych
elementów Regulaminu. 

Dlaczego?

Dlatego, że jeśli zlecisz przygotowanie dokumentów lub zakupisz wzór
dokumentów, to o uwzględnienie tych wszystkich elementów 
w Regulaminie zadba już prawnik.

Poniżej przygotowałam dla Ciebie listę najważniejszych obszarów, 
o które należy zadbać.

 



ZMIANY OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 

ZMIANY W ZAKRESIE DEFINICJI

ZMIANY W PREZENTOWANIU SWOJEJ FIRMY

WPROWADZENIE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

NOWY DOKUMENT W ZAKRESIE NEWSLETTERA

NOWE ZASADY REKLAMACJI I GWARANCJI

ZASADY WERYFIKOWANIA OPINII

NOWE ZASADY PROMOCJI I OBNIŻKI CEN



W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Omnibus, wprowadzone zostają
nowe pojęcia lub zmienione zostają dotychczasowe definicje. 

Do najważniejszych zmian należy:
1) wprowadzenie pojęcia treści/usługi cyfrowej 
2) nowa definicja niezgodności z umową i nowe zasady reklamacji (
3) definicja ceny;
4) wprowadzenie ceny minimalnej
5) zmiana podstaw prawnych,
6) zmiana pojęcia z rzeczy na towar,
7) nowy rodzaj opinii - tzw. zweryfikowane opinie

 

ZMIANY W ZAKRESIE DEFINICJI

Wskazówka:

Nowe  definicje znajdziesz m.in. w art. 2 ustawy o zmianie o
prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo
prywatne międzynarodowe.

Z uwagi na zmianę definicji, zweryfikuj swoje dokumenty
sprzedażowe w całości. Jeśli masz taką możliwość, czasami
wygodniej będzie Ci stworzyć Regulamin od zera niż wprowadzać
minimalne zmiany.
 
Jeśli posiadasz dostęp do mojego Pakietu dokumentów, pamiętaj, że
aktualizacje są w cenie produktu, więc możesz pobrać bezpłatnie nowy
Regulamin. 

Jeśli nie posiadasz mojego Pakietu, zachęcam Cię do jego zakupu.
Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z mojego wsparcia on-line, jeśli
na jakimkolwiek etapie pojawią się dodatkowe wątpliwości. KUPUJĘ
REGULAMIN

http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzedazy


 

ZMIANA W OPISIE TWOJEJ FIRMY

Wskazówka:

Dodaj co najmniej e-mail oraz numer telefonu do opisu swojej
firmy w Regulaminach lub dokumentach sprzedażowych. 

Warto wskazać na to także na samej stronie internetowej.

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowe będzie podawanie
adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Do tej pory było to dobrowolne.

Jeśli posiadasz dedykowany kanał kontaktu, który umożliwia np.
eksport korespondencji z godziną i datą kontaktu, również
poinformuj o tym Klienta.



Jeśli udostępniasz odpłatnie e-booki, nagrania wideo lub audio, PDFy lub
inne treści cyfrowe albo jeśli świadczysz usługi cyfrowe:

1)  zaktualizuj swój Regulamin sprzedaży
2) zadbaj o dobry opis produktu, w tym informuj o ewentualnej
możliwości aktualizacji produktu i konsekwnecjach korzystania z
niezaktualizowanej wersji, 
2)  pamiętaj, że Klient może reklamować Twoje treści/usługi cyfrowe

 

ODPŁATNE USŁUGI I TREŚCI CYFROWE

Ważne:

W nowych przepisach:
1) wprowadzono pojęcie treści cyfrowej i usługi cyfrowej.
2) wskazano nowe zasady "reklamacji",
2) wskazano nowe zasady odstąpienia od umowy 
4) dookreślono chwilę dostarczenia treści/usługi cyfrowej



Jeśli wysyłasz newsletter i udostępniasz bezpłatnie e-booki, nagrania
wideo lub audio, PDFy lub inne treści/usługi cyfrowe w zamian za
"zostawiony e-mail", 

1) stwórz Regulamin newslettera, jeśli go prowadzisz
2) daj możliwość odpłatnego nabycia treści udostępnianych w ramach
newslettera (jako alternatywa do bezpłatnego pobrania np. e-booka w
zamian za dane osobowe),
3)  wprowadź zmianę w formularzu zapisu na newsletter,
4) dobrze opisuj produkt, który udostępniasz na stronie. Klient może
"reklamować " niezgodność produktu z opisem.

 

NEWSLETTER ZA PREZENT (NP. E-BOOK)

wie kto wysyła newsletter,
akceptuje Regulamin newslettera
wie, że może skorzystać z odpłatnej wersji

Wskazówka dot. formularza zapisu:

 Pamiętaj, żeby z formularza zapisu wynikało, że osoba zapisująca
się na newsletter:

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 



 

NOWE ZASADY REKLAMACJI I GWARANCJI

Od 1 stycznia zmieni się cały przebieg procesu dotychczasowje
"reklamacji".

Zmiany te są też korzystne dla Sprzedawcy:
1) w pierwszej kolejności bowiem Klient będzie mógł domagać się
przywrócenia towaru do zgodności z umową przez jego naprawę lub
wymianę. 
2) dopiero później, jeśli naprawa czy też wymiana nie dojdzie do skutku/
okażą się nieopłacalne, klient będzie mógł żądać obniżenia ceny lub
odstąpić od umowy. 

W przypadku gwarancji, warto zwracać dużą uwagę na to, co obiecujesz
w reklamie. Gwarancje nie może być mniej korzystna niż to, do czego się
w niej zobowiązywałeś.

Dodatkowo, warto zweryfikować swoją gwarancję, tzn. czy zawiera
wszystkie wymagane informacje takie jak:
1)wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy
sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki
ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie
ma wpływu na te środki ochrony prawnej;
2) nazwę i adres gwaranta; 
3) opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc
skorzystać z gwarancji;
 4) wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja; 
5) warunki gwarancji.”

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 



 

ZWERYFIKOWANE OPINIE

Przepisy mają na celu również walkę z fałszywymi opiniami. 

W tym zakresie należałoby stworzyć/przygotować Politykę weryfikowania
opinii. 

Zgodnie  bowiem z wymaganiami, należy wskazać:

informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby
publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego
produktu lub go nabyli – w przypadku przedsiębiorcy, który umożliwia
dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach;

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 



Celem zmian jest wprowadzenie czytelności cen i szybkiej oceny przez
Klientów, czy promocja jest naprawdę promocją.

Znasz tę sytuację, gdy produkt w promocji tydzień wcześniej był dużo
tańszy? 

Teraz takie działania będą bardzo utrudnione.

Dlaczego?

Podstawowa zasada brzmi następująco:

Obok przecenionej ceny, przedsiębiorca będzie musiał wskazać najniższą
cenę, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed promocją.

 

PROMOCJE I OBNIŻKI CEN

Wskazówka:

Jeśli prowadzisz swój sklep internetowy w ramach Woocomerce,
pojawiła się już nowa wtyczka WP DESK Omnibus, która
automatycznie informuje Klienta zgodnie z najnowszymi wymogami
o najniższej cenie.
 

RADCA PRAWNY KINGA KONOPELKO
 



To jeszcze nie wszystko.  Do innych ważnych zmian należą
m.in.: 
1) wprowadzenie szerszej ochrony dla przedsiębiorców na
prawach konsumenta;
2) nowe zasady odstąpienia od umowy;
3) nowe zasady liczenia terminu przedawnienia roszczeń
(korzystniejsze dla kupującego);
4) zmiana podstaw prawnych.

 

INNE ZMIANY
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minimalną liczbą pól do uzupełnienia,
aktualizacjami przez rok
wsparciem on-line

Sprawdzam PAKIETY dokumentów z:

Jak dostosować się do nowych przepisów?
Przypomnij sobie o tym, na jaki model się zdecydowałeś.

SAMODZIELNIE wdrażam 
 

Zlecam indywidualne wdrożenie

http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzeda%C5%BCy
http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzedazy


KROK 5KROK 5KROK 5
   
   

ODETCHNIJ Z ULGĄODETCHNIJ Z ULGĄODETCHNIJ Z ULGĄ



Niezależnie od tego, jaki model wdrożenia wybierzesz,
pamiętaj, że podjęcie świadomych działań jest
ważne dla Ciebie i Twojego biznesu. 

Wiem, że może Ci się wydawać, że nie masz na to ani
czasu, ani siły ani chęci, ale jestem pewna, że jeśli
tylko podejmiesz decyzję i pójdą za nią konkretne
kroki - uda Ci się zamknąć temat szybciej niż
myślisz.

Wiem, że poczujesz ulgę, gdy uda Ci się odhaczyć to
zadanie jako zrealizowane.  

Jestem też pewna, że da Ci to poczucie spokoju,
satysfakcji i zadowolenia z tego, że przygotowałeś się
na zmiany i nie musisz po 1 stycznia w panice
poszukiwać kogoś, kto szybko Ci w tym pomoże.

Możesz działać inaczej. Możesz planować zmiany 
w swojej firmie i mieć na nie wpływ.

Chwial na oddech w biznesie jest potrzebna
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Jeśli będziesz miał dodatkowe
pytania, będziesz potrzebował

indywidualnego wsparcia lub moich
Pakietów dokumentów,

 
Zapraszam do siebie

http://www.kingakonopelko.pl/regulamin-sprzedazy

