EURO

BIURO
OD 1999

Zaopatrujemy biura i sklepy w najwyższej jakości sprzęt.
Oferujemy niezawodne urządzenia biurowe, takie jak
kserokopiarki cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki,
niszczarki uznanych na świecie producentów. Państwa sklep
możemy zaopatrzyć w nowoczesne kasy fiskalne i drukarki,
wagi elektroniczne, skanery i czytniki kodów kreskowych,
metkownice i wiele innych niezbędnych w prowadzeniu biznesu
urządzeń. Dodatkowo zajmujemy się serwisem i profesjonalnym
doradztwem wyżej wymienionego sprzętu.

DLACZEGO MY
Sprawdzony serwis
Nowoczesne produkty
Fachowe doradztwo
Posiadamy najsilniejszy serwis sprzętu biurowego w regionie. Nasi serwisanci mają
wieloletnią praktykę w branży. Wszyscy bierzemy udział w cyklicznych szkoleniach
organizowanych przez importerów sprzętu, poznając najnowsze konstrukcje na
rynku. Docieramy do klientów zamiejscowych praktycznie w 24 godziny od momentu
zgłoszenia. Dodatkowe profity klienci mogą uzyskać podpisując umowę serwisową.
Zapewnia ona lepsze ceny usług i priorytetowe traktowanie klienta.

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP B&W A4
Ricoh MP201SP
Urządzenie Ricoh MP 201 SP formatu A4,
to idealne rozwiązanie dla małych firm, w których
liczy się jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni
biurowej. Urządzenie bardzo małych gabarytów
posiada wszystkie zalety dużych urządzeń:
drukowanie i kopiowanie z prędkością
20str./min
duplex

1 900 zł netto
1 500 zł netto

dwustronny podajnik dokumentów
gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 20 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

gwarancja 12 miesięcy

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub
folderu sieciowego

przebieg do 100 tys. stron

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 8 000 stron) - 85,00 zł netto

Ricoh MP301SP
Urządzenie Ricoh MP 301 SP formatu A4
to idealne rozwiązanie dla małych firm, w których
liczy się jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni
biurowej. Urządzenie bardzo małych gabarytów
posiada wszystkie zalety dużych urządzeń:
drukowanie i kopiowanie z prędkością
30str./min
duplex

2 500 zł netto
1 800 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 15 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

gwarancja 12 miesięcy

przebieg do 100 tys. stron

dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub
folderu sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 8 000 stron) - 90,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP B&W A4
Ricoh IM350
Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, drukujące z prędkością
35 str./min. pozwala zautomatyzować codzienne procesy w zakresie
obiegu dokumentów. Dotykowy panel operacyjny o przekątnej 10,1 cala
umożliwia intuicyjną obsługę, a zintegrowany podajnik dokumentów
pozwala zaoszczędzić czas poprzez skanowanie dwustronnych oryginałów
w jednym przebiegu. Pierwszy wydruk jest gotowy w niecałe sześć sekund.
Urządzenie może zostać wyposażone w opcjonalny zszywacz zewnętrzny.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
35str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

3 900 zł netto

gwarancja 36 miesięcy
urządzenie fabrycznie nowe

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub
folderu sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 14 000 stron) - 140,00 zł netto

Sharp MX-B350W
Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-B350W
A4 zapewnia szybkie i wygodne drukowanie, kopiowanie i
skanowanie z prędkością 35 str./min przy zachowaniu pełnej
szybkości i wydajności, jakiej można oczekiwać od większego
urządzenia, ale wystarczająco małego by można korzystać z
niego w dowolnym miejscu

drukowanie i kopiowanie z prędkością
35str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

2 900 zł netto

gwarancja 36 miesięcy
urządzenie fabrycznie nowe

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub
folderu sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 30 000 stron) - 280,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP B&W A3
Ricoh MP 2501/2001SP
MP 2501/2001SP to monochromatyczne urządzenie
wielofunkcyjne formatu A3 z rozszerzoną
funkcjonalnością, dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu
kontrolerowi GWNX, który w konfiguracji z opcjonalnym
dyskiem twardym, otwiera nowe możliwości w zakresie
zarządzania, kontroli, drukowania, kopiowania,
skanowania oraz faksowania dokumentów.

3 100 zł netto
2 500 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 50 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

gwarancja 12 miesięcy

drukowanie i kopiowanie z prędkością
25/20str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

przebieg do 120 tys. stron

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 9 000 stron) - 90,00 zł netto

Ricoh MP2352/MP2852/MP3352SP
Model MP 2352/2852/3352SP to szybkie
i wydajne, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
formatu A3. Dedykowane jest do średnich i dużych grup
roboczych. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu
kontrolerowi, model ten zapewnia zaawansowane funkcje
drukowania, kopiowania, skanowania.

3 900 zł netto
2 900 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 50 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

gwarancja 12 miesięcy

przebieg do 150 tys. stron

drukowanie i kopiowanie z prędkością
23/28/33str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 11 000 stron) - 110,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP B&W A3
Ricoh IM2702
Nowa seria urządzeń monochromatycznych do formatu A3.
Prędkość druku 27 stron na minutę, skanowanie w kolorze
sprawiają że urządzenia doskonale sprawdzą się zarówno w
małych jak i dużych firmach.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
27str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy

3 800 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

urządzenie fabrycznie nowe

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 12 000 stron) - 140,00 zł netto

Sharp AR6020n
Nowy model AR-6020N to szybkie, gotowe do pracy w sieci,
monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3 o uniwersalnej
konstrukcji. Ta maszyna zapewnia dostęp do zaawansowanych
funkcji, oferuje imponującą jakość i całą gamę rozwiązań
podnoszących wydajność - wszystko na miarę możliwości nawet
małej grupy roboczej. To idealne rozwiązanie zaspokajające
codzienne potrzeby związane z drukiem monochromatycznym,
skanowaniem w kolorze oraz kopiowaniem..

drukowanie i kopiowanie z prędkością
20str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

3 500 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

urządzenie fabrycznie nowe
z RADFem

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 20 000 stron) - 220,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP B&W A3
Ricoh MP 2555SP
Model MP 2555SP to szybkie i wydajne, monochromatyczne
urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, w kompaktowej i
nowoczesnej obudowie. Dedykowane jest do średnich i dużych
grup roboczych, które nastawione są na zwiększenie
przepływu pracy z dokumentem i wyeliminowanie ograniczeń
funkcjonalności drukarek lokalnych o niskiej funkcjonalności.
Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model
ten zapewnia zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania,
skanowania.

9 500 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

urządzenie fabrycznie nowe
w cenie: toner, RADF

drukowanie i kopiowanie z prędkością
25 str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 24 000 stron) - 240,00 zł netto

Sharp MX-M2630
Urządzenie drukuje z prędkością 26 stron na minutę oraz
w mgnieniu oka łączy się z urządzeniami mobilnymi.
Zabezpieczenia są silne, ale nieskomplikowane. W urządzeniu
zastosowaliśmy również duży ekran dotykowy, którego
wygląd można zmieniać i który daje natychmiastowy dostęp do
wszystkich funkcji. A ponieważ każdy pracuje inaczej,
ułatwiliśmy personalizację ekranu, dzięki czemu każdy
członek zespołu może stworzyć własną stronę główną.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
26str./min
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

8 900 zł netto

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
urządzenie fabrycznie nowe
w cenie: toner, RADF, szuflada, sieciowego

gwarancja 36 miesięcy

stolik

EKSPLOATACJA: toner oryginalny (na 40 000 stron) - 380,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP KOLOROWE A4
Ricoh MP C305SP
Urządzenia MFP A4, Ricoh Aficio MP C305SP/MP C305SPF
oferują funkcje drukowania, skanowania i kopiowania w
kolorze, które pozwalają na zapewnienie Ci komfortu pracy.
Dzięki zastosowaniu uchylnego 4,3-calowego panela
dotykowego, operacje są bardzo proste. Platforma nowej
generacji firmy Ricoh, w tym nowego kontrolera GWNX, daje
takie same możliwości jak te, w nowo wprowadzonych
urządzeniach formatu A3.

2 600 zł netto
1 900 zł netto

drukowanie i kopiowanie z prędkością
30str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 50 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

gwarancja 12 miesięcy

przebieg do 120 tys. stron

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 12 000 stron) - 200,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 4 000 stron) - 200,00 zł netto

RICOH IM C300
Kompaktowe wymiary oraz jednoprzebiegowy podajnik
oryginałów to tylko niektóre z szeregu zalet modelu IM C300.
Urządzenie charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, jest
także przyjazne dla środowiska dzięki niskiemu poborowi energii.
Wyposażone zostało w intuicyjny panel operacyjny, a także szereg
przydatnych funkcji takich jak druk z urządzeń mobilnych.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
30str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

5 900 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

urządzenie fabrycznie nowe
w cenie: tonery

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 17 000 stron) - 180,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 6 000 stron) - 260,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP KOLOROWE A3
Ricoh MP C2051 / MP C2551
Ricoh MPC2051 pełnią funkcję wydajnych sieciowych
drukarek laserowych, skanerów, ekonomicznych kopiarek i
faksów. Wyróżniają się wysoka jakością wydruku kolorowego
oraz monochromatycznego. Urządzenia posiadają dotykowe
panele sterowania, które bardzo usprawniają pracę i
zwiększają jej wydajność.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
20/25str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

3 600 zł netto
2 500 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 50 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

gwarancja 12 miesięcy

przebieg do 120 tys. stron

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 10 000 stron) - 170,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 9 500 stron) - 350,00 zł netto

RICOH MPC2003/MPC2503/MPC2011
MP C2003 i MP C2503 to wydajne urządzenia wielofunkcyjne
kolorowe formatu SRA3, zapewniające rozszerzone funkcje
zarządzania i kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania,
dzięki wbudowanemu kontrolerowi GWNX w konfiguracji z dyskiem
twardym. Modele te wyst€pują w dwóch wersjach – SP i ZSP. Różnią
się one wykorzystywanym panelem dotykowy o przekątnej 9 cali z
czytnikiem USB/SD ( w wersji SP) lub 10,1 cala z systemem android (
w wersji ZSP).

4 600 zł netto
3 200 zł netto

gwarancja 36 miesięcy

przebieg do 50 tys. stron
nowe materiały eksploatacyjne

gwarancja 12 miesięcy

przebieg do 120 tys. stron

drukowanie i kopiowanie z prędkością
20/25str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów
skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 15 000 stron) - 180,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 9 500 stron) - 360,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

KOPIARKI/URZĄDZENIA MFP KOLOROWE A3
Ricoh IMC2000
Nowa rodzina produktów oferuje funkcje i ulepszenia
zwiększające produktywność, takie jak skanowanie
bezpośrednio do poczty e-mail lub dedykowanych folderów w
sieci, oraz zapewnia najnowocześniejsze zabezpieczenia i
opcje połączenia między urządzeniami. Nasze inteligentne
urządzenia ewoluują wraz z rosnącym zapotrzebowaniem w
Twojej firmie dzięki technologii, która jest prosta, bezpieczna,
skalowalna oraz zapewnia zrównoważony rozwój.

drukowanie i kopiowanie z prędkością
20str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

9 900 zł netto

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

gwarancja 36 miesięcy

urządzenie fabrycznie nowe
w cenie: tonery, stolik, adf

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 16 500 stron) - 250,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 10 500 stron) - 390,00 zł netto

Sharp MX4071
Kolorowe urządzenie MX-4071 A3 to rozbudowany system
wielofunkcyjny współpracujący z licznymi rozwiązaniami
programowymi, które optymalizują produktywność zespołu w
każdym czasie i miejscu. Logowanie Single Sign-On do usług w
chmurze, komunikacja z urządzeniami mobilnymi poprzez Wi-Fi, NFC
lub Kod QR, bezpośredni druk plików MS Office z pamięci USB oraz
skanowanie połączone z OCR do przeszukiwalnych plików PDF i MS
Office gwarantują sprawny przepływ zadań

drukowanie i kopiowanie z prędkością
40str./min (mono/kolor)
duplex
dwustronny podajnik dokumentów

cena na tel.

gwarancja 36 miesięcy

urządzenie fabrycznie nowe
w cenie: tonery, stolik, adf

skaner sieciowy kolorowy z wysłaniem
zeskanowanych obrazów do maila lub folderu
sieciowego

EKSPLOATACJA: toner oryginalny bk (na 40 000 stron) - 410,00 zł netto
toner oryginalny C,M,Y (na 24 000 stron) - 590,00 zł netto
+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

NISZCZARKI
MODEL

MODEL/CENA

TARNATOR
PLUS

ILOŚĆ CIĘTYCH
KARTEK

POJEMNOŚĆ
KOSZA W
LITRACH

MOC SILNIKA W
WATACH

355x206x474

10

15

180
7,8 kg

357x272x570

10

18

320
14 kg

356x295x562

10

20

300
13 kg

P.-5/
T-5/E-4/
F-2

3x20
12

20

280

640,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C2

P..-5/O-2/
T-5/E-4/
F-2

2x12

640,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C1A

P.-5/O-1/
T-1/E-1/
F-2

2x8

690,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C1

ROZMIAR ŚCINEK/
POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA

2x15

465,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C9

WYMIARY/
WAGA

340x263x560
12,4 kg

P-5/
T-5/E-4
F-2

2x12
352x270x568

14

810,00 ZŁ NETTO

20

330
13,7 kg

P-5/O-2
T-5/E-4
F-2

+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

NISZCZARKI
MODEL

MODEL/CENA

TARNATOR
C7

ILOŚĆ CIĘTYCH
KARTEK

POJEMNOŚĆ
KOSZA W
LITRACH

MOC SILNIKA W
WATACH

400x310x650

19

30

560
21,5 kg

400x310x686

20

30

560
30 kg

400x310x693

34

30

560
23,2 kg

P-4/O-3
T-4/E-3/
F-1

2x10
20

35

700

1290,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C8X

P-5/O-2/
T-4/E-3/
F-1

4x35

1360,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C8

P-5/O-4/
T-5/E-4/
F-2

3x23

970,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C7S

ROZMIAR ŚCINEK/
POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA

2x10

1030,00 ZŁ NETTO

TARNATOR
C7A

WYMIARY/
WAGA

450x390x670
26 kg

P.-5/O-4
T-5/E-4
F-2

1x5
450x390x670

10

2800,00 ZŁ NETTO

35

560
26 kg

P-7/
T-6/E-5
F-3

+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
W większości przypadków dzierżawa kserokopiarek jest rozwiązaniem tańszym niż zakup.
Nie angażuje środków własnych na zakup i serwis, za to pozwala cieszyć się doskonałą jakością
wydruków i wysokim komfortem pracy na najnowocześniejszych urządzeniach kopiująco-drukującoskanujących. Dzierżawę zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. W ofercie
posiadamy kserokopiarki formatu A4, A3, czarno-białe i kolorowe z różnymi opcjami, prędkościami
oraz wyposażeniem. Nasi specjaliści wybiorą dla Państwa najlepszą opcję i dopasują urządzenie
do Państwa wymagań.

Nie wydawaj pieniędzy na zakupu
i dostawę urządzeń
Płać tylko za wykonane wydruki
Proste zasady i warunki umowy
Bezpłatny serwis
Bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń
Bezpłatne materiały ekspolatacyjne

MINIMALNA MIESIĘCZNA
KWOTA

KOSZT WYDRUKU STRONY A4
CZARNO-BIAŁEJ

KOSZT WYDRUKU STRONY A4
KOLOROWEJ

120,00 zł netto

0,06 zł nett

0,45 zł netto

200,00 zł netto

0,05 zł netto

0,40 zł netto

300,00 zł netto

0,04 zł netto

0,35 zł netto

+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Zakup sprzętu biurowego takiego jak drukarka, kopiarka lub urządzenie wielofunkcyjne wiąże się
z koniecznością ciągłej wymiany materiałów eksploatacyjnych. W zależności od wybranego modelu
drukarki, mogą to być tusze lub tonery, które mają określoną wydajność. Jeszcze przed
dokonaniem kupna urządzenia warto rozeznać się, czy materiały do wybranego modelu
są powszechnie dostępne i w jakich cenach można je nabyć. W naszej ofercie posiadamy pełen
asortyment materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Kontaktując się z nami w sprawie zakupu tonera lub tuszu, wystarczy podać model urządzenia,
do którego dobierzemy odpowiedni ich rodzaj. Zamówione materiały dostarczymy błyskawicznie
i bezpłatnie na terenie Torunia.

+48-56-6599184
eurobiuro@torun.home.pl
87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 39

www.eurobiurotorun.pl

87-100 Toruń
ul. Dziewulskiego 39
+48-56-6599184
www.eurobiurotorun.pl
eurobiuro@torun.home.pl

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu
Cywilnego. Euro Biuro s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Wygląd towarów może nieznacznie odbiegać od
rzeczywistości. Euro Biuro s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w katalogu. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Cena
nie zawiera podatku VAT. Niniejszy materiał stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i należy do Euro Biuro s.c.
Kopiowanie, publikowanie, powielanie lub wykorzystywanie niniejszego materiału lub jakichkolwiek jego fragmentów bez pisemnej
zgody Euro Biuro s.c jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego.

