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PILARKI HUSQVARNA JESIEŃ 2017

PILARKA H560 XP®/XP®G
Pilarka dla profesjonalistów. Przełomowa konstrukcja i innowacyjne rozwiązania umożliwiają jej 
wydajną, wygodną eksploatację. Technologia silnika X-Torq® zapewnia więcej mocy, mniejsze zużycie 
paliwa i obniżoną emisję zanieczyszczeń. RevBoost™ zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły 
łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania. 59,8 cm³, 3,5 kW, 33-61 cm / 13”-24”, 5,7 kg/ 5,9 kg

HUSQVARNA 560 XP® - Promocyjna cena brutto:

3 129 zł  2 849 zł  Rata: 284,90 zł
HUSQVARNA 560 XP®G - Promocyjna cena brutto:

3 379 zł  3 069 zł  Rata: 306,90 zł

PROMOCJA

PROMOCJA

PILARKA H545
Przeznaczona jest do lżejszych prac profesjonalnych drwali oraz 
rolników. Posiada nowoczesną konstrukcję i moc umożliwiającą jej 
wydajną eksploatację. Wyjątkowa technologia silnika X-Torq® zapewnia 
więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zużycie paliwa 
nawet o 20%, a emisję zanieczyszczeń – nawet o 75%. 50,1 cm³, 2,5 kW, 
33-50 cm / 13”-20”, 4.9 kg

Promocyjna cena brutto:

2 599 zł  2 399 zł
Rata: 239,90 zł

Kup wyjątkową pilarkę-zabawkę u Autoryzowanego Dilera, 
a 10 zł ze sprzedaży trafi na konto Fundacji Onkologicznej 
Alivia, która wspiera kobiety w walce z rakiem piersi!

10zł
ze sprzedanej zabawki 

na konto Fundacji 

ALIVIA

Akcja trwa od 01.10 do 31.10.2017 r. 
Szczegóły aukcji na husqvarna.pl lub na profilu    /Husqvarna Polska                            #podzielsiemoca

Weź udział także w aukcji charytatywnej 
oryginalnej pilarki Husqvarna 572 XP®, 
organizowanej w serwisie Allegro. Środki 
z aukcji w formie darowizny zasilą konto fundacji Alivia.

PODZIEL SIĘ MOCĄ

Sugerowana cena
detaliczna brutto:

3 299 zł
Rata: 329,90 zł

PILARKA H565
Dzięki wyjątkowej wydajności cięcia model 565 pozwala pracować nawet 
z użyciem długich prowadnic. Doskonałe chłodzenie i świetny system filtracji 
zapewniają nieporównywalne osiągi i prostą obsługę nawet przy najtrudniej-
szych zadaniach. Dzięki modułowi AutoTune™, układowi Air Injection™ 
i systemowi antywibracyjnemu model 565 jest mocny, a jednocześnie 
ergonomiczny, gwarantuje szybką i bezpieczną pracę. 70,6 cm³, 3,7 kW, 
zalecana długość prowadnicy 38–70 cm, 6,5 kg (bez osprzętu tnącego)

Oferta ważna od 15.09 do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

NOWOŚĆ

RATY 0%  na wszystkie maszyny i odzież ochronną od 15.09 do 30.11.2017 r.



PILARKI TAKIE JAKICH POTRZEBUJESZ

PILARKA H236
Model idealny do podkrzesywania, mniej intensywnego cięcia 
i użytku podczas prac przydomowych. Łatwy do uruchomienia 
i obsługi dzięki ergonomicznemu kształtowi.
38,2 cm³, 1,4 kW, 33-40 cm / 13”-16”, 4,7 kg

Promocyjna cena brutto:

849 zł  699 zł
Rata: 69,90 zł

PILARKA H445
Solidna pilarka uniwersalna dla tych, którzy oczekują od maszyny profesjonalnej 
jakości. Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona emisja 
zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej 
oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. Posiada funkcję Smart Start® 
oraz pompkę paliwa, które zapewniają łatwe 
uruchamianie maszyny za każdym razem. 
45.7 cm³, 2.1 kW, 33-50 cm / 13”-20”, 4.9 kg

Sugerowana cena brutto:

1 699 zł
Rata: 169,90 zł

PILARKA H135
Lekka i wydajna, wyjątkowo łatwa do uruchomienia 
i manewrowania. Wyposażona w silnik X-Torq® gwarantuje 
mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji zanie-
czyszczeń. Pompka paliwa i wyłącznik samoczynnie 
powracający do pozycji wyjściowej ułatwiają rozruch.
40,9 cm³, 1,5 kW, 35-40 cm / 14”-16”, 4,4 kg 

Sugerowana cena brutto:

1 129 zł
Rata: 112,90 zł

PILARKA T425
Model T425 to lekka, kompaktowa pilarka do pielęgnacji drzew. Mocny, łatwy 
w obsłudze silnik dwusuwowy zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność 
pracy. Model wyposażony w pompkę paliwa, ułatwiającą uruchamianie silnika 
oraz mocowany z boku napinacz piły łańcuchowej. 
25.4 cm³, 0.96 kW, 25 cm / 10”, 3 kg

Sugerowana cena brutto:

1 679 zł
Rata: 167,90 zł

HUSQVARNA JESIEŃ 2017 PILARKI

AKCESORIA

Olej do silników 
dwusuwowych LS+ 
Mieszanka paliwowa na bazie LS+ wydziela bardzo 
mało szkodliwego dymu oraz posiada bardzo dobre 
właściwości smarne w komponentach silnika 
poddanych na duże obciążenia – korbowód, 
łożyska, itp. Cechy oleju zostały specjalnie 
dobrane do obciążeń w pilarkach, 
wykaszarkach, zapewniając obniżenie 
temperatury silnika i zabezpieczenie 
jego elementów przed usterkami.

Odzież Technical Extreme
Proste, nowoczesne wzornictwo, wysokiej 
jakości detale, odblaskowe logo. Guziki 
umożliwiające regulację obwodu 
końcówek rękawów. Spodnie 
z elastyczną talią 
i kieszeniami z przodu, 
jedną kieszenią z tyłu 
i rozcięciami wentylacyj-
nymi z tyłu nogawki.

Łańcuch X-CUT
Zaprojektowany i wyprodukowany 
w Szwecji z użyciem najnowszych 
technologii, poddany rygorystycznej 
kontroli jakości. Dzięki doskonałej 
ostrości, trwałości i wysokiej 
wydajności cięcia, łańcuch 
gwarantuje minimalny 
czas przestojów 
i maksymalne rezultaty.

NOWOŚĆ

PROMOCJA

10x0%
RRSO=0%

Promocyjna cena brutto:

1 889 zł

1 729 zł
Rata: 172,90 zł

PILARKA H450
Druga generacja uniwersalnej pilarki dla tych, którzy oczekują od maszyny 
profesjonalnej jakości. Łatwy rozruch również przy słabszym pociągnięciu 

za uchwyt rozrusznika i korki wlewu paliwa i oleju ze składanym uchwytem. 
Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona emisja 

zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji 
wyjściowej oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. 

50,2 cm³, 2,4 kW, 33-50 cm / 13”-20”, 4,9 kg

PROMOCJA

Oferta ważna od 15.09 do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.



OCZEKUJ
MAKSYMALNEJ OCHRONY

ODZIEŻ HUSQVARNA JESIEŃ 2017

SPODNIE OCHRONNE 
TECHNICAL EXTREME 

   Materiał i taśmy odblaskowe
   Regulacja talii na rzepy, szelki w komplecie
   Wzmocnienia z tkaniny Cordura® w kroku, 

       kolanach i kostkach
   Profilowane nogawki wraz z wzmocnioną 

       wkładką ochronną
   Technologia Tech-Knee dla podniesienia 

       komfortu i bezpieczeństwa
   Rozciągliwe 2 tylne kieszenie z wentylacją
   Przednie kieszenie oraz kieszenie na 

      nogawkach na suwak
   Dopasowany krój, paski regulujące 

      przy kostkach
   Haczyki do sznurówek, 

      na taśmie elastycznej
   Ochrona przed przecięciem: 

       Klasa 1, 20 m/s

Nr katalogowy: 
582 34 08 -xx (XS-XXL)

Rata: 71,45 zł
Cena: 1 429 zł

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH 
TECHNICAL EXTREME 

   Wzmocnienia - Cordura® z odblaskami i taśmy odblaskowe
   Wzmocnienia od łokcia do nadgarstka 
   Profilowane rękawy
   Regulacja mankietów na rzep
   Otwory wentylacyjne na dole pleców
   Suwaki wentylacyjne pod pachami
   2 wyściełane kieszenie na piersiach
   Kieszonka na suwak na lewym rękawie
   Elastyczny ściągacz w talii i dolnej części i dopasowany krój
   Dostępna w wersji damskiej

Nr katalogowy: 582 33 10 -xx (S-XXL)

Rata:

59,95 zł
Cena: 1 199 zł
Wersja damska:
582 34 07 -xx (XS-M) 

Rata:

52,95 zł
Cena: 1 059 zł

SPODNIE OCHRONNE 
TECHNICAL

   Profilowane nogawki
   Wzmocnienia z tkanin Cordura® 

      i Aramide w kolanach i kostkach
   Wzmocniona wkładka ochronna
   Przednie kieszenie na suwak
   Podłużna kieszeń na nogawce 
   Kieszeń na nogawce
   2 tylne kieszenie z wentylacją
   Taśmy odblaskowe
   Rozciągliwe tkaniny i dopasowany krój
   Dostępna rozmiarówka +7cm/-7cm
   Spełnia normę EN 381 Klasa 1, 20 m/s

Nr katalogowy do pasa:
582 33 35-xx 

Rata:

52,45 zł
Cena: 1 049 zł 
Nr katalogowy ogrodniczki:
582 33 36-xx

Rata: 52,95 zł
Cena: 1 059 zł

KURTKA DO PRAC
LEŚNYCH TECHNICAL

   Rozciągliwy materiał i taśmy 
      odblaskowe

   Wzmocnienia z tkanin Cordura® 
       i Aramide od łokcia do nadgarstka

   Profilowane rękawy
   Regulacja mankietu na suwak
   Otwory wentylacyjne na dole pleców
   Suwaki wentylacyjne pod pachami
   Elastyczny ściągacz w talii 

      i dolnej części
   2 wyściełane kieszenie na piersiach
   Dopasowany krój

Nr katalogowy: 
582 33 21-xx (S-XXL) 

Rata:

48,45 zł
Cena: 969 zł

SPODNIE OCHRONNE 
FUNCTIONAL KLASA 2

   Wzmocnienia z tkaniny Cordura® 
      w kolanach i kostkach

   Taśmy odblaskowe
   Wzmocniona wkładka ochronna
   Kieszeń podłużna na nogawce
   Przednie kieszenie na suwak
   Regularny krój
   Spełniają normę EN 381 

      Klasa 2. 24 m/s.

Nr katalogowy: 
582 33 19-xx (46-62)

Rata:

42,95 zł
Cena: 859 zł

SPODNIE OCHRONNE 
FUNCTIONAL 

   Wzmocnienia z tkaniny Cordura® 
      w kolanach i kostkach

   Taśmy odblaskowe
   Wzmocniona wkładka ochronna
   Kieszeń podłużna na nogawce
   Przednie kieszenie na suwak
   Regularny krój
   Spełniają normę 

      EN 381 Klasa 1, 20 m/s 

Nr katalogowy do pasa: 
582 33 17-xx (46-62)

Rata:

30,45 zł
Cena: 609 zł
Nr katalogowy
ogrodniczki: 
582 33 20-xx

Rata:

32,95 zł
Cena: 659 zł

KURTKA DO PRAC LEŚNYCH 
FUNCTIONAL 

   Wzmocnienia z tkaniny Cordura® 
      na mankietach

   Regulacja mankietu na zatrzask 
   Suwaki wentylacyjne
   Taśmy odblaskowe
   2 kieszenie na piersi
   Elastyczny ściągacz w talii 

      i dolnej części
   Regularny krój
   100% micro poliester

Nr katalogowy: 
582 33 14-xx (S-XXL)

Rata:

23,95 zł
Cena: 479 zł

20x0%
RRSO=0%



WYKOŚ TO Z KLASĄ

WYKASZARKA 336FR
Jej wszechstronność sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem dla osób 
chcących korzystać jednocześnie z zalet obu produktów – wykaszarki i 
wycinarki. Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc oraz znaczną oszczędność paliwa. 
Tłumienie drgań LowVib® zapewnia maksymalny komfort pracy. W komplecie 
z głowicą żyłkową, nożem do trawy i tarczą tnącą. 34,6 cm3, 1,4 kW, 7,0 kg

Sugerowana cena brutto:

2 299 zł  Rata: 229,90 zł

WYKASZARKA 345FR
Pełni funkcję zarówno wykaszarki, jak i wycinarki. Silnik X-Torq® to duża moc i mniejsze zużycie 
benzyny. Tłumienie drgań LowVib® zapewnia maksymalny komfort pracy oraz kontrolę nad 
maszyną. W komplecie z głowicą żyłkową, nożem do trawy i tarczą tnącą. 45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg

Sugerowana cena brutto:

3 399 zł  Rata: 339,90 zł

Oferta ważna od 15.09 do 30.11.2017 r. lub wyczerpania zapasów.

HUSQVARNA JESIEŃ 2017 WYKASZARKI

WYKASZARKA 525RX
Mocna, lekka i wygodna wykaszarka. Bezlitosna dla trawy 

i zarośli, przyjazna dla Ciebie. 25,4 cm³, 1 kW, 4,9 kg

Promocyjna cena brutto:

1 739 zł

  1 599 zł
Rata: 159,90 zł

WYKASZARKA 129R
Łatwa w uruchamianiu dzięki funkcji Smart Start®. Po wyłączeniu 
maszyny, wyłącznik samoczynnie powraca do pozycji wyjściowej, 
umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch. 27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg 

Sugerowana cena brutto:

1 389 zł   Rata: 138,90 zł

POLECAMY ORYGINALNE AKCESORIA

Odzież do wykaszania
Komplet wykonany z wytrzy-
małego materiału z dodatkowymi 
wzmocnieniami w miejscach 
najbardziej narażonych. Otwory 
wentylacyjne oraz odblaskowe 
elementy.

Rękawice Classic
Wytrzymałe 
w uniwersalnym rozmiarze. 
Spód z garbowanej skóry
koziej, z wierzchu tkanina
spandex. Mocne mankiety
zapinane na rzepy.

Ochronniki słuchu 
z osłoną z plexi
Szeroki pałąk umożliwia 
lepszą regulację oraz 
zmniejsza ucisk głowy. 
Wykonane są z odpornego 
na wstrząsy tworzywa ABS, 
osłona oczu - z poliwęglanu.

10x0%
RRSO=0%

PROMOCJA

RATY 0%  na wszystkie maszyny i odzież ochronną od 15.09 do 30.11.2017 r.



DMUCHAWA 125 BVx
Wydajna dmuchawa ręczna, która łączy w sobie bardzo wysoką 
moc wydmuchu oraz łatwość użytkowania. Idealna do prac 
przydomowych. Dobrze wyważona i poręczna dzięki wylotowi 
powietrza w linii uchwytu. Łatwe uruchamianie dzięki technologii  
Smart Start®. Dostarczana z płaską i okrągłą dyszą. W komplecie 
zestaw do odkurzania. 28 cm³, 12 m3/min, 4,35 kg

Sugerowana cena brutto:

1 469 zł   
Rata: 146,90 zł

SPRZĘT, KTÓRY 
PO PROSTU WYMIATA

DMUCHAWA 525 BX
Cicha, wydajna dmuchawa ręczna dla profesjonalistów, 
z funkcjami ułatwiającymi pracę np. efektywną 
i wygodną obsługę. 25,4 cm3, 13 m3/min, 4,3 kg

Promocyjna cena brutto:

1 699 zł

1 549 zł
Rata: 154,90 zł

NOŻYCE 122HD60
Ciche i lekkie nożyce do żywopłotu, do prac przydomowych, 
z funkcjami ułatwiającymi pracę, takimi jak Smart Start® 
i regulowany tylny uchwyt. 21,7 cm³, 0,6 kW, 59 cm, 4,9 kg

Sugerowana cena brutto:

1 359 zł  
Rata: 135,90 zł

DMUCHAWY HUSQVARNA JESIEŃ 2017

Oferta ważna od 15.09 do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA

10x0%
RRSO=0%

RATY 0%  na wszystkie maszyny i odzież ochronną od 15.09 do 30.11.2017 r.



POZNAJ NASZE MASZYNY 
AKUMULATOROWE

PODKASZARKA 115iL 
Do wykaszania obrzeży trawnika lub niewielkich obszarów trawy 
trudnej do wykoszenia kosiarką. 36V, koszony obszar ø 33 cm, 3,5 
kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki trybowi savE™.

Sugerowana cena brutto:

1 299 zł  Rata: 129,90 zł
(W zestawie z ładowarką i baterią)

PILARKA 120i 
Sprawdza się znakomicie przy ścinaniu mniejszych drzew oraz podkrzesywaniu i obcinaniu 
gałęzi w Twoim ogrodzie. 36V, długość prowadnicy 30 cm, 3,0 kg bez akumulatora i układu 
tnącego. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

Sugerowana cena brutto:

1 149 zł  Rata: 114,90 zł
(W zestawie z ładowarką i baterią)

DMUCHAWA 436LiB 
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem 
natychmiastowego uruchamiania i trybem większej mocy. 
Mocna, cicha i prosta w obsłudze dzięki technologii litowo-
jonowej. 36 V, przepływ powietrza 650 m3/h, 2,4 kg bez 
akumulatora, blokada obrotów i tryb większej mocy.

Sugerowana cena brutto:

1 349 zł  
Rata: 134,90 zł

NOŻYCE 115iHD45
Świetny wybór, jeżeli chcemy podcinać krzewy 
oraz mniejsze i większe żywopłoty. 36,5V, prędkość cięcia 3000 cięć/min, 
3,2 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki trybowi savE™.

Sugerowana cena brutto:

1 149 zł  Rata: 114,90 zł
(W zestawie z ładowarką i baterią)

PILARKA 436Li  
Dla cieśli, sadowników i innych wymagających użytkowników. Typowe prace, 
podkrzesywanie i ścinka mniejszych drzew. Lekka, bardzo łatwa w obsłudze, 
niewymagająca narzędzi. 36 V, długość prowadnicy 30-35 cm, 2,7 kg bez 
akumulatora i układu tnącego. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

Sugerowana cena brutto:

1 469 zł  
Rata: 146,90 zł

Oferta ważna od 15.09 
do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

HUSQVARNA JESIEŃ 2017 URZĄDZENIA BATERYJNE

10x0%
RRSO=0%

AKCESORIA

AKUMULATOR BLi10
Akumulator o dużej mocy, 
do użytku w przydomowym 
ogrodzie. Długi czas pracy 
pomimo niewielkich rozmiarów. 
Najlepiej sprawdzi się przy 
pracy z maszynami Husqvarna 
z serii 100, z wyjątkiem pilarki.
Skuteczne chłodzenie, 3 lampki 
kontrolne ładowania.

Ładowarka QC 330
Ładowarki do baterii 
litowo-jonowych zapewniają 
szybkie i inteligentne 
ładowanie. 

AKUMULATOR BLi20
Akumulator o dużej mocy, do 
użytku w przydomowym ogrod-
zie. Długi czas pracy pomimo 
niewielkich rozmiarów. Najlepiej 
sprawdzi się przy pracy z 
maszynami Husqvarna z serii 
100, łącznie z pilarką.Skuteczne 
chłodzenie, 3 lampki kontrolne 
ładowania.

Wymienny akumulator
pasuje do maszyn ręcznych 

oraz kosiarki pchanej 

Wysoka wydajność
i niski ciężar

Praca bez spalin

Prosta
i intuicyjna obsługa



ADRES DILERA

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki 
towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi 
na stronie www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.pl

CZAS NA JESIENNE 
PRZEGLĄDY…
Dlaczego warto 
regularnie serwisować 
sprzęt w autoryzowanym 
serwisie Husqvarna?

Regularny serwis wydłuża żywotność i funkcjonalność sprzętu 
oraz ogranicza niepotrzebne przestoje w użytkowaniu maszyny
Mechanicy w serwisach posiadają doświadczenie i wiedzę 
techniczną wspieraną szkoleniami na temat produktów Husqvarna
Serwisy stosują właściwą technologię napraw, oryginalne cześci 
zamienne oraz akcesoria Husqvarna
Po naprawie otrzymasz Protokół Serwisowy -  wiesz dokładnie 
co było zrobione w Twojej maszynie
Usługi są objęte gwarancją, potwierdzoną w dokumentach serwisowych
Wiele serwisów oferuje transport maszyny do serwisu z dowozem 
powrotnym (zadzwoń i zapytaj swojego Dilera o taką usługę) 

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego  powiadamiania 
Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy 
Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy 
w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 900 zł, całkowita kwota do zapłaty 900 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 
0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 9 miesięcznych równych rat w wysokości 90 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.03.2017 na reprezentatywnym 
przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych 
przez Bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.CARaty.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał nie stanowi oferty Banku w rozumieniu 
art. 66 KC. Oferta ważna od 15 września do 30 listopada 2017 r. Punkty należące do sieci Husqvarna, na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upoważnione do wykonywania czynności 
faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/ usług.

Wszystkie podane w niniejszej publikacji ceny są sugerowanymi cenami brutto i mogą ulec zmianie.


