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Jeśli nie ma Pan/Pani pewności, czy Pana/Pani urządzenie jest urządzeniem ASV
(lub urządzeniem stwarzającym ryzyko), może Pan/Pani to sprawdzić, dzwoniąc na
niżej podany numer hotline dla swojego kraju.

Hotline : +48 22 121 6423

