
 

WARUNKI UŻYTKOWANIA 

TimeforMachine - Warunki użytkowania 

PRZEGLĄD 

Portal jest administrowany przez firmę TimeforMachine. Słowa „my”, „nas” i „nasz” na stronie 
internetowej są stosowane do TimeforMachine. TimeforMachine oferuję tę stronę 
internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i dostępne usługi użytkowniku, pod 
warunkiem zaakceptowania wszystkich przepisów, zasad, ostrzeżeń i zaznaczonych dalej 
reguł. 

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu, zgadzasz się na naszą 
„Usługę” i zgadzasz się do przestrzegania następujących warunków („Warunki użytkowania”, 
„Warunki”), w tym dodatkowych warunków, zasad i przepisów wymienionych w tym 
dokumencie i/lub dostępnych pod linkiem. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą 
wszystkich użytkowników Portalu, czyli wszystkich użytkowników, którzy są gośćmi, 
dostawcami, klientami kupującymi, handlowcami albo twórcami treści. 

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed korzystaniem z naszego Portalu. 
Zwiedzając dowolną część witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie 
niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami 
niniejszej umowy, nie możesz przejść do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. 
Jeżeli niniejsze Warunki użytkowania traktujemy jako ofertę, ich akceptacja jest ściśle 
ograniczona do niniejszych warunków. 

Wszystkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do czynnej Witryny podlegają również 
Warunkom użytkowania. W każdej chwili możesz wyświetlić najnowsze Warunki 
użytkowania na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub 
wymiany dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie 
aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Musisz regularnie sprawdzać tę 
stronę pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub odwiedzanie Portalu po opublikowaniu 
nowej informacji uznane jest za akceptację tych zmian. 

Nasza Witryna jest hostowana na ShopifyInc, które zapewniają nam internetową platformę 
handlu elektronicznego, pozwalając się sprzedawać towary i usługi. 

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO 

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś osobą 
pełnoletnią zgodnie przepisów twojego kraju czy miejsca zamieszkania i potwierdzasz zgodę 
na korzystanie z tego Portalu przez osoby niepełnoletnie, znajdujące się na utrzymaniu. 

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów, 
również nie możesz naruszać żadnych przepisów jurysdykcji ogólnej (w tym praw 
autorskich) podczas korzystania z Portalu. 

Nie wolno przesyłać żadnych programów wirusowych czy żadnego kodu o charakterze 
destrukcyjnym. 

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie nadania 
Usług. 

ROZDZIAŁ 2 - PRZEPISY OGÓLNE 



Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu 
w dowolnym momencie. 

Posiadasz informacje, iż Twoje treści (za wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być 
przesyłane w postaci nie zaszyfrowanej i mogą być transmitowane przez różne sieci; oraz 
zawierać zmiany w celu dostosowania do specyfikacji połączonych sieci lub urządzeń. 
Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć. 

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, publikować, kopiować, sprzedawać albo 
wykorzystywać we własnym celu jakiejkolwiek części treści Portalu, korzystania z Usług lub 
dostępu do Portalu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem 
którego jest nadana Usługa bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje zostały dodane wyłącznie dla korzyści i 
nie wpływają w żaden inny sposób na niniejsze Warunki. 

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALIZACJA INFORMACJI 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacja na tej stronie nie jest dokładna, kompletna 
lub aktualna. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy się 
na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez 
korzystania z głównych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł 
informacji. Zaufanie do materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. 

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne 
niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany treści tego portalu w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku 
aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Wyrażasz zgodę na to że jesteś 
odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszym portalu. 

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUG I CENY 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wypowiedzenia się z nadania Usług (lub 
jakiejkolwiek jej części albo treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub żadnej strony za jakiekolwiek 
modyfikacje, zmiany cen, tymczasowe lub całkowite zawieszenie nadania Usług. 

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (W RAZIE ZASTOSOWANIA) 

Niektóre towary lub usługi udostępniają się wyłącznie online przez stronę internetową. Te 
towary lub usługi mogą mieć ograniczoną liczbę i podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie 
z naszą Polityką zwrotów. 

Dokładamy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlić kolory i wzory naszych towarów 
pojawiających się w sklepie/na witrynie. Nie możemy zagwarantować, że każdy kolor 
wyświetlany na monitorze komputera będzie dokładnie odpowiadał realnym wzorom.  

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży 
naszych towarów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi lub jurysdykcji. Możemy 
skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do 
ograniczenia liczby oferowanych przez nas towarów lub usług. Wszystkie opisy produktów 
lub ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według naszego uznania bez 
uprzedzeń. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia się z dowolnego towaru w 



dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca dowolnego towaru lub usługi, złożona na tej 
stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. 

Nie dajemy żadnych gwarancji, że jakość jakichkolwiek towarów, usług, informacji lub innych 
materiałów zakupionych lub otrzymanych, będą spełniać oczekiwaniom albo że wszystkie 
błędy w serwisie zostaną poprawione. 

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O PŁATNOŚCI I FAKTURZE 

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia jakiegokolwiek zamówienia, które było złożone u 
nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupioną kwotę na 
jedną osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Niniejsze ograniczenia mogą 
obejmować zamówienia złożone przez jedno konto klienta, jedną kartę kredytową i/lub 
zamówieniach korzystających z jednego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W 
razie dokonywania zmian lub anulowania zamówienia, możemy spróbować powiadomić 
użytkownika za pomocą e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w 
momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania 
złożenia zamówień, które według naszego uznania wydają się składane przez dealerów, 
sprzedawców lub dystrybutorów. 

Wyrażasz zgodę na to żeby podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i dane 
rozliczeniowe dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie/na naszym Portalu. 
Wyrażasz zgodę w tym momencie zaktualizować informacje o koncie i inne informacje, w 
tym adres e-mail, numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować 
transakcję i skontaktować się w razie potrzeby. 

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Polityka zwrotów. 

ROZDZIAŁ 7 - INSTRUMENTY OPCJONALNE 

Możemy nadać dostęp do innych narzędzi, których nie monitorujemy, których nie 
kontrolujemy i które nie są naszym opracowaniem. 

Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na 
zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków oraz bez 
wsparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z opcjonalnych cudzych 
narzędzi. 

Każde użycie dodatkowych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Portalu odbywa się 
wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania użytkownika, który musi upewnić się 
że zapoznał się i zatwierdził warunki, na których narzędzia są dostarczane innym dostawcą. 

Możemy również nadal oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Portalu (w tym 
wydanie nowych narzędzi i możliwości). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają 
niniejszym Warunkom użytkowania. 

ROZDZIAŁ 8 - KORZYSTANIE Z INNYCH SERWISÓW 

Niektóre treści, produkty oraz usługi dostępne na naszej stronie internetowej, mogą 
zawierać informacje obce.  

Inne linki na tej stronie mogą przekierowywać na strony internetowe, które nie są z nami 
związane. Nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację lub ocenę treści lub dokładności, 
nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obce informację 
czy strony internetowe, lub za inne materiały, towary albo usługi nadchodzące od podmiotów 
trzecich. 



Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub 
korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych operacji 
przeprowadzanych na innych stronach internetowych. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek 
operacji dokładnie zapoznaj się z zasadami i praktykami innych organizacji oraz upewnij się, 
że rozumiesz te informacje. Reklamacje, podania, obawy lub pytania dotyczące towarów 
innych producentów, muszą być skierowane do podmiotów trzecich. 

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE, INFORMACJA ZWROTNA, OPINIE I INNE UWAGI 
UŻYTKOWNIKÓW 

W razie przesyłania określonych zgłoszeń (na przykład zgłoszenia konkurencyjne) na naszą 
prośbę lub bez, przesyłasz kreatywne wzory, polecenia, propozycje, plany lub inne 
materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą, tak i w inny sposób (ogólnie 
- „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, 
tłumaczyć i w inny sposób używać w dowolnym formacie i dowolnym czasie, bez 
ograniczenia wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie powinniśmy być 
zobowiązani (1) do zachowania prywatności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłacać 
odszkodowanie za komentarze; lub (3) odpowiadać na komentarze. 

Możemy, ale nie mamy zobowiązań do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, 
które według własnego uznania uważamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, 
fałszywe, oszczercze, pornograficzne, niecenzuralne lub w inny sposób budzące 
zastrzeżenia albo naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze 
Warunki użytkowania. 

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszały żadnych praw podmiotów trzecich, 
w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, użytku publicznego lub innych 
praw osobistych lub praw własności. Również zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą 
zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub  
niecenzuralnych materiałów czy zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego 
oprogramowania, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Portalu czy 
związanej strony internetowej. Nie możesz używać niewłaściwego adresu e-mail, podszywać 
się pod inną osobę ani w inny sposób oszukiwać nas czy podmioty trzeci o pochodzeniu 
wszelkich komentarzy. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie komentarze i ich 
dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez 
Ciebie lub jakąkolwiek stronę. 

ROZDZIAŁ 10 - INFORMACJE OSOBISTE 

Przekazanie danych osobowych do Portalu podlega przepisom naszej Polityki prywatności. 
Zobacz naszą Politykę prywatności. 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA  

Zdarza się że na naszym Portalu lub w serwisie znajduje się informacja zawierająca błędy 
typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisu towarów, 
cen, ofert promocyjnych, wartości i czasu wysyłki oraz dostępności. Zastrzegamy sobie 
prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także do 
modyfikowania czy aktualizowania informacji lub odwołania zamówienia, jeśli jakiekolwiek 
informacje Portalu lub związanej z nim strony internetowej są nieprawidłowe, bez 
powiadomienia (w tym także po złożeniu zamówienia). 

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, modyfikacji czy umieścienia informacji na Portalu 
lub na związanych stronach internetowych, w tym (bez ograniczeń) informacji o cenach, za 



wyjątkiem wymaganych według reguł prawnych. Nie należy przyjmować żadnej konkretnej 
daty dodania lub aktualizacji danych Portalu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej 
w celu zaznaczenia, iż wszystkie informacje Portalu lub dowolnej powiązanej stronie zostały 
zmodyfikowane lub zaktualizowane.  

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE RODZAJE STOSOWANIA 

Za wyjątkiem przypadków zakazanych przez Warunki użytkowania, zabronione jest 
korzystanie z Portalu lub jego treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) 
namawianiu innych do popełnienia jakiegokolwiek nielegalnego działania; (c) w celu 
naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, regionalnych lub krajowych 
przepisów, zasad, reguł lub lokalnych dekretów; (d) nieprzestrzeganie naszych praw 
własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej podmiotów trzecich; (e) nękania, 
wykorzystywania, krzywdy, zniesławienia, uciskania, zastraszania lub dyskryminacji ze 
względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, 
narodowość lub niepełnosprawność; (f) dostarczenie fałszywych lub błędnych informacji; (g) 
w celu pobierania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, 
które będzie lub może zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na 
funkcjonalność lub działanie Portalu, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu 
gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu rozpowszechniania 
spamu, phishingu, pharmingu, pretekstowania, korzystania z wyszukiwarek, indeksowania 
treści lub scrapingu; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub amoralnym celu; (k) 
przeszkadzać lub omijać funkcje bezpieczeństwa Portalu czy powiązanej strony 
internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do 
zawieszenia korzystania z Portalu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie 
któregokolwiek z zakazanych zastosowań. 

ROZDZIAŁ 13 - WYCOFANIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Nie możemy zagwarantować i potwierdzić, iż korzystanie z naszych usług będzie 
nieprzerwane, szybkie, bezpieczne lub wolne od błędów. 

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane podczas korzystania z Portalu będą dokładne lub 
wiarygodne. 

Zgadzasz się, że możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługi w 
dowolnym momencie, bez uprzedzenia. 

Zgadzasz się, że korzystasz lub nie z Portalu na własne ryzyko. Usługi oraz wszystkie 
towary, które otrzymujesz za pośrednictwem Portalu, nadawane są (za wyjątkiem 
przypadków wyraźnie przez nas określonych) „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” 
do użytku, bez żadnych gwarancji lub umów jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnie określonych 
czy dostosowanych, w tym wszelkie dostosowane gwarancje lub warunki dotyczące wartości 
i jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, prawa własności i braku 
uszkodzeń. 

W żadnym przypadku TimeforMachine, nasi dyrektorzy, kierownictwo, pracownicy, podmioty 
stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek 
bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, wszelkiego rodzaju szkody specjalne lub 
wynikowe, w tym (bez ograniczeń) utracone zyski, dochód, utracone oszczędności, utratę 
danych, koszty wymiany lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z 
umowy, czynu niedozwolonego zachowania (w tym niedbalstwo), bezwzglednej 
odpowiedzialnośći lub w inny sposób wynikającego z korzystania z usług Portalu lub 



towarów zakupionych za pośrednictwem Portalu, lub innych roszczeń związanych z 
korzystaniem z Portalu lub dowolnego towaru, w tym (bez ograniczeń), wszelkie błędy lub 
pominięcia jakiejkolwiek treści, wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające 
z korzystania z Portalu lub jakiejkolwiek treści (lub towaru) zamieszczonego, przesłanego 
lub w inny sposób przekazanego za pośrednictwem Portalu, nawet jeśli została zgłoszona 
taka szansa. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub 
ograniczenie odpowiedzialności za przypadkowe szkody, w takich państwach lub 
jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie, 
dozwolonym przepisami prawa. 

ROZDZIAŁ 14 - KOMPENSACJA 

Zgadzasz się na odszkodowanie, zwolnienie i ubezpieczenie TimeforMachine oraz naszych 
spółek macierzystych, spółek zależnuch, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, 
kierownictwa, dyrektorów, przedstawicieli, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, 
podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników od wszelkich roszczeń lub 
wymagań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej poniesionych przez podmioty 
trzecie w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub zawartych w nich 
dokumentów przez naruszenie któregokolwiek z nich albo praw podmiotów trzecich. 

ROZDZIAŁ 15 - AUTONOMIA 

W razie jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania okaże się 
niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do przestrzegania, postanowienie to będzie 
jednak wykonane w pełnym zakresie, dozwolonym przez obowiązujące prawo, a 
nieprawidłowa część zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Warunków użytkowania. 
Takie ustalenie nie wpłynie na ważność i zasadność wszelkich pozostałych przepisów. 

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zobowiązania i obowiązki stron, ustalone przed datą rozwiązania umowy, pozostają ważne 
dla wszystkich celów po rozwiązaniu niniejszej umowy. 

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu ich rozwiązania przez nas i 
użytkownika. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, 
powiadamiając nas, że nie chcesz nadal korzystać z naszych usług lub naszego Portalu. 

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie respektujesz lub podejrzewamy, że nie 
wypełniłeś którejkolwiek z umów niniejszych Warunków użytkowania, możemy również 
rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W takim razie 
zostajesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty do daty rozwiązania włącznie; i/lub zatem 
możemy odmówić dostępu do naszego Portalu (lub dowolnej części jego treści). 

ROZDZIAŁ 17 - PEŁNA UMOWA 

Nieużywanie lub nieprzestrzeganie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień 
niniejszych Warunków użytkowania nie mogą być uznane za odmowę takiego prawa lub 
postanowienia.  

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły umieszczone przez nas na 
tej stronie lub dotyczące Portalu, stanowią pełną umowę i porozumienie między 
użytkownikiem a nami, regulują korzystanie z Portalu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub 
równoczesne umowy, komunikację oraz wnioski ustne lub pisemne między użytkownikiem a 
nami (w tym (bez ograniczeń) wcześniejszą wersję Warunków użytkowania). 



Wszelkie kwestie niejasne w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą 
interpretowane w odniesieniu do strony zawierającej umowę. 

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO REGULACYJNE 

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których jestesmy 
nadawcą Usług, podlegają prawu stanu Ohio w USA i są interpretowane zgodnie z nim. 

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA 

W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszymi Warunkami użytkowania na tej stronie. 

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizowania, 
modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania 
poprzez publikowanie aktualizacji i modyfikacji na naszej stronie internetowej. Musisz 
okresowo sprawdzać naszą stronę internetową pod kątem zmian. Stałe korzystanie z naszej 
strony internetowej lub usług Portalu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych 
Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian. 

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE 

Pytania dotyczące Warunków korzystania należy przesyłać na adres 
info@timeformachine.com.  

 


