
Fotelik samochodowy dla dzieci
w grupie wiekowej 0+ (0-13kg)

Primo Viaggio Tri-Fix











   Fotelik Primo Viaggio
   Tri-Fix
 - kategoria “Uniwersal”
 - fotelik montuje siê  

w samochodzie za
pomoc¹ 3-punktowych
pasów bezpieczeñstwa

   Baza “ADUSTABLE”
 - kategoria “Uniwersal”
 - bazê montuje siê w aucie za 
 pomoc¹ 3-punktowych 
pasów bezpieczeñstwa

 - fotelik Tri-Fix wpina
  siê w bazê dodatkowo
  zabezpieczaj¹c go pasami

samochodowymi
- przeczytaj instrukcjê
od bazy aby poznaæ
procedury monta¿u

   Baza “ISOFIX”
 - kategoria “Semi - 

Uniwersal” class E
 - jest montowana w aucie 

dziêki mechanizmom isofix
znajduj¹cym siê miêdzy 
siedziskiem a oparciem 
fotela

 - fotelik Tri-Fix wpina
siê w bazê “ISO FIX”

- przeczytaj instrukcjê bazy 
by poznaæ procedury 
monta¿u



Dziêkujemy za wybór produktu marki Peg Perego.

                   Peg Perego posiada certyfikat jakoœci ISO 9001.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
- Fotelik samochodowy Primo Viaggio Tri-Fix przeznaczony jest dla grupy wiekowej 0+. 
Przeszed³ pozytywnie wszystkie wymagane testy i spe³nia wymagania europejskiej
homologacji ECER44/04 dla dzieci od 0 do 13 kg (od 0 do 12-14 m-ca ¿ycia). Wa¿ne! 
Primo Viaggio Tri-Fix dla grupy 0+ musi byæ zawsze montowany w samochodzie ty³em 
do kierunku jazdy oraz na fotelach, które nie s¹ wyposa¿one w poduszkê powietrzn¹!

- Fotelik Primo Viaggio Tri-Fix wyposa¿ony jest w system “SIP” (Side Impact Protection), 
który dodatkowo chroni g³ówkê dziecka podczas wypadku (jego wysokoœæ jest 
regulowana w zale¿noœci od wzrostu dziecka).

- Fotelik Primo Viaggio Tri-Fix przystosowany jest do zamontowania w samochodzie 
samodzielnie (za pomoc¹ samochodowych 3-punktowych pasów bezpieczeñstwa) lub 
za pomoc¹ bazy “Adjustable” czy “Isofix” - stosowanie bazy zwiêksza bezpieczeñstwo 
dziecka. Przed zakupem bazy “Isofix” sprawdŸ, czy Twój model samochodu jest 
wyposa¿ony w mechanizm isofix - lista do³¹czona jest do fotelika lub mo¿na j¹ znaleŸæ 
w internecie.

WA¯NE!
- Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi i zachowaj j¹ na póŸniej.
Przestrzeganie zawartych w niej zaleceñ i informacji zapobiegnie powstaniu
niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.

- Obs³ug¹ i monta¿em mog¹ zajmowaæ siê wy³¹cznie osoby doros³e.
- Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy.
- Montuj fotelik dla grupy 0+ zawsze ty³em do kierunku jazdy.
- Przewo¿enie dziecka w foteliku zamontowanym na fotelu wyposa¿onym w poduszkê 
powietrzn¹ mo¿e spowodowaæ podczas wypadku powa¿ne uszkodzenie cia³a dziecka lub 
nawet jego œmieræ.

- Aby wyeliminowaæ zagro¿enie zawsze wy³¹czaj poduszki znajduj¹ce siê w pobli¿u 
dziecka.

- Je¿eli samochód wyposa¿ony jest w obrotowe fotele, zawsze montuj fotelik ty³em do 
kierunku jazdy.

- Podczas podró¿y zawsze upewniaj siê, ¿e w pobli¿u dziecka nie znajduj¹ siê ¿adne 
przedmioty, które podczas zderzenia mog¹ spowodowaæ dodatkowe zagro¿enie.

- Nie stosuj innych metod instalacji ni¿ podane w instrukcji - jest to niebezpieczne.
- Fotelik dla grupy wiekowej 0+ “Universal” spe³nia normy europejskiej homologacji 
ECE R44/04 dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg (od 0 do 12-14 miesi¹ca) - mo¿na go 
zamontowaæ na wiêkszoœci foteli samochodowych.

- Fotelik montuje siê w samochodach, których instrukcja podaje informacjê, ¿e s¹ one 
kompatybilne z systemem “Universal” 0+.

- Fotelik jest sklasyfikowany jako “Universal” 0+ i spe³nia bardziej rygorystyczne 
wymagania, ni¿ wczeœniejsze modele (mo¿liwoœæ przewo¿enia fotelika samodzielnie lub 
za pomoc¹ bazy “Isofix”).



- Fotelik mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie w samochodach wyposa¿onych w 3-punktowe pasy 
bezpieczeñstwa spe³niaj¹ce normy UN/ECE pkt. 16. Fotelika nie mo¿na u¿ywaæ 
w samochodach wyposa¿onych w 2-punktowe pasy bezpieczeñstwa.

- Montuj¹c fotelik prze³ó¿ górn¹ czêœæ 3-punktowego pasa bezpieczeñstwa przez niebieski 
uchwyt znajduj¹cy siê za oparciem fotelika. Nie stosuj innych metod instalacji, poniewa¿ 
wykonanie tej czynnoœci zapobiega ryzyku zsuniêcia siê podczas wypadku fotelika 
z siedziska samochodu. Zawsze upewniaj siê, ¿e 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa s¹ 
bardzo mocno naci¹gniête i nie s¹ poskrêcane. Zawsze poprawiaj naci¹g pasów w razie 
wypadku.

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Obserwuj je nawet podczas snu.
- Nigdy nie wyci¹gaj dziecka z fotelika podczas jazdy samochodem.
- Upewnij siê, ¿e wszystkie ruchome elementy samochodu (siedzenia, drzwi) nie stanowi¹ 
zagro¿enia dla fotelika.

- Zapinaj dziecku szelki bezpieczeñstwa (które s¹ na wyposa¿eniu fotelika) nawet po 
wyjêciu go z samochodu - zapobiegnie to wypadniêciu dziecka z fotelika (pasy nie mog¹ 
byæ skrêcone ani zbyt mocno œciœniête).

- Fotelik samochodowy nie jest zaprojektowany do d³ugotrwa³ego snu, nie jest on 
zamiennikiem ³ó¿ka.

- Nie wystawiaj fotelika na d³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych. Niektóre 
jego czêœci mog¹ ulec nadmiernemu nagrzaniu które mo¿e spowodowaæ podra¿nienie 
delikatnej skóry dziecka. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku zawsze sprawdzaj, czy 
nie jest on za bardzo nagrzany.

- Nie u¿ywaj fotelika bez oryginalnej tapicerki-stanowi ona jego integraln¹ czêœæ.
- W razie w¹tpliwoœci skontaktuj siê z dystrybutorem lub sprzedawc¹ fotelika.
- Nie usuwaj z produktu ¿adnych naklejek ani oznaczeñ.
- Nie u¿ywaj fotelika jeœli jest uszkodzony, niekompletny, nie jest zakupiony jako 
fabrycznie nowy b¹dŸ bra³ udzia³ w wypadku samochodowym - stanowi to bezpoœrednie 
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia dziecka.

- Nie modyfikuj produktu.
- Nie u¿ywaj fotelika po up³ywie 5 lat od daty produkcji - ze wzglêdu na naturalne starzenie 
siê niektóre jego elementy mog¹ nie spe³niaæ wymaganych standardów.

- Stosowanie fotelika w przypadku wczeœniaka (dziecka urodzonego przed 37 tygodniem) 
wymaga lekarskiej konsultacji.

- Nie u¿ywaj nieoryginalnych akcesoriów.
- Nigdy nie stawiaj fotelika z dzieckiem na miêkkich powierzchniach (³ó¿ka, sofy, itp.) 
oraz na wysokich przedmiotach aby uchroniæ fotelik przed upadkiem.

- W domu nie u¿ywaj fotelika w sytuacji, gdy dziecko potrafi ju¿ siadaæ samodzielnie.

Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych przez 
siebie produktach bez wczeœniejszego powiadamiania. 

SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor produktów Peg Perego w Polsce, prowadzi serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuj¹cy wszystkie sprzedane za jej poœrednictwem 
produkty. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek elementu, prosimy 
o kontakt z nami:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06, email: biuro@akord.poznan.pl



INSTRUKCJA OBS£UGI

l. Fotelik Primo Viaggio Tri-Fix wyposa¿ony jest w system ganciomatic, który pozwala
na szybki jego monta¿ w obu rodzajach baz oraz na wszystkich modelach wózków lub
stela¿y marki Peg Perego.Wciskaj fotelik w wymienione produkty do momentu a¿
zaskocz¹ blokady (us³yszysz klikniêcie).

2. Aby wypi¹æ go z bazy lub wózka unieœ jego r¹czkê oraz dŸwigniê znajduj¹c¹ siê za
oparciem fotelika i podnieœ fotelik (patrz na rysunek).

3. Aby zapi¹æ pasy bezpieczeñstwa w foteliku, po³¹cz ze sob¹ koñcówki pasów ramiennych 
i wepnij je w klamrê znajduj¹c¹ siê w czêœci krokowej.

4. Aby rozpi¹æ pasy bezpieczeñstwa wciœnij pokazany na rysunku czerwony przycisk 
znajduj¹cy siê w klamrze i wysuñ koñcówki pasów ramiennych.

5. Aby poluzowaæ napiêcie pasów bezpieczeñstwa wciœnij jedn¹ rêk¹ metalowy przycisk
znajduj¹cy siê w otworze (A) i poci¹gnij do siebie drug¹ rêk¹ pasy zgodnie z rysunkiem.

6. Aby zmniejszyæ d³ugoœæ pasów poci¹gnij pokazany na rys. centralny pas. Uwa¿aj aby
nie œcisn¹æ nim za bardzo dziecka.

7. System ochraniaj¹cy g³owiê dziecka SIP (side impact protection) posiada 5-cio 
stopniow¹ regulacjê, która dopasowuje go do wzrostu dziecka. Aby zmieniæ jego
po³o¿enie wciœnij pokazany na rys. A przycisk znajduj¹cy siê za oparciem fotelika 
i przesuwaj regulacjê w wybranym kierunku do momentu, a¿ wskoczy w wybrane
miejsce. Po zmianie po³o¿enia systemu SIP sprawdŸ, czy pasy w foteliku maj¹
prawid³ow¹ d³ugoœæ w stosunku do wzrostu dziecka.

8. Rysunek pokazuje poprawnie dopasowan¹ wysokoœæ wk³adki systemu SIP i pasów.
Ramiona dziecka powinny byæ trochê poni¿ej punktu wychodzenia pasów z wk³adki.

9. Fotelik wyposa¿ony jest miêkk¹ podk³adkê zwiêkszaj¹c¹ niemowlakowi komfort
podró¿owania. Gdy dziecko podroœnie usuñ j¹ przeciskaj¹c przez jej otwór koñcówkê
pasa z klamr¹ - ponownie upewnij siê, czy d³ugoœæ pasów jest prawid³owa w stosunku
do wzrostu dziecka.

10. Fotelik wyposa¿ony jest w r¹czkê, która posiada 4-stopniow¹ regulacjê wysokoœci
po³o¿enia, aby zmieniæ po³o¿enie r¹czki wciœnij znajduj¹ce siê po obu stronach
fotelika przyciski i zmieniaj jej pozycjê do momentu a¿ wskoczy w odpowiednie
miejsce (us³yszysz klikniêcie):
pozycja A: stosowana jest podczas przewo¿enia w samochodzie;
pozycja B: s³u¿y do przenoszenia fotelika i jego monta¿u w bazie lub w wózku;
pozycja C: u³atwia bujanie fotelika;
pozycja D: zapobiega bujaniu siê fotelika.

11. Aby zamontowaæ budkê wsuñ jej koñcówki w pokazane na rys. otwory (oraz na³ó¿ jej
tyln¹ czêœæ na oparcie fotelika).

12. Aby roz³o¿yæ budkê ci¹gnij j¹ do siebie z obu stron do momentu a¿ zaskocz¹ blokady 
po obu stronach budki (us³yszysz klikniêcie). Aby z³o¿yæ budkê wystarczy przesuwaæ j¹ 
w kierunku oparcia fotelika.
Wa¿ne: budka nie s³u¿y do przenoszenia fotelika - nigdy nie u¿ywaj jej w tym celu!



INSTRUKCJA MONTA¯U FOTELIKA W SAMOCHODZIE
13. Umieœæ fotelik z dzieckiem na fotelu samochodowym pamiêtaj¹c o uwagach 

i ostrze¿eniach zawartych w poprzednich rozdzia³ach instrukcji obs³ugi (patrz rysunek). 
SprawdŸ, czy d³ugoœæ pasów bezpieczeñstwa w foteliku jest dostosowana do wielkoœci 
dziecka.

14. Wciœnij koñcówkê samochodowego pasa bezpieczeñstwa w jego zaczep. Doln¹ czêœæ 
pasa przeci¹gnij przez oba pokazane na rys. zaczepy znajduj¹ce siê w foteliku.

15. Umieœæ górn¹ czêœæ pasa w pokazanym na rys. uchwycie znajduj¹cym siê za
oparciem fotelika.

16. Opuszczaj maksymalnie r¹czkê fotelika (patrz rys.) do momentu a¿ zaskocz¹ blokady 
(us³yszysz klikniêcie).

PO KA¯DORAZOWYM MONTA¯U FOTELIKA W SAMOCHODZIE
UPEWNIAJ SIÊ, ¯E PASY SAMOCHODOWE ZOSTA£Y POPRAWNIE
ZA£O¯ONE I MAKSYMALNIE NAPIÊTE!!!

ZDEJMOWANIE TAPICERKI
17. Aby usun¹æ szelki bezpieczeñstwa z fotelika:

- wciœnij metalowy przycisk znajduj¹cy siê w centralnej czêœci siedziska fotelika
i poluzuj ramienne czêœci szelek;

- wciœnij czerwony przycisk znajduj¹cy siê w klamrze aby rozpi¹æ szelki;
- obróæ fotelik spodem do góry i wysuñ z czarnego metalowego uchwytu koñcówki 
ramiennych czêœci szelek;

- przy pomocy œrubokrêta usuñ 2 plastikowe prostok¹tne zaœlepki mocuj¹ce szelki 
i przeci¹gnij ich koñcówki ku wnêtrzu fotelika.

18. Aby zdj¹æ system chroni¹cy g³ówkê dziecka (SIP):
- zgodnie z rys zsuñ delikatnie z ochraniacza jego obicie;
- za pomoc¹ œrubokrêta odkrêæ 2 œruby (nie odklejaj czarnej taœmy ³¹cz¹cej ze sob¹ oba 
elementy systemu SIP).

19. Aby usun¹æ tapicerkê z fotelika:
- usuñ pokazane na rys. cztery skrzyde³ka mocuj¹ce tapicerkê na foteliku znajduj¹ce po 
obu jego bokach;

- usuñ znajduj¹ce siê po obu stronach fotelika zaczepy s³u¿¹ce do wpinania
samochodowych pasów bezpieczeñstwa;

- aby usun¹æ plastikow¹ obudowê metalowego przycisku podwa¿ znajduj¹cy siê nad 
centralnym pasem plastikowy zaczep i mocno wciœnij koñcówki zaczepu znajduj¹cego 
siê pod metalowym przyciskiem;

- zdejmij tapicerkê z fotelika.

INSTRUKCJA PRANIA TAPICERKI
- Praæ rêcznie w temperaturze maks. 30°C, nie wykrêcaæ.
- Nie prasowaæ.
- Nie wybielaæ ani chlorowaæ.
- Nie czyœciæ chemicznie, nie u¿ywaæ odplamiaczy.
- Do suszenia nie stosowaæ suszarki.



ZAK£ADANIE TAPICERKI
20. Na³ó¿ tapicerkê na fotelik;

 - wsuñ 4 skrzyde³ka mocuj¹ce tapicerkê pod krawêdzie fotelika;
 - wciœnij plastikow¹ obudowê metalowego przycisku w centralnej czêœci siedziska;
- wciœnij zgodnie z rysunkiem plastikowe zaczepy s³u¿¹ce do wpiêcia samochodowych 
pasów bezpieczeñstwa.

21. Na³ó¿ ponownie system ochraniaj¹cy g³ówkê (SIP) i przykrêæ œrubokrêtem 2 œruby 
³¹cz¹ce go z jego regulacj¹ znajduj¹c¹ za oparciem fotelika. Bardzo delikatnie na³ó¿ na 
niego obicie i wsuñ koñcówki pod p³ytê mocuj¹c¹ SIP do fotelika.

22. Aby ponownie zamontowaæ szelki bezpieczeñstwa:
- wa¿ne: upewnij siê czy szelki nie s¹ poskrêcane;
- prze³ó¿ ramienne czêœci szelek na zewn¹trz i po³¹cz je ponownie z czarn¹ metalow¹ 
klamr¹, znajduj¹c¹ siê za oparciem fotelika oraz zamontuj ponownie krokow¹ czêœæ 
szelek z 

 - wciœnij koñcówki ramiennych szelek w klamrê z czerwonym przyciskiem.
klamr¹;

CZYSZCZENIE PRODUKTU
- Produkt nie wymaga zbyt wielu zabiegów. Obs³ug¹ i czyszczeniem mog¹ zajmowaæ siê 
wy³¹cznie osoby doros³e.

- Utrzymuj wszystkie ruchome mechanizmy w czystoœci, regularnie smaruj je lekkim 
olejem lub silikonem w spray'u.

- Plastikowe elementy czyœæ okresowo wilgotn¹ g¹bk¹ - nie u¿ywaj wybielaczy ani 
podobnych detergentów.

- Usuwaj kurz i brud z tapicerki szczotk¹.
- Nie u¿ywaj odplamiaczy ani innych podobnych detergentów do czyszczenia tapicerki.
- Chroñ produkt przed zjawiskami atmosferycznymi - wilgoci¹, deszczem i œniegiem. 
D³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê 
intensywnoœci kolorów.

- Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu.

JAK CZYTAÆ ETYKIETÊ DOPUSZCZAJ¥C¥ DO U¯YTKU FOTELIK PRIMO
VIAGGIO “TRI-FIX”

POMARAÑCZOWA ETYKIETA-NAKLEJKA
- Naklejka jest podwójna, poniewa¿ fotelik przystosowany jest do 2 typów instalacji
w samochodzie:
* za pomoc¹ 3-punktowych bezw³adnoœciowych pasów bezpieczeñstwa (samodzielnie
lub dziêki bazie “Adjustable”) – kategoria “Universal”;

* za pomoc¹ bazy “Isofix” (tylko w samochodach wyposa¿onych w mechanizmy
systemu isofix) – kategoria “Semi-Universal” class E.

- Na etykiecie podana jest nazwa producenta oraz produktu (w górnej czêœci).
- Litera E w kó³ku oznacza spe³nienie przez produkt wymogów homologacji europejskiej, 
a cyfra - kraj, w którym produkt przeszed³ pozytywnie wszystkie testy i zosta³ 
zatwierdzony (l-Niemcy, 2-Francja, 3-W³ochy, 4-Holandia, 11-Wielka Brytania,
4-Irlandia).

- Numer “04” oznacza czwart¹ (bie¿¹c¹) poprawkê do regulaminu homologacji R44.
- Homologacja europejska RCR R44/04.
- Produkt posiada w³asny numer seryjny.



PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE

AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34

60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29

KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................

NAZWA ARTYKU£U....................................................................

DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................

PIECZ¥TKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE

L.P.
Data

zg³oszenia
Data

wykonania
Opis wykonanych czynnoœci

i wymienionych czêœci
Piecz¹tka

podpis



Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu 

przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres 

12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie 
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.

3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego. 
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci 
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni, 
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ 
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.

4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne 
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.

- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego 
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie 
u¿ytkownika lub osób trzecich.

- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu 

przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad 

serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub 

punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza 

na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu 

oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.

UWAGA!

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z instrukcj¹ obs³ugi.

Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

.............................................................................
podpis kupuj¹cego



PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA

tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:

tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992

PEG PEREGO U.S.A.
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701

PEG PEREGO CANADA  Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe

AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ

tel./fax: (+48)61 867 66 29
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