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mechaniunych nalny podać markę. mndel . rok pradukcji

x. annwlązunin pieniężne @ „nm; powyzej 10 000 "mych. w tym zaciągnięte kredyly .

pozyczki oraz wanmki, na jakich 7osmły udzxelunz (wobec kogv, w miąxku zjnlum nianwicm, w
wklej wywkoścl


