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Any unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, 
or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for
a civil action and may give rise to criminal prosecution.

OSTRZEŻENIE
Jakiekolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, 
w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie 
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