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Regulamin konkursu na stronie cartexsklep.pl 

 

KONKURS: Przygotuj się do zimy ! 
 

10 x Zestaw (Olej PETRONAS 4 L + 2 szt. Akcesoriów zimowych) 

• Oleje Petronas 0w40/10w40/5w40, 

• Zestawy Akcesoriów zimowych:  

o Skrobaczka do szyb 

o Jeden z produktów chemii samochodowej  

7 x Zestaw gadżetów od CARTEX 

Gadżety od naszych dostawców: 

(m.in koszulki z logiem PETRONAS, opaski odblaskowe, duże parasolki, 

długopisy, wisiorek-otwieracz do butelek, zapalniczki)  

 



Braki 
w ogumieniu 

26%

Braki
w oświetleniu

41%Usterki układu 
kierowniczego

3%

Usterki układu 
hamulcowego

20%

Inne 
Usterki

10%

Rodzaje usterek technicznych stwierdzonych 
w pojazdach biorących udział w wypadkach 

drogowych w 2016 roku

 

Komenda Główna Policji raportuje,  

że w 2016 roku na polskich drogach 

miały miejsce  33 664 wypadki. 

Wśród nich były takie, których 

bezpośrednią przyczyną była niesprawność 

techniczna pojazdu. Poniżej statystyki z 

najczęstszymi problemami technicznymi. 
 

Dane pochodzą ze strony: http://www.statystyka.policja.pl/download/20/236480/Wypadki2016.pdf 
 

 

 

 

  

Zobacz film 
na facebooku

Przeczytaj
o przygotowaniu 

do zimy

Odpowiedz
na facebooku 
pod postem z 

akcją

https://www.facebook.com/cartexsklep/


 

 

 

 

 

 

Stan opon

Stan akumulatora

Stan płynu 
chłodniczego

Stan wycieraczek

Przed zimą sprawdź! 



Co warto sprawdzić przed sezonem zimowym? 

 

 

 

 
 

 

Czy masz minimum 
3 mm głębokości 

bieżnika?

Czy opona nie jest 
sparciała i 
popękana?

Czy opona jest 
przeznaczona do 
użytku podczas 

sezonu zimowego?

Opony 



 

 

 

 

 

Sprawdzamy:
Czy akumulator jest 

odpowiednio 
naładowany?

Nie jest:
Sprawdzamy przyczynę

Przyczyna:
Pokonywanie krótkich 
tras co ma znaczący 

wpływ na 
niedoładowywanie 

akumulatora

Zalecenia:
Wymień akumulator na 

adekwatny do 
pojemności silnika i 

pokonywanych 
odległości

Przyczyna:
Przez stary, uszkodzony 

akumulator

Zalecenia:
Wymień akumulator na 

nowy.

Przyczyna:
Brak ładowania w 

samochodzie

Zalecenia:
Pojedź do mechanika 
sprawdzić przyczynę

Jest:
Sytuacja nie wymaga 

interwencji

Akumulator 



 

 

 

Tester 

 

 

Dokonaj pomiaru 
temperatury 

zamarzania płynu
w chłodnicy testerem

Jak dawno 
wymieniałeś 

płyn 
chłodniczy?

Poziom płynu 
chłodniczego

Płyn Chłodniczy 



 
 

 

Pytania Konkursowe  

 

1. Co ma bezpośredni wpływ na żywotność 

akumulatora? 

 

2. Jaka jest minimalna głębokość bieżnika 

umożliwiająca bezpieczną jazdę w 

warunkach zimowych? 

 

3. Ile razy z rzędu firma PETRONAS zdobyła 

tytuł mistrza świata konstruktorów w 

Formule 1? 

 

Odwiedź nasz profil na facebooku i odpowiedz pod 

postem z konkursem: 

https://www.facebook.com/cartexsklep/ 

 

https://www.facebook.com/cartexsklep/


Pełny Artykuł : 

Przygotuj się do zimy! 

 

 

 

 

 

Firma CARTEX oraz Petronas Lubricants Poland Sp. z o.o. podpierając się danymi z Komendy 
Powiatowej Policji w Garwolinie i KGP apeluje do kierowców o sprawdzenie stanu swojego auta 
przed sezonem zimowym! 

Sprawdź Opony 

W sezonie jesienno-zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na stan ogumienia ze względu 
na zmienne warunki na drodze. Jeżeli chcemy czuć się bezpieczne na drodze należy 
kontrolować stan głębokości bieżnika. Od głębokości zależy przyczepność do nawierzchni 
naszego auta i przy mocno zużytej oponie możemy stracić panowanie nad kierownicą.  

Oprócz sprawdzania głębokości bieżnika bardzo ważna jest też regularna kontrola ciśnienia. 
Ciśnienie opon najlepiej jest sprawdzać rano lub po min. 30-minutowym postoju. Trzeba także 
regularnie sprawdzać stan techniczny opony (czy nie ma żadnych pęknięć lub guzów).  

PAMIĘTAJ O WYMIANIE OPON NA ZIMOWE! 

Zalecamy wcześniejszą wymianę opon osobom wyruszającym w trasy nocą, lub wczesnym 
rankiem ze względu największą na możliwość wystąpienia gołoledzi na drodze o tej porze. 

Sprawdź Akumulator 

Pozornie dobrze działający akumulator w sezonie letnim, może odmówić posłuszeństwa przy 
zmianie temperatury na ujemną. By cieszyć się bezproblemową pracą, raz na jakiś czas 
powinniśmy zajrzeć pod maskę lub też udać się do serwisu i sprawdzić baterię.  

Warto wiedzieć: 

• - Samochód do uruchomienia pojazdu potrzebuje określoną ilość prądu, która jest 
doładowywana podczas podróży. 
 

• - W normalnych warunkach system elektryczny samochodu sam utrzymuje akumulator w 
stanie naładowanym. Jednak podczas krótkich przejazdów, przy dużym zużyciu prądu, 
może być konieczne dodatkowe doładowanie, zwłaszcza w zimnych porach roku 
 



• - W przypadku gdy zauważamy, że odpalanie silnika się wydłuża jest to bezpośredni 
objaw niedoładowania akumulatora i warto go doładować (podłączyć pod prostownik lub 
pokonać większą odległość autem przy następnej okazji). 

• Może się okazać, że auto odpala za 3 razem i robi to z wielkim oporem warto udać się do 
serwisu lub sklepu z częściami samochodowymi przeprowadzić test akumulatora. 
Specjalista sprawdzi czy jest to wina zużytego akumulatora, czy winy układu 
elektrycznego oraz dokona testu poboru prądu. 

Jeżeli sam chcesz zadbać o akumulator to uzupełniaj poziom elektrolitu JEDYNIE wodą 
destylowaną lub wodą chemicznie oczyszczoną. Nie używaj kwasów ani żadnych substancji 
chemicznych. W wypadku, gdy stosunkowo nowy akumulator wymaga częstego uzupełniania 
poziomu oznacza to, iż jest przeładowany. W takim wypadku alternator musi zostać poddany 
kontroli, a ewentualna usterka musi być usunięta.   

Dane pochodzą ze strony:   
http://www.statystyka.policja.pl/download/20/236480/Wypadki2016.pdf 

Sprawdź Światła 

Wg. statystyk, brak odpowiedniego oświetlenia była główną przyczyną kolizji z przyczyn 
technicznych pojazdu w 2017 r.  Największym grzechem kierowców jest zbyt wysokie 
ustawienie świateł, przez co oślepiają innych uczestników ruchu. Na dziurawych drogach 
światła w wyniku drgań i wstrząsów maję tendencję do zmiany położenia. W niektórych 
przypadkach takie oślepienie może doprowadzić do wypadku. Aby poprawić ustawienie świateł, 
warto udać się do warsztatu mechanicznego. Przypominamy także, że kontrola kompletności 
oświetlenia jest prawnym obowiązkiem każdego kierowcy i w razie kontroli, możemy otrzymać 
mandat. 
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Sprawdź płyny eksploatacyjne 

Podczas przygotowywania auta do sezonu zimowego powinniśmy także zajrzeć pod maskę i 
zweryfikować, czy wszędzie stan płynów jest taki jaki sugeruje producent pojazdu. 

Olej 

W ujemnych temperaturach substancja smarująca gęstnieje i nie jest odpowiednio 
rozprowadzana w silniku, co jest bezpośrednią przyczyną większych oporów w jednostce 
napędowej. Sprawdźmy ile zostało kilometrów do kolejnej wymiany oleju, i jeżeli olej nie był 
dawno wymieniany, to warto przed zimą go wymienić. 

Płyn Chłodniczy 

Niedostatecznie dobrany stosunek koncentratu do wody destylowanej może spowodować 
zamarznięcie całego układu chłodniczego i unieruchomienie pojazdu. Dobrą praktyką jest 
kupienie testera do płynu chłodniczego (nie jest drogi) i sprawdzenie temperatury krzepnięcia 
płynu. Polecamy utrzymać stosunek koncentratu do płynu tak aby temperatura krystalizacji 
wyniosła -37O Celsjusza.  

Płyn do spryskiwaczy 

Nagła zmiana temperatury może zablokować przewody dostarczający płyn do spryskiwaczy i 
uniemożliwić oczyszczanie szyby podczas jazdy. Warto zmienić płyn gdy temperatura spada 
poniżej zera. 

Na potrzeby artykułu Policja Powiatowa Garwolin udostępniła dane statystyczne ze zdarzeń 
drogowych.  

  

I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017

Liczba kolizji 379 416 521

Liczba wypadków 27 51 49

Liczba rannych 35 70 64
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Zdarzenia drogowe Powiat Garwoliński



Regulamin Konkursu „Przygotuj się do zimy” 
 

§1 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Przygotuj się do zimy” (dalej: „Konkurs”) jest firma CARTEX GŁADYSZ 

GRZEGORZ z siedzibą w Garwolinie (08-400 Garwolin), przy ul. Targowa 66,  

NIP 826-154-26-90, REGON 712561954 (dalej: „Organizator”). 

2. Sponsorem konkursu (dalej: „Sponsor”) jest firma PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP Z O O z siedzibą w 

Krakowie (31-010 Kraków) przy ul. Rynek Główny 27, KRS: 0000188643, NIP: 6761001281, REGON: 

350711098 (dalej: „Sponsor”) oraz firma CARTEX GŁADYSZ GRZEGORZ z siedzibą w Garwolinie (08-400 

Garwolin), przy ul. Targowa 66, NIP 826-154-26-90, REGON 712561954 (dalej: „Organizator”). 

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook 

ani z związanymi z nimi serwisami. 

 

§2 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 27.10.2017 r. o godz. 20:00 i zakończy 01.11.2017 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: 

„Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury 

reklamacyjnej. 

 

§3 

Komisja konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru 

Zwycięzców Konkursu. Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 

3 osoby wskazane przez Organizatora 

 

§4 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.  

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu a także osoby 

współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek 

pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 

małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która 

przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: http://www.cartexsklep.pl w zakładce konkurs 

(dalej: „Strona”), oraz w portalu „Facebook” na profilu https://www.facebook.com/cartexsklep/ (koncie) 

Organizatora (dalej: „Fanpage”) 

2. Do udziału w Konkursie zostaną  wybrane wyłącznie osoby, które umieściły komentarz (dalej: 

„Odpowiedź” pod filmem promocyjnym (dalej: „Film promocyjny”) znajdującym się na Fanpage 

Organizatora. 

3. W komentarzu należy udzielić odpowiedzi na 3 pytania (dalej: „Pytania”): 

a) Co ma bezpośredni wpływ na żywotność akumulatora? (dalej: „Pytanie nr. 1”) 

b) Jaka jest minimalna głębokość bieżnika umożliwiająca bezpieczną jazdę w warunkach zimowych? 

(dalej: „Pytanie nr. 2”) 

c)  Ile razy z rzędu firma PETRONAS zdobyła tytuł mistrza świata konstruktorów w Formule 1? (dalej: 

„Pytanie nr. 3”) 

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) Odtworzenia filmiku promocyjnego 

b) Przeczytania artykułu pt: „Przygotuj się do zimy” znajdującego się na stronie Stronie Organizatora. 

c) Wykonania zadania konkursowego, które polega na poprawnym udzieleniu Odpowiedzi w 

komentarzu pod Filmem Promocyjnym na 3 pytania zadane przez Organizatora i zamieszczone na 

Stronie oraz Fanpage. 

d) Zapoznanie się z regulaminem konkursu  

5. Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi uwzględniając w szczególności ich poprawność, 

oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: 

„Nagroda”). Wg. wytycznych: 

a) Nagrodę otrzymają 3 pierwsze osoby które poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe (Olej 

Petronas 1 szt. + Zestaw zimowy 1 1szt. + Zestaw zimowy 2 1szt.) 

b) Nagrodę otrzymają 3 osoby które udzielą najbardziej szczegółowej i precyzyjnej odpowiedzi na 

Pytanie nr. 1, a dodatkowo poprawnie udzielą odpowiedzi na Pytanie nr. 2 oraz Pytanie nr.3. (Olej 

Petronas 1 szt. + Zestaw zimowy 1 1szt. + Zestaw zimowy 2 1szt.) 

c) Nagrodę otrzymają 4 wybrane przez Komisję osoby poprawnie udzielające odpowiedzi na Pytania. 

Wskazanie osób (Laureatów) które otrzymają nagrody (dalej: „Zwycięzcy”) dokonane będzie 

poprzez wydrukowanie wszystkich imion i nazwisk  Uczestników biorących udział w konkursie na 

wąskich paskach, a następnie umieszczenie ich do przeźroczystego pojemnika (dalej: Metoda 

Paskowa) i wyciągnięcie 4 nazwisk przez Członka Komisji. (Olej Petronas 1 szt. + Zestaw zimowy 1 

1szt. + Zestaw zimowy 2 1szt.) 

d) Nagrody dodatkowe otrzyma 7 osób wyłonione Metodą Paskową. (Gadżet 2szt.) 

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez aplikację 

Messenger (Facebook), oraz poprzez umieszczenie oznaczeń (linków do profilu zwycięzcy) w osobnym 

poście na Fanpage Organizatora. Dodatkowo zostanie przeprowadzona transmisja z przebiegu wyboru 

zwycięzców Metodą paskową  przez podany przy rejestracji w Konkursie, nie później niż w ciągu 72 godzin 

od zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń 

Konkursowych, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę. W przypadku kwalifikacji w dwóch nagrodach 

Uczestnik otrzyma tą, która jest bardziej wartościowa, a jedna z nich wróci do puli nagród na rzecz innego 

Uczestnika. 

 

 

 

 

 

http://www.cartexsklep.pl/
https://www.facebook.com/cartexsklep/


 

§ 6. 

Nagrody 

1. Miejscem odbioru nagród są siedziby (dalej: „Siedziba”) firmy Cartex: 

a. CARTEX ul. Targowa 66, 08-400 Garwolin 

b. CARTEX ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria 

c. CARTEX ul. Boczna 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

d. CARTEX ul. Letniskowa 1, 08-440 Pilawa 

e. CARTEX ul. Garwolińska 17, 08-450 Łaskarzew 

2. Nagrodami w konkursie są: 

a. Oleje Petronas (0w40 / 5w40 / 10w40) (dalej: „Olej Petronas”): łączna pula 10 sztuk. 

b. Akcesoria zimowe 1 (dalej: „Zestaw zimowy 1”): Skrobaczki do szyb łączna pula 10 sztuk 

c. Akcesoria zimowe 2(dalej: „Zestaw zimowy 2”): łączna pula 10 sztuk:  Ściereczki do kokpitu firmy 

PLAK, Płyny do spryskiwaczy firmy Venol, Odmrażacz do szyb firmy K2. 

d. Zestaw Gadżety (dalej: „Gadżety”): łączna pula zestawów z gadżetami 7 sztuk: Parasolki z logiem 

RH, Opaski odblaskowe białe z logiem firmy PHILIPS oraz FILTRON, Koszulki z logiem PETRONAS, 

Długopisy z logiem CARTEX, wisiorek – otwieracz do butelek z logiem PHILIPS. 

 

3. Nagrodę do 5 dni roboczych  po otrzymaniu wiadomości  informującej o zwycięstwie.  

4. Przed przyjechaniem po nagrodę należy skontaktować się Organizatorem w celu ustalenia miejsca 

odbioru nagród. 

5. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 4, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których 

mowa w § 5 ust. 1 skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji 

Organizatora.  

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.  

7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.  

8. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją 

z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo 

przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.  

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania 

Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem 

Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

Jednocześnie, aby odebrać nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody 

zwycięzcy. 

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do 

Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w 

szczególności Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b. wykorzystują różne aliasy / konta na portalu facebook do występowania w imieniu/zgłaszania 

różnych Uczestników; 

2.  W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. 

prowadzić korespondencję e-mailową, kontaktować się przez portal Facebook lub telefonicznie); podczas 

takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji 

dotyczących jego udziału w Konkursie. 

 

 

§ 9.  

Przetwarzanie danych osobowych 



 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest CARTEX GŁADYSZ GRZEGORZ 

z siedzibą w Garwolinie (08-400 Garwolin), przy ul. Targowej 66, NIP 826-154-26-90, REGON 712561954 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-

mail, nr. telefonu, imię i nazwisko, ID facebook. Dodatkowo laureat jest zobowiązany do podania w 

protokole odbioru nagrody: pesel i adres zamieszkania.  

3. 4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 

2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania 

ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@cartexsklep.pl. Podanie danych 

osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, 

otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu.  

 

 

§ 10. 

Reklamacje 

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po 

jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji 

przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).  

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na 

adres e-mail: biuro@cartexsklep.pl z dopiskiem „Przygotuj się do zimy- Reklamacja”.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych 

od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną 

lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub 

powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

 

§ 11.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.  

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Działem IT pod adresem e-mail 

biuro@cartexsklep.pl oraz wysyłając wiadomości przez portal Facebook na Fanpage Organizatora. 

 

mailto:biuro@cartexsklep.pl

