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Podsumowania minionego roku zwy-
czajowo jako pierwsza podjęła się 

Scania Polska, jeszcze na początku 
grudnia. Już wtedy było wiadomo, że 
w listopadzie sprzedaż na polskim rynku 
pojazdów ciężarowych pow. 16 t DMC 
przekroczyła wynik całego 2017 r., 2018 
będzie dobrym rokiem, a Scania odkroi 
z tego tortu kawałek o wielkości ok. 18%.

Faktycznie, grudzień, choć słabszy niż 
poprzednie miesiące, dołożył prawie parę 
tysięcy szt. do ogólnego utargu, a Scania 
zakończyła rok z 4897 sprzedanymi cię-
żarówkami (wg CEPiK), z  czego ponad 
80% stanowiły ciągniki siodłowe. „To, 
co planowano 10-20 lat temu odnośnie 
transportu w Polsce, właśnie się wyda-
rzyło. Jesteśmy europejskim liderem, 
rozwijamy się bardzo dobrze. Oczywiście 
nas to cieszy, jesteśmy bardzo zadowo-
leni z wyników 2018 roku” – podsumował 
Tomasz Cwalina, Dyrektor Sprzedaży 
Scania Polska. „W ostatnich miesiącach 
widzimy wyraźnie większe zapotrzebo-
wanie na pojazdy z silnikami gazowymi. 
Wcześniej traktowano je prestiżowo 
i ekologicznie. Obecnie zamówienia opie-
wają już na poważne ilości” – podkreśla. 

Na czele są podwozia pod śmieciarki 
i  inne pojazdy komunalne zasilane CNG 
(zasięg do 600 km) oraz ciągniki do 
transportu międzynarodowego (LNG, za-
sięg do 1100 km). Po części wymuszają 
to nasze regulacje prawne, nakazujące 
włączanie ekologicznych pojazdów do 
fl ot. Drugi impuls to nowe stawki opłat 
drogowych w  Niemczech, które weszły 
1 stycznia 2019 r. Przez 2 lata pojazdy 
gazowe będą z  nich zwolnione. Dla 

Scania Polska stawia na nowe
sprawdzone rozwiązania

Proszę nie wyciągać pochopnych wnio-
sków z gestu Tomasza Cwaliny, on 
tylko pokazuje nowy, wyższy poziom 
popytu na ekologiczne pojazdy Scania: 
„W 2018 r. sprzedaliśmy kilkadziesiąt 
pojazdów gazowych, w 2019 to może 
być już około 200. Dużym wyzwaniem 
jest odkup tych pojazdów, ponieważ nie 
znamy cen rynkowych. Ten rynek się 
dopiero rozwija. Niemniej będziemy to 
robić i zmierzymy się z tym problemem” .

przewoźników jeżdżących tam dużo jest 
to oszczędność godna uwagi, nawet 
kilkanaście tys. euro rocznie. Szef sprze-
daży Scania Polska potwierdza: „Mamy 
już bardzo dużo zapytań od klientów 
o  pojazdy gazowe. Oferujemy produkt 
dopracowany pod każdym względem. 
Napędami gazowymi zajmujemy się od 
wielu lat. Ulepszamy je i modernizujemy 
systematycznie. Pojazdy są przetesto-
wane przez wielu naszych klientów, 
którzy eksploatują je z  powodzeniem. 
Jednocześnie warto podkreślić, że nie ma 
dużych różnic technicznych między tra-
dycyjnymi samochodami a  gazowymi”. 
Do dyspozycji jest kilka silników o  róż-
nych mocach i  skrzyń biegów. Napędy 
CNG i LNG nie są już nowością dla ser-
wisów Scania. Największą barierą jest 
rzadka sieć stacji z tym paliwem. Jednak 
wielu dostawców gazu przy większych 
fl otach, a  tym samym zamówieniach na 
paliwo, oferuje instalację stacji tanko-
wania. Scania również może taką usługę 
zapewnić. Trzeba jednak pamiętać, że 
własna stacja LNG opłaca się tylko przy 
dużej rotacji, ponieważ gaz ogrzewa się 

i ulatnia. Nie może stać bezczynnie zbyt 
długo. Różnica w  cenie analogicznych 
ciągników siodłowych z  napędem ga-
zowym i  wysokoprężnym może sięgać 
20 tys. euro. Składają się na to głównie 
elementy związane z  magazynowaniem 
gazu. 

Scania zapewnia, że jest gotowa na 
zwiększone zapotrzebowanie na nowe 
napędy ekologiczne. Na przełomie 
marca i  kwietnia ciągnik R410 zasilany 
skroplonym gazem ziemnym zostanie 
dostarczony do fi rmy Wojtex Transport 
Międzynarodowy To pierwsza Scania we 
fl ocie tej fi rmy i  pierwszy ciągnik marki  
LNG na Podlasiu. Pojazd będzie wykorzy-
stywany do przewozu ładunków na trasie 
Polska-Hiszpania w zestawie z naczepą 
chłodnią. Zgodnie z wymaganiami klienta 
kabina będzie przygotowana do trans-

TTM Prezentuje



13

Scania pierwszym 
pojazdem LNG na 
Podlasiu: od lewej 
Andrzej Leonczuk, 
główny specjalista 
ds. technicznych 
Barter S.A., Woj-
ciech Kus nerz, pre-
zes Wojtex Transport 
Międzynarodowy, 
Jacek Dmuchowski, 
dyrektor Scania Bia-
łystok.

Gazowy wysyp zaczął się od Sachs Trans International, która już w marcu będzie 
miała 10 ciągników siodłowych Scania R410A4X2NA zasilanych LNG. To pierwszy 
kontrakt na pojazdy zasilane ciekłym gazem ziemnym z Ecolution by Scania na Śląsku 
i pierwsze pojazdy Scania w tej fi rmie, więc na uroczystym podpisaniu kontraktu 
pojawiła się cała rodzina Sachsów. Podobnie jak w Epo-Trans gazowa fl ota zostanie 
podzielona między Scania i IVECO. 

portu długodystansowego, wyposażona 
m.in. w dwie lodówki i klimatyzację posto-
jową. Wojtex Transport Międzynarodowy 
działa od 1996 r., specjalizuje się w prze-
wozach z  Polski do Europy Zachodniej 
i z Europy Zachodniej do Rosji i Białorusi. 
Dostawcą skroplonego gazu ziemnego 
będzie Barter S.A. 

Pierwsze 3 z  zamówionych 10 ciąg-
ników Scania dostarczy na początku 
kwietnia do fi rmy Epo-Trans. To kolejne 
duże zamówienie na gazowe pojazdy 
Scania złożone w oddziale Scania w Gli-
wicach. Pojazdy objęte kontraktem to 
ciągniki CR20 H z 13-litrowym silnikiem 
o mocy 410 KM. Zostaną objęte umową 
obsługowo-naprawczą. Dodatkowo, 

kierowcy fi rmy wezmą udział w szkoleniu 
prowadzonym przez trenerów Szkoły 
Jazdy Scania. 

Firma kładzie nacisk na szeroką ofertę: 
usługi fi nansowe, kontrakty serwisowe 
i coaching, mający na celu uzyskanie jak 
najniższego zużycia paliwa. Z roku na rok 
rośnie podaż tych produktów, co spotyka 
się z pozytywnym odbiorem klientów. Na 
początku podchodzili do szkoleń z  dy-
stansem, lecz zaczęli się ich domagać, 
gdy zanotowali oszczędności w zużyciu 
paliwa. W 2018 r., w  ramach programu 
„Zawsze na czele” przewoźnicy mieli do 
dyspozycji 7 pojazdów Scania i wykonali 
ok. 120 testów. Otrzymywali pojazd na 
dwa tygodnie, pierwszy z trenerem, który 

szkolił kierowców. Wykonywano typowe 
trasy, w sumie ok. 260 tys. km. Osiągnię-
to średnie zużycie paliwa 22,2 l/100 km, 
przy średniej masie zestawu 26 t. „To są 
jak najbardziej realne warunki, w  jakich 
normalnie samochody jeżdżą. Prezentu-
jemy ich możliwości naszym obecnym 
i potencjalnym klientom, a  jednocześnie 
sami obserwujemy, jak te pojazdy się 
sprawdzają. Jest to także dla nas test, 
jako producenta. W 2019 r. program bę-
dzie kontynuowany” – zapowiadał Paweł 
Paluch, Dyrektor ds. Marketingu i Komu-
nikacji Scania Polska.

Silną stroną Scania są autobusy. 
Fab ryka w Słupsku obchodziła 25-lecie 
rozpoczęcia działalności, produkowane 
tam pojazdy trafiają do wielu krajów, 
ale i  w  Polsce może zaliczyć ub. rok 
do udanych. Sprzedano 69 autobusów 
miejskich i 61 turystycznych. Wśród tych 
pierwszych są pojazdy CNG: 29 kupiła 
Warszawa,  21 Tarnów. Obecnie Scania 
startuje w dwóch dużych przetargach na 
blisko 40 autobusów gazowych dla Ty-
chów i tyle samo dla Rzeszowa. „Wszys-
cy mówią o autobusach elektrycznych. To 
na pewno jeden z napędów przyszłości, 
ale wymagający jeszcze nowych roz-
wiązań technicznych, które zrównają go 
z  tradycyjnymi. Wierzymy w  przyszłość 

Oczywiście nie samym gazem Scania 
żyje. W grudniu 750-tysięczny pojazd 
wyprodukowany w holenderskiej fabry-
ce w Zwolle, ciągnik S450 „King of the 
Road”, trafi ł do fi rmy KAROSS z okolic 
Stalowej Woli. Przedsiębiorstwo spe-
cjalizuje się w transporcie kontenerów 
morskich na terenie Europy Zachodniej.
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napędu gazowego, który jest dostępny 
od dawna i  z  powodzeniem konkuruje 
z  silnikiem benzynowym lub wysoko-
prężnym. Spodziewamy się kontynuacji 
tendencji wzrostowej w 2019 r., jeśli cho-
dzi o  sprzedaż autobusów z  napędami 
gazowymi” – mówił Dyrektor Generalny 
Scania Polska Harald Woitke. Na IAA 
w Hanowerze Scania pokazała autobus 
międzymiastowy Interlink zasilany LNG, 
o  zasięgu 1 tys. km. Taki model woził 
gości konferencji COP24 w Katowicach. 

Firma dba o  sprzedaż, lecz także 
o późniejszą opiekę nad klientami. Stąd 
m.in. rozwój sieci i  wzrost aktywności 
serwisów w  soboty. „To są dni, kiedy 
pojazdy nie pracują na siebie, stoją 
w bazach. Wychodzimy naszym klientom 
naprzeciw, by nie tracili czasu w tygodniu 
na wizyty w serwisie. Oznacza to wzrost 
zatrudnienia w tych punktach, a być może 
w przyszłości wydłużenie czasu pracy. Nie 
można też wykluczyć, że niektóre z nich 
przejdą także w soboty na system dwu-
zmianowy” – mówił Krzysztof Rosół, Dy-
rektor Usług Serwisowych Scania Polska. 
Uruchomiono nowe serwisy w  Łowiczu 
i Świeciu, obecnie Scania ma ich 39 w Pol-
sce. Siedzibę zmienił serwis w Radomiu, 
kolejne dwa zostaną uruchomione w tym 
roku w Częstochowie i Mławie, inne będą 
modernizowane. 

Po istniejącym we Wrocławiu, w ub.r. 
otwarto centrum napraw powypadko-
wych w  Białymstoku. Planowane jest 
trzecie w  centralnej Polsce. Wszystkie 
serwisy Scania likwidują szkody, ale te 
dwa nie muszą korzystać z  podwyko-
nawców, całość wykonują we własnym 
zakresie. Także w serwisach 2018 r. był 
rekordowy, sprzedaż części zwiększyła 
się o 12%.

Scania szacuje, że 80-90% jej po-
jazdów jeździ za granicę. Stąd oferta 
europejskiego kontraktu usługowo-na-
prawczego bez dodatkowych kosztów 
administracyjnych. „Jego zawartość 
będzie rozszerzana. Mamy pomysł, jak 
zrobić, by także przeglądy serwisowe lub 
przykładowo tylko wymiana klocków ha-
mulcowych również mogły się odbywać 
w  ramach kontraktu serwisowego poza 
Polską” – zapowiadał dyr. Rosół. Ma to 
nastąpić już w 2019 r. Obecnie ok. 45% 
wszystkich sprzedanych pojazdów Sca-
nia ma europejski kontrakt usługowo-na-
prawczy. Jednocześnie Scania prowadzi 
program „Starzy znajomi”, w  ramach 
którego w autoryzowanych serwisach są 
udzielane wysokie rabaty przy obsłudze 
starszych pojazdów. 

Dyrektor Generalny Scania Polska Harald Woitke: „Jestem dumny z tego, że 2018 r. 
był pod względem fi nansowym najlepszy w historii Scania Polska. Sprzedaliśmy więcej 
pojazdów, rozwinęliśmy sieć serwisową, zacieśniliśmy współpracę z wieloma klientami. 
Proponujemy coraz więcej rozwiązań dla transportu i bardziej efektywną logistykę. 
Muszę dodać, że wielkość naszej sprzedaży w tym roku ograniczyły moce produkcyjne. 
Popyt przewyższał możliwości. Warto też wspomnieć o modernizacji naszego systemu 
komputerowego, która przez pewien czas negatywnie odbiła się na klientach. To jest już 
za nami, ale również wpisuje się w 2018 r. Wiemy, że polscy przewoźnicy są liderami 
w Europie, ale też ich wolumen przewozu zależy od koniunktury gospodarczej na naszym 
kontynencie. Liczymy, że w 2019 roku nie napotkamy poważnych kłopotów i branża 
dalej będzie działała z powodzeniem. Chcemy przewoźnikom w tym towarzyszyć, dalej 
poprawiać i rozszerzać naszą ofertę produktową, serwisową i usługową. Temu służą 
między innymi dwa nowe serwisy, jakie zostaną otwarte. Systematycznie rozwijamy 
i optymalizujemy siatkę naszych punktów, by być możliwie najbliżej jak największej 
liczby klientów. Systematycznie poszerzamy też ofertę dodatkową, co doceniają nasi 
partnerzy. Szkolenia z ekojazdy są coraz powszechniejsze, korzystają na tym wszyscy. 
Spodziewam się też dalszego zastępowania silników wysokoprężnych jednostkami 
ekologicznymi. W autobusach miejskich jest to już bardzo wyraźny trend. Być może 
niedługo będzie tak w transporcie towarowym, gdzie napędy gazowe CNG i LNG mają 
podobne parametry, a dają zdecydowanie mniejszy balast dla środowiska i niższy ha-
łas. W autobusach miejskich widzimy dla siebie duży potencjał wzrostu w 2019 roku.”

Scania Finance działa od 1997 r. 
i przez 10 lat nie miała dużej konkurencji. 
Kryzys 2008/9 paradoksalnie pomógł: 
„Jako leasing fabryczny jesteśmy sku-
pieni na sektorze transportowym. Ła-
godne i przyjazne działania windykacyjne 
przyciągały klientów” - wspomina Piotr 

Miks, z-ca Dyrektora Sprzedaży Scania 
Finance Polska. Spółka fi nansuje obecnie 
ok. 40-45% zakupów Scania, w leasingu 
ciągników siodłowych zajmuje 3. miejsce 
w Polsce z udziałem 10%. Dlatego głów-
ny cel pozostaje bez zmian: fi nansowanie 
ciągników! Utrzymać pozycję z 2018 r., 
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a za kilka lat poprawić, takie jest wyzwa-
nie na kolejne lata. W  tym roku zgodne 
z  programem Scania jest fi nansowanie 
pojazdów z  napędami alternatywny-
mi. Typowy leasing ustępuje obecnie 
miejsca wynajmowi, 35-40% transakcji 
jest zawieranych z  wysoką wartością 
rezydualną. „To oznacza dla nas większe 
ryzyko fi nansowe, ale także zadanie, co 
dalej z tymi pojazdami zrobić. Już dzisiaj 
nad tym myślimy, jak później zaoferować 
klientom używane samochody głównie 
w  wieku 1-3 lat” – wyjaśniał dyr. Miks. 
Kolejny obszar działania i  wyzwanie na 
następne lata to fi nansowanie silników 
także w pojazdach innych marek i typów, 
czyli m.in. maszynach budowlanych, 
agregatach i jednostkach pływających. To 
segment do tej pory w Polsce nie ruszany. 

Scania Polska prowadzi wynajem 
pojazdów na 1-2 lata. Produkt bardzo 
dobrze się rozwija, flota w  wynajmie 
liczy obecnie ok. 530 pojazdów. W ub.r. 
Scania sprzedała też ok. 1,1 tys. pojaz-
dów używanych. „Maleje import na rzecz 

zakupu w  kraju samochodów poleasin-
gowych lub po wynajmie. To kolejny kie-
runek, jaki obserwujemy. Klienci oddają 
stare pojazdy, biorą nowe, zaś inni są 
zainteresowani używanymi, które mają 
znaną historię serwisową” – zauważył 
dyr. Cwalina. Jest popyt na używane 
samochody, także roczne. Dochodzi do 
sytuacji, że wynajem w  Scania Polska 
zostaje płynnie zamieniany klientom na fi -
nansowanie przez Scania Finance. Zmia-
na zachodzi tylko przez wpis w dowodzie 
rejestracyjnym.

Rok 2019 jest jubileuszowy dla silnika 
V8, który zadebiutował w 1969 r. i  jako 
jedyny taki „przeżył” Euro V. Największe 
wrażenie robiły jego osiągi, trwałość 
i niezawodność. Silnik V8 zdobył mocną 
pozycję także dlatego, że przy wysokiej 
mocy wyróżnia się niskim spalaniem. 
Dzięki tym cechom stanowi niezwykle 
wydajne źródło napędu, a w wielu zasto-
sowaniach jest niezastąpiony, nie tylko 
w  pojazdach do transportu ładunków 
ponadgabarytowych, ale również jako 
napęd maszyn, łodzi i generatorów. 

Znaczącym sukcesem działu autobu-
sowego Scania Polska w ub. roku było 
dostarczenie 50 gazowych autobusów 
miejskich, w tym 21 (obok dwóch śmie-
ciarek) do Tarnowa.
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Nowa generacja silników V8 Euro VI 
została wprowadzona w 2017 r., są one 
obecnie dostępne w  wersjach o  mocy 
520, 580, 650 lub 730 KM. Scania za-
powiadała, że uczci okrągłą rocznicę tej 
zasłużonej jednostki napędowej. Ele-
mentem obchodów jest wprowadzenie 
limitowanej do 50 szt. serii w specjalnym, 
jubileuszowym oklejeniu, dostępnej dla 
klientów Scania w  Polsce, którzy zde-
cydują się w 2019 r. na zakup pojazdu 
z silnikiem V8. 

Na celowniku będzie branża budow-
lana. „To przedostatni rok unijnej pers-
pektywy finansowej 2014-20, prace 
powinny iść pełną parą, by w  pełni te 
środki wykorzystać. Dlatego szykujemy 
ofensywę budowlaną. Co nie znaczy, że 
w  innych segmentach będziemy mniej 
aktywni. Jak zawsze, idziemy szeroką 
ławą” – zapowiada Tomasz Cwalina. Są 
w niej autobusy, które mają wzięcie, wiele 
miast i gmin wymienia tabor na ekologicz-
ny. Szwedzi liczą na sprzedaż kolejnych 
pojazdów napędzanych LNG lub CNG, 
autobusów i pojazdów komunalnych. „To 
niewątpliwie ogólnoeuropejski kierunek, 
w który Polska się wpisuje. Na niwie czys-
tego powietrza jest wiele do zrobienia, 
a  my jesteśmy do tego przygotowani. 
Napędy gazowe mają wiele zalet, którymi 
pojazdy elektryczne nie mogą się jeszcze 
pochwalić” – zachęcał Harald Woitke.

Na sprzedaż w 2019 r. może rzutować 
rozwój sytuacji w  UE, w  tym regulacje 

prawne. „Patrząc historycznie, wierzymy, 
że i tym razem nasi przewoźnicy poradzą 
sobie ze wszystkimi przeciwnościami. 
Już nieraz pokazali, jak dostosować się 
do nowych okoliczności. Najlepszym 
dowodem jest pozycja lidera Polski w eu-
ropejskim transporcie drogowym” – mówił 
z optymizmem Paweł Paluch. Do połowy 
czerwca można rejestrować pojazdy ze 
starym typem tachografów, co może nie-
co podnieść sprzedaż. Jednak to będzie 
chwilowy wzrost, który odbije się w kolej-
nych miesiącach spadkiem. 

Od 2011 r. wszystkie pojazdy Scanii 
są połączone w  sieci. Obecnie jest ich 
ok. 360 tys. na całym świecie, z  czego 
ponad 20 tys. w Polsce. Rozwiązanie to 
służy m.in. do lepszego wykorzystania 
powierzchni ładunkowej, które obecnie 
wynosi średnio 60%. „Wstępnie myślimy 
o platooningu, by zrobić taką próbę także 
w Polsce” – zdradził Paweł Paluch.

Trwają przygotowania do konkursu 
Scania Driver Competitions. Zniesiono 
barierę wieku, stąd zmiana nazwy: udział 
może wziąć każdy kierowca z  prawem 
kat. C+E. Od połowy marca do końca 
kwietnia zostanie przeprowadzonych 
11 eliminacji regionalnych, 12. fi nalista 
zostanie wyłoniony przez Scania Fleet 
Management po 3 tygodniach testów. 
Będzie to swego rodzaju „dzika karta”. Do 
połowy grudnia organizatorzy mieli już ok. 
tysiąca zgłoszeń. Przeszkodą są wymogi 
RODO. Po wstępnej rejestracji, kierowca 

musi wysłać jeszcze maila potwierdzają-
cego, a 40% już tego nie robi. Szkoda, 
bo chcemy, by jak najwięcej kierowców 
uczestniczyło w eliminacjach. To podnosi 
zarówno poziom konkurencji, jak i wiedzę 
uczestników, którzy przygotowują się do 
tego” – ubolewał Paweł Paluch. Zmagania 
obejmują praktycznie cały zakres pracy 
i wiedzy kierowcy zawodowego. Krajowy 
fi nał zaplanowano na 11 maja przy okazji 
otwarcia nowego serwisu w  Często-
chowie. Konkurs Scania to największe 
takie zawody na świecie. Bierze w nich 
udział ponad 350 tys. kierowców pojaz-
dów ciężarowych i  autobusów. Oprócz 
tytułu najlepszego w Europie, zwycięzca 
otrzymuje 100 tys. euro na indywidualnie 
wyposażony pojazd Scania. Europej-
ski fi nał odbędzie się 25 maja 2019 r. 
w Södertälje.

W  tym roku nie pojawią się nowe 
modele, ponieważ cała gama jest odno-
wiona. Wprowadzono jednak udosko-
nalenia silników 5-cylindrowych DC09 
i  zunifi kowanych z  nimi 6-cylindrowych 
DC13, umożliwiające obniżenie spalania 
dochodzące do 2%. Oba silniki są teraz 
wyposażone w pompy cieczy chłodzącej 
i pompy układu wspomagania kierownicy 
o zmiennym wydatku, które przyczyniają 
się do ograniczenia zużycia paliwa przy 
małym obciążeniu. Kolektory dolotowy 
i wylotowy oraz mocowanie turbosprężar-
ki zostały zmodyfi kowane, by zwiększyć 
energię gazów i  przyspieszyć reakcję 
silnika. Konstruktorzy Scania zastosowali 
tłoki i pierścienie zapewniające redukcję 
tarcia, a nowe, stalowe tłoki silnika DC09 
wraz z nową powłoką cylindra gwarantują 
dalsze zmniejszenie oporów. Wszystkie 
silniki DC09 i DC13 mają wyższy stopień 
sprężania, zwiększyło się również mak-
symalne ciśnienie w cylindrach. Najmoc-
niejszy, 500-konny silnik DC13 ma nową 
turbosprężarkę z  łożyskami kulkowymi 
zamiast ślizgowych, co zwiększa szyb-
kość jej reakcji. 

Gama silników DC13 wyróżnia się teraz 
jeszcze szerszą krzywą momentu obroto-
wego: maksymalna wartość jest dostępna 
od 900 obr./min (w zakresie 900-1340 
obr./min), a  nie od 1000 obr./min jak 
poprzednio. Pozwala to zastosować prze-
kładnie główne o mniejszym przełożeniu, 
zwłaszcza w pojazdach do transportu dłu-
godystansowego. Te modyfi kacje (wraz 
innymi, jak łagodniej włączane sprzęgło) 
przyczyniają się do obniżenia zużycia pali-
wa w silnikach, które od dawna są liderami 
niskiego spalania. 

Klaudiusz Madeja

Zapamiętajcie te miejsca i daty:
warto pojawić się wtedy w serwisach 
Scania Polska, by kibicować kierowcom 
sprawdzającym swoje umiejętności.

TTM Prezentuje


