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Conţinut:
1. Aveţi probleme cu operatorul de transport aerian, vânzătorul de bilete,
serviciile hoteliere, închirierea de autoturisme în Polonia sau Ucraina?
Nu sunteţi sigur cum puteți solicita compensaţii pentru serviciile
defectuoase? – ECC Net vă poate ajuta!
2. Biletele pentru meciuri. Cum să achiziţionaţi bilete în siguranţă şi ce
trebuie să faceţi dacă nu puteţi utiliza biletele achiziţionate?
3. Plăţi şi preţuri. Cele mai frecvente metode de plată, preţuri uzuale
practicate în restaurante şi reguli pentru „bacșiș”.
4. Cumpărături – care sunt drepturile dumneavoastră?
5. Clasificarea hotelurilor și hostelurilor – ce înseamnă cu adevărat ”3
stele”?
6. Rezervarea unui hotel prin Internet – care sunt regulile pentru anulare
și compensare?
7. Transport – cunoașteți-vă drepturile în calitate de pasageri!
8. Cu trenul, autobuzul sau mașina? Sfaturi utile
9. Transportul public – autobuz, taxi, metrou: la ce trebuie să fiți atenți?
10. Cardul de european de asigurări de sănătate și asigurările medicale
private – cum le puteți utiliza
11. 112 Numărul unic pentru apeluri de urgenţă în Uniunea Europeană.
12. Roamingul şi serviciile de internet (WIFI).
Conţine, de asemenea, informaţii despre oraşele gazdă ale meciurilor precum
şi linkuri utile.
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Aveţi probleme cu operatorul de transport aerian, vânzătorul de bilete, serviciile
hoteliere, închirierea de autoturisme în Polonia sau Ucraina? Nu sunteţi sigur cum
puteți solicita compensaţii pentru serviciile defectuoase? – ECC Net vă poate ajuta!

Compania aeriană v-a pierdut bagajele? Agenţia de turism poloneză nu şi-a respectat
contractul? Cazarea în hotel a fost la un standard mai scăzut faţă de ce v-aţi fi
aşteptat? Plata închirierii autoturismului a fost debitată din contul dumneavoastră
fără să fi fost notificată? Aveţi probleme cu un produs achiziţionat în Polonia?
Contactaţi Centrul European al Consumatorilor din ţara dumneavoastră pentru a
înregistra o plângere şi a beneficia de ajutor fără costuri suplimentare. Pentru
informaţii şi date suplimentare Centrul European al Consumatorilor din România
poate fi contactat pe site-ul www.eccromania.ro
Dacă aveţi nevoie de sfaturi în calitate de consumator în Polonia, puteţi contacta
Contactaţi Centrul European al Consumatorilor din Polonia ( în limba engleză ) la tel:
+48 22 55 60 118 (de luni până vineri între orele 10am – 2pm) sau printr-un e-mail la
adresa info@konsument.gov.pl. Pentru informaţii şi consultanţă gratuită în limba
engleză puteţi suna la numărul +48 800 007 707 (apelurile telefonice la acest număr
sunt gratuite, dacă sunt efectuate de la telefoane fixe sau telefoane mobile ale
operatorilor polonezi de telefonie) sau la numărul +48 22 827 54 74 (apelurile
telefonice vor fi taxate în conformitate cu tarifele operatorului dumneavoastră de
telefonie mobilă incluzând şi roamingul).
Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC Net) informează consumatorii
asupra drepturilor pe care le au în Uniunea Europeană, acordă consultanţă de
specialitate gratuită precum şi asistenţă pentru soluţionarea alternativă (amiabilă) a
disputelor. Consumatorii pot formula plângeri împotriva operatorilor economici din
UE, Norvegia sau Islanda, precum şi plângeri legate de călătoriile în Europa.
Dacă aveţi problem cu o companie aeriană, comerciant sau un hotel din Ucraina,
puteţi solicita asistenţă Federaţiei Ucrainiene a Consumatorilor “Pulse” având
următoarele date de contact: Strada Miljutenko 6a, 02-156 Kijów, tel./fax (+38 044)
51 39 936, e-mail: ucf_pulse@ukr.net. Mai multe informaţii sunt disponibile la
adresa www.consumerinfo.org.ua.
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Biletele pentru meciuri. Cum să achiziţionaţi bilete în siguranţă şi ce trebuie să
faceţi dacă nu puteţi utiliza biletele achiziţionate?

Nu achiziţionaţi bilete de la furnizori nesiguri sau prin intermediul licitaţiilor pe
internet. Aceste modalităţi de achiziţie este posibil să nu fie legale şi veţi putea cădea
uşor victime ale fraudei. Cumpăraţi bilete folosind numai adresa de web a UEFA
(www.uefa.com) sau achiziţionaţi biletele ca parte a unui pachet de servicii de la un
operator autorizat. Plăţile pot fi efectuate numai cu un card de credit sau de debit.
Dacă nu veţi putea utiliza un bilet achiziţionat cu ajutorul platformei UEFA, puteţi să-l
revindeţi dar NUMAI folosind platforma special UEFA pentru revânzarea de bilete.
Termenii şi condiţiile UEFA de utilizare a biletelor nu permit deţinătorilor de bilete
înstrăinarea acestora către prieteni sau membrii ai familiei.
Mai multe informaţii puteţi găsi la următoarea adresă:

https://ticketing.uefa.com/euro2012-pl/staticpages/termsandconditions.aspx.
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Plăţi şi preţuri. Cele mai frecvente metode de plată, preţuri uzuale practicate în
restaurante şi reguli pentru „bacșiș”.
În Polonia, cardurile de credit sunt acceptate la majoritatea
supermarketurilor, restaurantelor, benzinăriilor şi staţiilor de
tren. Totuşi, bani cash s-ar putea să vă fie necesari pentru
pieţe, mici magazine, pub-uri şi baruri locale sau pentru unele
taxiuri şi autobuze. Plata în euro este rar acceptată, deci este
recomandat să aveţi monedă locală (PLN). Bani cash – hrywny
(UAH) – vă vor folosi în Ucraina. Cardurile de credit nu sunt
acceptate peste tot.
Cât costă un prânz într-un restaurant polonez sau unul ucrainian?
Depinde de locaţie şi de nivelul de clasificare al restaurantului. Un meniu ce include
un sandwich, cartofi prăjiţi şi o băutură, servit într-un restaurant tip fast food costă

aproximativ 4 EUR. Într-un restaurant clasic, un fel principal şi o băutură, costă
aproximativ 10 EUR. În localurile cu servire la masă de regulă bacșișul este în valoare de
10-15% din valoarea consumaţiei, dar în anumite localuri această taxă este inclusă
automat în nota de plată. În restaurantele ucrainiene o taxă de 10% din consumaţie
este în mod normal inclusă ca taxă pentru servicii. Preţurile în marile oraşe ucrainiene
sunt puţin mai mici decât cele din Polonia, dar nu obligatoriu, în zonele din vecinătatea
stadioanelor sau a atracţiilor turistice.
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Cumpărături – care sunt drepturile dumneavoastră?
Atunci când faceți o reclamație în privința unui produs
defect achiziționat în Polonia, ar trebui să identificați bazele
legale. Poate fi vorba de lipsa de conformitate a produsului
cu contractul de vânzare – în acest caz plângerea este
adresată vânzătorului – sau de garanția comercială – caz în
care plângerea trebuie adresată celui care a oferit garanția.
Lipsa de conformitate a produsului cu contractul de vânzare-cumpărare
Vânzătorii polonezi răspund pentru lipsa de conformitate a produselor cu
contractul, dacă aceasta a existat la momentul achiziției și s-a manifestat într-un
termen de doi ani de la momentul livrării. Pentru a-și exercita drepturile,
consumatorul trebuie să-l informeze pe vânzător asupra defectului într-un termen
de 2 luni de la data descoperirii acestuia. Consumatorul poate solicita mai întâi
repararea sau înlocuirea. Dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, sau dacă
măsurile luate sunt inadecvate, consumatorul poate solicita o reducere
corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului. De la momentul primirii
cererii de reparare sau înlocuire vânzătorul are un termen de 14 zile pentru a
soluționa problema.
Garanția comercială
Dacă reclamația se bazează pe garanția comercială, trebuie să verificați care este
data de expirare a garanției și care sunt condițiile acesteia. Persoana care a oferit
garanția poate stabilit orice termen pentru care aceasta este valabilă, fiind
răspunzătoare pentru produs în această perioadă.
Achiziții în Ucraina
Dacă achiziționați un produs în Ucraina și acesta este defect, aveți dreptul de a face o
reclamație la vânzător în perioada de garanție. Dacă produsul nu beneficiază de
nicio garanție, aveți dreptul de a face o reclamație către vânzător într-un termen de
doi ani. Puteți solicita repararea sau înlocuirea produsului, rambursarea
contravalorii sau reducerea corespunzătoare a prețului.

Cum să faceți o reclamație către un comerciant din Polonia sau Ucraina?
Un formular în engleză poate fi descărcat de la următoarea adresă:
http://www.konsument.gov.pl/files/acce_just03_en.pdf. Atunci când trimiteți o
reclamație nu uitați să atașați documentele care fac dovada tranzacției (bonuri,
facturi etc.). Aveți grijă să păstrați originalele documentelor trimise.
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Clasificarea hotelurilor și hostelurilor – ce înseamnă cu adevărat ”3 stele”?
Nu există un sistem unic, universal, de clasificare a hotelurilor
din Polonia și Ucraina. Dacă ați rezervat un hotel de 3 stele în
Polonia, vă puteți aștepta la:
·
Acces la Internet
·
Acces la un computer (nu neapărat în cameră)
·
Plata prin card de credit
·
Facilități pentru persoane cu dizabilități
·
O baie separată cu produse cosmetice
În plus, consumatorii trebuie să știe că nu există garanția existenței unui serviciu de
room service sau a aerului condiționat într-un hotel de 3 stele.
Înainte de a vă alege locul de cazare este bine să verificați opiniile altor călători, de
exemplu pe site-uri care oferă servicii de rezervare. În acest fel puteți evita
surprizele. Totuși, dacă locul de cazare nu se ridică la înălțimea așteptărilor
dumneavoastră, puteți face o reclamație la agenția de turism sau, dacă ați rezervat
individual, direct la hotel.
Un formular de reclamație în engleză în acest sens poate fi descărcat de la adresa:

http://www.konsument.gov.pl/en/kontakt/skarga-do-eck.html.
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Rezervarea unui hotel prin Internet – care sunt regulile pentru anulare și
compensare?
E posibil să vă renunțați la o rezervare fără nicio consecință?
De obicei, nu. Dreptul de a vă retrage depinde de termenii și condițiile fiecărui
furnizor de servicii de cazare în parte. În conformitate cu regulile UE, nu există un
drept de retragere (de obicei 7 zile lucrătoare în UE și 10 zile calendaristice în Polonia)
dintr-un contract încheiat online pentru bilete de avion, bilete la concerte/jocuri sau
rezervări la hotel. Consumatorii sunt sfătuiți să nu ia decizii în grabă deoarece, dacă
vă răzgândiți, hotelul poate solicita compensații pentru anularea rezervării – de la
50% până la 100% din costul total.

O situație similară se poate întâlni în Ucraina. Dreptul de renunțare la o rezervare va
depinde de bunăvoința comerciantului. Acesta din urmă nu este obligat să accepte o
reziliere a contractului fără a solicita compensații.
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Transport – cunoașteți-vă drepturile în calitate de pasageri!
Întârzierea sau anularea zborului
Întârzierea provocată de o grevă sau de probleme
tehnice ori anularea unui zbor sunt acoperite de
legislația UE. În aceste situații operatorii de
transport aerian sunt obligați să ofere asistență
pasagerilor.
Companiile aeriene ar trebui să informeze pasagerii asupra situației întârzierii și să
ofere mese sau băuturi răcoritoare gratuit (cum ar fi sandvișuri, ceai, cafea)
proportional cu timpul de așteptare.
Aveți dreptul la o compensație între 250 și 600 EUR în două cazuri – (a) atunci când,
din cauza unei întârzieri a unui zbor, ajungeți la destinație cu o întârziere mai mare
de trei ore față de ora programată și (b) atunci când zborul dumneavoastră este
anulat. Compania aeriană nu va fi obligat să plătească o compensație dacă
întârzierea sau anularea a fost provocată de circumstanțe extraordinare, cum ar fi
condiții meteorologice nefavorabile. Aveți dreptul de a vi se rambursa costul
biletului neutilizat sau puteți accepta o redirecționare.
Pierderea bagajului
Dacă bagajul a fost pierdut, ar trebui să mergeți la cel mai apropiat punct de
informare în aeroport pentru a completa un formular special (Property Irregularity
Report – PIR), având grijă să păstrați o copie. Pasul următor este să transmiteți o
reclamație către companie. Aveți 7 zile pentru a trimite o reclamație în cazul în care
bagajul a fost deteriorat sau 21 de zile atunci când acesta este întârziat. Valoarea
maximă a compensației conform Convenției de la Montreal este de 1.131 Drepturi
Speciale de Tragere sau aproximativ 1370 EUR.
Întârzierea trenului
În cazul în care călătoria a fost întârziată mai mult de o oră, aveți dreptul la
compensație conform legislației UE. Această compensație este de 25% din prețul
biletului dacă întârzierea a fost între 60 și 119 minute și de 50% din prețul biletului
atunci când trenul a fost întârziat 120 de minute sau mai mult.

Acest lucru se referă la rutele din Polonia și UE cu trenuri precum Express, InterCity,
Express InterCity, EuroCity sau EuroNight. Pasagerul ar trebui să solicite
conductorului confirmarea întârzierii pe bilet, apoi să transmită o reclamație scrisă
către transportator. Trebuie notat că reglementările care vă permit solicitarea
compensației pentru întârziere nu sunt aplicabile transportului public și
transportului regional (cum ar fi transportul feroviar ieftin) în Polonia.
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Cu trenul, autobuzul sau mașina? Sfaturi utile
La frontieră
Cetățenii UE pot trece frontiera
poloneză doar cu un act de
identitate cu fotografie (CI sau
pașaport), dar atunci când
călătoriți în Ucraina este nevoie de
un pașaport (nu este nevoie de
viză).

Închirierea unui automobil
În rețelele internaționale de închiriere este nevoie de un card de credit pentru a
închiria un automobil (deținătorul cardului trebuie să fie prezent la ridicarea
automobilului). Cardul este utilizat pentru autorizarea închirierii, ceea ce înseamnă
că suma totală este oprită la momentul ridicării mașinii, iar orice sumă suplimentară
este rambursată la momentul returnării automobilului.
Atenție! Înainte de a închiria un automobil, verificați dacă acesta are asigurare
totală. Anumite oferte promoționale pentru asigurări ieftine nu acoperă toate
situațiile, iar în cazul unui accident este posibil să nu fiți protejați în totalitate. Polița
de asigurare, în mod similar, este posibil să nu acopere toate părțile automobilului,
așa că, spre exemplu, dacă geamurile sunt sparte de un hoț, puteți fi obligați să plătiți
paguba.
Prețul benzinei este în jur de 1.40 – 1.50 EUR pe litru în Polonia și aproximativ 1 EUR
în Ucraina.
Cu trenul
În Polonia, vă puteți planifica călătoria utilizând următorul site: http://rozkladpkp.pl (site-ul poate fi accesat și în engleză). Dacă doriți să utilizați trenurile EIC, Ex
sau TLK, va trebui să rezervați bilete pe http://intercity.pl/en/, în timp ce trenurile
InterRegion pot fi rezervate pe http://www.i-pr.pl/ (doar în poloneză). Biletele pot fi
cumpărate în gări, dar este recomandat să le rezervați din timp.

Timpul estimativ al unei călătorii între Varșovia și Wroclaw este de peste 6 ore, iar
între Varșovia și Poznan este de aproximativ 2 ore și jumătate.
Este posibil să rezervați locuri la prima clasă numai în trenurile TLK (nu există locuri
care pot fi rezervate la alte clase), în timp ce la EIC (Express Intercity) este posibil să
rezervați locuri la prima și a doua clasă.
Permisul polonez, 5 în 1Polish Pass, 5 in 1
Acesta este un voucher special pentru fanii care călătoresc la EURO 2012 în Polonia.
Permite rezervarea simultană a hotelului, zborurilor, biletelor de tren, asigurării și a
biletelor pentru transportul public în orașele gazdă. Acest lucru se realizează prin
intemediul unei platforme unice online. Serviciile pot fi combinate cu ușurință, de
exemplu asigurarea de călătorie cu biletele de tren și cazarea, pentru confort.
Mai multe informații: https://www.polishpass.org/poland2012/
În Ucraina există două tipuri de bilete: (a) pe distanță mare – cu vagoane de dormit
(prima clasă ”SV”, a doua clasă ”kupe”, a treia clasă ”platzkart”) și (b) bilete locale.
Este recomndat să faceți rezervări din timp fie comandând pe Internet, (site în
engleză – http://test.e-kvytok.ua/eng/), fie telefonic. Biletele pot fi colectate și
plătite în birouri speciale situate în gări. În timpul zilelor aglomerate ar putea fi
imposibil să achiziționați un bilet pentru aceeași zi sau este posibil să fiți nevoiți să
așteptați câteva ore la coadă.
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Transportul public – autobuz, taxi, metrou: la ce trebuie să fiți atenți
Transportul public
În fiecare oraș gazdă din Polonia, transportul public este bine organizat, iar pe timpul
turneului mijloacele de transport vor fi suplimentate. Biletele pot fi cumpărate de la
automate, în stațiile de autobuz, la chioșcuri sau de la șofer.
·
·

·
·

În Varșovia puteți călători cu autobuzul, tramvaiul și cu metroul. Un bilet
pentru toate liniile este suficient – o călătorie costă 3.60 PLN (90 eurocenți).
În Gdansk o călătorie costă 2.80 PLN (70 eurocenți). Dacă doriți să călătoriți
în orașele vecine precum Gdynia și Sopot, o puteți face cu trenul rapid (SKM),
cu toate că biletele sunt puțin mai scumpe.
În Poznan, un bilet pentru autobuz sau tramvai costă 3 PLN (75 eurocenți) și
este valabil pentru 30 de minute după momentul cumpărării.
În Wroclaw, o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul costă 2 PLN (50
eurocenți).

În Ucraina există metrou în Kijow și Charkow. În plus, există autobuze, troleibuze și
tramvaie. Înainte de a intra la metrou ar trebui să cumpărați un bilet special de la
ghișeu sau de la automate. Prețul unei călătorii pentru orice mijloc de transport în
comun este de 2 UAH (aproximativ 18 eurocenți).
Atenție: Fanii fotbalului având bilete la meciurile UEFA EURO 2012 din Polonia vor
putea utiliza transportul public din orașele gazdă (Varșovia, Poznan, Wroclaw,
Gdansk) gratuit în ziua meciului în fiecare oraș. În plus, pe întreaga perioadă a
turneului fiecare fan și turist, chiar fără un bilet la meci, va putea utiliza autobuzele
special gratuite marcate cu logo-ul companiei Continental, sponsor oficial al UEFA
EURO 2012. 40 autobuze "ContiBuses" buses in cele 4 orașe gazdă vor lega
aeroporturile de stadioane și zonele pentru fani. În zilele fără meciuri vor putea fi
utilizate rutele pentru vizitarea orașelor.
Taxi
În Polonia, vă sugerăm să utilizați taxiurile
companiilor, nu pe cele private, deoarece este
ușor să cădeți victime ale unor escroci. Nu
intrați în autovehicule care afișează semnul de
taxi decât dacă denumirea companiei de taxi și
numărul de telefon sunt clar afișate, iar
informațiile privind tariful pe kilometru sunt
prezentate în mod clar pe geamurile laterale.
Taxiurile private pot oferi informații privind tarifele, dar acestea vor fi adesea foarte
mari chiar pentru un kilometru sau doar ca tarif de pornire, afișate pe parbriz sau cu
cifre atât de mici încât sunt dificil de citit.
Înainte de a începe călătoria este bine să faceți o estimare a tarifului total. Prețul
mediu pentru un kilometru la o companie de taxiuri din orașele gazdă este de 2.40
PLN (aproximativ 60 eurocenți), plus o taxă de serviciu de aproximativ 8 PLN (2 EUR).
În weekend-uri, în zilele de sărbătoare și tarifele de noapte sunt cu aproape 50% mai
mari.
În Ucraina, pot fi utilizate atât taxiurile companiilor (identificate printr-o lampă de
neon pe plafon), cât și cele private (în teorie, orice automobil poate fi utilizat ca taxi).
Este bine să ajungeți la o înțelegere cu șoferul pentru un anumit preț pentru a nu
avea surprize. Tariful pe kilometru într-un taxi semnalizat este, în medie, 2.5 (22
eurocenți).
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Cardul de asigurări de sănătate european și asigurările medicale private – cum le
puteți utiliza
Înainte de călătorie este recomandat să obțineți Cardul European de Asigurări de
Sănătate (EHIC) care vă dă dreptul la îngrijiri medicale de urgență în Polonia. Acesta
acoperă costurile consultației medicale, serviciul de ambulanță și șederea în spital,
dacă aveți un accident. Cu toate acestea, deoarece scopul cardului este limitat, este
recomandat să achiziționați o poliță de asigurare suplimentară, privată, în special
dacă doriți să călătoriți și în Ucraina (fiind în afara UE, EHIC nu este acceptat acolo). O
poliță de asigurare pentru Ucraina poate fi achiziționată în aeroport sau la graniță.
Atenție: În timpul campionatului UEFA Euro 2012 în Polonia, numai băuturile slabe
vor fi vândute pe stadion. Cu toate acestea, berea și alcoolul vor fi premise în zonele
fanilor. ”Stații de trezire” vor funcționa gratuit în apropierea acestor zone pentru a-i
ajuta pe cei care au abuzat de alcool. Fanii sub influența alcoolului care sunt agresivi
pot fi transportați de poliție la ”stații de trezire” obișnuite la un cost de aproximativ
60 EUR.
11
112 – Numărul unic pentru apeluri de urgențe în UE
Accident de mașină? Bătaie pe stradă? Aveți nevoie de asistență medicală? Sunați la
numărul de urgență 112, care funcționează pe tot teritoriul UE. Prin intermediul
acestui serviciu puteți contacta poliția, pompierii, serviciile de ambulanță și alte
servicii de asistență de urgență.
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Facilități de roaming și Internet (WIFI)
Apeluri
Ca urmare a schimbărilor adoptate de Uniunea Europeană, tarifele în roaming pe
minut sunt:
-

Pentru a efectua un apel: 35 eurocenți
Pentru a primi un apel: 11 eurocenți
Trimiterea unui SMS: 11 eurocenți
Primirea unui SMS: gratuit

De la 1 iulie 2012, data finalei Euro 2012, tarife noi, mai mici, pentru un minut, se vor
aplica:
-

Pentru a efectua un apel: 29 eurocenți
Pentru a primi un apel: 8 eurocenți
Trimiterea unui SMS: 9 eurocenți
Primirea unui SMS: gratuit

Un operator este obligat să ofere cel puțin un tarif de roaming care să fie în
conformitate cu aceste reguli, dar are și posibilitatea de a utiliza și alte tarife mai
mari. Vă sfătuim să vă informați la operatorul dumneavoastră înainte de a porni în
călătorie.
Internet
Utilizatorii Internetului prin intermediul Smartphone-urilor nu ar trebui să fie
îngrijorați din cauza facturilor mari, deoarece acest serviciu este blocat automat în
momentul în care este atinsă o limită de transfer de 50 EUR. Accesul la Internet este
permis apoi numai dacă utilizatorul accepta în mod expres depășirea limitei. Prețul
maxim plătibil pentru un trafic de 1 MB nu a fost încă stabilit, dar începând cu 1 iulie
2012 acesta va fi de 70 eurocenți.
În Polonia există acces WIFI gratuit în multe locuri, incluzând centrele orașelor, stații
și restaurant.
Atenție: Tarifele de roaming europene pentru efectuarea sau primirea unui apel și
utilizarea Internetului prin intermediul telefonului mobil nu se aplică în Ucraina.
Înainte de a pleca în călătorie ar fi bine să verificați care sunt tarifele, la operatorul
dumneavoastră de telefonie mobilă.
Mai multe informații despre orașele gazdă (linkuri utile)
Varșovia - http://www.um.warszawa.pl/en
Wroclaw - http://wroclove2012.com/en/
Gdansk - http://www.uefaeuro2012.gdansk.pl/en/
Poznan - http://www.poznan.pl/mim/main/en/
Ghidul polonez pregătit pentru participanții la UEFA EURO 2012:

http://www.polishguide2012.pl/en/
Unele informații despre Ucraina au fost obținute prin amabilitatea Oficiului pentru
Concurență și Protecția Consumatorilor din Polonia și a organizației din Pulse din
Ucraina – parteneri care au editat o serie de mini ghiduri pentru consumatori în
vederea turneului final UEFA EURO 2012 din Polonia și Ucraina.
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