
P O Z O R

Vsi prišleki ste seznanjeni in se zavedate:
Na tem zasebnem območju sleheren živčlovek zaračuna 

90€ na vsako začeto minuto za poslušanje katerih koli 
komercialnih ponudb uradnih oseb ali agentov korporacij;

Za vsako neupoštevanje navedenega in kršenja človekovih 
pravic in običajev domorodne skupnosti uradne osebe 

odgovarjajo zasebno in javno;
Vsako ponudbodajalec in/ali kršitelj, zgoraj navedenega se 

mora najprej identificirati z osebnimi podatki vključno z 
EMŠO in davčno številko;

Plačilo zahtevamo v naprej;
S tem, ko pozvonite ali trkate ali stopite na to 

zasebno območje, se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji.

Strogo zasebno območje – veljajo običaji domorodcev!
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