
    
    

    
    
    
    
    
    






 

  









   
  

    
   

    
    
    
    
    
    

  
    

    
    
    
    
    

    
  

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

  
    

    
    
    
    

    
    

  
    

    
    
    
    

    
    

  
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

  
    

    
    
    
    
    
    

  
    

    
    
    
    
    
    

  


 


  
    
    
    
    
    
    










Obvestilo o letnem računanju časa u Americi

Obvestilo

Spoštovane stranke,

Upoštevajte, da se bodo zaradi ameriškega računanja poletnega časa ure za trgovan-
je v dnevu z našimi produkti spremenile, in sicer:


