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Krajowa Gielda Wierzytelnosci
Wystaw dluzników na sprzedaz
W naj powazniejszej
w Polsce gieldzie dlugów:
Jprzyjazna i latwa obsluga;
Jpowszechna dostepnosc - portal www;
Jbezplatna usluga.
Skorzystaj z atrakcyjnej

oferty!

Teraz:

zl oplaty aktywacyjnej;
O zl abonamentu;
O zl oplaty wstepnej;
Niska prowizja i tylko od sukcesu.
O

tel. 071 374 74 74

www.kgw.pl
pomoc@kgw.pl

Ulatwiamy zycie i prace wierzycielom!
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