ANONS

POWSZECHNY
POWSZECHNY
dla JWP
JWP. Klienteli Banków
obszaru Władztwa Polskiego
18-10-2117, Nowa Warsowia

- - - - Azali nie czeka
czeka Cię:





opłata za peregrynację solbusem po antycznych zaułkach metropolitalnego skansenu Kraków?
płatność za świetlistą pelisę
pelisę z kicich puchaków dla Twoj
Twojej
ojej Połowicy
Połowicy w rocznicę godów ?
dań za nowy dworek w Grodziach Heksalnych na Kallisto?
et cetera, et cetera ... ?

To wszystko załatwisz U NAS - rzetelnie, bezpiecznie, natychmiastowo!
Zapomnij jednak o podświetlnych przesyłach grosiwa z użyciem pekunizerów leciwej generacji.
Pugilares z plastikasą odstaw do lamusa,
a archaiczne monety przekaż do muzeum kuriozów i osobliwości.
Oto kroczy

nowe, Nowoczesne ,

NOWATORSKIE rozwiązanie

- wiekopomny przejaw Geniuszu
Geniuszu polskiej inżynierii biotonicznej!

Najnowsza z najmodniejszych nowości :

PSIONICZNE ŚLIZGI BEZGOTOWIZNOWE
Wystarczy,
Wystarczy, iż mentalnie poruczysz
ślizg zasobów ze swego wirtualnego
trzosa, a nastąpi on w okamgnieniu
na obrachunek beneficjenta,
ku pożytkowi i satysfakcji obu Stron.
Stron.

Nasze

Nie mają najmniejszego znaczenia:
aktualne lokum, zona temporalna,
sferydon,
sferydon, czy też indywidualny
indeks
indeks RoRo-Tau Twój, ni biorcy.

psioniczne ślizgi bezgotowiznowe

Obługujemy KAŻDEGO!
KAŻDEGO!

d ocierają Wszędzie i do

Myślisz - i masz, mają, ma.
Jedynym wymogiem pozostaje
fizykalna aprobata transakcji
bezgotowiznowej.
Tę zaś możesz dokonać
albo przez ręczną aktywację
swojego partykulatora,
bądź poprzez migawkowy
skan holistyczny z użyciem
dowolnego terminala:
holofonu,
holofonu, klawitera,
stacjonarnego interlinka,
interlinka,
czy też teletele-drona.

PAMIĘTAJ, że standardowe
standardowe referenty
DNA/RNA możesz wcześniej zaordynować
w każdym bionie informacyjnym
na obszarze Władztwa Polskiego (np. przy
okazji tytanizacji zębów, drytomii lub
wpa
wp ajania implantów skrzydeł husarskich,
husarskich,
etc.
etc.)
c.)

ZASOBNIE,
ZASOBNIE, WYGODNIE,
WYGODNIE, REZOLUTNIE

*)

Gdzieśkolwiek, kiedykolwiek - ŚLIZGIEM bez gotowizny
po prostu NAJPROŚCIEJ
NAJPROŚCIEJ!
EJ!
Twoja posażna, wirtualna szkatuła od dziś będzie mogła
dostarczać Ci jeszcze więcej dosytu, uciech i powabu życia.

Twój błogostan - naszym ukontentowaniem!
ukontentowaniem!

UWAGA!!!

Dla pierwszego tuzina nowych reflektantów - SIURPRYZA:
dwutygodniowa kanikuła w Obłoku Oorta !!!
!!!
agrawitantami
Transfer teleportalny z agr
awitantami - zapewniony.

*) usługa pociąga taksy manipulacyjne wedle załącznika
dostępnego na fiszy: vvv.bezgotowiznowo_

