
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 

Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia 
Roweru od Kradzieży - Tesco mają zastosowanie do Ramowej 
Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Link4 z Tesco na rzecz 
Ubezpieczonych.

II.   DEFINICJE

§2 

Ilekroć w OWU, Umowie ubezpieczenia oraz w innych pismach 
i oświadczeniach składanych przez Link4 w związku z Umową 
ubezpieczenia używa się wymienionych poniżej terminów pisa-
nych wielką literą, należy przez nie rozumieć:

1.   Budynek gospodarczy: budynek trwale związany 
z gruntem, wykorzystywany do celów innych niż miesz-
kaniowe, położony na terenie nieruchomości, na której 
usytuowany jest Dom jednorodzinny (np. pralnie, suszar-
nie, garaże wolnostojące), służący do wyłącznego użytku 
osób zamieszkujących w Domu jednorodzinnym,

2.   Dom jednorodzinny: zamieszkiwany przez 
Ubezpieczonego samodzielny budynek mieszkalny, a także 
samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego, 
którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych,

3.   Dowód zakupu: faktura lub paragon potwierdzające 
zakup nowego Roweru w placówce handlowej działającej 
pod marką Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

4.   Kradzież z włamaniem: działanie polegające na bez-
prawnym zaborze w celu przywłaszczenia Roweru 
z zamkniętego: Domu jednorodzinnego, Budynku gospo-
darczego, Mieszkania albo Pomieszczenia przynależnego, 
po uprzednim usunięciu przez sprawcę istniejących 
zabezpieczeń, przy użyciu siły fizycznej i narzędzi albo 
przy użyciu podrobionych kluczy, pod warunkiem, że ich 
użycie pozostawiło po sobie ślady użycia; za Kradzież 
z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń 
oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku 
dokonania Kradzieży z włamaniem do innego pomiesz-
czenia lub w wyniku Rabunku,

5.   Kradzież zwykła: działanie polegające na bezprawnym 
zaborze Roweru w celu jego przywłaszczenia w okolicz-
nościach innych niż wskazane w ust. 4 powyżej,

6.   Link4: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie, przy ulicy Postępu 15, wpisane do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000142452, w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, działające 
na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej wydanego przez Ministra Finansów,

7.   Mieszkanie: zamieszkiwana przez Ubezpieczonego, 
samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego, 
służąca do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

8.   OWU: niniejsze Ogólne Warunki Grupowego 
Ubezpieczenia Roweru od Kradzieży – Tesco,

9.   Pomieszczenie przynależne: pomieszczenie przynale-
żące do Mieszkania (pralnia, suszarnia, komórka, strych, 
piwnica), służące do wyłącznego użytku osób zamieszku-
jących w Mieszkaniu i stanowiące jego część składową, 
w rozumieniu niniejszych OWU Pomieszczeniem przy-
należnym nie jest miejsce w budynku wielorodzinnym, 
będące współwłasnością lub znajdujące się we wspól-
nym użytkowaniu z osobami nie prowadzącymi wraz 
z Ubezpieczonym wspólnego gospodarstwa domowego,

10.   Rower: jedno lub wielośladowy pojazd przeznaczony 
do poruszania się po drodze, napędzany siłą mięśni poru-
szającej się nim osoby za pomocą przekładni mechanicznej, 
zakupiony w okresie obowiązywania Umowy ubezpiecze-
nia w placówce handlowej działającej pod marką Tesco 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

11.   Rabunek – zabór mienia przy użyciu lub groźbie 
natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec 
Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nie-
przytomności lub bezbronności,

12.   Suma ubezpieczenia: kwota odpowiadająca cenie 
Roweru w dniu zakupu, wskazana w Dowodzie zakupu 
jako cena Roweru, stanowiąca górną granicę odpowie-
dzialności Link4,

13.   Szkoda: utrata Roweru w wyniku Kradzieży z włamaniem 
lub Kradzieży zwykłej,

14.   Tesco: TESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
adres 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56, wpisaną do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000016108,

15.   Ubezpieczający: Tesco

16.   Ubezpieczony: osoba, która w okresie obowiązywania 
Umowy ubezpieczenia nabyła nowy Rower w placówce 
handlowej działającej pod marką Tesco na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej,

17.   Umowa ubezpieczenia: Ramowa Umowa Ubezpieczenia 
zawarta przez Link4 z Tesco,

18.   Zabezpieczenie rowerowe: łańcuch, stalowa linka 
lub kłódka szeklowa.

III.   PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§3 

Przedmiotem ubezpieczenia jest Rower.

§4 

Link4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem wyłą-
czeń określonych w rozdziale IV , Szkody powstałe w wyniku 
wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń:

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 

ROWERU OD KRADZIEŻY - TESCO



1.  Kradzieży z włamaniem do:
 1)  Domu jednorodzinnego, 
 2)  Budynku gospodarczego, 
 3)  Mieszkania, 
 4)  Pomieszczenia przynależnego,

2.   Kradzieży zwykłej, pod warunkiem, że Rower był przy-
mocowany za pomocą Zabezpieczenia rowerowego 
do stojaka rowerowego lub innej stałej konstrukcji.

§5 

Link4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody zaistniałe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.   WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§6 

Link4 nie odpowiada za Szkody będące następstwem:

1.   umyślnego działania Ubezpieczonego lub osoby, z którą 
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym,

2.   rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności,

3.   działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 
zamieszek, akcji protestacyjnej lub demonstracji,

4.   Rabunku, z zastrzeżeniem §2 ust. 4,

5.   pozostawienia Roweru nieprzymocowanego za pomocą 
Zabezpieczenia rowerowego do stojaka rowerowego 
lub innej stałej konstrukcji – w przypadku Kradzieży zwy-
kłej.

§7 

Link4 ponadto nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolnione 
z obowiązku wypłaty odszkodowania:

1.   za szkody polegające na utracie wyłącznie elementów 
Roweru w sytuacji, gdy nie doszło do utraty całego 
Roweru,

2.   za utracone wraz z Rowerem akcesoria oraz 
Zabezpieczenia rowerowe,

3.   za szkody powstałe przy próbie kradzieży Roweru,

4.   w przypadku odzyskania Roweru.

V.   OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

§8 

Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy i roz-
poczyna się w dniu zakupu Roweru przez Ubezpieczonego, 
pod warunkiem przekazania Link4 przez Tesco numeru transakcji 
zakupu Roweru.

§9 

Odpowiedzialność Link4 w stosunku do danego Ubezpieczonego 
kończy się:

1.   z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej,

2.   z chwilą wypłaty odszkodowania za Szkodę, a w przypadku, 
gdy Rower został utracony, ale odpowiedzialność Link4 

była wyłączona – w dniu doręczenia decyzji o odmowie 
wypłaty odszkodowania,

3.   z dniem rezygnacji z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, 
zgodnie z §10.

§10 

Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego 
oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. Oświadczenie 
woli w tym zakresie Ubezpieczony składa bezpośrednio na adres 
Link4.

VI.   SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§11 

Wysokość i sposób płatności składki ubezpieczeniowej określone 
są w Umowie ubezpieczenia.

VII.   POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY

§12 

W razie wystąpienia Szkody Ubezpieczony zobowiązany jest:

1.   niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia powia-
domić policję,

2.   niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 
od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, powia-
domić Link4 telefonicznie pod numerem 22 444 44 44 
o Szkodzie oraz o okolicznościach powstania Szkody.

 1)   W przypadku niedochowania powyższego ter-
minu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
ubezpieczonego, Link4 ma prawo do odpowied-
niego zmniejszenia wysokości odszkodowania, o ile 
późniejsze zgłoszenie miało wpływ na możliwość 
ustalenia przez Link4 czasu, przebiegu i okolicz-
ności zdarzenia lub jego skutków oraz rozmiarów 
Szkody. Powyższe skutki nie następują, jeżeli Link4 
w terminie wyznaczonym do zgłoszenia otrzy-
mał wiadomość o okolicznościach, które należało 
podać do jego wiadomości,

3.   przedstawić Link4 następujące dokumenty:
 1)   potwierdzenie zgłoszenia Szkody na policję wraz 

informacją o jednostce policji prowadzącej postę-
powanie i sygnaturą akt sprawy,

 2)   kopię postanowienia o wszczęciu postępowania,
 3)   kopię Dowodu zakupu, zawierającą czytelne infor-

macje dotyczące co najmniej:
  a)   ceny Roweru,
  b)   skróconej nazwy Roweru,
  c)   daty zakupu Roweru,
  d)   adresu sklepu, w którym został zakupiony 

Rower,
  e)   numeru kasy oraz 
  f)   numeru transakcji,
 4)   kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego,
 5)   oświadczenie Ubezpieczonego o nieodzyskaniu 

Roweru,

4.   przedstawić dostępne mu dowody dotyczące zaistnie-
nia zdarzenia objętego ubezpieczeniem i umożliwić Link4 
ustalenie okoliczności i rozmiaru Szkody,

5.   niezwłocznie powiadomić Link4 o odzyskaniu utraconego 
Roweru.
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§13 

Przyjmując zgłoszenie Szkody, Link4:

1.   potwierdza Ubezpieczonemu lub osobie przez niego upo-
ważnionej fakt zarejestrowania zgłoszenia Szkody,

2.   informuje Ubezpieczonego lub osobę przez niego upoważ-
nioną o dokumentach, które będą niezbędne do ustalenia 
odszkodowania i sposobie dostarczenia ich do Link4,

3.   rozpoczyna postępowanie dotyczące ustalenia stanu fak-
tycznego zdarzenia, zasadności roszczeń oraz wysokości 
odszkodowania.

VIII.   USTALENIE I WYPŁATA 
ODSZKODOWANIA

§14 

Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje 
na podstawie:

1.   informacji podanych w trakcie zgłoszenia szkody,

2.   przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów, 
wskazanych w §12 ust. 3, z zastrzeżeniem, że Link4 jest 
uprawnione do żądania innych, niewymienionych w §12 
ust. 3 dokumentów, jeżeli dokumenty te są niezbędne 
do ustalenia odpowiedzialności Link4 lub wysokości 
odszkodowania,

3.   pozostałych dokumentów i dowodów, niewymienionych 
w ust. 1 i 2 powyżej, zebranych przez Link4 w trakcie 
postępowania.

§15 

1.   W przypadku utraty Roweru w wyniku Kradzieży z wła-
maniem Link4 wypłaca odszkodowanie w wysokości Sumy 
ubezpieczenia.

2.   W przypadku utraty Roweru w wyniku Kradzieży zwykłej 
Link4 wypłaca odszkodowanie w wysokości 20% Sumy 
ubezpieczenia.

§16 

Link4 wypłaca odszkodowanie Ubezpieczonemu lub osobie przez 
niego upoważnionej.

§17 

1.   Link4 wypłaca odszkodowanie lub podejmuje decyzję 
o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej w terminie 
30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia.

2.   Jeśli w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczno-
ści koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Link4 
lub wysokości odszkodowania nie jest możliwe, to Link4 
pisemnie powiadamia osobę występującą z roszcze-
niem o przyczynach niemożności zaspokojenia w całości 
lub w części jej roszczeń.

3.   W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej Link4 
wypłaca odszkodowanie lub odmawia uznania roszczenia 
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zacho-
waniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności 
było możliwe z tym, że bezsporną część odszkodowania 
Link4 wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zda-
rzenia.

§18 

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub czę-
ści Link4 pisemnie powiadomi o tym fakcie osobę występującą 
z roszczeniem, z równoczesnym wskazaniem okoliczności i pod-
stawy prawnej uzasadniającej odmowę wypłaty odszkodowania 
oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej.

§19 

Link4 udostępnia Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu - na ich 
wniosek - informacje i dokumenty gromadzone w celu ustale-
nia odpowiedzialności Link4 lub wysokości świadczenia. Osoby 
te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Link4 udostępnio-
nych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez 
Link4. Na wniosek ww. osób Link4 udostępnia informacje i doku-
menty w postaci elektronicznej.

§20 

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia Ubezpieczonego mogą 
być skutecznie dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestro-
wanej i archiwizowanej przez Link4 lub w piśmie przesłanym 
na adres Link4 listem zwykłym, poleconym, przesyłką za zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, zgodnie 
z ogólnymi zasadami dotyczącymi oświadczeń woli.

§21 

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia woli składane przez 
Link4 w związku z ubezpieczeniem są dokonywane tele-
fonicznie lub przesyłane Ubezpieczonemu listem zwykłym 
lub poleconym albo przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Zawiadomienia i oświadczenia składane przez Link4 
mogą być również dostarczane drogą elektroniczną, o ile Strony 
dopuściły taką możliwość.

§22 

Ubezpieczony i Link4 zobowiązani są informować siebie nawzajem 
o każdej zmianie adresu, pod który należy kierować korespon-
dencję.

§23 

1.   Link4 podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.   Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do wniesienia 
pisemnej skargi lub zażalenia do Zarządu Link4. Skargi oraz 
zażalenia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich 
złożenia. W przypadku konieczności rozpatrzenia skargi 
lub zażalenia w terminie dłuższym, Link4 powiadomi osobę 
występującą ze skargą lub zażaleniem o przyczynie opóź-
nienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.

3.   Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2 
powyżej, Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo 
wniesienia skargi na działalność Link4 do Miejskich 
i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika 
Ubezpieczonych, a także prawo do rozpatrzenia spo-
rów wynikających z Umowy ubezpieczenia przez sąd 
polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji 
Nadzoru Finansowego.

§24 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zasto-
sowanie zapisy Umowy ubezpieczenia, odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz 
innych stosownych aktów prawnych.
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§25 

Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia 
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej 
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

§26 

1.   Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo 
polskie.

2.   Językiem stosowanym w relacjach z Link4 wynikających 
z Umowy ubezpieczenia jest język polski. Dokumenty 
przedkładane Link4 muszą być sporządzone w  języku pol-
skim lub  przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. Link4 nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

§27 

Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Link4 w dniu 
10.02.2015 roku.

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

 Roger Hodgkiss Lidia Fido
 Prezes Zarządu Członek Zarządu

  

4 | Link4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


