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Jak sprzedając na OLX można łatwo stracić środki ze
swojej karty kredytowej

irq dodał 16 listopada 2020 o 07:10 w kategorii Info, Socjo, Złośniki  z tagami: OLX • oszustwo •

phishing

Wystawiacie towar na OLX. Bardzo szybko pojawia się zainteresowany
klient, który chce skorzystać z bezpiecznej „Przesyłki OLX”. Na koniec
jednak okazuje się, że zamiast przybyć wam pieniędzy, to ubyło – i to
całkiem niemało. Co się stało?

Każda pojawiająca się nowa usługa dostawy, forma płatności czy inne
ułatwienie zakupów w serwisach handlowych powoduje powstanie
nowych scenariuszy oszustwa. Często to przestępcy tłumaczą swoim

o�arom, jak działa ta czy inna metoda płatności. Tak jest teraz, gdy obserwujemy bardzo dużą
liczbę domen phishingowych podszywających się pod portal OLX.

Scenariusz jest bardzo ciekawy i chwilę zajęło nam jego zrozumienie. Nie ma tu kampanii maili
czy SMS-ów zachęcających, obiecujących czy wręcz grożących, by nakłonić o�arę do kliknięcia
w link. O�arą jest sprzedający, precyzyjnie wybrany przez atakującego. O�ar niestety przybywa
każdego dnia, a ataki trwają od kilku tygodni.

Historia

Historia rozpoczyna się na Ukrainie i Białorusi na początku roku 2020. OLX wprowadził nową
możliwość rozliczania transakcji – „Przesyłki OLX” (wersja ukraińska to OLX Доставка). Nowa
usługa ma na celu zwiększenie zaufania do transakcji na portalu. Początkowo portal służył do
ogłoszeń, a transakcje były realizowane bezpośrednio – z rąk do rąk. Popularność handlu w
sieci oraz zagrożenie epidemiologiczne sprawiły jednak, że ten model musiał ulec zmianie na
wariant zdalny. Często dochodziło zatem do sytuacji, kiedy kupujący bał się płacić z góry za
towar, nie mając pewności, że go otrzyma, a i sprzedający bał się wysyłać towar, ponosząc
koszty przesyłki i czekając na płatność. OLX postanowił ten problem rozwiązać, wprowadzając
nowy model zakupów nazwany Przesyłki OLX.  Wraz z tą usługą uruchomiono też Płatności
OLX. Jak to działa? Zacytujemy oryginalny poradnik:

Znajdź na OLX ogłoszenie z interesującym Cię przedmiotem, w którym aktywna
jest usługa Przesyłki OLX.
Skorzystaj z opcji Kup z przesyłką i podaj dane do wysyłki.
Wybierz punkt, w którym odbierzesz wysłaną przez Sprzedającego paczkę. /…/
Wszystko się zgadza? Kliknij Potwierdź i zapłać.
Zostaniesz przekierowany na stronę płatności. Będziesz mógł skorzystać z BLIK
lub wybrać bank, z którego korzystasz i dokonać opłaty za przedmiot i wysyłkę.

Zwrot „Zostaniesz przekierowany na stronę płatności” już brzmi jak scenariusz ataku. Są to
jednak tylko wskazówki dla kupujących, a ich trudniej przestępcom złapać. Złodzieje
postanowili zatem wykorzystać tę usługę, by naciągać sprzedających.

Historycznie pierwsze ataki oraz domeny wymierzone były w użytkowników z Ukrainy i
Białorusi, bo tam OLX uruchomił najpierw wspomnianą usługę.  Pojawiły się domeny takie jak:

hxxp://olx-delivery[.]online
hxxp://olx-ua-dostavka[.]com
hxxps://olx-safedelevery[.]pw

Przestępcy spróbowali też swoich sił na innych portalach kupna-sprzedaży, np. Kufar (polski
odpowiednik to np. Sprzedajemy.pl czy Gumtree.pl):

hxxps://dostawka[.]kufar.mx/order.php?q=524277495
hxxps://kufar[.]uk/item.php?1100679121

Usługa „Przesyłki OLX” ruszyła w pełnej skali w Polsce 10 września 2020. Już na początku
października zaobserwowaliśmy pierwsze domeny podszywające się pod tę usługę. Od połowy
października opisywany scenariusz jest bardzo aktywnie wykorzystywany przez przestępców.

Scenariusz

Osoba sprzedająca wystawia ogłoszenia w portalu OLX. Co prawda, obserwowane były też
ataki na użytkowników portali Sprzedajemy.pl oraz Gumtree.pl, jednak nie zyskały one takiej
popularności jak te na OLX.

Przestępca nawiązuje relację ze sprzedającym. Najpierw prosi o potwierdzenie, czy ogłoszenie
aktualne – nie chce tracić czasu na oszukanie kogoś, kto i tak nie łyknie przynęty.

Po potwierdzeniu aktualności ogłoszenia następuje jeszcze „podkręcenie” zainteresowania i
stworzenie przekonania, że kupującemu bardzo zależy.

Po krótkiej rozmowie o�ara dostaje informację, że towar zostanie zakupiony, ale sposobem
zapłaty będą „Płatności OLX”. Dlaczego? Tłumaczenia bywają różne, to jedno z nich:

Rozmówca przysyła instrukcję działania – zaobserwowaliśmy kilka wersji, np.:

czy osadzoną w na stronie w domenie phishingowej:

W tym momencie następuje punkt kulminacyjny scenariusza. O�ara, czyli
sprzedający, otrzymuje link służący rzekomo do „odbioru płatności”, a w rzeczywistości jest to
strona phishingowa, służąca do pobrania informacji o karcie płatniczej sprzedającego,
wykonania transakcji lub połączenia jej z elektronicznym portfelem oszusta.

Przykładowe domeny – jedne z setek z ostatniego tygodnia:

hxxp://olx-delivery[.]org
hxxp://olx.security-online.info
hxxps://olxpl.zapowiedz.site
hxxps://olx.pl.oferta.ic
hxxps://poland.olx-my.site
hxxp://www.olx-dostawa.pl
hxxps://olx.security-online.info
hxxp://olx.informacja-pl.info
hxxps://olx.security-online.info
hxxps://pl.olx-my.site
hxxps://olx-deliver.su
hxxps://olx.pl.wysylka.shop
hxxps://olx.pl.wysylka.live
hxxp://olx.pl.wysylka.me

Po wejściu na stronę oszusta o�ara widzi swój produkt oraz informację, że zapłata czeka (w
niektórych wariantach tej informacji brak). Przestępcy dla każdego sprzedającego
przygotowują indywidualną stronę informacyjną,  która uwiarygodnia całą historię.

Po kliknięciu w przycisk „Otrzymać!”/ „Potwierdź zamówienie” / „Zabrać” o�ara przechodzi się
do strony, na której ma dojść do wyłudzenia danych karty płatniczej:

W kolejnym kroku pojawia się prośba o wpisanie kodu przysłanego z banku:

O�ara myśli, że potwierdza odbiór zapłaty, a tymczasem potwierdza operację, której nie jest
świadoma. W tym scenariuszu może być to np. nieautoryzowana transakcja kartowa w
internecie albo dodanie karty do elektronicznego portfela oszusta, dzięki czemu przestępcy
mogą nawet wypłacić pieniądze z bankomatu czy zapłacić w sklepie za granicą.

Potrzebę wpisania kodu SMS przestępcy tłumaczą np. tak:

Zdarza się też, że operator jest zajęty obsługą zbyt wielu o�ar naraz – wtedy o�ara na stronie
otrzyma komunikat:

„Uwaga! Ze względu na duże obciążenie serwera, przesłanie kodu może być opóźnione o kilka
minut.”

Człowiek od razu staje się spokojniejszy, prawda?

W pewnym momencie przestępcy uznali jednak, że nie chcą mieć danych, za pośrednictwem
których nie będą mogli zdobyć satysfakcjonującą ich gotówkę i wprowadzili „Dodatkowy etap
wery�kacji” – podanie salda rachunku.

Jeżeli wskazana kwota będzie mniejsza niż 500 PLN (chociaż sami w rozmowie twierdzą, że
chodzi o 300 PLN), to o�ara otrzymuje informację, że karta jest niewłaściwa i należy podać
inną.

Najwyraźniej jednak ten etap „wery�kacji” wzbudzał wśród o�ar zbyt wiele niepokoju i
doprowadzał do tego, że niektóre osoby rezygnowały, więc drogą kompromisu przestępcy
często nie proszą już o wpisanie salda, za to o�ara napotka informację, że:

Wilk syty i owca… a jednak nie. Jeżeli  o�ara i tak zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i
postanowi szukać pomocy, to przestępcy starają się zniechęcić do kontaktu z bankiem, który
mógłby pokrzyżować ich plany:

W zamian zachęcają do rozmowy ze swoim doradcą – pomocą techniczną, za pomocą czatu
online na stronie phishingowej.

Podsumowanie, ciekawostki i wnioski

Fałszywe strony OLX są tłumaczonymi wersjami rosyjskojęzycznego serwisu. Widoczne są
liczne błędy językowe wskazujące, że tłumaczenie jest robione automatycznie. Elementów
sugerujących, że jest to produkt rosyjski jest co nie miara (dociekliwym czytelnikom
pozostawiamy analizę kodu źródłowego). Dlaczego złodzieje nie skopiowali po prostu polskiej
witryny? To dobre pytanie.

Przestępcy w komunikacji używają automatycznego tłumacza. Komunikują się za pomocą
WhatsAppa. Interesujące, że po zakończeniu realizacji scenariusza usuwają wiadomości
zawierające linki, które wysyłali do swoich o�ar. Najprawdopodobniej celem jest przedłużenie
życia domen, które mogą być wykorzystywane w kolejnych atakach.

Mimo iż w polskiej wersji OLX jest dostępnych wiele metod płatności, to przestępcy ograniczyli
się tylko do kradzieży danych kart płatniczych. Prawdopodobnie powodem jest skalowalność
ataku – taki sam scenariusz wykorzystywany jest w wielu krajach.

Choć atak jest w swojej logice absurdalny – to w końcu kupujący powinien podawać dane
karty, a nie sprzedający, to wiele o�ar daje się złapać. Dlaczego? Być może powodem jest to, że
przestępcy zazwyczaj odzywają się chwilę po wystawieniu produktu? Tego nie wiemy, możemy
tylko przypuszczać.

Przestępcy też popełniają błędy… Jak tłumaczyć poniższą nagłą zmianę języka? Za dużo
jednoczesnych pytań od swoich o�ar? Czy ktoś pomylił okienko translatora z czatem na
WhatsAppie?

Zakończenie bez happy endu

O�ar niestety nie brakuje. Poniżej kilka porad – cytując za OLX-em, który ostrzega na swoim
blogu:

Gdy korzystasz z Przesyłek OLX i związanych z nimi płatności – zwróć uwagę, czy
adres strony zaczyna się od marketplace.olx.pl/, delivery.olx.pl/ lub
przesylki.olx.pl/ (ważny jest każdy znak).
Zawsze zwracaj uwagę, od kogo pochodzi wiadomość – zarówno w przypadku
wiadomości e-mail, jak i wiadomości SMS lub wysyłanych w komunikatorach,
nazwę nadawcy można dowolnie zmody�kować (i w ten sposób podszyć się pod
prawdziwą �rmę).
Czytając daną wiadomość, zastanów się, czy jest to normalna forma komunikacji
danej �rmy? Czy zwykle dostajesz od niej wiadomości właśnie tą drogą? OLX
Polska nigdy nie wyśle ci wiadomości przez WhatsApp.
Czy wiadomość wygląda autentycznie? Czy jest napisana poprawną polszczyzną i
nie zawiera literówek lub innych błędów? Czy ton wiadomości brzmi tak, jak w
innych komunikatach, które wcześniej dostawałeś od tej �rmy?
Jeśli komunikat tworzy poczucie presji, nakłania cię do kliknięcia w podany w nim
link – zastanów się dwa razy, zanim w niego klikniesz.

Podobne wpisy

Uwaga na nowy scenariusz ataku na klientów InPost i największych banków

Jak niezgoda w rodzinie doprowadziła do zamachu na demokrację

Skradzionymi milionami chwalił się na Instagramie. Wpadł m.in. przez Instagrama

Jak działają małe (ale niestety skuteczne) internetowe złodziejaszki

Szukasz strony banku w Google? Lepiej dzisiaj uważaj, w co klikasz

Zaufana Trzecia Strona

2020.11.16 07:40  Bronek  #
Czytając artykuł zauważyłem ze dodatek dark reader informuje ze zaufanatrzeciastrona
jest na globalnej czarnej liście – cokolwiek miało by to oznaczać ;)

Odpowiedz

2020.11.16 07:51  Bend  #
„tymczasem potwierdza operację, której nie jest świadoma” – jest uświadomiona przez
bank w treści SMS-a, a skoro go nie czyta to jest sama sobie winna

Odpowiedz

2020.11.17 10:21  wk  #
Nie pamiętam teraz jak dokładnie wyglądają smsy typu 3D Secure, ale nie są to
typowe smsy od banku, możliwe że to dezorientuje o�ary – oczywiście dobrą praktyką
przy poczuciu się zdezorientowanym jest natychmiast przestać klikać i zastanowić się
/ zasięgnąć porady

Odpowiedz

2020.11.16 08:02  Roman  #
Jak Mariusze i Bożeny nie potra�ą myśleć, to już nic się na to nie poradzi.

Odpowiedz

2020.11.16 08:02  kaes  #
Ciekawe jest też to, że w niektórych przypadkach oszukany potwierdza operację dodania
karty do ApplePay. Potem oszuści próbują dokonać transakcji na różne kwoty bez
dodatkowej autoryzacji, bo potwierdzają tylko urządzeniem.

Odpowiedz

2020.11.16 08:32  Morris  #
Miejsc w których powinna zapalić się czerwona lampka jest mnóstwo (koślawy język,
dziwna procedura, dziwne domeny, no i podawania CVV karty by OTRZYMAĆ kasę,
hmmm). Ale jak widać przestępcy tra�li na dobry grunt – przedświąteczne zakupy,
pandemia, fajnie że to opisujecie :-)

Odpowiedz

2020.11.16 11:33  Maciek  #
Wczoraj żona tra�ła na takiego i na szczęście przyszła do mnie z pytaniem o co chodzi
gościowi z tą przesyłką OLX. Od razu wyłapałem, że to oszust bo domena nie była
olx.pl, kod cvc i saldo to już był zupełny absurd. Język natomiast mnie nie zdziwił, bo
akurat Ukraińców jest w Polsce bardzo dużo i nie każdy mówi idealnie po polsku.

Odpowiedz

2020.11.16 12:58  asdsad  #
Było ciągnąć sprawę dalej – poprosić przestępcę o jego numer karty i CVV2,
obiecując jakieś bonusy ;)

Odpowiedz

2020.11.16 09:56  chesteroni  #
Używając subdomen, szczególnie tak długich jak „marketplace.” olx nie ułatwia uważnym
ludziom uniknięcia ataku. A wystarczyłoby pewnie zrobić olx.pl/marketplace i ogarnąć to
po stronie aplikacji, ludzi prosząc jedynie o wery�kację pierwszych 6 znaków, a nie 18.
Nie bronię złodziei oczywiście, jedynie chciałem pokazać, że dobrym przemyśleniem
aplikacji można zmniejszyć problem.

Odpowiedz

2020.11.16 11:02  januszprogramowania  #
Pozdrawiam jako użytkownik t-mobilebankowe.pl oraz bankmillennium.pl,
szczególnie w tym drugim przypadku jestem ciekaw ile osób by się połapało gdyby
zabrakło jednego „l” czy „n”, IMO instytucje i �rmy obrające pieniędzmi powinny
zawsze mieć jak najkrótsze domeny, niech sobie trzymają landing na
bankmillennium.pl, ale system bankowy to może być bm24.pl czy coś :P

Odpowiedz

2020.11.16 12:02  Janusz  #
Pełna zgoda. Kiedy byłem ich klientem musiałem się nauczyć przez ile „l” i „n” się
piszą. Myślę, że mało kto włoży w to jakąkolwiek energię.

Odpowiedz

2020.11.16 17:32  Borys  #
Dla ludzi, którzy nabierają się na phishing, sam adres domeny nie ma dużego
znaczenia. „Normalni” ludzie rzadko kiedy sprawdzają adres domeny, a jeszcze
rzadziej mają pojęcie jaki jest prawidłowy. Mamy dziś kilkaset końcówek domen
TLD, dziesiątki operatorów płatności w każdym kraju i miliard domen, które
każda duża �rma wykorzystuje do landingpagów, komunikacji z Klientami i coraz
trudniej jest w tym gąszczu się poruszać. A co dopiero zwykłemu Kowalskiemu…

Odpowiedz

2020.11.16 10:50  Piotr  #
Mam wystawiony przedmiot na olx i na allegro lokalnie. W ciągu tygodnia dostałem już 8
podobnych wiadomości. Jedną sprawdziłem do czego prowadzi (w przypadku aukcji na
allegro lokalnie). Atakujący chciał przejść na maila i tam już po angielsku po zdawkowych
pytaniach o stan produktu, poprosił o dane do przelewu.. łącznie z adresem, nazwiskiem,
telefonem, maila już miał (oczywiście takiego używanego przeze mnie do śmieci). To jest
plaga, która zdecydowanie bardziej powoduje u mnie wściekłość niż jakieś poczucie
zagrożenia. Ale jak widzę po artykule, to są liczne przypadki, które na to się łapią:(

Odpowiedz

2020.11.16 11:13  R.  #
Wow, jakie wyszukane: wejdz na podrobiona strone i podaj swoje dane. Normalnie
nowinka… A nie, czekaj – przeciez ten numer ma ponad 20 lat.

Odpowiedz

2020.11.16 11:35  Maciek  #
Możecie dopisać do listy domenę olxpl.co bo z takiej wczoraj żonę mi chcieli naciągnąć.

Odpowiedz

2020.11.16 12:00  Joanna  #
Witam, jestem osobą która dała się na to nabrać – niestety. Pełna głowa i naiwność
ludzka  niestety zadzwoniłam od razu do banku i bank nic nie jest w stanie zrobić.
Sprawa tra�ła na policje, bank dostał reklamacje ale co to da… Ja osobiście straciłam
1300 zł. Nauczka na przyszlosc. Pozdrawiam

Odpowiedz

2020.11.17 15:19  kaper  #
Współczucie. Nie ma ludzi nieomylnych, każdemu może zdarzyć się chwila słabości.
Szukając pozytywów, proponuję potraktować to zdarzenie jako dobrze opłacone
praktyczne szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego. Proszę nie odpuszczać na
policji – w najgorszym razie będzie kolejne praktyczne szkolenie z teorii i praktyki
prawa. Życzę bonusa – zwrotu kosztu obu szkoleń :-)

Odpowiedz

2020.11.19 15:57  Marian  #
Joanno, walcz o swoje. Banki maja zwracac pieniadze za nieautoryzowane transakcje.
Jesli ktos zaplacil Twoja karta nez Twojej zgody, to bank ma obowiazek oddac
pieniadze.
https://www.prawo.pl/biznes/nieautoryzowane-transakcje-interpretacja-przepisow-
przez,433397.html
https://rf.gov.pl/pdf/RF_Analiza_Nieautoryzowane_trasnsakcje_czerwiec2019.pdf

Odpowiedz

2020.11.16 12:28  Adam  #
To ja mogę jeszcze dorzucić, że korzystają też z domeny:
hxxps://olx-order[.]eu
Mam też screena strony jeśli byście chcieli ;)

Odpowiedz

2020.11.16 12:33  Andrzej  #
„Przestępca nawiązuje relację z kupującym.”
Chyba powinno być ze sprzedającym.

Odpowiedz

2020.11.16 14:10  Anna Wasilewska-Śpioch  #
Dzięki za czujność, zmienione :-)

Odpowiedz

2020.11.16 12:59  Grab  #
Świata nie zbawi, ale możnaby wyprzedzić kliknięcie w link przez o�arę poprzez dodanie
whitelistowania możliwych do wysłania linków na czacie… Albo cicha wery�kacja przez
support i ciche bany z jakimś nauczonym maszynowo botem rozmawiającym z
atakującym.

Odpowiedz

2020.11.16 15:08  walx  #
> dodanie whitelistowania możliwych do wysłania linków na czacie
Łatwe do ominięcia.
Poza tym cenzura prywatnej korespondencji jest zawsze zła, niezależnie od intencji.

Odpowiedz

2020.11.16 21:59  c  #
„ale możnaby wyprzedzić kliknięcie w link przez o�arę poprzez dodanie
whitelistowania możliwych do wysłania linków na czacie… Albo cicha wery�kacja przez
support i ciche bany z jakimś nauczonym maszynowo botem rozmawiającym z
atakującym.”
właśnie dlatego oni rozmawiają przez WhatsApp a nie czat OLX
a chciałbyś podsłuchiwać wszystkie rozmowy na WhatsApp?

Odpowiedz

2020.11.16 13:59  Niejasność  #
„Przestępca nawiązuje relację z kupującym. Najpierw prosi o potwierdzenie, czy
ogłoszenie aktualne – nie chce tracić czasu na oszukanie kogoś, kto i tak nie łyknie
przynęty.”
Przestępca jak rozumiem nawiązuje relacje ze sprzedającym – dobrze myślę?

Odpowiedz

2020.11.16 14:10  Anna Wasilewska-Śpioch  #
Dobrze. Już poprawione :-)

Odpowiedz

2020.11.16 17:44  Willing.pl  #
Doszła nowa domena dostawa:
https://dostawa-olx[.]pl
Oczywiście, aby dostać kasę podaj numer karty włącznie z CVC. Do tego świeży certy�kat.

Odpowiedz

2020.11.16 18:06  Lloyds  #
a chcą żeby po podaniu numeru karty wysłać ten przedmiot na adres w Wielkiej Brytanii?
może być tak że Nigeryjczycy / Brytyjczycy robią ataki na Ukraińców, Polaków,
Białorusinów

Odpowiedz

2020.11.16 23:36  irq  #
NIE. Tu nikogo nie obchodzi przedmiot ani wysyłka. Oni chcą tylko i wyłącznie numer
karty płatniczej.

Odpowiedz

2020.11.17 13:02  Adam  #
Nowa strona https://olxpl.site/safedeal

Odpowiedz

2020.11.17 17:43  Jaroslaw z kotem  #
Chyba wam chodzilo o karte debetowa, a nie kredytowa. Kredytowa w Polsce malo kto
ma wogole ;-)

Odpowiedz

2020.11.17 23:21  wk  #
@Jaroslaw z kotem
Krakowskim targiem zgódźmy się na „kartę płatniczą” ;)

Odpowiedz

2020.11.18 09:41  Olek222  #
1. Sprzedaż online, za pośrednictwem gwaranta (np. allegro) z podaniem danych i
autoryzacją.
2. OLX to transakcja bez gwaranta więc jedynie hand-to-hand. A jeśli klient chce wysyłkę
to przechodzimy do punku 1.
Powinni zrozumieć to użytkownicy i powinien zrozumieć to OLX. OLX jeśli ma aspiracje na
pośrednictwo online to niech zapewni jego bezpieczeństwo transakcji i obsługi
reklamacji. Bo obecnie OLX chce jak najwięcej wyciągnąć a nie oferuje wiele
użytkownikowi a daje pole do nadużyć oszustom.

Odpowiedz

2020.11.18 13:27  Rafał  #
Właśnie próbowali mnie oszukać. Nowe domeny:
dostawa-olx.pl
olx-pl.eu
my-dostawa-olx.pl
Piszą na Whatsup z numeru 516635161

Odpowiedz

2020.11.18 22:33  AT  #
W moim przypadku link prowadzil do domeny olx-pl.eu

Odpowiedz

2020.11.18 22:48  Adam  #
NextDNS – blokowanie nowych domen (mających mniej, niż 30 dni) + domyślne
ustawienia blokują scam (lista CERT, KAD). Można się połasić o dodanie nawet
najczęstszych złośliwych domen nadrzędnych jak .top, .xyz, .online, .gq, .icu.
Powyższa porada jest w sumie dla każdego, a najlepiej zrobić to najbliższym, którzy są
totalnymi lajkami w sieci. Nie musicie dodawać innych list blokujących reklamy, chyba że
chcecie.

Odpowiedz

2020.11.20 20:26  Kamil  #
Można dopisać stronę:
https://olx-dostawa.me
Na szczęście szybko zablokowałem dwie karty, których dane wpisałem.
Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie stracicie kasy.

Odpowiedz

2020.11.20 20:29  Kamil  #
Aha, jeszcze dostałem kod z ApplePay, że chce NIBY dodać kartę do swojego portfela na
tel, żeby autoryzować wszystko bez potwierdzeń!
Niestety wszystko wyglądało w miarę legitnie :(

Odpowiedz
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