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Trudne pytania i łatwe odpowiedzi (cz. 14)
Oto porcja kolejnych pytań nurtują- sienia odpowiedniej opłaty. SzczegółoSzczegółową strukturę numeru GLN
cych uczestników Systemu GS1, oczy- wa procedura znajduje się na stronie: w Polsce prezentuje tabela:
wiście wraz z odpowiedziami. Tym ra- http://www.gs1pl.org/gs1.php? id=9.
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