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AU TO  - IM PO R T
Wrocław, ul. Rybacka 13 
el. 071/355-12-59, 373-56-90 
:zęści do aut zachodnich

pn -p t 8  - 1 8
sobota 8 - 1 5

tel. (071) 339 76 25 ' / /  
Y* (071) 362 89 88 v  
ul. Karkonoska 36 (parking przy czotgach) 

sprzedaż części do au t francuskich

m
v  ui. przyiazni 2/4 ,

tel. (071) 339 71 50 -\S?s6

^ S e r w i s

TRANSPORT GRATIS!»lj

NAJWIĘCEJ PŁACIMY]

L O M B A R D  " W A L O R "
nieruchomości, auta, RTV, złoto r 

2% tygodniowo |
Wrocław, ul. T raugutta 107 f  

tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59 °

0 60170 76 45,0601 78 8284

K U P I Ę  A U T O  

P O  W Y P A D K U
t e l .  0 - 6 0 5 - 6 2 0 - 0 1 4

PDQCD©GQ ° 9óln°polskl miesięcznik ogłoszeniowy

ju ż niedługo

AKUMULATORY
P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T ,  H U R T  -  D E T A L ,  f

  C

W rocław , u l. P rzyjaźn i 111 “
I L lk l l te l- 071/339-88-11, 339-71-16

m A M O R T Y Z A T O R Y
I r e w e la c y j n e  c e n y ,  p a t r z  str. 2 7

.A P 2 W O Ń  I I
H  O PO H 523

P o ż y c z k i  p o d  z a s t a w  a u t ,  
n i e r u c h o m o ś c i ,  e l e k t r o n i k i  i t p .

2% ty g o d n io w o , f a k t u r y  V A T  
Wrocław, pl, Powst. Śl. 5 (rondo) 
tel. 071/361-52-50,0-60155 2051 
0-601 79 96 75, 0-601 55 20 45

OP006741

B L O K A D Y  
S K R Z Y N I  B I E G Ó W

T Y T A N - D I P O L
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

tel. 071/315-12-95, 0-602 61 71 19

f f  m  FI H LE 4&Elring
CZĘŚCI SILNIKÓW
^  P a t r z  s t r .  5 1

WAŁYNAPĘDOWE 
“ CARDANAf* 

REGENERACJA
jN y in b M  w M o w ypua tów , w yw ażan ie  -̂ -

ŻEM Wałbrzych, Noworudzka 6b 
tel. (074) 84-736-68,84-737-63

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika
50-505 Wrocław, ul. Piękna 18 

t©l. 0717336-59-28 opoo2684

BARD EURO - RA.
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI POD ZASTAW: 

AUT, RTV, AGO, TEL. KOM., ZŁOTA

Wrocław, ul. Piłsudskiego 92 
tel. 341-75-48 opoio895

m
LOM BARD

s c a r O PO H 597

Natychmiastowe pożyczki
pod zastaw aut, złota, nieruchomości

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 

tel. 071/372-49-25,0-601 70 15 80,0-601 70 50 71

f U
częśc i

do aut francuskich
w

Hel.
Wrocław, ul. Czarnieckiego' 

071/354-45-61,359-54-64, 
sprzedaż wysyłkowa

Naprawdę fcortyrinmi ■ Łgjgtflł

OP000251

( UNIWER AUTO  )

Okupujemy wszystkie’ 

IATY 126|
t ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY j

iWYPŁATA GOTÓWKI W20MINUT/J/J
WROCŁAW 

TEUFAX 071342 92 U
0 5 0 1 4 0 3  135
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

O P E L - 0 - "
K R U K  CZĘŚCI

I R  HURT-DETAL

Wrocław, ul. Litomska 25 
tel. 071/355-82-18, 

kom. 0-602 66 95 41; fax 071/373-52-34 
w  godz. 9.00-17.00, sob. 9.00*14.00

N nrm statit

B R A M Y  G A R A ŻO W E

B R A M Y
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE,̂  
AUTOMATYKA, SZLABANY

BINGO Wrocław 071/372-67-33
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15
GRAMPOL Leszno 065/52-66-333
AUTOMATYKA Bolesławiec 075/734-52-24
ARCADIO Lubin 076/844-48-59
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99
KAMEX Wałbrzych 074/847-86-81
EWBA Legnica 076/854-34-28

> OKNA Ostrów Wlkp. 062/591-89-79
WEIL Łagiewniki 071/39-39-444

UŻYWANE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO AUT  
A U T O  M A R P O  J A P O Ń S K I C H

51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 29 
tel. 071/329-61-02 lub 03, tel. 0501 34 25 32 

Zapraszamy od 9.00 do 17.00

K U P IM Y  A U T A  U S Z K O D Z O N E
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  -  Z A D Z W O Ń ,  S P R A W D Ź  
t e l .  0 - 6 0 3  9 7  31  9 6 , t e l . / f a x  0 6 5 /5 7 2 -0 6 - 0 2

O K U L A R Y
PRZECIW SŁO NECZNE (1500 modeli) 
C S , L , M X, E , B B

RABATY do 5 0 %
F.H.'TIMER” Wrocław, ul. Hallera 100 “MATRIX” J.Góra, ul. Klonowicza 1 of. 
tel. 363-30-72,0501 149 987 tel. 075/642-47-40

l
fiCITO fiLfiRM 
CfiR RfłDIO

A U T O A L A R M  Y - G S M - R A D I A  
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

I tel/fax. 071/348-13-75. 0-601 48-13 75

ieckiego 11 I 
4,0-5017464061 
(OWa OG995747J

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, GŁOWICE I INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 58
OPOOI66O

K liJM tlftT tT filJ l KUPIĘ AUTA s
RADIA, BŁOŚWKI, NAWIGACJA SATELITARNA I 

zestawy głośno mówiące, montaż o POWYPADKOWE I
SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 § 

l tel. 071/325-33-93.326-01-15 § tel. 0604 99 74 22,0603 76 79 91

na CK
AułoCzęici
"Slfżnei

KACZOROWSCY 
c z ę ś c i  - a k c e s o r ia  
d o  s a m o c h o d ó w ,
FORD-OPEL-VW l 
A U D I - D A E W O O  1
W r o c ł a w ,  u l .  Ś / ę ż n a  1 8 5  

■  t e l . / f a x  3 7 3 - 2 3 - 2 0  \
.czynne  o d  8“ -17*, w  s p lo t y  ,9"-14**

ROMEO

oferuje,części zamienne 
do aut włoskich 

(również na zamówienie) 
W ro c ła w , u l. L w o w s k a  9
t e l.  3 6 1 -8 6 -7 0  OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI SAM OCHODgU
•  szyby •  blachy •  skrzynie biegów
•  kompl. naprawcze do skrzyń biegów
•  części nowe I używane 
niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B&P AUTO PARTS W-w, ul. Brochow ska 8
tel./fax 071/341-68-54, tel. 0-601 71 58 76 

SERWIS ,
SAMOCHODÓW

GM •  FORD •  CHRYSLER •  JEPP 

B&P AUTO SERYICE W-w, ul. Rakowa 38A
tel./fax 071/325-28-21, tel. 0-601 71 58 76 
www.bpauto.com.plbiuro@bpauto.com.pl 

be: automatycznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji 9  blacharsko-laklernlcze oraz części I diagnostyka silników

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452

mailto:ww.bpauto.com.plbiuro@bpauto.com.pl


SKUP*ZAMIANA*SPRZEDAŻ*PAKIETY UBEZPIECZEŃ OD 5,8%

A U T O K O M I S

AUTA NOWE - WYBÓR:

Wrocław, róg Komandorskiej i Swobodnej
t e l.  (071) 3 3 6  919 0 0 , 3 3 6  9 0  1 0 1 

w w w .v ip e r s c .p l

AUTA UŻYW ANE - WYBÓR:
Rokpr, ; kolor ; Cena Rata

m w m tm . ;'t* cena 23800,- ‘ rata 379,- 1
cena 30100,- 

"t»na227Ó6,- ' 
~c»na35300,-

rata 478,- 
raita 361 ,- 
rata 562,- |

SEICENTO
B u ta n

rata 332,-
UNO 3D • Scena 20800,- ! rata 331,-

| UNO 5D | cena 22400,- rata 356,- i
PUNTO 1 2 

‘ SIEMAEL H H ^ 0 ob na^gOCfH^ 
ceni^27?Ó0,-

rata 498,- < 
“rata 441,- Jm mmm*m rata 489,- j

,^MrTa)|2600(- ii ii rata 610,- j

FELICJA
@  SKODA

rata 443,-FAbilife; cena 31190,- rata 496,-
; :• cena 39290,- rata 625,-OCTAVIA ’ • cena 45790,- rata 656,- ]

11 POLO f§p3lpil<
@  V0LKSWAGEN

:cena 35600,- 
”'"cena52700,- 

cena 56000,-

: rata 567,- , 
rata 755,- 
rata 713,- ]

, cena 67000,- rata 853,-

m . ~W l czerwony 23000 410*
■ S M 1 S 1  m lM m M Ę Im 1995 * granatowy 29000 646
i £  BMW 520 ' t i 9 r ~ grafitowy met 23900 2133
f P p H l i  p  i '1997 czarny met 74000 1320

1995 bordowy met 43500 969
CITROEN 8 X 1 9  1.9 .IM S  ' srebrny met 3500

1999 niebieski met 19700 314
DAEWOO TICO 1998 zielony met 13900 229

K i l 2ioty met 26100 466
« W W « B W E E K E W )  1.6 1997 biały 25900 462

i  i  . 1995 .granatowy 18000 563
'1990 / czarny 10900

p o r o . e s c o r t  i  S ,-W “ 1995 zielony met 15900 354
> M S & i f e S f c o r t r i T ~ V " M l i niebieski met 8800

,1990 ; niebieski 9900
^ ® S # S T A - J . 8 0 « 1992 - bwdowy 11200 999

■ biały 10900
« H C « A A C C 0 R D  C t’ M 3 '2  j 1993 niebieski met 18500 921

HYUNDAI PONY LS 1.5' ■ Wmir% czarny 9300
i^ f iu w A M c o m ia ^ s m m -b ia ły 10900
j m m m ś m m m H H i grafitowy met 11400
■ffc MEftcfe&es oś sw m w . zielony met 79000 1262
& Ś S A Ń T 6 R R A N O ' 3 .0-. 1991 biały 29900

.1991 A biały 20000
W O & » L m A ’ZSi:'i ■ • 1990 czerwony 16900
A O f t ó a t o R A iO - . V , 1995 srebrny met. 28900 643

1.996... biały 18800 342
1989 grafitowy met 6900
1997 . zielony met 19100 305

POLONEZ C A R Ó L 5  . 1994 srebrny met 6800 209
g j M - O N E Z W O ^ . K > 1995. bordowy 6900 216
m m m m m 1993 11 ń i^ ed d m e t 12400 617

RENAULTCII01.9D . I 1996/ biały 19900 361 '̂
1990 biały 12800

•a ;:S I8X « FA VO R tFW .-?“- '1991 biały 6500
V W G 0 t f  xapw <f 1995 srebrny met 27600 614

-* » W  ilETTA W  * ' J' 1991 4 czeiwony 11400

A U T O K O M I S  o m e g * AUTO SALON „GOSIA"
AUTA NOWE & UŻYWANE 

WROCŁAW, ul. Nabycińska 10 tel. 3591497 fax 359 26 48 |

Wrocław, ul. Krakowska 180, tel. 071/342-21-32, 0 601 78 26 61 lub 0 601 79 88 07 
 ̂  Biuro Kredytowe, tel. 781-56-64, 0-601 78 26 61

*N isko  op rocen tow an e  kredyty na sam och od y  n ow e i używ ane (rów n ież sp oza  kom isu ) 
*P róm ocy jh y  pakiet ubezp ieczeń  (z  m oż liw ośc ią  skredytow an ia )

'P ro c ed u ry  u p roszczon e  (b e z  zaśw iadczeń  o  zarobkach )
*K redyty  dla firm  i ro ln ików  

‘ LEASING  N A  SAM O C H O D Y NOW E I UŻYW ANE - RÓW NIEŻ PRO C ED U RA U PRO SZC ZO N A 
______________  ‘ M OŻLIW OŚĆ PO ZO STAW IENIA  A U TA  W  ROZLICZENIU_____________________
MARKA ............................ POJ. ROK.. .......... CENA OPEL ASTRA KOMBI .... 1400i ...'. 1996 21 000 zł
ALFA ROME0145.............. . 1400i 1999.. 33 600 zł OPEL COMBO......... ....1700D.. ....1997.. 17 900 zł
BMW 5/H automatic........... . 2500i 24 V.. 1993.. 36 000 zł OPEL OMEGA.................. .... 2300D.. ........... 1992.. 16 000 zł
DAEWOO NUBIRA.............. . 1600i 1998.. 19 000 zł OPEL VECTRA... .... 1800i ... 1991/96. 12 000 zł
DAEWOO LEGANZA CDX . 2000i 1998.. 38 800 zł OPEL VECTRA......... .... 1800i ... ....1991 .. 12 500 zł
FIATDUCATO.................... .25000 1997.. . 29 000 + VAT OPEL VECTRA automatic .... 2000i ... ....1994.. 14 400 zł
FIATTEMPRA.................... .1600 1995.. 14 500 zł PEUGEOT B0XER skrzynia...... 2500D.. 1999 . 39 500 + VAT 

4 100 złFIAT MAREA............. 7....... .2000116V.. 1997.. 24 500 zł POLONEZCARO ....1600 .... 1993
FORD M0NDE0.................. ,1800i 16V.. 1998.. 38 000 zł POLONEZCAR0 ....1600 ..!. 1993 3 000 zł
FORD M0NDE0 KOMBI . 2500i 1999... 58 800 + VAT POLONEZ CARGO .!.! 1600i ... 1996 8 500 zł
FORD SIERRA SEDAN . 20001 ....1990/94.. 7 900 zł RENAULT 19 .... 1800i ... 1994 15 400 zł
HYUNDAI ACCENT.............. . 1350i 1995.. 15 000 zł RENAULT MAGNUM AE 385 

SKODA FAV0RIT
.... 12028D 
....1300 ....

1992 . 45 000 + VAT 
6 500 złIVEC0 49-10 V ................... . 2800TD 1997.. . 36 900 + VAT 1991

IVEC0 440E 38T ciągnik siod.
LIAZ ciągnik siodłowy....... .
MAZDA 626 KOMBI............

.9500D 

.11940TD.... 

. 2000i

1994.. 
.. 1997 skt...

1993..

....55 000+VAT
16 000 zł
17 900 zł

SUZUKI X-90...................
TRAIL0R NACZEPA 
TOYOTAC0R0LLA

_16001 ...

.... 1332i ...

........... 1997..

........... 1986..
1996

... 39 900 zł
. 14 800 +VAT 

23 200 zł
MERCEDES 124................. . 2000i ....1988/95.. 19 600 zł TOYOTA C0R0LLA .... 1332i ... 1998 31 800 zł
MERCEDES 124.................
MERCEDES 609 D-KA

. 2300I 

. 4000D
1986..
1992..

15 500 zł 
. 33 200 + VAT

V0LV0440......................
VWG0LF III

.... 2000i ... 

.... 1800i ...
........... 1996..

1992/96
......26 500 zł

16 900 zł
OPEL ASTRA..................... . 1400i 1993.. 16 500 zł VW GOLF III.................... .... 1600i ... ........... 1995.. *  21 900 zł
OPEL ASTRA KOMBI..... ..... . 14 OOi 1998.. 25 000 zł VW POLO....................... .... 1600i ... ........... 1998.. 27 000 zł

BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY - NISKA PROWIZJA KOMISU
ZAPRASZAMY pn.-pt. 9" -18". Sobota 9" -16", niedziela 11" -15“ OG9779S6

Zam ieść 3 zdjęcia w katalogu zdjęć. 
http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm

Chcesz szybko sprzedać 
swój samochód?

K A TA LO G

S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
marka sam. rok prod. poj. sil. cena marka sam. rok prod. poj. sil. cena

AUDI 80 B4 1992/97 2.3 17.200,- I O PEL  C A U B R A 1992 2.0 16.500,-
AUD1100 1987/94 2J2 9.000,- O PEL  CO RSA 1996 1.2 17^00,-
BMW 316 i 1992 1.6 24.000,- O P E L  KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
DAEWOO T1COSX 1997 800 12.300,- O PEL  KADETT 1991 1.3 9.000,-
R A T  126 E L 1996 650 6.000,- O P E L  O M EGA COMB11992 2.6 BUM. MM 14.900,-
FIAT COIOUECEKTO 1995 900 12.900,- O P E L  O M EG A COMB11992 2.0 19.100,-
FIAT CMOUECENTO 1995 900 13.900,- O P E L  O M EG A TD 1994 2.3 16.500,-

1 FIAT CłNOUECENTO VAN1996 700 9.000,- O PEL  VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FIAT PUNTO 1997 1.1 19Ó200,- O P E L  VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FIAT T1PO 1991 1.4 9.900,- PEUG EOT 309 X L 1987 1.3 6.700,-
FIATT1PO 1993 1.4 9^00,- RENAULT 19 1990/94 1.4+gaz 9.000,-
FIAT UNO 1994 1.4 12.500,- RENAULT 19 1992/96 1.8 15.000,-
FIAT UNO 1997 1.0 13.800,- RENAULT C U O 1996 1.2 17.000,-
FIAT UNO 1997 1.4 12^00,- SKO D A  FAVORIT 1992 1.3+gaz 8.800,-
FIAT UNO 1993 1.0 10.500,- VW  G O LF  GT 1988 1.8 9.000,-
FORD ESCO RT X R  3i 1988 1.6 6.000,- VW  G O LF 1995 1.8 19^00,-
FORD ESCO RT bolero 1998 U 22.600,- VW  G O LF 1997 1.6 22.000,-
FORD ESCO RT bolero1998 1.4 23J00,- VW  G O LF  II 1990 1.6 11^00,-
FORD ESCO RT bolero 1998 1.6 26.900,- VW  G O LF  II 1991/96 1.8 9.500,-
FORD MONDEO combi 1995 1.8+gaz 27.500,- VW  G O LF  TDI 1995 1.9 32.000,-
FSO  POLONEZ TRUCK1994 1.6 5.000,- VW  PASSAT 1997 1.8 45.100,-
NISSAN PRIM ERA G T 1991/96 2.0 13.500,- VW  PO LO  CLASSIC 1998 1.4 28.500,-

1 O PEL  ASTRA 1993 1.4 16.600,- VW POLO 1997 1.4 24.600,-
1 O PEL  ASTRA 1995 1.4 18.500,- VW  PASSAT 1990 2.0 16.800,-
1 O PEL  ASTRA 1999 1.4 28.000,- VW  SHARAN 1996 2.8 VR6 49.900,-
| O PEL  ASTRA  combi td 1994/96 1.7 19.700,- MOTOR: SUZUKI AR 1998 250 9.500,-

SAMOCHODY NOWE: PUN KT SPRZEDAŻY
FIAT jtei SKODA

A K C J A  Z Ł O M O W A N IA ! 5 S |  S K O D A  FA B IA  od 31.190,- 
FIA T  S E IC E N T O  O D  19.900,- g S g  U B E Z P IE C Z E N IA  G R A TIS  +...

BIURO KREDYTOW E tel. 359 11 51
|* D 0 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE *M AXN A8LAT  |

CIP000728Autokomis
www.odracar.gratka.pl 

50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 29, tel./fax 071/369-38-77, 0-601 72 72 37 
(przy pl. Powstańców Wielkopolskich, okolice Dworca Nadodrze).

Czynne codziennie: poniedziałek - piątek 9-18, sobota - niedziela 10-17.

...... 94 .... ......... 1,6.... ....20.400
___ 97 .... ;........ 1,6.... .... 32.950

.. 1,9 TD I.... .... 45.600 NISSAN S U N N Y ................ ...... 89 .... ......... 1,8.... ..... 9.200
...... 97 .... ......... 2,4.... ....48.900

O P E L  A S T R A .................... ...... 93 .... ......... 1,6.... ....17.460
AUDI 80 ________________
AUDI 80 ________________

___90 ___
___ 92 ___

O P E L  C O R S A .................. ___ 92 .... ......... 1,2.... ..... 9.200
...... 87 .... ......... 1,6.... ..... 8.300
...... 87 .... ......... 1,8.... ...... 7.350

DAIHATSU A P P L A U S E ...... O P E L  O M E G A .................. ...... 88 .... ......... 2,0.... ....10.600
....... 650.... ..... 6.050 O P E L  O M EG A  K O M B I..... ___ 95 .... ......... 2,0.... .... 35.850

O P E L  V E C T R A ................ ...... 93 .... _____ 2,0.... „..13.600
O P E L  V E C T R A ................ ...... 95 .... ......... 1,8.... .... 23.950

....12.300 PEU G EO T  309 ................. ...... 91 .... ......... 1,4.... ....10.050
...... 98 .... ......... 2,0.... .... 42.400

PO LO N EZ  C A R O ............. ...... 92 .... ......... 1,6.... ..... 5.490
PO LO N EZ  C A R O ............. ...... 93 .... ......... 1,6.... ..... 3.990

FIAT P U N T O ________ ...__
FIAT P U N T O ____________

___95 ......
..... 9 7 ......

PO LO N EZ  C A R O _______ ...... 94 .... ......... 1,6.... ..... 5.600
......... 1,2.... .... 11.700

___ 95 .... ......... 1,8.... .... 26.950
RENAULT M E G A N E ......... ...... 97 .... ___1,9 D.... .... 29.670

FORD  E S C O R T __________ ...... 94 .... ......... 1,3.... ....12.500
___ 93 .... _____ 2,0.... .... 25.900

........ 1,1.... ..... 6.420 VW  PASSAT KOM BI ........ ___ 93 .... _____ 2,0.... ....19.550
VW  P O L O ......................... ___ 95.... ......... 1,4.... ....17.450

...... 89 .... ......... 1,8.... ....11.100
..... 9 3 ...... ........ 2,0.... ....21.950 VW  G O L F ..... .................... ...... 90 .... ......... 1,6.... .... 12.300

KIA S H U M A __ __________ ___ 00 ___ ___ 90 .... ......... 1,8.... .... 12.800
VW  G O L F ................. - ..... ___ 93 .... _____ 1,8.... ...19.550
VW  G O L F ......................... ___ 93 .... ......... 1,6.... ....19.950

.... 28.450 VOLVO  4 40 ....................... ...... 94 .... ......... 1,6.... ....15.600

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości 
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty 
Pakiet ubezpieczeniowy - AC, OC, NW w racie kredytu 
Pierwsza rata po miesiącu użytkowania samochodu

DAEWOO

DAEW OO............................. poj....
- Matiz.....................................796 . . .
- Lanos, 3-drzwiowy..............1500 . . .
- Lanos, 5-drzwiowy..............1500 . . .
- Lanos, 4-drzwiowy..............1500 . . .
- Nubira.................................1600 . . .
- Nubira kom bi..................... 1600 . . .
- Leganza.............................2000 . . .
- Polonez G L i ....................... 1600 . . .
- Polonez kom bi................... 1600 . . .

m m F l i / A l T i
r - FIAT................................ . . .  poj.. . . .. Cena

B ■
c o - Seicento YO U N G ......... . . .8 9 9 .. . .. 23.900

■ -UNO ...................... . . . .9 0 0 .. . .. 22.800
cc c o - Punto........................... . . .  1.200 . .. 33.300

w - Siena 75 EL.................. . . .  1.242 . . .31.600

=5 T™r*. - Siena 100 HL16V ......... . . .  1.580 . .. 40.800
o - Palio Weekend 75 El___ . . .  1.242 . .. 37.200

O - Bravo 80 SX 1 6 V ......... . . .  1.242 . .. 45.000
ot - Bravo 100 GT 16V ....... ...1.581 . .. 48.500

■ - Brava 80 SX16V ........... . . .  1.242 . .. 44.600
ł— c - Brava 100 JTD SX......... .. 62.700

Ł •o - Marea 100 S X 1 6 V ....... ...1.581 . ..51.500
eCL - Marea Weekend SX16V. ...1.581 . .. 54.500

PR ZYJM U JEM Y W ROZLICZENIU  
U Ż Y W A N E  S A M O C H O D Y

' K u p i m y r S I 3 T O ^ ® | b  p rz y jm ie m y *  d o " ś b r z e d a z y  "k o m iso w e j 

SmERCEDES; WlIPSEtfTroTOVW.
Wszelkie formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu 

U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada
j G S T G ś m v  n n  r v r h u  o d  e  l h t Pewność i komfort zakupu
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OP010256
HEGEMON AUTOKOMIS
Wrocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej i Stawowe] (vis a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 
Zapewniamy kompleksowq usługę przy udzielaniu kredytów 
mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.

R E S T R U K T U R Y Z A C JA  Z A D Ł U Ż E Ń , B U S IŃ E S -P L A N Y

LULBUN3504 ... ..... ....

___  30000,00ZL
-41500,00ZL

- 21000,00 ZL 
6 000,00 ZL

2,0 TURBO 1997 .... CZERWONY SKÓRA, EL SZYBY,LUST. .32 000,00 ZL ABS.AIRBAG.AJ___ ___  20 500,00 ZL

- .4  000,00 ZL

STAN IDEALNY___ ___  30 000,00 ZL

LANCIA KAPA ........... ....... 2.5 V6____ 1995 .... ZIELONY___ OKAZJA _______ .28 700.00 ZL VW GOLF II_______ .... 1J ___ __ __ NEBESKI.- PO WINDYKACJI ___ DO UZGODN

U W A G A !! ! ! !  Przyjmujemy do sprzedaży wszystkie marki samochodów, 
niskie prowizje, szybka sprzedaż. 
Wyceniamy i sprawdzamy legalność pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.

AUTOVE RS 59-300 L u b in , u l. Ś c in a w s k a  49  
tel./fax (0-76) 842 11 83,
0502  686 352, 0606  2 77  812
e-mail:autovers@poczta.wp.pl

AUDI 80, 1990. 1600b, 16.500 Zł
AUDI 60, 1987 .1600D, 13.400 zł
D A E W O O  NEX1A S E D A N , 1997 ,1500b .14.000 zł 
FO R D  E S C O R T  COM BI, 1995 ,1800TD, 21.500 zł 
FO R D  E S C O R T  COM BI, 1995, 1800TD, 23.000 z ł 
FO R D  E S C O R T  G LX , 1990/9516001 b. 9.500 zł 
H O N D A  C M C ,; 1992/96,1500,16V, 15.000 zł
L E X U S  E S  3 0 0 ,1997,3000b, 90.000 zł
M E R C E D E S  1 2 4 ,1992/93,3000TD.PDW, 50.000 zł 
M E R C E D E S  1 2 4 ,1985,2000b ♦  gaz, 14.000 zł 
NISSAN SUMY, 1993 ,1400 ,16V, salon, 16.000 zł 
NISSAN PR1MERA, 1997 ,1600b. 28.600 zł
O P E L  C A LIB R A, 1993. 2000b, 17.500 zł
O P E L  C A U B R A , 1991, 2000b, 17.500 zł
O P E L  V E C T R A 1989 .1600b. 8.900 zł
P O L O N E Z  A TU , 1999. 1600b, 16.000 zł
R E N A U LT  19,1993, 1700, 14.500 zł
R E N A U LT  L A G U N A ,1995,20006T, 25.000 zł
V W  P A S S A T  B 5 ,1997 ,1800T. PDW, 55.000 zt 
V W  P A S S A T , 1993/94,1900TD, 16.000 zł
V W  P A S S A T  CO M BI, 1994,2000b, 22.500 zł
V W  G A R B U S , 1970, 5.500 z ł
V W IV  G O LF, 1998,1600, 39.000 z ł

i ' P a ^  u ie ż p ją ^ n io w ^ ^ d C , 
“NW, ZKjuż od 4% wąrtości S p a S g  
(Na auta zakupione przez nasz komis) 

| Kredytujemy auta spoza komisu. |
. Kredytujemy samochody ciężarowe

ifCIAGŃIKlSIOd0OWĘŁ
u n jn ijH

M AN 19.362,1990/97. 49.000 z ł ♦
SCA N IA  P a4 x 2 ,1986, 750 tys/km, 30.000 z ł •*
SCA N IA  R  142 H4 x 2 ,1984 .420KM, 22.000z ł '
R E N A U ^ _______38.000 zł

N A C Z E P A  E Y L E R T  S G  2 2 0 ,1971 ,13,3m, 15.000 zł 
N A C Z E P A  L A G E N D O R F  WYW ROT.78, 22.000zH-VAT 
N A C Z E P A  W YW R Ó T K A R N EL, 1994/95, 62.000 z ł 4  VAT  
N A C Z E P A  B R A N D Y S, 1984, M A O m , 7.500 zł
P R ZY C ZE P A  K A E S S B O H R E R  V 12B, 10.000 zł

■ l  M M I  p a  FI M M  
 ̂ KREDYTY GOTÓWKOWE m

f ig iB y

m
ŁA D O W A R K A  Ł 2 0 0 ,1984, SW  400, 42.000 zt+VAT
ŚM IECIARKA J E L C Z , 1983. SW  680, 23.000 zH V A T
A U T O B U S  A U T 0 8 A N  H 10 11.01, 1686, 25.000 zł
P R ZY C ZE P A  CAM PING JF A  HP 400-83, 1978, 2.500 zł

FIAT TALENTO, 1992,1900D, 170 tyWKm, 12.000 zł
.UBUN CHŁODNIA, 1998,2500D, 1150kg, 36.000 zł
.UBUN, 1997,25000, chłodnia, 25.000 zł

V W T4 ,1995,1900 TD. 8oa, 36.500 zł
VW T 4 ,1995.2400 O. 36.900 zł

P r z y  3 6 %  w p ł a t y  -  p r o c e d u r a  u p r o s z c z o n a  _______________________________
P r z y j m u j e m y  d o  s p r z e d a ż y  w s z y s t k i e  s a m o c h o d y  M E R CED ES  1117,1989, kontener, 

b e z  Ł a d n y c h  o p ł a t .  R EN A U LT  M AJO R  R  36 TJ, 1993
G w a r a n t u j e m y  s z y b k ą  s p r z e d a ż .

mm
55.000 zł 

69.000 zł ♦  VAT

CZYNNE CODZIENNIE: Poniedziałek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 14.00

T i e 0  -  2 0 , 9 0 0  z f  ^ I j  
M A T I Z  -  2 6 . 8 0 0  z ł  l i  

L A N O S  > 3 2 . 8 0 0 , z t  
N U B I R A  -  4 5 . 3 0 0  z )  

f. T A C U M A -  7 3 . 0 0 0  z ł  i

POLONEZCAROPlUS24il)Ozt 
POLONEZ ATU PLUS 25.100

Wrocław, ul. Strzegomska 201 \ 
354-59-53, 354-59-72 

fax. 354-58-45
w w w .jako .hom e.p l e-m all:ja ko @ ho m e.p l

FABIA -32.990 zł 
FELIC IA  -29.690 zł 

' FELICIA  KOM BI - 31.690 zł 
OCTAVIA -45.590 zł 

OCTAYIA KOM BI - 53.090 zl

L E A S I N G  N A  N O W E  V A N Y  D L A  F I R M
OSOBOWE POLONEZ____  _____ ... . 1987 . Pomarańczowy ___ 700

....  Czerwony
_  Srebrny mat. 
_Szary metalic

— ■ Czerwony 
— —  Czerwony

FORD ESCORT Ghia__ _____ 1600 i ____1991 _  MortkJ metalic _  25 600 VOLKSWAGEN PASSAT kombi — 2000 —  1993 Czarny — 23050
FORD ESCORT CABRIO _____ 16001___ 1990_____ Niebieski — 14 600 VOLKSWAGEN SHARAN _ ___  2000 —  1996 Srtbmy metalic -  43600

— 14900

—  Granatowy 
forma. Klatka. Di

Bordowy
. „ . — .Żółty
—  Bordowy

arig.133 000

MERCEDES E 220 CDI — ___2200 CDI___ 1999___Grarut perta — 15000 MERCEDES SPRINTER 301 _  2300 D ___1995 — 49 000
MERCEDES C 230____ ______2300 —  1996 — Morski granat — (1000 RENAULT MAGNUM KUMA. wabatto. azyfay 1 rolety al. __ Biały

Tlił -  28000

OPEL VECTRA . 1800 .. 1992/96 Ciemny zieL met — 13 600 VOLGSWAGEN TRANSPORTER _ 1600 ___1981 Pomarańczowy —  6 700
OPF1 VECTRA 1600 _ 1991/96 -  Śliwkowy mat. _  12100 VOLGSWAGEN TRANSPORTER 1700 D ___1992 __— — ..Żółty — 14600

—  1988

OPEL OMEGA B ...... ..... 2000 1995 Butelkowa zieleń — 31500 NACZEPA NISKOPOOWOZJOWA _ .... 1«u -----Wciągarka -  18 000
AUTA Z WINDYKACJI. ATRAKCYJNE CENY

skup, sprzedaż, zam iana - pełna oferta kredytów dostępnych na rynku - kredyt bez p ierwszej wpłaty 
bez poręczycieli - be z A C  - 1 r a t a  o d  1 5 6  z ł  p r z y  1 0 . 0 0 0  z ł  ■ AC+OC+NW  od 3% - be z ograniczeń 

w iekowych auta - w szystk ie  form alności na m iejscu

Centrum sprzedaży samochodów
I tel. 071/348-16-64

używanych P T T T T ^ C j  aJS32SS
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

 ------------  .  ■ §  « ,  r o z l i c z e n i u !

^ C & samocho-
s a m o c h o d V ? ^ ' a St a W Ó W

J S S S S & *
. na

aci* 1  
a ó w  ■  
r a t y U B

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

A U T O  K O M I S  S E  A  T ,
PTHW Wrocław Sp. z o.o.

50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7  tel. (071) 345-39-28 
(przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)_____

CITROEN BU S  C35I 1991 2500D 9.900,- O PE L  VECTRA 1997 180016V 32.500,-
CITROEN XANTIA 1996 1800 29.000,- PEU G EO T 205 1994 1800 dieMl 13.900,-
CITROEN X A R A 1997 1600 27.500,- PO LO N EZ  CARG O 1995 1600 10.800,-
DAEW OO ESPERO 1998 150016V 21.500,- RENAULT CLIO 1991 1400 12.100,-
DAEW OO ESPERO 1996 150016V 16.500,- RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,-
DAEW OO LANOS 1999 150016V 18.500,- RENAULT R  21' 1991 1700 9.900,-
DAEW OO TICO 1997 800 10.900,- RENAULT R  21 1993 2200 12.500,-
FIAT BRAVO 1996 1700 26.400,- SEAT CO RDOBA 1996 1400 21.500,-
FIAT CINOUECENTO 1992 900 9.100,- SEAT CO RD O BA 1999 1900 dleMl 33.500,-
FIAT CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT IBIZA 1988 1200 4.500,-
FIAT SEICENTO 1999 900 17.600,- SKO D A  FABIA 2001 1400 30.990,-
FORD ESCORT 97/98 1300 22.700,- SKO D A  FABIA COMBI 2001 1400 39.090,-
FORD MONDEO COMB119941800 TDI 24.500,- SKO D A  FE L IC JA  LXI 1998 1300 21.000,-
HONDA ACO RD 1995 200016V 32.000,- SKO D A  FELIC JA 2000 1300 26.490,-
HONDA C M C  IS 1998 1400 36.500,- SUZUKI BALEN O 1995 160016V 22.500,-
NISSAN PRIM ERA S LX  1994 2000 21.900,- VOLVO 740 1983 2500 9.000,-
O PEL  ASTR A 1996 1600 20.000,- VW  PASSAT COMBI 1993 1800 16.300,-
O PEL  O M EG A  COMBI 1994 2000 30.000,- VW  G O LF  II 3d 1990 1600 12.000,-
O PEL  VECTRA 1995 1700 TD 25.500,- VW  G O LF  II 5d 1990 1600 12.900,-

B IU R O  K R E D Y T O W E
PREFERENCYJNE KREDYTY DEWIZOWE * MAX NA S LAT * DO 100V. WARTOŚCI SAMOCHODU
DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS!!!
KR ED YTU JEM Y SAM OCHODY NOWE I UŻYW ANE

ALFA ROMEO
ALFA ROME0 145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm + 
pilot, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/11-99-39
ALFA  ROMEO 145, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. do
datki, szyberdach, alum. felgi 15", centr. zamek, wspoma
ganie, ABS, książka serwisowa, halogeny, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/27-86-45
ALFA  ROMEO 145, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, RM, alum. felgi, nie eksploatowany 
w kraju, oclony, stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-83-43
ALFA  R O M E 0 146,1995 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy metalic, el. reg. lusterka i szyby, klimatyza
cja, wspomaganie i reguł, kierownica, centr. zamek, alum. 
felgi, immobilizer, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka
napa, sprowadzony w całości, -18.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-37
ALFA  ROMEO 146, 1996 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kie
rownica, poduszka pow., immobilizer, welur, dzielona tylna 
kanapa - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/76-35-23 
ALFA  ROMEO 146 Tl, 1996 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czarny, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, pełne wypos. el., spryskiwacze reflektorów, halogeny, 
spoiler tylny, alum. felgi, skórzana kierownica, centralny 
zamek + pilot, alarm, RM, reg. i wspom. kierownicy, bez 
wypadku, stan b. dobry, * 31.000 zł. Św idnica, tel. 
074/853-37-90, 0605/65-74-20 
ALFA  ROME0 146,1997 r., 1600 ccm, boxer, czarny, cen
tralny zamek, el. szyby, bez wypadku, wspomaganie, ku
piony w salonie, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
ALFA  ROME0 146,1997/98 r„ 21 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, skórzane fotele, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
halogeny, klimatyzacja, skórzana kierownica, RM + 6 gło
śników, - 27.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-71 
ALFA  ROMEO 146, 1998 r., 64 tys. km, 1400 ccm, 16Y, 
grafitowy metalic, alarm + centr. zamek, wspomaganie, po
duszka pow. kierowcy, el. otw. szyby, kupiony w salonie, 
bez wypadku, - 26.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-09-55 
ALFA  ROMEO 146, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
TWIN SPARK, czarny, 120 KM, pełne wyposażenie, klima
tyzacja, alarm, - 30.000 zł. Kobylin, tel. 065/548-21-2& 
ALFA ROMEO 146,1998 r., 2000 ccm, TD, niebieski me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, atrakc. wy
gląd, spoilery, - 37.000 zł lub zamienię może być uszko
dzony. Poznań, tel. 061/813-47-02 
ALFA  R O M E 0 146 JUNIOR, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm. 
16V, Twin Spark, czarny, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, książ
ka serwisowa, przegląd do 2003 r., klimatyzacja, • 34.000 
zł. Oława, tel. 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA  ROMEO 155, 1994 r., 1700 ccm, Twinspark, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. 
felgi, sportowy układ wydechowy, -17.800 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 0605/08-92-81
ALFA ROMEO 155 TS, 1997 r . 131 tys. km, 1800 ccm, 
TS, 16V, czerwony, 142 KM, bez wypadku, kupiony w salo
nie, garażowany, serwisowany, poduszka powietrzna, alu
miniowe felgi, el. otw. sźyby, RM Kenwood, wspomaganie 
kierownicy, nowe opony, amortyzatory, wahacze, - 27.000 
z ł . t e l .  0601/77-33-43
ALFA  ROME0 156,1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, czarny, 
I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypad
ku, alarm, immobilizer, zadbany, - 48.000 zł. Bogatynia, 
tel. 0606/49-03-17, 0608/16-35-77 
ALFA  ROMEO 156 TS, 1998 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, 
klimatyzacja, ABS, alarm, alum. felgi 17”, obniżony, po tu-

ningu w Niemczech, ospoilerowany, • 48.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-16-91, 0602/10-83-77 
ALFA  ROMEO 156, 1998 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, alum. felgi, - 42.000 zł lub zamienię może 
być uszkodzony. Poznań, tel. 061/813-47-02 
ALFA  ROME0 156,1999/00 r., 40 tys. km, 1800 ccm, czar
ny metalic, I właściciel, kupiony u dealera, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, 146 KM, oryg. RO + 6 CD, skóra na 
kierownicy, alum. felgi, klimatyzacja, alarm x 2, centr. za
mek, el. otw. szyby, dodatkowy spoiler, • 55.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-52-06
ALFA  ROME0 166,1999/00 r., 29 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
szary metalic, RO, katalizator, wspomaganie kier., reg. kie-

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AU TO  SERWIS 

Wrocław, ul. Nektarowa 1 
tel. 071/368-19-40, 0-602 457 229

OPOH741

równica, centr. zamek +. pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, reguł, fotele, komputer, alarm, klimatyzacja, 
airbag, kpi. dokumet., ASR, ABS, alum. felgi 17', zmieniacz 
CD, ksenon. reflektory , cena - 29.900 DEM + c ło .., tel. 
0608/39-98-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AR0132 www.autogielda.com.pl) 
ALFA  ROME0 166,1999/00 r., 29 tys. km, 3000 ccm, V24, 
srebrny metalic, klimatrohic, navi, ABS, ASR, reflektory kse- 
nonowe, zadbany, skórzana tapicerka, podgrzewane fote
le, el. otw. szyberdach, el. reg. fotele, RO z RDS, CD We- 
xler, alum. felgi 17", bez wypadku, kpi. dokumentacja, sen
sor deszczu, tempomat, - 79.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/39-98-34
ALFA  ROMEO 33,1988 r., 127 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierowni
ca, • 6.500 zł lub zamienię na dięsla. Skoroszyce, tel. 
0501/80-41-96
ALFA  ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, 
el. otw. szyby, przyciemniane szyby, .spoiler, sportowy ukł. 
wydechowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dzielona tylna 
kanapa, reg. kierownica, atrakc. wygląd, - 7.500 zł lub za
mienię na, z  dopłatą. Świdnica, tel. 0606/10-00-83 
ALFA  ROMEO 33,1991 r., 137 tys. km, 1700 ccm, boxer, 
benzyna, czerwony, el. otw. szyby, skórzana reg. kierowni
ca, centr. zamek, sportowe zawieszenie, atrakcyjny wygląd, 
bez korozji, 2x kpi. alum. felg, RO + 4 głośniki, 5-drzwiowy, 
nowy akumulator, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, ga
rażowany, katalizator, -12.000 zł. Góra, tel. 065/543-39-87 
po godz. 16, 0605/61-79-54
ALFA  ROMEO 33, 1991 r., 1400 ccm, Boxer, czerwony, 
alum. felgi, centr. zamek, 5-biegowy, ei. otw. szyby, tuning 
spoiler i progi, reg. kierownica, sprowadzony w całości, • 
6.300 zł. Kalisz, tel. 062/502-90-70, 0503/83-38-03 
ALFA  ROMEO 33,1992/96 r., 80 tys. km, 1700 ccm, bo- 
xer, 16V, czarny, Permamenta, 137 KM, 4x4, wspomaga
nie, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, kubełkowe fotele Recaro, sportowa kierownica, 
wersja sportowa, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 10.500 
zł. Sobótka, tel. 071/346-11-71 
ALFA ROMEO 75, 1987 r., 156 tys. km. 3000 ccm, V6, 
czerwony, stan dobry, bogate wyposażenie, - 5.600 zł lub 
zamienię. Kiełczynek, tel. 061/282-22-93 
ALFA  ROMEO 75, 1988 r , 205 tys. km, 2000 ccm, TDI, 
zielony metalik, 95 KM, elektr. otw. szyby, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, stan dobry, - 7.500 zl. Ko
ścian, tel. 065/517-72-51
ALFA  ROMEO 75, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
oryg. lakier, bez wypadku, alum. felgi, centr. zamek, pełne 
wyposażenie elektr., koła z oponami zimowymi, • 12.500 
zł. Paczków, tel. 0604/90-23-02

ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r., 1600 ccm, 16V, czar
ny, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, alarm, • 4.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-48, 732-12-99 
ALFA  ROMEO SUD, 1983 r., 1200 ccm, boxer, granatowy, 
stan dobry, zadbany, 5-drzwiowy, • 2.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/76-81-80

AUDI
O  AUDI - AUTON sprowadzam y całe i lekko uszko

dzone samochody, oferta (ok; 800 auty i zdjęcia 
w intem ecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd 
do Be lg ii. K ilka  tys ięcy  aut do obejrzenia. Facho
wa pom oc. INFO RM ACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022951

AUD1100 NSU, 1976 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, inst. gazowa, zarejestrowany na 1600 ccm, 4 za
główki, ekonomizer, nowe filtry gazowe, alum. felgi, pierw
sza rejestr, w Polsce w 1989 r., stan ogólny b. dobry, - 
3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-52-62 lub 0608/16-29-87 
AUD1100,1978 r., 2100 ccm, niebieski metalic, instalacja 
gazowa, hak, RO, • 2.300 zł lub zamienię na Żuka lub ko
parkę. Piława Dolna, tel. 074/831-95-91 
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, E, srebrny metalic, stan do
bry • 1.500 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 0607/52-80-61, 
074/858-76-92
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, inst. ga
zowa, 5-biegowy, obrotomierz, ekonomizer, stan b. dobry, 
-  2.200 zł. Niemodlin, tel. 077/460-73-18, 0604/82-52-39 
AUD1100 GL, 1978/94 r., 2100 ccm, biały, inst. gazowa,

' stan dobry, przegląd do 11.2001 r, • 3.100 zł lub zamienię 
na inny, kombi, z  możliwą dopłatą. Świebodzin, woj. zielo
nogórskie, tel. 0502/37-84-53 
AUD1100,1979 r., 2100 ccm, benzyna + gaz, czarny, stan 
dobry, zarejestrowany, opłacony - 2000zł, lub bez instala
cji - 1500zł. Kłodzko, tel. 0607/47-09-81, 074/866-01-66 
AUD1100, 1979 r., 2100 ccm, benzyna, kolor piaskowy, 
zadbany, szyberdach, RO, stan b. dobry, -1.900 zł lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/41-88-10
AUDI 100, 1979 r., 2100 ccm brak przeglądu, sprawny, 
stan dobry, - 650 zł. Zielona Góra, tel. 0605/39-38-44 
AUDI ipo, 1980 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, wspomaganie, 5-biegowy, nowe amortyzatory, 
przegląd do 11.2001 r., uszkodzona głowica, - 1.700 zł lub 
zamienię na inny albo przyczepę kempingową. Kluczbork, 
tel. 0604/93-45-26
AUD1100,1981/82 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, silnik z 
99 r., zarejestrowany na 1500 ccm, el. otw. szyby, szyber
dach, RO, hak, 5-biegowy, welurowa tapicerka, zadbany, • 
4.650 zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
AUD1100,1982 r., 192 tys, km, 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, - 3.200 zł. Bolków, tel. 0607/10-48-69 
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, zadbany, 
nowy akumulator (gwarancja), - 6.400 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-68-36
AUD110b C, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, stan ogólny dobry, w ciągłej eksploatacji, 5-biegowy, 
szyberdach, RO Kenwood, - 6.500 zł lub zamienię na busa 
skrzyniowego VW  LT-28, Fiata, lveco. Oława, tel. 
071/313-4.1-89
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
.cygaro', inst. gazowa, ocynk., szyberdach, płetwa ze świa
tłem stop, zadbany, atrakc. wygląd, II właściciel w kraju, • 
6.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-29. 0502/63-22-83 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, .cygaro', 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, sprowadzony w 
całości, - 6.900 zł lub zamienię na tańszy. Krotoszyn, tel. 
062/725-32-39, 0608/76-39-43 
AUD1100, 1984 r., 2000 ccm, diesel, ciemnogranatowy, 
wspomaganie, - 7.700 zł- Sieradz, tel. 0503/67-93-10 
AUD1100 AVANT, 1984 r , 1480 ccm, benzyna, biały, zare
jestrowany, nowe tłumiki, klocki i szczęki, szyberdach, hak,
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OFERTY WRAZ ZE ZDJĘCIAMI na naszej stronie: www.oscar.gratka.pl 
Chcesz kupić, sprzedać, zamienić samochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty - formalności załatwiamy ekspresowo na miejscu.

cena
oso b o w e

AUDI A4 ........................ .. 1900 TD I... 9 6 ......... ................  42000
AUDI 80 - B 4 ................. ..... 2000 E ... 9 2 .........
AUDI A - 8 ........................ .... 28000 E ... 9 5 ......... ................  63000
AUDI 80 - B 4 ................. ..... 2000 E ... 9 2 ......... ................  21000
BMW 320 cabrio ............ ..... 2000 E ... 9 6 .........
BMW  525 ...................... 90/96 ....
B.M.W .730...... ;.............. ..... 3000 E ... 9 2 .........
BMW  728 i ...................... ..... 2800 E ... 9 5 .........
B.M.W. 320 i ................... ..... 2000 E ... 9 8 .........
BMW 730 ........... ........... ...... 2 986E ... 90/97 .... ................  21000
DAEW OO Espero klima 
DAEW OO M ATIZ...........

..... 2000 E ... 9 5 ......... ................  13700

....... 800 F ... 9 9 .........
CHRYSLER TOWN COUNTRY 3800 E ... 9 6 ......... ................  65000
CH RYSLER  LE  BARON . ..... 2200 E ... 8 8 .........
FIAT M AREA  1 6 V .......... ..... 1600 E ... 9 8 .........

9 5 .........
FORD FO CU S  g ih ia ...... ..... 1800 E ... 9 9 .........
FORD M O N D E O ........... ..... 1600 E ... 9 3 .........
FORD  S C O R P IO ........... ..... 2000 E ... 86/97 .... ..................  4500
FORD P R O B E ............... ..... 2000 E ... 9 6 .........
HONDA A C O R D ............ ...1817E... 8 7 ......... ................. 11000

JAGUAR X JS  KABRIOLET . 4000 E ... 95 ........................ 126000
JAGUAR X J6 -LA N G   .......4000 E  ... 96 .../,________  140000
JAGU AR  X JR   .....    4000 E ... 95  ...............  120000
MAZDA 626 ..........................  2000 E ... 90/94 ..........    9500
M ERCED ES 123-240D .......  2400 D ... 8 0  L   7600
M ERCED ES 123-200 D ......  2000 D ... 81 .............................. 5800
M ERCED ES 124 1 $ * .......... 3000 E ... 9 2 ....................  44500
M ERCED ES 140-SEC ...........4200 E  ... 9 5 ........ !.... .’............. 99000
M ERCED ES E  k la s   3000 T D ... 97  .................  97000
M ERCED ES C LK  200 cabrio 2000 E ... 2000 ..„.................  175000
M ERCED ES ML-230 ............  2300 E  ... 98 .....................110000+vat
M ERCED ES 140-4.2 ............  4200 E  ... 92 ....„..........    57000
MITSUBISHILANCER-combi 1600 E ... 93/97 .........................  18000
NISSAN M IC R A  ..... 1000 E ... 9 9 ...................... 21500
NISSAN 300 ZX  ................  3000 T E ... 90 ............................ 28000
NSSAN PRIM ERA  1600 E ... 95 .......    25000
O PEL ASCO N A-O KAZJA .....1800 E ... 8 8 ..............   5500-okazja
O PEL O M EG A + G A Z .......... 2000 E ... 88 ................  7800-okazja
POLONEZ C A R O .............   1600 E ... 96 ................  5700-okazja
POLONEZ ..v :.......... ..............1500 E ... 93 ........   2500
PEUG EOT 306 -SED AN ....... 1400 E ... 9 5 ................... 18500-okazja
RENAULT MEGAN-coupe 1600 E ... 96 .....I____ ............. 30000
RENAULT MEGAN  coupe ....1600 E  ... 96 .........................  19500
RENAULT M E G A N   1700 D ise l... 98 ........  27500

RENAULT M EGAN  coupe  1996E
RENAULT S A F R A N E ................. 2500 E
RENAULT SCENIC  1 6 V ........ 1600 E
RENAULT 1 9 ..............   1700 E
RO VERRS 8 27 ......   2700 E
RO VERRS825   .  2500 TD
TOYOTA C O R O LLA  .......... 1300 E
TOYOTA CO RO LLA   .......... 1600 E
VW  PASSAT-com bi  ....... 1800 E
VW  PASSAT .........I....... ;v ... 2000 E
VW  PASSAT-VR6 ......   2800 E
VW  P O L O ..................... 1050 E
VW  G O LF 3 K O M B I ........ 1800 E
VW  GO LF 3 KOMBI d ise l... 1900 TD
VW  G A R B U S   .......... 1200 E
VOLVO 940 Turbo .... 2300 ET

do staw cze  I c ię ża row e
DAF 95 X F  380 B D F    nowy ..t 99 ......
FORD TRANSIT  ...............  2500 D ... 94 ......
FORD TRANSIT MAXI oszklon.2500 D . 89/97 .
IVECO S -45 .............    2500 TD ... 92 ......
PEUGEOT B O X E R   2500 D ... 95 ...;..
VOLVO FH-12 - ciągnik     94
NACZEPA 3osie re so r ...  9 6  

96 27900
96 ....................  35000

. 9 9 .....

. 91/96 . 

. 92/97 . 

. 92 ......

. 9 2 .....

. 86

. 91 .....

. 9 0 ......

. 9 5 .....

. 87/96 .

. 9 4 .....

. 9 3 .....

. 73

  49900
  8400
  18000
. 16000+VAT
  12500
•w........ 9900
  18000
  17800
  35000
......___ 8000
  21900
  23100
  5000

1994  .......  29000

.... 220000 + vat 
,. 26000 z  vatem
 .............. 14500
.. 31500 z  vatem
 .......28500
  75000 + vat
  35000 + vat

C E R T Y F I K A T Y .  BLOKADY - EKSPRESOWE PRANIE TAPICERKI

LECH WABNIC
Atestowane H A K I  d o

w szys tk ich  typ ów  sam o cho d ó w  
-  ró w n ie ż  w y  c z ep io n e

■ im m ob llis e ry
- ra d io m o n ta ż  n J O U f l U H
- zn a ko w an ie
- ce n tra ln e  za m k i
• b lo k a d y  sk rzyń  b iegów
- ra d lo p o w ia d o m ie n ia
-  m on ta ż te le fo nó w  GSM
- e le k try czne  szyby

Wrocław, u l.  R z e c z n a  2 0  

te l. 071/329-71-64, 324-17-15
| f a k t u r y V A T r a t y

aUto kOmiS DELTA Car AUTO KREDYTY
Rata od 156 zł przy 10.000 kredytu

Bez zaświadczeń przy 30% wpłacie
Pakiety OC AC NW od 5,1 % Bez poręczycieli 

Również samochody spoza komisu Opoo456o

AUDI 80 S-B3_________ _.... 1987. .. 1800

DAEWOO LANOS Sedan ... .... 97/98. „  1500
FIAT 125 P _______ ____ ..... 1987. _ 1500

FIAT CINOUECENTO - .... ...._ 1997 .... 700

FORD ESCORT KOMBI..... .....19937 .. 1600
FORD ORION CLX ....... „... 1992. .. 1400
HYUNDAI EXCEL G L ....... .....1989 .. 1500
MERCEDES 124 ............. .....1988 .. 2000
OPEL ASCONA............... ___1986 .. 1600
OPEL KADETT GSI______ .....1989 .. 2000

OPEL VECTRA C0X 16V ... .....1996 .. 1998
PEUGEOT 406 ................ .....1997 .. 1800
POLONEZ CARO G LE ....... .....1995 „  1600
POLONEZ CARO G LE___ ..... 1994 .. 1600

SKODA FAV0RIT L .......... __ 1991 _ 1300
TOYOTA CARINA E ....... .....1994 .. 1600
TOYOTA CARINAE ......... ...... 1994 .. 1600
VW PASSAT KOMBI........ , ..1991 .. 1800

PT ‘GŁOWACZ’  ............... .. 2000/1

.. 162 tys., biały, obrotomierz, pokrowce, nowy pasek rozrządu, łożyska.. 

.. 85 Jys.. pełne wyposażenie, skóra, automat, kllma____________ ____

.. 54 tys.. zielony, bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyby, lotnicze fotele .. 

.. 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el. reg. świateł.......................

 178 tys.. biały, 5 drzwi, szyberdach. welur. dużo nowych części ........ ..........
.... 188 tys.. czerwony, chamek, alarm, rellngl  _______________________
__ 132 tys. bordo met wspom. c. zamek, welur. szyberdach. reguLkler. RM Ford ..
 85 tys. czerw, met zegar, szyberdach. uchylane szyby. 5 biegowy  ...... ..... ....

181 tys.. biały. c. zamek, alarm, wspomaganie, szyberdach  _________
..... 40 tys.. zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan  ................. ...........
—  135 tys.. czarny, skóra. c. zamek. el. szyby. 5 drzwiowy, ału-felgl _______

.. 67 tys. zielony, elektryka. RM. c. zamek, immobllizer • kod. szyberdach .,

.. 108 tys.. czerwony, katalizator. 5 drzwi. R M  ________________

.. 76 tys.. biały, mono wtrysk. 5 biegowy_________________ ___ ____

.. 74 tys_ bordo met. ABS. airbag. kllma. c. zamek. el. 4 szyby, alułełgl.. 
_ 110 tys.. morski, c. zamek, airbag. RM. wspomaganie, nie składak —

... CENA 

.... 8 900 
_ 18 500
- 16 500 
...... 950
. . . 5  500 
„ 11 400 
„  7 500 
.  13 200 
.. 14 500 
- .  7 700 
.... 9 900
.. 13 700 
„  6 600 
.. 18 500 
.... 5 300
.  10 500
- 28 500 
_ 31 700 
.  34 900 
. .  5 600 
. .  5 800 
._  1 400 
.  13 700 
. .  7 500 
.  21 500 
.  24 200 
.  13 900

CIĘŻAROWE I INNE
....1100 ccm, 154 tys., biały, serwisowany, 5 biegowy  _______ ... „I__
  1600 ccm, 90 tys., po remoncie silnika, biały, do popr. blach., obud. atarex ..
 przyczepy kempingowe, małe I duże, 3-5 osobowe, 12 szt - _______ ______
 przyczepkl nowe-towarowe, z homologacją. . . ________________________

  7 500
. . .  3 650 ♦ VAT
  od 2.800
_ od 1 500WAT

Wrocław ul. Żmigrodzko 114. tel 3S2 70 01, lel/fox 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, Ss 11-16, Ndz 13-16

AU TO CEN TR U M  PR ESTIŻ  
[S i  L U B IN  - Baza PKS
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/844-28-90, teł. 0-601 87 28 78

10 /  PROW IZJI P R Z Y  KRED YTO W AN IU  
/O  T R A N S A K C JI  G IEŁDOW YCH  |

BEZ OPŁATY SKARBOWEJ I
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

NAJTAŃSZY KREDYT DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 
NA CIĄGNIKI SIODŁOWE, SAMOCHODY CIĘŻAROWE I NACZEPY

SAM O C H O D Y  O SO BO W E
MARKA ................            RO K ......P O I.---------  CEHA
AUD1100, SREBRNY MET., ELEKTR. WYP., KLIMAT., ABS. WSPOM. KIER.  .............  89/90......  2,3 IB  14.400
AUD1100 C4, DIESEL. ABS, CENTR. ZAMEK, EL  SZYBY ♦ DACH. NIEBIESKI MET. ..........93....... 2.4 D ....... 24.900
AUDI A4, ABS, 2 X POD. POW.. WSPOM., C. ZAMEK. EL. REGUŁ LUSTERKA, AUTOMAT.
FELGI ALUM.. IMMOBILIZER. WELUR. CZARNY  ............................. 95....... 1.6 B ........ 35.500
BMW 525 i 24V, KLIMAT., ABS, EL. OTW. SZYBY, PODUSZKA POW., SZARY MET..............91......2,5 iB   21.600
CHRYSLER WSION 3.5 V6, CZARNY, SKÓRZANA TAPiCERKA, KLIMAT., WYP. ELEKTR........ 96......3,5 IB  48.500
FIAT REGATA, SELEDYNOWY, a .  OTW. SZYBY, SZYBERDACH, RO .................................86....... 1,9 D ........... 4.400
FIAT UNO. KUPIONY W SALONIE. EL. OTW. SZYBY. BIAŁY..............    96/97....... 1,4 ffi  14.900
FORD ESCORT, PODUSZKA POW., KUPIONY W SALONIE, ALARM. ZIELONY MET. .....   96....... 1,3 B ........ 17.900
FORD FIESTA. CZARNY. DIESEL.....................   92....... 1.8 0 ........ 11.000
FORD MONDEO, ABS, CENTR. ZAMEK, KLIMAT., a .  SZYBERDACH. WSPOM., BORDOWY 95...... 1,8 TD   28.400
FORD MONDEO GHIA KOMBI, PEŁNE WYPOSAŻENIE, PDC, SZARY MET. ....     97....... 1,8 IB  37.400
FORD SIERRA KOMBI, ALARM, HAK, RADIO, BIAŁY..............    89....... 2,0 B ........... 5.500
FORD WINDSTAR, 0S0B0W0-CIĘŻAR0WY. ZIELONY MET.  .....  - ................ 95.......3,8 iB   33.800
HONDA CMC, WSPOMAGANIE, EL. OTW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK ...........  w.....93 ...,. 1,5 IB.........  14.600
JS P  GRAND CHEROKEE LAREDO, PEŁNE WYP., INST. GAZ., CZERWONY  ........  95....... 4.0 IB  59.000
MAZDA 323F, KLIMAT., PEŁNE WYPOS. ELEKTR., CZERWONY ........  95....... 1,5 IB  26.900
MITSUBISHI COLT. WSPOMAGANIE, EL. OTW. SZYBY, ZIELONY. MET. k....................93......1,6 IB....... 12.900
NISSAN PRIMERA. CENTRALNY ZAMEK. WSP.. INSTALACJA GAZOWA, BIAŁY ...... 92....... 2,0 BIG  16.700
OPEL ASTRA KOMBI TD. 2 X PODUSZKA POW., WSPOM. RAOIO, BIAŁY...........................96......1,7 TO  24.700
OPEL ASTRA II, PEŁNA ELEKTR., KLIMAT., ABS. KUP. W SALONIE W POLSCE. GAHT. MET.98 .... 1.1 ...........  38.900

1,3 B ........... 8.700
8 7 ...2,0 18........... 8.500
8 8 ...1,3 B .......  8.400
93...1,6 iB    3.500
90...„1,4B  ......... 8.500
92 ...*. 1,4 B ____ 10.600
90...1.6 IB 10.600
95...1,6 IB....... 20.700

....'1,3 B ........... 9.500

.... 1,7 D ....... 29.900
...1,9 TD   18.200
... 1,6 B ............ 8.900
... 1,6 B    9.000

OPEL KADETT. ZŁOTY. ALARM. RADIO. ALUM. FELGI
OPEL KADETT GSI. 5-DRZWIOWY. KUBEŁKOWE FOTELE. BIAŁY...............
OPEL KADETT KOMBI. CZERWONY. INST. GAZOWA ...... ,...............
POLONEZ CARO GLł. WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY  .........
RENAULT 19. RM. STAN B. DOBRY, 3-0RZW10WY, BIAŁY.........................
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. E l. OTW. SZYBY...................
R0VER 216 GSI. CZERWONY. WSPOMAG. KIEROWNICY. EL  OTW. SZYBY .
SEAT T0LE00. SREBRNY MET., WSPOMAG. KIEROWNICY. ALARM. RADIO
SKODA FORMAN. BIAŁY. ALARM. ORYG. LAKIER. RELINGI  ............................. 92/93
VW LUPO SOI, WSPOMAGANIE KIER., RADIO ....................................   98
VW PASSAT KOMBI. WSPOM.. MUL-T-LOCK. BIAŁY .......................a ..... ......................92
VW PASSAT. MUL-T-LOCK. STAN B. DOBRY. BIAŁY......................... ;............................ 87
VW PASSAT KOMBI. SZYBERDACH. INST. GAZ.. ROLETA. RELINGI. RM. GRANATOWY .... 87 

CIĄGNIKI SIODŁOW E
DAF 95 ATI 360, BIAŁY, PODUSZKI, ZF Z PÓŁBIEGAMI ................................... ........92...... «*........  38.000+YA1
BAF 95 ATI, BIAŁY, PODUSZKI, 400 PS, HYDRAULIKA .........____ ...........___ 95.........................   53.000WA1
RENAULT R 365, BIAŁY, EL  OTW. SZYBY, 365 KM, RESOR..................... ..................... 88.......     16.000+VA1
IYEC0 TURBO STAR 190-36, PODUSZKI, WEBASTO, ZF, BIAŁY .....................................  89 ..................  32.000*VAT
IYEC0 EUROTECH, PODUSZKI, HYDRAULIKA, GLOBETROTTER, BIAŁY ..........  ;.........9 5 _____  55.000WA1
RENAULT MIDLINER, 150 KM. RAMA, BDF, PODUSZKI, WSPOMAGANIE. BIAŁY .........  94  .........   41.000+VAT
RENAULT MAGNUM 385, NIEBIESKI, RESOR. WEBASTO, STAN IDEALNY........................ 95.........   69.000WA1
V0LV0 FI6. 490 KM, ABS, KLIMAT., WEBASTO. HYDRAULIKA, PODUSZKI .........  92............   54.000+VAl
MAN 8-163, PLANDEKA, 4 T, WINOA, BIAŁY  ......        95.......    63.000+VAr
NACZEPA PLANDEKA, 13.60, PODUSZKI, NOWA PODŁOGA  .................. ...........90.........% ....... 28.000+VAT
NACZEPA WYWROTKA, ALUMINIOWA, RESOR, STAN IDEALNY ............. ................. 91 ..................  43.000+VAT

S AM O C H O D Y  D OSTAW CZE
FORD TRANSIT. 00 POŁOWY PRZESZKLONY. BIAŁY ................... .............................. 86... 1,6 B ........7.000WAT
FORD TRANSIT, OSOBOWY, 9 OSÓB. BIAŁY  .......    92/93 ... 2,5 D .......... 21.000
LUBLIN 3372 L, BIAŁY, BLASZAK  .................... ................................................ 94 ... 2,4 D ...........  11.600
STAR 1142 WYWROTKA, STAN IDEALNY, 3-STRONNY WYWRÓT, CZERWONY.................96..........    45.00C
MERCEDES BENZ 817, DOPUSZCZALNA ŁAD. 2190, ABS. ASR, CZERWONY ........ 93 ... 6,0 D .... 63.000*VAT
MERCEDES BENZ 280, WSPOM., ABS. KUMAT.. C. ZAMEK. RADIO, HAK, GRAFITOWY 2,9 B ...................   20.600
VW TRANSPORTER, 5-BIEGOWY, BIAŁY   Ą ................... ........................ .. 84... 1,6 0  ......  33.301
VW TRANSPORTER, ALARM, IMMOBILIZER, WSPOM., BIAŁY................... ................... 96 ... 1,9 TD...........  3S.901
|VW TRANSPORTER T4, 8 MIEJSC, WSPOMAGANIE, RADIO. BIAŁY ................................  97 ... 2,4 0 .... 35.000WAT
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POŻYCZKI1
Pod zastaw nowych aut, 0-603 999660

udokum. pochodzenie, stan dobry, - 5.000 zł. Torzym, tel. 
068/341-35-47, 0608/85-08-59 
AUD1100,1984/90 r., 1800 ccm, ciemnozielony, .cygaro”, 
5-biegowy, wspomaganie, aktualny przegląd, - 5.300 zł. 
Rościszów, gm. Pieszyce, tel. 0604/73-75-26 
AUD1100 SKŁADAK, 1984/94 r., 1858 ccm, biały, .cyga
ro", inst. gazowa, hak, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
071/321-45-83 lub, 0605/36-30-14 
AUD1100 CC, 1985 r., 1800 ccm, szary metalic, welurowa 
tapicerka, szyberdach, hak, ocynkowane nadwozie, RO, 
nowy akumulator i klocki hamulcowe, stan b. dobry, • 7.900 
zł. Brzeg, tel. 077/416-35-89 po godz. 18 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, platynowy, wspoma
ganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 5-biegowy, RO, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 9.800 zł lub 
zamienię na diesla. Bolesławiec, tel. 075/732-56-46 
AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemno
zielony metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtrysko
wa po regeneracji (gwarancja), po wymianie klocków ha
mulcowych i tłumików, stan dobry, - 9.200 zł lub zamienię 
na tańszy do 3.000 zł, np. Polonez z  inst. gazową, Wro
cław, tel. 071/317-09-36, 0606/46-85-04 
AUD1 100, 1986/91 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, po 
wymianie silnika, hak, skórzana kierownica, po przeglądzie, 
do malowania 2 elementy, - 8.700 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-07-50
AUDI 100, 1987 r., 2000 ccm, diesel, kolor piaskowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 
- 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, niebieski, centr. zamek, wspo
maganie, alarm + pilot, el. otw. szyby, • 6.900 zł. Oleśnica, 
tel. 0717314-33-69
AUD1100,1987 r., 209 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, RO, szyberdach, • 7.950 zł. Kóżuchów, 
tel. 068/355-36-45, 068/355-52-43

AUD1100,1987/88 r., 165 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, złoty 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, atrakc. 
wygląd, stan techn. b. dobry, • 7.400 zł. Kalisz, tel. 
062/766-02-02, 0600/27-72-33 
AUD1100, 1988 r., 202 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
platynowy metalic, .cygaro’ , sprowadzony w 1996 r., kpi. 
dokumentacja, wspomagani^ szyberdach, 4-drzwiowy,

kpi. opon zimowych, nowe amortyzatory i akumulator, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w  całości, Mul-T-Lock, stan 
tech. b. dobry, • 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/28-30-95 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, benzyna automatic, 
stan dobry, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, czerwony, 7-osobowy, ABS, szyberdach, el. reg. lu
sterka, RO, alum. felgi, hak, dzielona tylna kanapa, wspo
maganie + koła zimowe, - 21.000 z ł . ., tel. 0603/13-09-59 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie kier., elektr. reg. 
lusterka, szyberdach, relingi dach., RO, hak, alum. felgi, 
dzielona tylna kanapa, koła zimowe, - 21.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/13-09-59
AUD1100,1991 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, garażowany, 
RM, elektr. otw. szyby, szyberdach, ABS, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, -15.500 zł. Bielany Wrocł., gm. Kobierzy
ce, tel. 071/311-27-37, 0603/95-05-20 
AUD1100 C4, 1991 r., 160 tys. km, 2400 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, elektr. otw. szy
by, alarm, podłokietnik, dodatkowe zabezpieczenie - 23 500 
zł lub zamienię na VW Golf III, Polo, Tigra. Głubczyce, tel. 
0606/12-09-49
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, zestaw głośno mó
wiący, RM Blaupuhkt, 5-biegowy, procon-ten, kompl. do-
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5-biegowy, alum. felgi, przegląd do 11.2001 r, - 9.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, alarm, wspomaganie, kasetowe klam
ki, szyberdach, - 10.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/341-34-35
AUD1100,1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 2 komplety opon, stan dobry, -10.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-44-25
AUD1100,1988 r , 200 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, pia
skowy, instal. gazowa, atrakc. wygląd, szyberdach, wspo
maganie, RM, stan opon b. dobry, nowy akumulator (gwa
rancja), przegląd do 04.2002 r., tani w eksploatacji -12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-64-61 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, 
instalacja gazowa, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, roleta, bez wypadku, klimatyza
cja, relingi dachowe, wnętrze C4, kasetowe klamki, insta
lacja gazowa, stan b. dobry, • 10.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-57-90, 0602/66-59-74 
AUD1100,1990 r., 220 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny, serwo, ABS, klimatyzacja, alum. felgi 15", 4x elektr. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, - 15.500 zł. O lesno, tek 
034/358-37-22
AUD1100 C4, 1990 r., 115 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, - 21.800 zł. Głogów, tel. 076/833-11-40 
AUD1100, 1990 r., 24 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie el., szyberdach, alum. felgi,

kumentacja, - 20.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87 po 
godz. 17
AUD1100 C 4 ,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
sprowadzony w całości, centr. zamek, I właściciel, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Syców, tel. 062/785-31-42, 
0601/25-58-26
AUD1100 C 4 ,1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, centr. zamek, wspomaganie, alarm, el. szy
berdach, RO, kpi. dokumentacja, -22.000 zł lub zamienię

KLIM ATYZACJA  
SAMOCHODOW A

- napełnienia 
- naprawy 

o - regeneracja przewodów 
Wrocław, ul. Szwedzka 8 

tel. 071/357-95-90, 0-602 63 18 07

AUTOKOMIS "GOSIA"
WROCŁAW, ul. Klecińska 151 (obok CPN wjazd od ul. Muchoborskiej) 

^  tel. (071) 357 24 20,357 24 28, fax 357 24 52 ^
internet: www.gosia.rst.com.pl; e-mail: gosia@rst.com.pl ^

SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE
M A R K A  SAM , P O J . R O K P R O D . C E N A

AUDI 80 1600 88 9.000,-
AUDI 80 2000 93 19.900,-
AU D1100 1800 87 9.900,-
AU D1100 2000 91/94 19.500,-
BMW  518 1800 94 39.500,-
BMW  525 2500 91/96 23.500,-
BMW  520 1 2000 91 22.500,-
BMW  7301 (autom.) 
D AEW O O  ESPE R O

3000 92 34.000,-
1800 97 21.900,-

D AEW O O  NEX1A G LE 1500 96 15.900,-
FIAT 126p 850 95 5.000,-
FIAT 126p BIS 700 89 1.800,-
FIAT B R A V O 12V 1400 97 22.800,-
FIAT Clnqu«c«nto 
FIAT SEICENTO

700 96 9.800,-
900 99/2000 18.500,-

FIAT SEICEN TO  VAN 1100 2000 18.500,-
FIAT SIENA 1400 98 14.900,-
FIAT SIENA 1400 98 18.500,-
FIAT SIENNA H L 1800 12.97 18.500,-
FIAT PUNTO 1700 dtaMł 99 22.500,-
FIAT PU NTO  3d 1200 95 17.000,-
FIAT PUNTO II 3d 1200 8V 2000 24.800,-
FO R D  ESC O R T 1300 82 2.600,-
FO R D  E S C O R T  5d 1300 88 7.000,-
FO R D  E S C O R T  kombi 1300 94 14.500,-
FO R D  ESCO R T 1300 96 19.700,-
FO R D  W INDSTAR (7 oaob.) 3800 95 35.000,-
FORD M ONDEO 1800 93 17.500,-
FORD SCO RPIO  (autom) 2400 92 15.900,-
FORD SCO RPIO  (kombi) 2500 TdteMl 96 33.800,-
FO R D  SIERRA 2000 91 8.500,-
H ONDA A CC O R D 2000 94 27.900,-
H ONDA A CC O R D 1900 96 30.900,-
H ONDA A C C O R D  ILS KLM 1800 98 45.000,-
H ONDA P R ELU D E 1700 92 25.500.-

MARKA SAM.
HONDA C M C  
M E R C U R Y T R A C E R  
MITSUBISHI CO LT  
O P E L  C O R S A  3d 
O P E L  K AD ET sedan  
O P E L  O M EG A  (kombi, kllm.) 2000
PE U G E O T  205 ------
P E U G E O T  106 
P E U G E O T  405 
P O LO N EZ ATU P LU S  
P O LO N EZ  C A R O  
P O LO N EZ CA R O  
PO LO N EZ C A R O  P LU S  CSI 
S A A B  900 
TO YO TA  C O R O LLA  
VW  G O L F  ni 
VW  G O L F  III 3d 
V W  G O L F  III 5d 
VW  G O LF  
VW  P O LO  5d 
VW  PASSAT kombi 
VW  PASSAT  
VW  PASSAT  
V W T 4  (8 osob.)

P O J . R O K P R O D . C E N A
1400 98 32.500,-
1900 91 11.400,-
1700 86 3.400,-
1200 97 18.500,-
1400 90/97 9.300,-

) 2000 94 29.500,-
1800 dlasal 88/96 6.800,-
1000 95 14.500,-
1900+gaz 91 7.900,-
1600+gaz 96 9.000,-
1500 94 4.500,-
1600 96 8.700,-
1600 98 14.500,-
2500 95 22.500,-
1300 91/96 12.000,-
1800 92/96 16.900,-
1900 Tdl«M 91 19.700,-
1400 95 26.100,-
1400 93 15.500,-
1400 96 20.900,-
1800 88/94 12.500,-
1600 Tdl«Ml 89/85 15.500,-
1800 90/96 15.500,-
1900 dł«Ml 92/94 17.800,-

H O D Y  V  A  N
1600 99 19.600+vatS K O D A  FELICJA

D O S T A W C Z E  
CITROEN C25D (9 osobowy) 2500 dlasal 91 
CITROEN C35D (Jo».*1500KB) 2500 diesel 91 
P E U G E O T  »w om i(m .»im ni)2500 Tdlatel 2000 
R EN AU LT TRAFFic 2100 diesel 87
R EN AU LT TRAFFIC poa*M0Kg) 2100 diesel 92 
VW  T4 C A R A Y E L LE  1900 diesel 95
VW  TR AN SPO R TER________ 1900+gaz 85

10.900,-
10.500,-
59.500,- 

9.500,-
17.000,-
36.500,-
13.900.-

na tańszy do 10.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-01-63, 
853-41-79
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, weluro
wa tapicerka, 5-biegowy, RO Blaupunkt, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm z pilotem, immobilizer, kpi. dokumen
tacja, zadbany, - 20.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87 
po godz. 17
AUD1100 C4, 1991 r., 164 tys. km, 2309 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, nowy sil
nik, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, oznako
wany, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, 4 koła zimowe, 
szyberdach, el. reg. lusterka, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
348-08-33
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2300 ccm, ciemnoniebieski, el. otw. 
szyby, el. otwierany szyberdach, el. reg. reflektory, wspo
maganie kier., centr. zamek, alum. felgi + drugi kpi. no
wych kół, dużo nowych części, zadbany, garażowany, atrak
cyjny wygląd, - 22.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w 
całości, II właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, 
szyby, welur, wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udo
kumentowane pochodzenie, do lakierowania przedni zde
rzak, - 16.900 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
AUD1100 C 4 ,1991/95 r., 210 tys. km, 2300 ccm, metalic, 
- 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/20-41 
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cy
garo*, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, ra
dioodtwarzacz, komputer, po wymianie opony i tylne tele
skopy, zadbany, atrakcyjny wygląd, -19.500 zł lub zamie
nię na mniejszy, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-35-68

SAMAOCHODY NOWE • PUNKT SPRZEDAZY
FIAT - SKODA - SEAT - DAEWOO

U P U S T Y  + P A K I E T Y  U B EZPIEC ZEŃ  
o d b id r n o w y c h  a u t w  sa lo n ie  d e a le ra

BIURO KREDYTOWE
• kredyt na anta nowe I używane do 100% wartości na okres do 8 lat 
■ 0% PROWIZJI ■ kredyt na anto spoza Komisu____________________

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ

POMAGAMY W WYBORZE 
OPTYMALNEGO KREDYTU

- SAMOCHODOWY 0D 6,7% D010 LAT, 
MIESZKANIOWY I HIPOTECZNY 
0D 7,7% D0 30 LAT,

■POŻYCZKI POD HIPOTEKĘ 
NA DOWOLNY CEL 

■ KREDYTY DLA FIRM \
MK KONSULTING 

Wrocław ul. Św. Mikołaja 8/10//23 
Tel./fax 0 71 341 85 47,341 85 62

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 4 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 4.05.2001

http://www.oscar.gratka.pl
http://www.gosia.rst.com.pl
mailto:gosia@rst.com.pl


AUD1100,1992 r., 230 tys. kro, 2300 ccm, granatowy, bez
wypadkowy, elektrycznie otw. szyberdach, reg. lusterka, 
alarm, centralny zamek, RO Blaupunkt + CD, opony zimo
we, stan b. dobry, zwolnionieriie żopła ty skarbowej, - 
21.000 zł. Wrocław, tel. 0606/06-93-93 
AUD1100 CHM URO  C 4 ,1992 r., 198 tys. km, 2800 ccm, 
kolor wiśniowy, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, kli
matyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, drewniane wy
kończenia, - 27.000 zł lub zamienię na VW Golfa lii. Wro
cław. tel. 071/327-65-45, 0504/93-36-69 
AUD1100,1992 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
woczarny, klimatyzacja, skóra, inst. gazowa, na gwarancji, 
ABS, el. otw. szyby i szyberdach, halogeny, centr. zamek, 
alum. felgi, koła zimowe, alarm, 3 zabezp. przed kradzie
żą, atrakc. wygląd, techn. sprawny, I właściciel, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, - 25.000 zfc Głuchoła
zy, tel. 077/439-52-59, 0602/45-70-38 
AUD1100 C 4 ,1992 r.. 153 tys. km, 2600 ccm, V6, czerwo
ny, skóra, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, - 
24.700 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-22-00, 0601/20-32-72 
AUD1100 C4, 1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny, centr. zamek na pilota, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie, ABS, automatic, • 
24.500 zł. Pięńsk, tel. 0606/42-30-54 
O  AUD1100 C 4 ,1992 r., 90 tys. km, 2800 ccm , V6, 

czerwony, klimatyzacja, tempomat, automatic, 4 
el. otw. szyby, ABS , RO, reg. kierownica, weluro
wa tapicerka, drewniane dodatki, alarm, kompl. 
opon zim owych, kompl. dokumentacja, -19.000 
zł. W rocław, te l. 071/346-46-66, 0601/71-66-42 
02019201

O  AU D1100 C 4 ,1992/93 r., 158 tys. km, 2500 ccm, 
TD i, perłow ografitow y m eta lic, w spom aganie 
kier., centralny zamek + pilot, el. otw. szyberdach, 
el. reg. reflektory, obrotomierz, welurowa tapicer
ka, system  procon ten, radio, alarm, immobilizer, 
nowe opony (4 szt.), w  kraju od 8 m iesięcy, I wła
ś c ic ie l,  pełna dokum entacja, stan  b.dobry, • 
27.800 z ł. B o le s ła w ie c , te l. 075/734-20-01 
84013401

AUDI 100, 1993 r., 99 tys. km, 2600 ccm, V6, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 29.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/753-66-37, 0607/65-92-39 
AUD1100 AVANT C 4 ,1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, V6, 
granatowy, automatic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, drewniana kierownica, jasna skórzana tapicerka, RO 
+ 8 głośników, domykacz szyb i szyberdachu, inne dodat
ki, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-67-59

LOMBARD EURO-P. A. 
te l. 0 71/3 4 1-75 -4 8

AUD1100 C 4 .1993 r.. 2600 ccm, V6. czarny metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, klimatronic, webasto • 8.500 
DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
O  AUD1100 C 4 ,1993 r., 2400 ccm, d iesel, n ieb ieski 

metalic, AB S , centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, • 24.900 zł. Lubin, tel. 076/844-28-90, 
0601/77-99-94,0601/87-28-78 84013001

AUD1100 C 4 ,1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, welurowa tapicerka, RO, centr. zamek, ABS, wspo
maganie kier., alarm, immobilizer, I właściciel, kompletna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 32.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-35-47, 0600/34-46-14 
AUD1100 B 4 ,1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, ka
talizator, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, hak, alum. 
felgi, alarm, pod. powietrzna, sprow. w całości, I właściciel, 
pełna dokumentacja - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-40-39, 0601/72-79-53 
AUD1100,1997 r., 200 tys. km, 2800 ccm, V6, biały, skła
dak, wspomaganie kierownicy, ABS, szyberdach, aluminio
we felgi, el. otw. szyby, webasto, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-88-78
AUDI 200,1987 r., 199 tys. km, 2200 ccm, TEi, szary me
talic, centr. zamek, 165 KM, wspomaganie, ABS,'kompu
ter, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, welurowa tapi
cerka, RM, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-85-57, 
0603/50-82-90
AUDI 4000 S, 1984 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
centr. zamek, zapasowy silnik, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
alum. felgi, • 8.500 zł. Legnica, tel. 076/862-21-98 
AUDI 80,1977 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyną, jasno
zielony, szyberdach, 4-drzwiowy, zarejestrowany, przegląd 
do 2002 r., w  ciągłej eksploatacji, dużo części zapasowych, 
- 2.500 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, benzyna, biaty inst. gazowa, 
5-biegowy, 2-drzwiowy, hak, 2 nowe opony, nowy akumu
lator, techn. sprawny, zarejestrowany, -’ 1.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-17-30 
AUDI 80,1977/78 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ja
snozielony, 4-drzwiowy, szyberdach, zadbany, garażowa
ny, przegląd do 2002 r., zarejestrowany, w ciągłej eksplo-
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atacji, dużo części zapasowych, - 2.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-55-81
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, stan 
silnika i blacharki b. dobry, nie wymaga naprw, przegląd 
do 04.2002 r., 5-biegowy, po wymianie olejów i filtrów, do
datkowe światło .stop”, • 4.200 zł lub zamienię na Fiata 
Uno diesla - do 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/86-56-06 
po godz. 16
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, zielony, oryginalny lakier, RM, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-22-70 
AUDI 80, 1979 r., 1300'ccm, benzyna, srebrny metalkC 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 * 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, bordoWy, stan do
bry, hak hol., przegląd do 2001 r., ubezpieczony, 50 tys. 
km po remoncie (udokumentowane), -1.850 zł. Świdnica, 
tel. 0607/17-31-90
AUDI 80,1979 r., 110 tys. km, 1600 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, silnik + skrzynia 5-biegowa z  1990 r., wnętrze z 
1987 r., 4 zagłówki, rolety, nowe amortyzatory, zadbany, 
hak, - 4.200 zł. Trzemeszno, gm. Gn iezno, tel. 
0604/23-39-09
AUDI 80,1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, seledy
nowy, dodatkowo koła z felgami alum., stan dobry, - 3.000 
zł lub zamienię na Fiata 600. Lubań, teł. 075/646-20-56 
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, RM Audi, szyberdach, katalizator, obrotomierz, do
datkowe zegary, nowe opony, pokrowce, dodatkowe świa-
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tło .stop”, 4-drzwiowy, konserwacja, garażowany, stan b. 
dobry, - 3.300 zł. Lubin, tel. 076/846-95-33,0607/35-12-80 
AUDI 80 COUPE, 1981 r„ czarny metalic, 5-biegowy, szy
berdach, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 4.500 zł lub za
mienię. Wilków Średzki 3, woj. wrocławskie, gm. Kostom
łoty, tel. 0603/45-00-14
fU D I 80 D, 1981 r., 267 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, zadbany, szyberdach, RO, 5-biegowy, pokrowce, - 
4.800 zł. Głogów, tel. 076/833-97-22 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, RM, 4 głośniki, po remon
cie sprzęgła, zawieszenia, nowe amortyzatory, stan b. do
bry, aktualny przegląd, - 3.600 zł. Oława, tel. 071/303-27-00 
AUDI 80,1981 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, spoiler, ciemne szyby, 4 opony zimo
we, CB-Radio, RO, ekonomiczny, 2-letni lakier, po remon
cie silnika i zawieszenia, do drobnych poprawek, - 3.500 zł 
lub zam ienię. Stronie Ś l., tel. 074/814-15-34, 
0605/59-91-74
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, kolor - kość słoniowa, 
po remoncie silnika, RO, welurowa tapicerka, nowe tylne 
amortyzatory, nowy ukł. wydechowy, - 4.200 zł. Jawor, tel. 
0501/60-80-78, 076/870-47-03 
AUDI 80 GTE, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, biały, inst ga
zowa, 4-drzwiowy, RM, szyberdach, hak, sportowe zawie
szenie, podgrz. fotele, halogeny, spoiler, nowe amortyza
tory, łożyska, pasek rozrządu, po wymianie oleju, po re

moncie silnika, garażowany, pilne, - 4.800 zł. Czarny Bór, 
tel. 074/845-00-16
AUDI 80,1983 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, garażowany, zadbany, - 5.000 zł. Le
gnica, tel. 076/721-79-52
AUDI 80,1983 r., 1300 ccm, niebieski, numery nadwozia, 
udokum. pochodzenie -1.500 zł. Smardzów, tel. 311-64-66, 
0502/04-07-09
AUDI 80 GTI, 1983 r., 1800 ccm na białych tablicach -1.350 
DEM. Trzebień, tel. 075/736-53-45, 0605/13-10-49 
AUDI 80 GTE, 1983 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny, 
wtrysk, szyberdach, alum. felgi, 115 KM, - 4.400 zł lub za
mienię na inny do 1.2. Wrocław, tel. 071/329-04-03 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, we- 
lurowb tapicerka, hak, obrotomierz, sprowadzony w cało
ści, zarejestrowany, do drobnych napraw, w ciągłej eksplo
atacji, - 3.200 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzo
ny. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
AUDI 80,1983/84 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, weluro
wa tapicerka, nowe klocki, szczęki hamulcowe, zadbany, 
oszczędny, garażowany, stan b. dobry, • 3.500 zł lub za
m ienię, może być 126p, uszkodzony. Nysa, tel. 
077/435-20-04, 0608/11-54-27 
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, - 4.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 80,1984 r., 19 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, szyberdach, radio, garażowany, ekonomiczny, zadba
ny, bez rdzy, obniżony, kompl. dokumentacja, z urzędu cel
nego, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię. 
Nysa, tel. 077/433-94-63
AUDI 80, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
model przejściowy, - 6.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 80, 1985 r., 1588 ccm, zielony, po kapitalnym re
moncie silnika, przegląd do 06.2001 r. • 4.000 zł. Opole, 
tel. 0609/46-82-01, 0501/82-77-21 
AUDI 80,1985/86 r., 180 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
model przejściowy, inst. gazowa, b. oszczędny, 5-biego
wy, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, alum. felgi, centr. za
mek, alarm, 4 zagłówki, hak, zadbany, stan b. dobry, - 6.900 
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
AUDI 80,1986 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, złoty me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, RO, dodatko
we zabezpieczenie, hak, przegląd do 12.2001 r., stan b. 
dobry, - 7.200 zł. Głogów, tel. 076/834-35-59 
AUDI 80,1986 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, centr. zamek, szyberdach, ocynkowana blacharka, - 
6.600 zł. Leszno, tel. 0502/61-39-54 
AUDI 80,1986 r., 194 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-biegowy, halogeny w zderzaku, RO, stan dobry, 
model przejściowy - 6.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-17-13 
po godz. 17
AUDI 80 CD, 1986 r., 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szaiy metalic, nowa inst. gazowa, Mul-T-Lock, centr. za
mek, RM, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0502/92-73-08 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
szyberdach, el. reg. lusterka, - 9.500 zł. Kowalów, woj. wro
cławskie, tel. 0606/96-02-87
AUDI 80 B3, 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, szyberdach, ceńtr. zamek, alarm, el. 
reg. lusterka, halogeny, alum. felgi, 4 zagłówki, kubełkowe 
fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 6 głośników, kpi. 
dokumentacja, garażowany, - 9.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-06-31
AUDI 80,1987 r., czerwony, techn. sprawny, sprowadzony 
w całości + kpi. kół zimowych, - 9.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-57-15
O  AUDI 80 B 3 , 1987 r., 1800 ccm , benzyna, złoty 

m eta lic, in st. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
centra lny zamek, alarm, pełna dokumentacja, • 
11.000 zł. Lubin, tel. 076/844-83-88,0604/34-58-55 
84013341

AUDI 80 B3, 1987 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, 4 głośniki (oryginalne), 2 nowe 
opony.spoiler, - 12.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-69-72, 
0601/32-09-79
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 166 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy metalic, po remoncie silnika, zawieszeń, we
lurowa tapicerka, hak, reg. pasy, czerwone lampy, ekono
miczny, - 11.750 zł. Zaręba, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/35-59-76
AUDI 80,1987/88 r., 150 tys. km, .1600 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowy 
akumulator, stan dobry, • 14.600 zł. Otmuchów, tel. 
077/431 -42-41, 0603/93-67-95 
AUDI 80 B 3 ,1987/88 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, alum. fel
gi, nowe opony, RO, stan techn. b. dobry, -10.500 zł + lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
AUDI 80,1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncje kapitalnym, RO, alarm + pilot, sprowadzony w 
całości, hak, opony zimowe, - 13.000 zł lub zamienię na 
bus osobowy w tej cenie. Ostrzeszów, tel. 0502/34-67-84 
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, 
oryg. lakier, RO, hak, el. reg. lusterka, sprowadzony w ca
łości, kpi. dokumentacja, garażowany, atrakc. wygląd, - 
10.000 zł. Ołobok, tel. 075/731-30-59 po godz. 15 
AUDI 80,1988 r., 205 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
śliwkowy, oclony w całości, po wymianie paska rozrządu,
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RM + 4 głośniki, spoiler, hak, nowe opony, stan techn. b. 
dobry. -15.600 zł. Polanica Zdrój, tel. 0501/08-27-15 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, obrotomierz, alarm, 
alum. felgi, - 12.300 zł lub zamienię na busa osobowego. 
Świdnica, tel. 0604/30-59-83
AUDI 80,1988/89 r., granatowy, szyberdach, - 10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-63-86
AUDI 80,1988/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, zielone szyby, alum. felgi, zadbane wnę
trze, ocynkowana karoseria, przód B4, białe kierunkowska
zy, -10.500 zł. Nysa, tel. 077/433-54-07 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, inst. 
gazowa, szyberdach, hak, RM Sony, alarm, immobilizer, 
nowy akumultor, stan b. dobry, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
0605/54-77-95
AUDI 80,1989 r., 152 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, instal. gazowa, sportowy tłumik, wlot powietrza, 
obniżony, alum. felgi 15", wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, szyberdach, RO Blaupunkt i opony zimowe, hak, 
halogeny, Procon-Ten, • 13.000 zł lub zamiana na C15. 
Głogów, tel. 0605/03-25-27
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, czerwony, -11.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0605/754-17-59 
AUDI 80,1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perłowo- 
czamy, I właściciel, centralny zamek, 5-biegowy, zderzaki 
w kolorze nadwozia, ciemne szyby, 4 zagłówki, przód B4, 
oryginalne głośniki Blaupunkt, aluminiowe felgi, -16.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-29-51 
AUDI 80 B3 ,1989 r., 180 tys. km, 1600 ćcm, turbo D, czar
ny metalic, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, alum. 
felgi, stan dobry, • 15.000 zł. Paczków, tel. 077/431 -60-32, 
0604/31-23-98
AUDI 80 B3, 1989 r., 202 tys. km,. 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, immobilizer, 4-biegowy, składak, kpi. dokumen
tacja, RO Sony, -12.000 zł lub zamienię na droższy. Ści
nawa, tel. 076/843-67-23
AUDI 80, 1989 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary, 
inst gazowa, alum. felgi + kpi. opon zimowych z  felgami 
stalowymi, RM Sony, spoiler, zadbany, nowe amortyzatory 
• 11.200 zł lub zamienię na mniejszy, z  1993-98 r., możli
wość dopłaty. Wałbrzych, tel. 074/845-66-14, 
0606/95-76-14 ,
AUDI 80,1989 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, hak, 5-biegowy, alarm + pilot, pełna dokumen
tacja, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
AUDI 80,1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 130 KM, pełny 
wtr., biały, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, spoiler, 
komplet opon zimowych, kpi. dokumentacja, RM + wzmac
niacz, kubełkowe fotele, ekonomiczny, pilne, - 9.200 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-65-12, 0604/81-79-88 
AUDI 80,1989/90 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, dużo nowych części, szyberdach, zadbany, ekono
miczny, garażowany, stan techniczny b. dobry, • 14.800 zł 
(możliwe raty przez komis). Sokolica, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/872-91-26, 0606/66-91-74 
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, zielony, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, sprowadzony w całości, - 14.500 zł. 
Czerna, tel. 075/736-34-07, 0605/08-02-89 
AUDI 80 B3, 1990 r., 106 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, obrotomierz, 5-biegowy, roleta, RO 
spoiler, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, -
13.700 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-48-06, 0600/43-74-68 
AUDI 80,1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, biały, aluminio
we felgi, szyberdach, wspomaganie kier., przód B4, alarm, 
centralny zamek, spoiler, dodatk. światło .stop', -13.000 
zł. Góra, tel. 065/544-17-64, 0600/14-86-96 
AUDI 80, 1990 r., 166 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm z  pilotem, 2 komplety opon, -13.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/66-60-11
AUDI 80,1990 r., 188 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, centralny zamek, aluminiowe felgi Audi, 66 kW, fabrycz
nie obniżony, oryginalna roleta, el. reg. reflektory, otwiera
ny dach, fotele kubełkowe, owiewka Kamei, RM JVC, -
13.500 zl. Polkowice, tel. 076/845-22-09 po godz. 14 
AUDI 80,1990 r., 210 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, blokada, RO, szyberdach, 
halogeny, system Procon Ten, • 17.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-01-09
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-bie- 
gowy, szyberdach, el. otw. szyby, stan dobry, możi. raty, -
13.800 zł. Prusice, tel. 071/312-63-41, 071/312-53-41, 
AUDI 80,1990 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, zadbany, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, immobilizer, Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja, zadba
ne wnętrze, kierowca niepalący, - 14.500 zł lub zamienię 
na Forda Escorta kombi, 92/93 r., dopł. 2000. Wiązów, tel. 
0604/30-68-49
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, kpi. doku
mentacja, stan techn. b. dobry, -16.000 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-30-20
AUDI 80,1991 r., 122 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, in st gazowa, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szy
by, spoiler, atrakc. wygląd, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/58-51-25
AUDI 80 B3 ,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, welur, halogeny, sprowadzony w ca
łości, I właściciel w kraju, 5-biegowy, • 15.800 zł. Bralin, 
tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
AUDI 80 B3 ,i991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, obniżone zawieszenie, el. otw. szyby, zielone szyby, 
czarne tylne światła, atrakc. wygląd, • 15.000 zł. Kamien
na Góra. tel. 075/744-20-84
AUDI 80,1991 r., 135 tys. km, TDI, szary metalic, bez wy
padku, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, alum. 
felgi, stan idealny, - 20.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-42, 
074/647-58-16
AUDI 80 B3, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, szyberdach, atermiczne szyby, 
el. reg. reflektory, reg. fotel kierowcy, RM, immobilizer, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, garażowany, w kraju od
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4 miesięcy, -16.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/771-93-64, 
0606/60-55-83
AUDI 80,1991 r., 155 tys. km, biały, poduszka pow., szy
berdach, wspomaganie, -16.500 zł lub zamienię na mniej
szy, np. Seicento. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, alum. felgi, alarm, centr. zamek + pilot, szyberclach, 
komplet kół zimowych, I właściciel, zderzaki w kolorze nad
wozia. -16.500 zł. Turek, tel. 0600/82-59-50 
AUDI 80,1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, Mul-T-Lock, 
alarm, wspomaganie kier., nowy akumulator, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 357-89-10 po godz. 16, 0607/57-80-10 
AUDI 80,1991 r., 150 tys. km, perłowobordowy, kataliza
tor, ABS, Mul-T-Lock, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, alum. felgi, welurowa tapicerka, szyberdach, garażo
wany, zadbany, - 16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/44-94-39
AUDI 80,1991/92 r., 2000 ccm, 16V, pertowoczamy, ospo- 
ilerowany, alum. felgi, alarm, szyberdach, wnętrz Óuattro, 
RO, dodatkowe zegary, żaluzja, wspomaganie, -15.000 
zł. Wiązów, tel. 0609/49-96-54 
AUDI 80 B 4 ,1992 r.. 84 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, automatic, elektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, RO Sony, zadbany, welurowa tapicerka, 5-cy- 
lindrowy 133 KM, - 22.500 zł. Głogów, tel. 076/833-59-28 
AUDI 80 B 4 .1992 r., 1900 ccm, zielony metalik, centr. za
mek, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, el. otwierany szy
berdach, wspom. kierownicy, RO, stan tech. bardzo dobry, 
zadbany, - 24.500 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 
0502/68-10-86 lub 0603/80-66-55 
AUDI 80 B4, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, alarm + pilot, instal. gazowa, 
hak, szyberdach, el. reguł, światła, zadbany, I właściciel -
16.500 zł. Brzeg, tel. 0607/42-77-43 
AUDI 80 B4, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szyberdach, wspomaganie kierownicy, 
centr. zamek, w kraju od 2 dni, stan idealny, - 20.300 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0604/23-39-93 
AUDI 80 B3, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, ciemnowi- 
śniowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
idealny, w kraju od tygodnia, kompletna dokumentacja, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, nowy 
przegląd, - 17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0604/88-95-95
AUDI 80 B4 ,1992 r., 78 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, stan techn. b. dobry, wspomaganie kier., centr. 
zamek, szyberdach, RO, kompletna dokumentacja, książ
ka serw isowa, - 18.900 zł. Lwówek Ś ląsk i, tel. 
075/782-32-24 po godz. 16, 0606/11-63-15 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, niebieski, wspomaganie 
kier., szyberdach, inst gazowa, zadbany, I właściciel w kra
ju, - 16.500 zł. Namysłów, tel. 077/411-11-25, 
0607/42-77-43
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, spoiler, zabezp. przed 
kradzieżą (x3), zadbany, hak, - 17.500 zł. Nowa Cerkiew, 
tel. 077/486-93-29, 0607/53-62-89 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie, RM, centr. zamek, nie rejestrowany w kraju, • 19.000 
zł. Wrocław, tel. 071/329-24-25 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, centr. zamek, ABS, RO Sony, hak, welurowa 
tapicerka, szyberdach, halogeny, immobilizer, 2 dod. za
bezp., zadbane wnętrze, stan b. dobry, - 19.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-77-88,075/775-77-65,0607/45-42-75 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, centralny zamek, ABS, szyberdach, RO Sony, 
hak, dzielona tylna kanapa, immobilizer, 2 dodatkowe za
bezpieczenia, halogeny, zadbany, stan b. dobry, -19.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-77-65, 0607/45-42-75 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 80 tys. km, 1960 ccm, benzyna, 
biały, el. szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, 
ABS, hak, el. reg. światła, welurowa tapicerka, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, nie używany w 
kraju, • 17.500 zł. Bolesław iec, tel. 075/644-92-50, 
0608/62-57-48
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 106 tys. km, 1999 ccm, bordowy 
metalic, ABS, klimatronic, wspomaganie, centr. zamek, bez 
wypadku, w kraju od 12.2000 r, - 22.700 zł. Lubin, tel. 
076/842-45-08, 0603/77-14-72 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 109 tys. km, 1900 ccm. TDi, gra- 
natowo-zielony, kupiony u dilera, bez wypadku, centr. za
mek, wspomaganie, alarm, atermiczne szyby, welurowa ta- t 
picerka, garażowany, - 23.500 zł. Wrocław, tel. * 
071/367-03-26, 0605/25-83-37 
AUDI 80 B 4 ,1992/97 r., 165 tys. km, 2000 ccm, E, jasno
zielony metalic, wielopunktowy wtrysk, 115 KM, ABS, wspo
maganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, podłokietnik, 4 zagłówki, alum. felgi, garażowany,
- 20.000 Zł lub zamienię na kombi albo minivana, w tej 
cenie. Nysa, tel. 0600/38-99-88 
AUDI 80 B4, 1993 r., 139. tys. km, 2000 ccm, wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + piło, el. reg. luster
ka, el. otw! szyberdach, spoiler z  alarmem, blokada skrzy
ni biegów, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, pełny wtrysk, 
sprowadzony w całości. Syców, tel. 062/786-60-05, 
785-35-03
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, czarny meta
lic, TDi, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, radio,
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czarny metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, obniżony, atrakc. wygląd, - 16.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/321-37-91, 0603/36-02-59 
AUDI COUPE S 2 ,1995/96 r., 50 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
wrzosowy metalic, 230 KM, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, książka serwisowa, alum. felgi 16”, oryginalne - 55.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/27-30-60, 0607/30-89-11 
AUDI S 2 ,1990 r., 200 tys. km, 2226 ccm, turbo, 20V, czer
wony, okazyjnie sprzedam, tylko poważne oferty, -16.900 
zł. G łogówek, tel. 077/437-17-98, 077/437-19-47, 
0603/19-50-90
AUDI S 6 ,1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, V6,32V, zielony 
metalic, 299 KM, 4x4, białe zegary, ksenonowe lampy, 
sprzęt Audi Bose ze zmieniaczem, telefon GSM, skóra, kli
matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 18", kom
puter, szyberdach, hak, - 72.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-76-01, 0501/39-17-87 
AUDI S 8 ,1997/98 r., 4200 ccm, brązowo-fioletowy, pełne 
wyposażenie (skórzana tapicerka, tempomat, telefon, so- 
lar szyberdach, skrzynia Tip-Tronic i inne), b. zadbany, stan 

_ idealny, -140.000 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-50 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0206 www.autogielda.com.pl)
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm, V8 klimatyzacja, 
drewniane wykończenia, pełne wyposażenie elektr., inst. 
gazowa, • 23.000 zł lub zamienię na mniejszy osobowy. 
Środa Śląska, tel. 071/317-45-96, 0603/56-95-29

AUSTIN MINI MORRIS S-COOPER, 19801., 1300 ccm, 
czarny, wersja sportowa, drewniany kokpit deski rozdziel
czej i kierownica, nowe amortyzatory, alum. felgi BBS z 
rantem, fotele Sport S-Cooper, najbogatsza wersja, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/31-69-96 
AUSTIN MINI MORRIS, 1985 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 
benzyna, zielony metalic, stan dobry, - 5.500 zł. Nowa Sól, 
tel. 0502/15-44-14
AUSTIN MONTEGO, 1986 r., 144 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, welurowa tapicerka, alum. felgi, ciemne szyby, 
hak, centr. zamek, 5-biegowy, RM + 4 głośniki, dzielona 
tylna kanapa, odcięcie zapłonu, el. reg. lusterka, po wy
mianie klocków ham., tłumika i rozrządu, stan b. dobry, •
4.500 zł lub zamienię na Audi 80 B3 + dopłata, lub BMW 3. 
Głogów, tel. 076/834-14-30

BMW
BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, el. 
otw. szyby, nowe sprzęgło, łożyska w kołach przednich, •
3.600 zł lub zamienię na Forda Escorta w tej cenie. Nowa 
Sól, tel. 068/387-33-88
BMW 315,1983 r., 1600 ccm, czerwony, zadbany, z urzę
du celnego, po przeglądzie (do końca 04.2002 r.), 5-bie
gowy, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, * 5.300 
zł. Trzebnica, tel. 0605/95-17-14 po godz. 18 
BMW 316, 1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
atrakc. wygląd, alum. felgi, szyberdach, obniżony, przegląd 
do 01.2002 r, - 2.450 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73, 
0604/66-82-03
BMW 316,1979 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, cen
tralny zamek, szyberdach, - 2.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-64-64
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, silnik z 
1982 r., w ciągłej eksploatacji, - 3.900 zł. Radzowice, tel. 
062/785-18-30
BMW 316,1980 r., czerwony, 3-drzwiowy, alum. felgi, opony 
zimowe, - 2.900 zł. Brzeg, tel. 0607/37-48-85 
BMW 316,1980 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary, 
instal. gazowa, gwarancja, ciemne szyby, nowe opony, 
układ kierowniczy i wydechowy, RO Kenwood, po remon
cie silnika, przegląd do 03.2002 r., 2 silnik i inne części, -
3.900 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/47-71-94 
BMW 316,1980 r., 1600 ccm, biały, po tuningu, ospoilero- 
wany, sportowe zawieszenie, kierownica i tłumik, alum. felgi, 
atrakcyjny wygląd, ważny przegląd, stan techn. dobry, •
3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, z  dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/321-73-67
BMW 316, 1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, pokrowce, oryg. lakier, bez korozji, 
RM, stan techn. b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/784-34-11, 0608/28-66-30'
BMW 316,1982 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, stan dobry, - 8.Ó00 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28 
BMW 316 E -21 ,1983 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. do
bry, z urzędu celnego, po przeglądzie, 5-biegowy, obroto
mierz, alum. felgi 13", z  nowymi oponami, - 5.200 zł lub 
zamienię. Trzebnica, tel. 0605/95-17-14
0  BMW 316,1983 r. 5-biegowy, szyberdach, z urzę

du celnego, - 3.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019041

BMW 316,1984 r., 1600 ccm, srebrny metalic, stan silnika
1 blacharki dobry, przegląd do 12.2001 r. - 3.000 zł lub za
mienię na sprzęt rolniczy alb^Fiata 126p. Budzów, tel. 
074/818-12-81. 0603/06-19-98
BMW 316 E 30,1984 r., 1800 ccm, biały, silnik wymienio
ny w 88 r., model pzrejściowy, 2-drzwiowy, ospoilerowany, 
sportowy wydech, żaluzja, lotka + światło .stop", stan do
bry, gażnik do regulacji, do wymiany klocki hamulcowe, w 
ciągłej eksploatacji, - 6.600 zł lub zamienię na inny, najch. 
Mercedes 207, podwyższony,, przedłużony, w tej cenie, 
O leśn ica, tel. 071/314-42-42, 0602/21-76-41,
0503/65-89-98
BMW 316, 1.986 r., biały, 2rdrzwiowy, szyberdach, 5-bie
gowy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.950 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/85-19-78 
BMW 316, 1989 r., 1600 ccm, granatowy, oryg. lakier, 
5-drzwiowy. serwisowany, RM, alum. felgi, szyberdach, - 
13.950 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
BMW~316 E 3 0 ,1989 r., 210 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, stan dobry, 2-drzwiowy, cb-radio, alum. felgi 
205x15x50, koła zimowe, RO, udokumentowane pocho
dzenie, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-16 
BMW 316 I E-30, 1990 r., 156 tys. km, czarny metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, alarm + pilot, białe zegary, sportowy 
ukł. wydechowy, drewniane kierownica, szyberdach, zadba
ny, garażowany, stan b. dobry, - 13.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/735-60-97, 0604/51-27-57 
BMW 316 i, 1990 r., 84 tys. km, M-40,100 KM, granatowy, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 4-drzwiowy, 
alum. felg i, stan dobry, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-35-95
BMW 316 SKŁADAK, 1990 r., 114 tys. km, 1596 ccm, ben
zyna, czerwony, na benzynę bezołowiową, szyberdach, el. 
reg. lusterka, 4-drzwiowy, alum. felgi, I właściciel w kraju, •
9.500 zł. Przemków, tel. 076/831-04-41

BMW 316,1991 r.r 160 tys. km, szaiy metalic, 4-drzwiowy 
el. reg. lusterka, blokada skrzyni biegów, - 8.500 zł. By 
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-03-37 w godz. 9-18 
074/811-14-25 po godz. 18;
BMW 316 E -36 ,1991 r., 150 tys. km, bordowy, zderzaki 
lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, centr. zamek 
wspomaganie, szyberdach, garażowany, - 22.000 zł. Ja 
wor, tel. 076/870-58-86 po godz. 15 
BMW 316 i, 1991 i, 1600 ccm, 100 KM T, biały, kombi 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, immo 
bilizer, radio, el. dach, komputer -15.000 zł. Kłodzko, tel 
0608/08-07-65 
BMW 316 E36 ,1991 r., 1600 ccm, zielony metalic, kupio
ny w salonie, bez wypadku, stan techn. b. dobry, • 27.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-70-70 
BMW 316 E-36,1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, perłowo- 
czarny, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm + pilot, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, kpi. 
kół zimowych, zadbany, atrakc. wygląd, sprowadzony w ca
łości, • 21.000 zł. Legnica, tel. 0608/3.6-66-52 
BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. 
zamek, alarm, bez wypadku, pilot, - 27.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-65-48
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, wspomaganie, alarm, - 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-61-12
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 102 
KM, żółty, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, dl. otw. 
szyby (tylne uchylane), komputer, czarne szyby i lampy, 
żółte zegary, książka serwisowa, alum. felgi, spoiler z do
datkowym światłem .stop", centr. zamek, 2 alarmy + pilot, 
6 głośników, stan idealny, atrakc, - 33.900 zł. Żary, tel. 
0606/87-62-42
BMW 316 COMPACT, 1996 r., 85 tys. km, 1596 ccm, ben
zyna, czarny metalic, ABS, poduszka pow., SRS, wspoma
ganie, centr. zamek, pełna elektryka, el. szyberdach, kom
puter pokładowy, RO, czerwono-czarna tapicerka, skóra, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stanjdealny, -
28.500 zł. Krotoszyn, tel. 0604/42-74-38 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, tapicerka w kolorze nadwozia, ABS, - 20.000 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-47-86, 0601/53-51-65 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0093 www.autogielda.com.pl)
BMW 316,1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, kpi. wyp. elektryczne, 
welurowa tapicerka, dzieJone fotele, nowe oryg. alum. fel
gi, kpi. dokumentacja, oryg. radio, stan idealny, - 46.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/721-24-15, 0606/45-41-70 
BMW 316,1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, pełne 
wyposażenie el., jasna skóra, limitowana wersja, stan ide
alny, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 
0608/57-47-77
BMW 316 COMPACT, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i dach, el. reg. 
■lusterka, poduszka pow., ASC, ABS, klimatyzacja, alum. 
felgi, listwy M-Power, białe kierunkowskazy, - 39.500 zł. 
Rawicz, tel. 0605/78-93-75
BMW 316 i, 2000 r., 6 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grana
towy, Compact, wersja M, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 55.000 zł. Głogów, tel. 0503/66-22-53 
BMW 318 i, 1981 r., 220 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, kwadratowe lampy, kubełkowe fotele Recaro, 
sportowe zawieszenie Koni, obniżony, sportowa kierowni
ca, alum. felgi 15", 5-biegowy, sportowy tłumik, - 3.700 zł. 
Leszno, tel. 0502/14-50-76, 0607/34-41-49 
BMW 318 i, 1981 r., 20 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, kwadratowe lampy, sportowe zawieszenie koni, 
sportowa kierownica, sportowy ukł. Wydechowy, kubełko
we fotele Recaro, 5-biegowy, - 3.700 zł. Leszno, tel. 
0502/14-50-76, 0607/34-41-49 
BMW 318,1984 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, stan dobry, model przejściowy (83/91 t:), kpi. dokumen
tacja, 2-drzwiowy, zadbany, - 5.700 zł. Opole, tel. 
077/421-64-44
BMW 318,1984 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, el. reg. lusterka, biała tapicerka, alum. felgi, RO, 
sportowe zawieszenie, stan dobiy, • 7.500 zł. Brzeg, tel. 
0600/55-92-38
BMW 318 i, 1985 r , 175 tys. km, 1800,ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centr, zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, obrotomierz, eko- 
nomizer, obniżony, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, -
2.800 zł. Lubin, tel. 0604/33-30-39 
BMW 318 E30, 1986 r., 202 tys. km, 1756 ccm, wtrysk, 
granatowy, - 9500 zł lub zamienię na BMW E30 323 lub 
325, 2-drzwiowy, 1986-88 r., Audi 100, 1987-89 r. Klucz
bork, tel. 0502/08-25-85
BMW 318 E-30,1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
nowy akumulator, stan dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
BMW 318 E 30,1986 r., 132 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ospoilerowany, alQm. felgi, obniżony, RM,

. szyberdach, el. reg. lusterka, - 8.500 zl. Głogów, tel. 
076/833-14-63, 0604/88-84-65 
BMW 318,1987 r., szary metalic, inst. gazowa, immobili
zer, centr. zamek z pilotem, 2-drzwiowy, - 9.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-77-38, 0606/94-18-09 
BMW 318 i, 1987/88 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immo
bilizer, welurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, halogeny, 2 
kpi. opon, po wymianie ukł. wydechowego, klocków, szczęk, 
akumulatora i świec, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, zadbany, - 9.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-37-87
BMW 318 i, 1987/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny, automatic, wspomaganie kier., elektr. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, stan b. dobry, zadbany, RM, CD 
Kenwood, - 7.000 z ł . ., tel. 0608/26-51-89 
BMW 318,1988 r , 170 tys. km, 1800 c.cm, benzyna, czer
wony, wtrysk, garażowany, 5-biegowy, 4-drzwiowy, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, model przejściowy, stan techn. b. 
dobry, • 10.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
BMW 318 E-30,1988 r., czerwony, oryg. lakier, I właściciel 
w kraju (od 4 lat), zadbany, - 8.300 zł. Złotoryja, tel. 
0503/67-84-56
BMW 318 E-30,1988/89 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
stan b. dobry, za zachodnich tablicach, ABS, szyberdach, 
wspomaganie, nowy akumulator, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
BMW 318,1988/96 r., 165 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, 2-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, 
centr. zamek, 4 głośniki, soczewkowe światła, nowy aku
mulator, świece, stan dobry, • 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/81-25-78
BMW 318 E -30 ,1990 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. 
felgi, klimatyzacja, ABS, kubełkowe fotele, -15.500 zł. Bo- 
leąławiec, tel. 075/644-95-23 
BMW 318,1990 r., 200 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwony, 
stan dobry, ABS, 136 KM, -12.500 zł lub zamienię na busa, 
do 3.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-14-00 
BMW 318 E -36 ,1991 r., 148 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, 
Mul-T-Lock, nowe opony, alum. felgi, serwisowany, kpi. do
kumentacja, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 0502/19-10-22 
O  BMW 318 E 36,1991 r., czarny, wspomaganie, 

centr. zamek, klimatyzacja, • 23.900 zł lub zam ie

n ię . Żary, u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019061

BMW 318 |S, COUPE, 4992/93 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 
140 KM, czerwień meksykańska, ABS, wspomaganie, po
duszka pow., RO, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, książka serwisowa, stan b. dobry, w kraju od 2 
tyg., atrakc. wygląd, nowe alum. felgi, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w ca łości, - 27.500 zł. Bralin, tel. 
062/781-25-19, 0602/26-90-03 
BMW 318 i, 1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, radioodtwarzacz, blokada skrzyni 
biegów, 9 miesięcy w kraju, I właściciel, • 25.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0602/17-70-41 
BMW 318,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czarny, ABS, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, 2 po
duszki powietrzne, alarm, immobilizer, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nad
wozia, silnik M-43, wspomaganie kier., centralny zamek, •
30.000 zł. Góra. tel. 065/544-17-64. 0600/14-86-96 
BMW 318,1996 r., 110 tys. km, 1694 ccm, TDS, perłowo- 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szy
by, 2 poduszki powietrzne, komputer pokładowy, radio Sony, 
nowe opony, - 35.000 zł. Jordanów, tel. 071/393-33-53, 
0601/96-43-99
BMW 318 KOMBI, TDS, 1996/97 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, srebrny metalic, ABS, SRS, klimatronic, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, relingi dachowe, roleta, centr. zamek + pilot, alarm + 
pilot, 4 zagłówki, RM, I właściciel, w kraju od 2 mies., stan 
b. dobry, alum. felgi, • 43.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-46-66
BMW 318 i, 1997 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, ej. reguł, lusterka, el. reg. 
reflektory, immobilizer, ABS, SRS, radioodtwarzacz BMW, 
pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, - 46.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-23-03
BMW 318 E-46 ,1998 r., 1800 ccm, czarny, pełne wyposa
żenie, niklowane dodatki, drewno, alum. felgi, roleta, stan 
idealny, - 65.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55 
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie, podwójne światła z przodu, ospoilerowany przód, 
atrakc. wygląd, stan techn. dobry, • 1.100 zł. Głogów, tel. 
076/834-26-70
BMW 320,1979 r., 1600 ccm, zielony metalic, blacharka 
dobra, aluminiowe felgi, nowe opony, po remoncie silnika 
w 1999 r, - 1.550 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
BMW 320, 1986 r., 167 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
perłowoczarny, alum. felg i. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-23-09
BMW 320,1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm, biały, kataliza
tor, bez wypadku, stan dobry, komputer, otwierany dach, 2 
komplety opon z  felgami, garażowany, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/333-74-61
BMW 320,1988 r., 163 tys. km, 1990 ccm, wtrysk, perło- 
wozielony, komputer, serwo, el. reg. lusterka, - 11.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0604/52-11-55 
BMW 320,1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, szy
berdach, komputer, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, 
alum. felgi 15", RM + 4 głośniki, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, welurowa tapicerka, stan techn. bardzo do
bry, -14.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-47 
BMW 320 E36,1991 r., 170 tys. km. grafitowy. ABS, wspo
maganie, szyberdach, roleta, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RM, spoiler, immobilizer, oznakowany, ku
piony w salonie, - 24.500 zł. Pępowo, tel. 065/573-68-04, 
0604/59-48-38
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24V, czarny, pełne wypo
sażenie, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wyposaże
nie el., komputer, • 23.900 zł. Je len ia  Góra, tel. 
075/755-42-18, 0601/69-53-53 
BMW 320 E 3 6 ,1993 r.. 103 tys. km, 2000 ccm, fiolet me
talic, poduszka powietrzna, ABS, centralny zamek, szyber
dach, el. reg. lusterka, immobilizer, książka serwisowa, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 27.500 zł lub zamienię. 
Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51 -38 
BMW 320, 1993 r„ 90 tys. km, 2000 ccm, 24V, 150 KM, 
srebrny metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, szy
berdach, komputer, podłokietnik, wspomaganie, alum. fel
gi 17”, • 28.000 zł lub zamienię na Audi 100 C4, lub 2600 
ccm, V6, czarny. Kępno, tel. 0605/14-63-03 
BMW 320 KOMBI, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2x poduszka 
pow., elektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, aluminiowe 
felgi, - 39.900 zł. Leszno, tel. 0601/24-74-74 
BMW 323 i, 1987 r., 123 tys. km, 2300 ccm, ciemnozielo
ny, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, 4-drzwiowy, I 
właściciel, stan techn. b. dobry, • 7.000 zł. Godzieszowa, 
tel. 071/398-76-26
BMW 323 COMPACT, 1998 r., 70 tys. km, niebieski meta
lic, pełne wyposażenie , • 62.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-26-55
BMW 323 TOURING, T998 r., 80 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 197 KM, w kraju od roku, pełne wy
posażenie, skórzana tapicerka, komputer, klimatronic, 4 
pod. powietrzne, ABS, ASC, serwisowany w ASO BMW, 
stan idealny, kpi. dokumentacja, oryg. hak, roleta z siatką,
- 63.000 zł. Wrocław, tel. 0502/34-24-79
BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, stan 
bardzo dobry, - 8.900 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 
0502/07-14-60
BMW 324,1986 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, grana
towy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, koła zimowe, RM, 
kpi. dokumentacja, przegląd do 03.2002 r., zadbany, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Górażdże, gm. Gogo lin , tel. 
077/467-71-61
BMW 324 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, srebrny metalic, 
szyberdach, 4-drzwiowy, alum. felgi, alarm, alarm + pilot, 
zadbany, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-81-53 
BMW 324, 1988 r., diesel el. reg. lusterka, centralny za
mek, bez korozji, na białych tablicach, - 2.300 zł., tel. 
0049/174-235-41-72
BMW 324 KOMBI, 1989 r., 212 tys. km, 2400 ccm, TD, 
niebieski metalic, ABS, komputer, hak, alum. felgi z ran
tem, atrakcyjny wygląd, - 17.000 zł. Piątek Mały, tel. 
062/752-83-01, 0602/28-97-04 
BMW 325,1986/87 r., 200 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, alum. felgi, komputer, ABS, pełne wyp. elek- 
tryczne, RO Pioneer, kpi. opon zimowych, wspomaganie 
kier., alarm + pilot, centr. zamek, zarejestrowany na poj. 
2000 ccm, atrakcyjny sportowy wygląd, - 8.200 zł. Wał
brzych, tel. 0608/77-01-52
BMW 325,1989 r., 130 tys. km, 2600 ccm, czarny metalik, 
automatic, centr. zamek, alum. felgi, czarne soczewki, -
9.500 zł. Głogów, tel. 0607/21-79-84 
BMW 325 i, 1989/90 r., 172 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
piaskowy metalic, inst. gazowa, centralny zamek, el. re
guł. lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, sportowy tłu
mik, 4=drzwiowy, oryginalny przebieg, sprowadzony z Nie
miec w czerwcu 2000 r. (na mienie przesiedleńcze), •
13.800 zł lub zamienię na inny samochód (np. Mercedes 
126). Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0607/54-21-56 
BMW 325,1991 r., 130 tys. km, 2500 ccm, niebieski meta
lic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + pilot, wspo
maganie, alum. felgi, sprowadzony w całości, zderzaki M-3,
- 26.500 zł. Kępno, tel. 0604/21-91-36
BMW 325 TDS, 1992 r., czarny, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/62-27-52
BMW 325 i, 1993 r., czerwony, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, • 24.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-51-84 po godz. 20
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KREDYTY
K B  9 » m

a u t o k r e d y t
■ kredytujemy auta nowe i używane
■ do 100% wartości pojazdu
■ max. okres spłaty 8 lat
■ preferencyjny pakiet ubezpieczeń od 5%
■ uproszczona procedura

(przyznanie kredytu bez zaśw iadczeń o zarobkach)

RENAULT
t h a l i a
clio
megane
Dzwoń! tel.

563 zł/m-c 
556 zł/m-c 
695 zł/m-c
0601-566-537

h i p o t e c z n y
- na zakup  m ie s z k a n ia  lu b  b u d o w ę  dom u

- o p ro c e n to w a n ie  od  7 , 4 5 %

- m o ż liw o ś ć  k re d y to w a n ia

b e z  w p ł a t y  w ł a s n e j

- o k re s  k re d y to w a n ia  naw e t d o  3 0  l a t

- m o ż liw o ś ć  sp ła ty  k re d y tu  h ip o te c zn e g o  
z a c ią g n ię te g o  w in n ym  banku

- m in im u m  fo rm a ln o ś c i
- m o ż liw o ś ć  zm ian y  w a lu ty  w t ra k c ie  

s p ła ty  k re d y tu

E X T R A  k r e d y t  g o tó w k o w y
do 7 .0 0 0 z ł bez poręczycie li 

m in. form alności
CENTRALA WROCŁAW ul.Ruska 47/48, tel. (071) 781-70-63, 781-70-65; tel./fax (071) 781 -70-61 /
ODDZIAŁ GŁOGÓW, ul, Rynek 17 (Stare Miasto), tel./fax (076) 834-05-52, tel.kom. 0605 242129 T *
ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 15 lok. 1, tel. (077) 44-12-121, 44-12-122, tel/fax (077) 44-12-123 I "
FIUA NYSA, ul. Grzybowa 7, tel./fax (077) 433-91-94
FILIA OŁAWA, ul. Chrobrego 17/17 III p., tel./fax 303-79-®, tel. kom. 0606-417-669
FIUA JELENIA GÓRA, ul. Solna 5, tel./fax (075) 767-60-48. W W W . O O f . P l

ABS, obrotomierz, w kraju od 2 dni, bez wypadku, - 25.300 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27. 0603/13-02-07 .
O  AUDI 80 B4AVANT, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 

benzyna, czerwony, wspom aganie kier., ABS , el. 
otw. szyberdach, el. reguł, lusterka, e l. reg. re
flektory, re ling i dachowe, oryg ina lny hak, nowe 
opony zimowe + opony letnie, pełna dokumenta
cja, sprowadzony w ca łośc i, • 22.700 z ł lub za
m ienię. Lubin, tel. 076/846-94-08 84013551

AUDI 80 64, 1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości, Rpl, dokumenta
cja, garażowany, I właściciel, alum. felgi, RM z  CD, alarm, 
ABS, szyberdach, wspomaganie, spoiler, obniżony, drew
niane dodatki, wszystkie el. dodatki, - 23.500 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-61-94, 0606/88-43-07 
AUDI 80 B 4 ,1993/94 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielo
ny metalic, bez wypadku, w kraju od 2 dni, stan idealny, 
wspomaganie kier., szyberdach, centr. zamek, el. reg. re
flektory, kompletna dokumentacja, - 28.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-00-51, 0604/88-95-95 
AUDI 80 B 4 ,1993/94 r., 108 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
bordowy, RO, el. reg. reflektory i szyberdach, centr. zamek 
z pilotem, alarm, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, 
sprowadzony w całości, I rej. w 94 r., zadbany, stan ideal
ny, - 21.700 zł. Ścinawka średnia, tel. 074/871-52-51 
AUDI 80,1994 r., 102 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, alarm, immobilizer, centr. zamek, szy
berdach el., wspomaganie, alum. felgi, nowe opony, na 
gwarancji, RO, halogeny, soczewki, w kraju od 3 miesięcy, 
stan b. dobry, - 22.500 zł. Jawor, tel. 0606/19-00-83 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, I 
rejestr. 1995 rok, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wspo
maganie, centralny zamek, RO + odtwarzacz CD, alum. 
felgi, spoiler, immobilizer, alarm, sprowadzony w całości, 
pełna dokument. + książka serwisowa, zdjęcia, stan b. 
dobry, opłata skarbowa w cenie, • 24.000 zł. Olesno, tel. 
034/358-39-41, 0602/82-28-21 
AUDI 80 B4 SEDAN, 1994 r., 147 tys. km, 1900 ccm. TD, 
perłowoczarny, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, -
27.000 zł. Konin, tel. 063/241-89-06 
AUDI 80 B4, AVANT, 1994 r., 134 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
szary metalic, ABS, klimatyzacja, hak, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi da
chowe, immobilizer, roleta, RO, alarm, Mul-T-Lock, kpi. do
kumentacja, zadbany, - 32.500 zł. Kowary, tel. 
075/761-30-91
AUDI 80 B4 ,1994 r., 22 tys. km, 2000 ccm, czerwony, ABS, 
klimatyzacja, poduszka pow., RO, centr. zamek, do spro
wadzenia, - 22.200 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 95 tys. km, 2600 ccm, V6, pertowo- 
ciemnoniebieski, ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, oryg. alarm, el. otw. szyby I szyberdach, RM, 
-alum. felgi, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, w 
kraju od 1.5 roku,-29.500 zł. Stary Lom, tel. 076/817-75-15 
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 162 tys. km, ciemnozielony me
talic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, relingi dacho
we, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, haloge
ny, alarm, blokada skrzyni biegów, po przeglądzie, zadba
ny, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-98,0601/77-64-06 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowociemnozielony, centr. zamek, relingi dachowe, el. 
reg. lusterka, e l. otw. szyby, poduszka pow., wspomaga
nie, ABS, RO Gamma, alarm, zabezpieczenie, alum. felgi, 
komplet kół zimowych, skórzana tąpicerka, podgrzewane 
fotele i lusterka, klimatyzacja, - 35.000 zł. Żary, tel. 
068/375-94-02, 0606/22-09-06 
AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski meta

lic, w kraju od 2 tygodni, ABS, 2 pod. powietrzne, klimaty
zacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wełu- 
rowa tapicerka, radio, alarm, książka serwisowa, stan ide
alny, - 24.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0607/09-45-04
AUDI 80 B4, 1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, 
podłokietnik, blokada skrzyni biegów, w kraju o«d 3 lat, 
oszczędny, zadbany, pełna dokumentacja, garażowany, -
25.500 zł. Wąsosz, tel. 065/543-78-58 •
AUDI 90, 1988 r., 2 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek, sportowy tłumik, ospoilerowany, ob
niżony, -13.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-63-51 
AUDI 90 OUATTRO, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, biały, 
zadbany, ABS, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, napęd 
4 x4 , hak, oznakowany, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, alarm, lusterka w kolorze nadwozia, • 13.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/71-98-11
AUDI 90,1990 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, szaro- 
niebieski metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, pod
grzewane fotele i lusterka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, 
- 13.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-71 
AUDI A 3 ,1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, niebieski, ABS, 
EPS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, komputer, RM, poduszki pow. oraz inne, serwisowa
ny, garażowany, z  pełną dokumentacją, kupiony w kraju, 
stan b. dobry - 43.000 zł lub zamiana na tańszy do 25.000 
w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0605/54-36-93 
AUDI A 3 ,1997 r., 115 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny 
metalic, 150 KM, 3-drzwiowy, pełne wyposażenie, stan ide
alny, serwisowany, • 42.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-11-39 
AUDI A 3 ,1997 r., 1800 ccm, V5, czarny metalic, RO, 5-bie
gowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, reg. kierow
nica, alum. felgi, poduszka pow., sprowadzony w całości, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, reflektory ksenonowe, skó
rzana tapicerka, sportowe zawieszenie, pełny pakiet S3, -
51.500 zł. Wrocław, tel. 0501/48-25-65, 071/312-03-30 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - AG0184 www.autogieldalcom.pl)
AUDI A 3 ,1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, alum. felgi, 
RO, tuningowany, szyberdach, ciemne szyby, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, - 38.000 zł w rozliczeniu może 
być Polonez Truck. Jelenia Góra, tel. 075/755-02-65, 
0502/35-11-70
AUDI A 3 ,1997/98 r, 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 101 
KM, złoty metalic, katalizator, ABS, ASR, RO, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, podłokietnik, skórzana kierownica, we
lurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, immobilizer, kpi. do
kumentacja, - 42.500 zł lub zamienię na diesla do 25.000 
zł. Wołczyn, tel. 0607/12-19-38 
AUDI A 3 ,1998/99 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 4x SRS, 
ABS, elektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, reg. lusterka, 
wspomaganie, centralny zamek, alum. felgi, RO + bass, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, pełna dokumentacja, •
43.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0602/26-80-23
AUDI A 3 ,1999 Ę 17 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
3-drzwiowy, ABS, el. otwierane szyby, wspomaganie kier.r 
centralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, el. reg. lusterka, 
dodatkowe światło stop, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, obrotomierz, stan idealny, pełna dokumentacja, •
48.000 zł lub zamienię na tańszy. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-67-93
AUDI A 4 ,1994/95 r., 97 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, ABS, 2 poduszki pow., dimatronic, wspomaganie,

5-biegowy, RM Beta + głośniki Alpine, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, karta kodowa Bis, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, książka, blokada skrzyni biegów, • 33.000 żł lub zamie
nię na VW, diesla lub TDi. Wrocław, tel. 0502/41-11-25, 
0607/42-42-63

AUDI A 4 ,1995 r., 115 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, dimatronic, aluminiowe 
felgi, atrakcyjny.wygląd, - 42.000 zł. Chojnów, tel. 
076/817-72-45 lub 0607/37-55-43 
AUDI A 4 ,1995 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyberdach, immobilizer, 
alarm, oznakowany, - 31.900 zł. Z ielona Góra, tel. 
0502/24-39-51
AUDI A 4 ,1996 r, 50 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa 
zie leń , książka serw isowa, • 39.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/33-88-53
AUDI A 4 ,1996 r.,.108 tys. km, 1800 ćcm, turbo, 20V, gra
natowy, 149 KM, ABS, centr. zamek, RO, alarm £ pilot, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. 
szyby i szyberdach, 2 pod. powietrzne, dzielona tylna ka
napa, I właściciel w kraju, serwisowany, kompl. dokumen
tacja, - 38.500 zł. Trzebnica, tel. 0608/84-92-27 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, perło
woczarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 45.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-51-11, 0601/71-49-25 
AUDI A 4 ,1996/97 r., 61 tys. km, 1900 ccm, Di, granatowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kpi. 
dokumentacja, - 38.000 zł. Lubań, tel. 075/722-14-54 
AUDI A4 AVANT, 1997 r„ 1800 ccm, wtrysk, 20V, czarny, 
ABS, RO RDS, procon-ten, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatronic, automatic, tempomat, alum. felgi, roleta ba
gażnika, relingi dachowe, centr. zamek, alarm, wspoma
ganie, czarne drewno, 2 pod. powietrzne, domykanie szyb 
i inne, kpi. dokumentacja, • 59.000 zł., tel. 0606/85-59-78 
AUDI A 4 ,1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, 4 poduszki powietrzne, klimatro
nic, regulowana kierownica, 4 zagłówki, aluminiowe felgi 
17", - 44.000 zł. Bielawa, tel. 0604/77-63-64 
AUDI A 4 ,1997 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 101 KM, szy
berdach, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, reg. kierowni
ca, RO oryginalny, - 45.000 zł. Brzeg, tel. 077/435-55-41, 
0602/53-57-47
AUDI A 4 ,1997 r., 1600 ccm, granatowy, wspomaganie kier., 
pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, 4 poduszki 
powietrzne, • 41.000 zł lub zamienię na VW Golfa II albo 
Opla Astrę kombi. Radzowice, tel. 062/785-92-22 
AUDI A4, -1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, kli
matronic, ABS, kpi. dokumentacja, - 52.000 zł. Wiązów, 
tel. 0605/05-95-26
AUDI A 4 ,1998 r., 58 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 2 
poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, peł
ne wyposażenie elektryczne, silnik V 5 125 KM, szyberdach, 
RM, aluminiowe felgi, spoiler, zadbany, - 47.000 zł (możli
we raty). Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
AUDI A 4 ,1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 poduszki powietrzne, 
w kraju 2 lata, pełna dokumentacja, I właściciel, - 49.900 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-40-57, 0502/29-41-28 
O  AUDI A4 KOMBI, 2000 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 

turbo 180 KM, pełne wyposażenie, ksenonowe re
flektory, 10 poduszek powietrznych, wystawiamy 
faktury VAT, - 95.000 zł. Brzeg, tel. 077/404-54-00 
01023921

AUDI A6 OUATTRO, 1988/89 r., 55 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, V 6 ,170 PS, perłowogranatowy, 6 pod. powietrznych, 
GPS - nawigacja, klimatronic, parctronic, szyberdach, tem- 
pomat, EPS, spryskiwacze reflektorów, RO, 6-biegowy, •
8.000 zł. Wołów, tel. 0604/15-49-98 
AUDI A6 AVANT, OUATTRO, 1994 r., 190 tys. km, 2800 
ccm, V6, perłowoczarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
- 36.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81-01, 0607/64-13-16 
AUDI A 6 ,1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM, 
perłowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. do
datki, poduszka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
AUDI A6, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 45.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-15-81 
AUDI A 6 ,1995 r., 98 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, klimatronic, 2 poduszki powietrzne, ABS, szy
berdach, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz 

"oryginalny, alum. felgi; alarm, ks. serwisowa, siedzenia or
topedyczne, stan b. dobry, • 36.800 zł. K a lisz, tel. 
062/764-55-33, 0601/74-55-33

AUDI A 6 ,1995 r., 115 tys. km, 2800 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
stan idealny, • 38.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/72-31-06, 
0601/58-97-76
AUDI A 6 ,1995 r., 120 tys. km, 2600 ccm, V6, czarny, stan 
b. dobry, serwisowany, bogate wyposażenie, alum. felgi, 
kpi. opon letnich i zimowych, klimatronic. skórzana kierow
nica, tel. komórkowy, - 45.000 zł. Św iebodzice, tel. 
0605/20-95-25
O  AUDI A 6 ,1995 r., 124 tys. km, 2600 ccm, grana

towy, automatic, klimatyzacja, szyberdach, stan 
b. dobry, • 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-54, 
0605/44-48-75 w ieczorem  01022871 

AUDI A 6 ,1995 r., kolor grafitowy, pełne wyposażenie, stan 
dobry - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0604/87-22-91 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 220 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
kolor kremowy, automatic, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, relingi dachowe, roleta, hak, RO, sprowadzony vf 
całości, bez wypadku, centr. zamek, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 36.000 zł. Kam ienna Góra, tel. 
0604/26-12-31
AUDI A 6 ,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, kolor śliw
kowy metalic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, kli
matyzacja, szyberdach, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 
pod. powietrzne, drewniane wykończenia, alum. felgi 16”, 
ABS, skórzana kierownica, oryg. RO, alarm, nie eksplo
atowany w kraju, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0503/37-57-25 
AUDI A6AVANT, 1995/96 r., 115 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie, - 36.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/99-27-91, 0605/40-26-99 
AUDI A6 AVANT, 1996 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
granatowy, klimatronik, pełne wyposażenie elektr., ABS, •
32.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
AUDI A 6 ,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny me
talic, klimatronic, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, drewniane wykończenia, podłokietniki, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi 16", ABS, RO, reg. kierownica, - 49.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/93-04-75
AUDI A 6 ,1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, V5 serwisowa
ny, w kraju od 5 miesięcy, stan b. dobry, klimatyzacja, wy
posażenie elektryczne, - 53.000 z ł . ., tel. 0603/28-20-32 
AUDI A6 AVANT, 1996 r., 1800 ccm, 20V pełne wyposaże
nie oprócz skóry, stan idealny, serwisowany, • 45.000 zł. 
Grodków, tel. 077/415-59-02, 0604/56-57-15 
AUDI A 6 ,1996 r., 91 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic, ABS, RO, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 2 zabez
pieczenia, 5-biegowy, wspomaganie, soczewkowe reflek
tory, stan idealny, kpi. dokumentacja, • 41.000 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
AUDI A 6 ,1996 r., 94 tys. km, 2500 ccm, TDi, ciemny me
talic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, książka serwisowa, •
49.500 zł. Wrocław, tel. 0600/10-42-35 
AUDI A6 TDI, 1997 r., 117 tys. km, 2500 ccm, pertowo- 
czamy, 6-biegowy, alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek + pilot, udokumento
wany przebieg, serwisowany, kupiony w Polsce, I właści
ciel, stan idealny, • 63.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-62-50 
AUDI A6, 1997 r., 135 tys. km, biały, pełne wyposażenie 
oprócz skóry - 67.000 zł. Opole, tel. 077/474-38-92 RT 
AUDI A 6 ,1997/98 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, śliwkowy 
metalic, nowy model, klimatronic, centr. zamek z pilotem, 
ABS, radio, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow, •
68.900 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 0607/35-01-35 
AUDI A 6 ,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny me
talic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 98.000 zł. Lubań 
Śl., tel. 075/722-25-15, 0609/10-14-22 
AUDI A6 TDI, 1999 r., 2500 ccm, srebrny metalic, pełne 
wyposażenie, I właściciel, kupiony w salonie, -110.000 zł 
lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-87-72. 846-70-62 
AUDI A 8 ,1995 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, welur, klimatyzacja, stan b. dobry, - 63.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/05-33-05
AUDI A8 OUATTRO, 1996 r., 86 tys. km, 2800 ccm, perło
wozielony, skórzana tapicerka, reflektory ksenonowe, peł
ne wyposażenie elektryczne, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 
071/389-25-49, 0604/15-19-98 
AUDI COUPE, 1990 r., 112 tys. km, 2000 ccm, benzyna.
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Bogatynia, p.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 
Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 
Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 
Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 
Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 7616 
Trzebnica. PHU Autocraft s.c., ul. Milicka 11, tel. 071/387 02 66 
Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01
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S t a n d o
BMW STANDO SERYICE

■ Autoryzowany serwis elektroniki i  diagnostyki samochodowej
■ Geometria zawieszenia WSZfStkich matek sprzętem kosmicznym 
• Komis samochodów BMW - Najtańsze części BMW i  BOSCH
Wrocław Psary, ul. Główna Sa, tel. 071/387-82-82, tel./fax 387-80-67

BMW 325 E -36 ,1994 r., 93 tys. km, 2500 ccm, TD, perło-

TŁUMIKI
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OSOBOW E DOSTAW CZE CIĘŻAROW E

TRZEBNICKA 31 (TEREN GAZOWNI) T E L .  0 5 0 2  3 2 6  9 0 9
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woczamy metalic, klimatyzaqa, ABS, el. reg. lusterka, wspo-. 
maganie kierownicy, 3 zabezpiecznia, centralny zamek, alu
miniowe felgi, opony zimowe, RO, zmieniarka CD, atrak
cyjny wygląd, pilne - 18.000 DEM. Głogówek, woj. opol
skie, tel. 0602/62-15-81
BMW 325 TDS TOURING, 1996/97 r., 2500 ccm. diesel, 
srebrny metalic, kombi, 5-biegowy- automatic, szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, alarm, klimatyzacja, komputer pokładowy, spro
wadzony w całości, I właściciel, - 53.000 zł lub zamienię. 
Zielona Góra, tel. 068/325-83-61, 0601/78-65-60 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0188 www.autogielda.com.pl)
BMW 328 i M -3 ,1996 r., 121 tys. km, 2800 ccm, ciemno
zielony metalic, I właściciel, pełne wyposażenie (bez nawi
gacji), klimatyzacja, welurowa tapicerka (część skórzana), 
komputer, radio BMW + 6 głośników, stan b. dobry, kom
plet kół zimowych 15*. aluminiowe felgi 17", - 52.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/58-23-98
BMW 518,1981 r„ 1800 ccm, żółty, sprawny, zarejestro
wany, stan silnika b. dobry, alum. felgi, opony zużyte w 
20%, stan dobry, dodatkowo kpi. silnik z  dokumentacją, 
skrzynia biegów i dużo części zapasowych, - 4.500 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-67-40
BMW 520, 1983 r., benzyna,'złoty metalic, el.szyby i lu
sterka, wspomaganie, przyciemniane szyby, po wymianie 
głowicy, przegubów, sprężyn, wahacza, nowe klocki hamul
cowe, stan b. dobry, lekko uszkodzony przód maska, grill, 
zdeTzak, dodatkowo 4 opony, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-99-02
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. 
kierownica, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, 
wspomaganie, alum. felgi, - 6.800 zł lub zamiana na moto
cykl. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
BMW 520 i, 1984 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, opa
lowy metalic, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, spoiler i lotka z  tylu, hak, zadbany, kpi. doku
mentacja, z  urzędu celnego, - 5.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/451-77-38, 0605/93-18-19 
BMW 520,1986 r , 170 tys. km, V6 szyberdach, alum. felgi
• 1.200 DEM. Lubin, tel. 0604/89-18-49
BMW 520 i, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, kolor morski, inst. 
gazowa, klimatyzacja, el. otw. szyby, -15.0.00 zł. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/722-03-19 po godz. 19, 095/723-81-80 
BMW 520 i, 1988/89 r., 204 tys. km, 2000 ccm, złoty meta
lic, wspomaganie kier., ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, 
centr. zamek, alarm, hak, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
RO Blaupunkt, 6 głośników, in st gazowa, stan b. dobry, • 
18.500 zł. Legnica, tel. 076/866-17-20, 0604/83-05-84 
BMW 520,1989 r., 136 tys. km el. reg. lusterka, szyber
dach, 5-biegowy, centr. zamek, serwo, odpinany hak, I wła
ściciel, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, oclony w całości,
• 19.800 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-12-15, 
0601/55-67-08
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24V, inst. gaz., bordo
wy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, w  kraju od 
2 lat, szyberdach, alum. felgi, obniżony, centr. zamek, 
alarm, pilot, el. reg. lusterka, stan b. dobry, • 17.500 zł. 
Opole, tel. 0600/15-89-41
BMW 520 i, 1991/92 r., 2000 ccm, 24V, granatowy, zadba
ny, ABS, szyberdach, serwisowany w BMW, w kraju od roku, 
opony letnie i zimowe, 6 głośników, centralny zamek, stan

idealny, - 22.000 zł lub zamienię na mniejszy diesel, w tej 
cenie. Dzierżoniów, tel. 074/833-48-36, 0601/55-22-52 
BMW 520,1991/92 r., 135 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, czer
wień, kupiony w salonie w Polsce, klimatyzacja, ABS, ospo- 
ilerowany, atrakcyjny wygląd, el. reg. lusterka, • 22.000 zł 
lub zam ienię na terenowy lub VAN. Wrocław, tel. 
0601/78-83-70
BMW 520 i, 1991/95 r., 2000 ccm, 24V, perłowogranato- 
wy, szeroki grill, białe kierunkowskazy tylne i przednie, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, nowe hamul
ce. sprzęgło, amortyzatory, lampy soczewkowe; -19.000 
zł. Legnica, tel. 0604/75-65-24 
BMW 520,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, granatowy, ABS, 
serwo, inst. gazowa (na gwarancji), centr. zamek, alarm, 
RO Sony + C D , komplet kół zimowych, - 21.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-58-47 lub 0503/93-79-61 
BMW 520 i, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24V, granato
wy, zadbany, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520 i, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 24V, bordowy 
metalic, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm, ABS, zadbany, • 
.22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71 '
BMW 520 E-34,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccmr24V, czar
ny metalic, ABS, centr. zamek, komputer, el. reg. lusterka, 
szyberdach, el. otw. szyby, klimatyzacja, skórzana tapicer

ka, wykończenia w drewnie, hak, alarm, oclony w całości, - 
29.000 zł. Wrocław, tel. 0607/58-13-44 
BMW 520 i, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny 
metalic, ciemne szyby, centr. zamek, ABS, ASC, reg. kie
rownica, alum. felgi, oryginalna instalacja tel., bez wypad
ku, oryg. lakier, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka i reflektory, stan idealny, • 55.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-36-60, 0601/74-38-19 
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, pełne wyposażenie elektryczne, skórzana tapicerka, 4 
poduszki pow., immobilizer, alum. felgi, - 65.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-29-75, 0607/62-00-83 
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, peł
ne wyposażenie, czarna, skórzana tapicerka, - 65.000 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-29-75, 0607/62-00-83 
BMW 520,1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 6 pod. 
powietrznych, elektronik, automatic, lampy ksenonowe, peł
na inst. elektr., ABS, ASR, beż wypadku, - 71.000 zł. Księ- 
gienice, tel. 071/317-00-55
BMW 520, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
pełne wyposażenie elektr., 6 pod. powietrznych, oryg. RO 
z pilotem w kierownicy, skóra, bez wypadku, sprowadzony 
w 12.2000 r, - 79.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
BMW 523, 1997 r , benzyna, czarny metalic, pełne wyp. 
elektr., ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, komputer, RM + CD 
ze zmieniaczem, dużo innych, pełna dokumentacja, I wła
ściciel w Polsce, stan idealny, - 75.000 zł lub zamiana na

Mercedesa ML lub „okularnika". Jarocin, tel. 0.607/51-75-80, 
0601/76-90-03
BMW 524,1987 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebrny 
metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, hak, 
alum. felgi, stan b. dobry, na białych tablicach -2.500 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
BMW 524 D E -28 ,1987/88 r., 106 tys. km, 2450 ccm, die
sel, platynowy metalic, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, książka serwisowa, II właściciel, po remoncie 
zawieszenia, po wymianie silnika, 5-biegowy, wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
aluminiowe felgi, halogeny, możliwość rat, • 11.800 zł. Wro
cław, tel. 071/372-47-88
BMW 524,1989 r., 26Ó tys. km, 2400 ccm, turbo D, grana
towy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, immo
bilizer, hak, - 18.000 zł lub zamienię na mniejszy, tańszy, 
małolitrażowy. Drzonków, tel. 068/327-53-04 
BMW 524,1990 r., 198 tys, km, 2400 ccm, TD, grafitowy 
metalic, automatic, wspomaganie, centr. zamek, tempomat, 
szyberdach, el. reg. lusterka, • 20.000 zł. Kalisz, tel. 
062/762-32-80 po godz. 17, 062/762-35-05 
BMW 524,1990 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, bordo
wy, stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, RO, el. otw. szyby, lusterka, reflektory, gara
żowany, automat, termometr zewn., podłokietniki, - 23.000 
Zł lub zamienię na kombi lub 5-drzwiowy. Oleśnica, tel. 
0607/80-98-27

BMW 524, 1990/91 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, automatic, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, szyberdach, welurowa tapicer
ka, stan idealny, oclony w całości, el. otw. szyby, - 21.500 
zł (możliwe raty przez komis). Bralin, tel. 062/781 -20-87, 
0604/92-79-10
BMW 525 i, 1984 r., 2500 ccm, benzyna wspomaganie, 
alum. felgi, komputer, RM + 4 głośniki, alarm + pilot, stan 
b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-37, 
0606/65-01-29
BMW 525 E34IA, 1988/89 r., 170 tys. km, 2500 ccm, bia
ły, pełne wyposażenie bez skóry i klimatyzacji, stan ideal
ny, - 14.500 zł. Opole, tel. 0606/34-90-54, 077/431-00-85 
BMW 525 E-30 ,1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny, 4-drzwiowy, ABS, szyberdach, alum. felgi, 172 KM, 
alarm, RO Sony, stan b. dobry, - 12.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-21-44, 0605/76-80-01 
BMW 525,1990 r., 210 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, srebr- 
no-niebieski, ABS, centr. zamek, RO CD, otw. dach, el. reg. 
lusterka, hak, stan dobry • 20 000 zł lub zamienię na Avia, 
izoterma, do 7000 zł + dopłata lub inne propozycje. Szczyt
na. tel. 074/868-20-89
BMW 525 i, 1990 r., 2500 ccm, benzyna, perłowoczamy, 
ABS, check control, komputer, klimatyzacja, wspomaga
nie, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
reflektory, welurowa tapicerka, alum. felgi, RM Bawaria, 
zadbany, stan b. dobry, - 21.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-01, 0600/39-44-09 
BMW 525,1991 r., czarny metalik, tempomat, szyberdach, 
alum. felgi, alarm, -16.500 zł. Nysa, tel. 077/433-19-80 po 
godz. 19
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne 
wyposażenie, - 26.000 zł lub zamienię na mniejszy. Ple
szew, tel. 062/742-78-17, 0604/50-29-38 
BMW 525,1991 r. instalacja gazowa, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, radio, alum. 
felgi, - 26.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/75-08-39 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, kolor grafitowy, wyposaże
nie el., nowe opony i amortyzatory, stan b. dobry, -19.500 
zł lub zamienię na tańszy, do 12.000 zł, z  dopłatą. Zgorze
lec, tel. 0501/46-41-69
BMW 525,1992 r., 122 tys. km, 2500 ccm, 24V, benzyna, 
burgundowy metalic, pełna opcja, klimatyzacja, szyberdach, 
192 KM. - 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-34-28, 
0607/33-22-57 %
BMW 525 KOMBI. 1992/93 r., 2500 ccm, TDS, czarny me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i pod
grzewane, 2 el: szyberdachy, ABS, klimatyzacja, poduszka 
pow., tempomat, alum. felgi, kpi. kół zimowych, RM Sony 
+ 10 CD, reguł, zawieszenie, alarm, - 34.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-10-57, 0601/55-26-81 - 
BMW 525,1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm, kolor grafi
towy metalic, sprowadzony w całości, książka serwisowa, 
ABS, tempomat, automatic.,wszystkie el. dodatki, szyber
dach, ciemne szyby, hak, stan b. dobry, - 29.400 zł. Żóra
wina, tel. 071/316-50-54, Q600/19-93-28 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 2500 ccm, tds, czarny, automa
tic, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, komputer, alum. felgi, 
ukł. wydechowy Remus, ABS, poduszka pow, - 35.000 zł. 
Lubań, tel. 0606/11-66-56, 0602/47-18-79 
BMW 525 TDS, 1993 r., kolor wiśniowy, automatic, pełne 
wyposażenie, stan b. dobry, - 38.000 zł lub zamienię na 
busarWschowa, tel. 065/540-50-36 
BMW 525 TDS, 1993/94 r., 169 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, alum. felgi, welurowa tapicerka, auto
matic, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, RO z 
RDS, bez wypadku, listwy progowe, kpi. dokumentacja, - 
29.900 zł. Wrocław, tel. 0608/39-98-34 
BMW 525 TDS, .1994 r., 118 tys. km, 2500 ccm, pertowo- 
granatowy, stan idealny, pakiet aerodynamiczny M-power, 
nowe alum. felgi, dużo dodatków, - 39.000 zł lub zamienię 
na VW T4, osobowy- Zielona Góra, tel. 0607/04-90-808 
BMW 525 TDS, 1994/95 r., 156 tys. km, 2500 ccm, czarpy 
metalic, sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, skó
rzana tapicerka, klimatyzacja, wykończenia w drewnie, 
alum. felgi, halogeny, wspomaganie, ABS, RM, nowe opo
ny, zadbany, stan b. dobry, - 39.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0602/76-96-34, 0607/40-13-01 
BMW 525 TDS, 1995 r., 133 tys. km, perłowoczamy, kli
matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, tempomat, pełne wy
posażenie elektr., welurowa tapicerka, alum. felgi, I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, oryginalne radio, dzielona 
tylna kanapa, - 40.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-21-93, 
0502/52-7J3-19
BMW 525 TDS, 1996/97 r., 119 tys. km, granatowy meta
lic, pełne wyp. elektr., ABS, 4 poduszki powietrzne, klima
tronic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, kom
puter, RM + CD ze zmieniarką, dużo innych, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, kierownica wielofunkcyjna, I właści
ciel w Polsce, - 72.800 zł lub zamiana na busa, lub inny 
osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75-80, 0601/73-25-09 
BMW 528,1981 r., 210 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalik, alum. felgi, RO, 8 głośników, spoiler pod przednim

zderzakiem, sportowa kierownica, po remoncie zawiesze
nia, el. wys. antena, 185 KM, inst. gazowa, stan dobry, •
5.000 zł. Wrocław, tel. 372-06-50
BMW 528,1997 r., 126 tys. km, 2800 ccm, benzyna, biały,
4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. szyby, ABS, ASC, wersja 
M Technik, sportowe siedzenia, el. otw. szyberdach, alum. 
felgi, alarm, centralny zamek, komputer, RO + CD, kierow
nica wielofunkcyjna, tempomat, el. reg. lusterka, telefon, 
felgi stalowe, - 73.000 zł. Wałbrzych, teł. 0601/57-21-17 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, obniżony,- 
poszerzony, alum. felgi 17", ciemne .szyby z atestem, kli
matyzacja, sportowy układ wydechowy, - 20.000 zł. Lesz
no, teł. 065/527-12r86
BMW 530,1992/93 r., 161 tys. km, 3000 ccm, V8, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, poduszka pow., ABS, klimatyza
cja, skóra, alum. felgi, RO, hak, I właściciel, - 28.500 zl. 
Wołów, tel. 071/389-01-06, 0604/32-22-91 
BMW 535,1989/90 r., 184 tys. km, ciemnozielony metalic, 
pełne wyposażenie elektr., szyberdach, alum. felgi, ABS, 
radio, podgrzewane fotele, roleta, • 18.800 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23, 0601/70-25-02 
BMW 540 V 8 .1993 r., .128 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny 
metalic, bez wypadku, w kraju od 8 miesięcy, książka ser
wisowa, koła Alpine 17", klimatyzacja, ABS, ASP, skórzana 
tapicerka (popielata), rolety, radio, r 41.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-17-41, 0606/65-51-02 
BMW 540, 1994/95 r.. 175 tys. km, 3998 ccm, srebrny, 
skórzana tapicerka, telefon, el. żaluzja - czujniki, park kon- 
trol, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie, sprowadzony 
w całości; nie uszkodzony, serwisowany, I właściciel, -
61.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 0501/57-54-16 
BMW 728 i, 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm., wtrysk, srebr
ny metalic, inst. gazowa, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, drewno, nowe łożyska, przegląd do 02.2002 r, - 7.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 0601/92-97-29 
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, benzyną, niebieski metalic, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, • 
68.500 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
BMW 728, 1996 r., 115 tys. km, 2800 ccm, atramentowy 
metalic, pełne wyposażenie, sceptronic, RDS, ASD, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi 18", stan b. dobry, - 76.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0602/26-90-03 
BMW 728,1996 r., 49 tys. km, 2800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, klimatyzacja, pod. powietrzna, RO, ABS, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alum: felgi, stan b. dobry, - 80.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-37-26 
BMW 730 i, 1991 r„ 200 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, inst. gazowa, pełne wyposażenie elektryczne, 
ABS, komputer, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pi
lot, klimatyzacja, skórzana tapicerka, CD + RDS, wykoń
czenie w drewnie, alum. felgi, przyciemniane szyby, hak, 
bez wypadku, stan idealny - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-64-49
BMW 730,1992 r., 138 tys. km, 3000 ccm, V8, perłowowi- 
śniowy, pełne wyposażenie, skóra, 2 pod. powietrzne, pil
ne, - 28.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
BMW 730, 1992/93 r , 220 tys. km, 3000.ccm, benzyna, 
czarny metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w cało
ści, pełne wyposażenie, skóra, • 31.000 zł. Lubań, tel. 
0502/23-68-98
BMW 732 i, 1981 r., 200 tys. km, 3200 ccm, benzyna, srebr
ny, stan idealny, automatic, ABS, wspomaganie, el. otw.

szyby i  szyberdach, centr. zamek + pilot, -  6.500 zł. Zielo
na Góra, tel. 0502/24-24*35
BMW 73 ,̂ 1981/85 r.. 223 tys. km, 3500 ccm, złoty pieta- 
lic, automatic, ABS, komputer, tempomat, klimatyzacja, 
skóra, alum. felgi, oryginalny lakier, centr. zamek, hak, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry + silnik i skrzynia biegów 
z 1990 r. oraz inne części, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-43-37
BMW 735,1985 r. pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-26-55 
BMW 735,1990/91 r., 85 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, czar
ny, pełne wyposażenie, skóra, drewno, klimatyzacja, ABS, 
SRS, instalacja gazowa, alarm, udokumentowane pocho
dzen ie , - 21.000 zł. Legnica, tel. 0607/09-95-91, 
076/721-94-70 |
BMW 735,1991 r., 220 tys. km, 3500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, alum. felgi, ABS, podgrzewane fotele, pełne wy
posażenie oprócz skóry, - 19.700 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
BMW 740,1992 r., 130 tys. km, 4000 ccm, czarny metalic, 
pełne wyposażenie, I właściciel, - 27.900 zł (kupujący nie 
płaci'podatku). Ostrów Wlkp., teł. 062/592-06-96, 
0602/28-52-51
BMW 850, 1991 r., 190 tys. km, 5000 ccm, 12V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja; stan do
bry, - 39.900 z f  lub zamienię ńa inny. Wrocław, tel. 
0602/29-44*35
BMW 850 iS, 1992/93 r., 5000 ccm, V12, niebieski meta
lic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja,, centr. zamek, 
komputer pokładowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tem
pomat, ASC, ASD, - 59.000 zł + VAT. Drezdenko, tel. 
095/762-09-41 po godz. 20, 0604/26-66-79 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AG0195 www.autogielda.com.pl)
BMW Z 3 ,1997 r., 1900 ccm, zielony metalic, pełne wypo
sażenie, - 72.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55

CADILLAC
CADILLAC SEVILLE, 1995/96 r., 208 tys. km, 4560 ccm, 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, 
automatic, - 26.000 zł. Leszno, tel. 0608/51-02-92 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AK0220 www.autogielda.com.pl)

CH EVR O LET
CHEVROLET G20 VAN, 1987 r„ 240 tys. km, 5700 ccm, 
wtrysk, biały, klimatyzacja, centr. zamek, alum. progi, pod
wyższony, waga 3.4 t, - 14.000 zł lub zamiana na Forda 
Cargo. Nowa Ruda, tel. 0604/89-38-36 
CHEVROLET LUMINA SEDAN, 1992 r., 187 tys. km, 3100 
ccm, V6, szary metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie i reg. kierownicy, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/336-52-87, 0501/49-21-12 
CHEVROLET LUMINA VAN, 1994 r., 98 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, lazurowy metalic, 7-osobowy, 4-biegowy auto
matic, klimatyzacja, katalizator, pod. powietrzna, ABS, reg. 
kierownica, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, ciemne szyby, garażowany, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 26.900 zł. Le
gnica, teł,. 076/857-54-50

CH R YSLER
CHRYSLER GRAND VOYAGER. 1996 r., 116 tys. km. 2500 
ccm, TDI, kolor grafitowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, podłokietniki, kupiony w salonie, serwisowany, bez 
wypadku, - 68.500 zł. Kowary, tel. 0502/12-68-37

Biuro Spedycji M iędżynarodowej

BELI NA ||
Wrocław, ul. Sołtysow icka 26

tel. 071/372-67-87, fax 071/372-67-82

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów stanowią
cych własność Skarbu Państwa, zajętych przez Urząd Celny we Wrocławiu: 

I PRZETARG
Lp
1

Paliwo ... 
......E ...

PoJ.skok. 
2746 ccm

.......................... UWAGI
Mercedes 280 TE ........1978 ...3.675,- ..

2 BMW 323......... ..... E ... 2315 ccm .. Nie ustal. ... 3.750,- .. .. Numer nadwozia wspawany
3 Opel Kadett...... ....  E ... 1598 ccm ........1989 ...1.688,- .. .......................Po wypadku
4 BMW 316.... .... E ... ........1986 ...1.350,- .. .......................Po wypadku

E 1585 ccm 
1577 ccm 
1389 ccm

.... 1988 ...4.800,- ..
0 Audi 80 E ..... 1986 ...3.375,- ..
7 Opel Kadett..... ...... E ... ........1990 ...4.575,- ..
8 Opel Kadett..... ....  E ... 1297 ccm ........1986 ...3.600,- ..
9
10

E 1560 ccm 
1297 ccm

1990 ...3.825,- ..
Opel Kadett...... ...... E ... .. Nie ustal. ...1.875,- .. .. Numer nadwozia wspawany

11
12

E 1116 ccm .... 1985 ...2.250,- ..
... E ... 1M0 ...4.500 - ..

II PRZETARG
13 Vw Santana..... .....  E ... 1595 ccm ........1983 ....  750,- ..

POJAZDY POWIERZONE DO SPRZEDAZY
14 Seat Iblza........ .....  E ... 1500 ccm .......91/93 ... 8.000,- ..
1S ...... E ... ........1995 ...7.000,- ..
16 Ford Escort....... ...... E ... 1368 ccm ........1990 ...7.000,- ..
UWAGA: Pojazdy wymienione w pozycjach 1-13 nie posiadają katalizatora spalin.

W przetargu nie mogą brać udziału byli właściciele pojazdów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 10.05.2001 r o godz. 1200 
w siedzibie firmy BSM "BELINA" sp. z o.o. przy ul. Sołtysowickiej 26.
Oglądanie pojazdów w dniu przetargu od godz. 800 do 1100. Wpłata wadium na każdy pojazd osobno od godz 8.30 
do 11.00. w wysokości 10% ceny wywoławczej danego pojazdu. Wypłata wadium zaraz po przetargu. Wadium przepada 
na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Po wygraniu przetargu cenę wywoławczą należy wpłacić tego samego dnia do godz. 1500 pozostałą część w dniu 
następnym do godz, 1200 pod rygorem unieważnienia przetargu.
UWAGA: ceny podane w ogłoszeniu są cenami brutto.
Pojazd podlega rejestracji po spełnieniu wymogów rozporządzenia M.T. I G.M. z dnia 19.06.1999 r. W sprawie rejestracji 
I oznaczania pojazdów. ( Dz.U.Nr 59 poz. 632 z dnia 1.07.1999 r.)
Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przy
czyny.
DYSPONUJEMY POM OCĄ DRO GO W Ą-te l. 0-502 139 668,071/324-64-48 

Firma organizuje przetargi na samochody powierzone do sprzedaży.
ZAPRASZAM Y DO W SPÓŁPRACY OP994841

# OPOH131

KOMIS SAMOCHODOWY - SAMOCHODY UŻYWANE
ul. Karkonoska 61,53-015 Wrocław, tel. (071) 339-70-79

Samochody używane w rozliczeniu przy zakupie nowego Chryslera/Jeepa
marka rok prod. poj. przebieg cena PLN

DODGE GRAND  CARAVAN 1996 3.3 82 tys. 52.800
C H R YS LER  GR. VO YAG ER 2000 2.5TD 49 tys. 88.000 netto
C H R YS LER  VO YAG ER 1994 2.5TD 132 tys. 29.800
JE E P  GRAN D  C H ERO K EE 1997 5.2 60 tys. 77.500
JE E P  GRAN D  CH ER O K EE 1998 4.0 20 tys. . 89.500
JE E P  GRAN D  C H ERO K EE 1998 4.0 58 tys. 72.800
G SM  Truck JIMMY 1995 4.3 132 tys. 62.900
C H R YS LER  STRATUS 1997 2.0 80 tys. 36.000
C H R YS LER  CIRRU(j> 1998 2.5 41 tys. 64.900
D ODGE NEON 1999/00 2.0 7 tys. 48.600
SKO D A  FELICIA 1998 1.3 54 tys. 17.900
FORD  TAURUS kombi 1987 3.0 530 tys. 8.700
LADA NIVA 1998 1.7 31 tys. 17.800 netto
MERCEDES VIT0110 D 1997 2.3 125 tys. 52.700

S K L E ’P  T J S A  f
- części do samochodów amerykańskich
- bezpośredni importer
- niskie ceny W rocław ul. Lotnicza 100

T e l . / f a x  0 7 1 / 3 5 1  8 7  8 9  w .  1 1 9 .  0 5 0 2  9 1 6  3 7 7  

PONTIAC, FORD, G M , C H R Y SLER ,JEEP

S C r W I S  _  Diagnostyka komputerowa
c l l l t O C Z C S C l  naprawy główne i bieżące 
d o  s a m o c h o d ó w  wymiany oleju

w j e ;  w skrzyniach i silniku
N tS B C M E  C E N Y \  

e w r o p e j  s f c i c h  szyby, blachy, części zamienne l
W rocław, u l. Rakietow a 32, tel./fax C0 7 1) 373-78*3$, teł. 0602-61-34-75

I  a ? J E R V J C g  C^ n n ^ n e n h Pn n ^ ° n n e 0 a  I

T Ł U M I K I
KATALIZATORY I ZŁĄCZA ELASTYCZNE - WYMIANA 

____WrocławJ<arłowiceJ_uL_Klaczki_23LJel;î 26^22^50_____
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A U T O K R E D Y T
10.000 I OD 156 PIN MIESIECZNIE

O  B E Z  P IE R W S Z E J  W PŁATY I PO RĘCZYC IEL I 
O  P R Z Y Z N A N IE  KRED YTU  W 2 4  G O D Z IN Y  
O  OC I AC  OD 3 96 
O  R E A LN Y  KO SZT  KRED YTU  OD 3 ,3  96

K R E D Y T Y  G O T O W K O W E

K R E D Y T Y  M I E S Z K A N I O W E
T o w a r z y s t w o  F  i nar* s  o w e  

C o n t r u m  R a t  a  In o j  S p n e d a ż y  
| Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, budynek'NOT-u, H p., pok. 312A

te l. 071/344-44-06, 341-88-39  
0-602 616-068 , 0-603 298-701

CHRYSLER LE  BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, tur
bo, grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna 
elektryka, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
CHRYSLER NEON, 1995 r., 70 tys. km, 2000 ccm, biały, 
po remoncie kapitalnym, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/04-39-66
CHRYSLER NEON, 1995 r., 42 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, czeiwony, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, radio, magnetofon z  pamięcią, 4 zagłówki, 
el. reg. lusterka, tempomat, zadbany, wygodny komfort jaz
dy, -18.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-53-09 
CHRYSLER STRATUS, 1996 r, 70 tys. km. 2000 ccm, E, 
biały, klimatyzacja, wspomaganie, automatic, 2 pod. po
wietrzne - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-58-48 
CHRYSLER STRATUS, 1998 r., 2000 ccm, OHC klimaty
zacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku -
15.000 DEM + cło. Głogów, tel. 076/833-40-96 
CHRYSLER VOYAGERVAN, 1989 r., 3000 ccm, kolor gra
fitowy, uszkodzona skrzynia biegów, na białych tablicach, 
stan b. dobry, • 5.000 zł. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
CHRYSLER V0YAGER, 1990 r.. 3000 ccm, V6, benzyna, 
granatowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 7-oso- 
bowy, wspomaganie, hak, klimatyzacja, centr. zamek, inst. 
gazowa, relingi dachowe, ciemne szyby, alarm, -19.000 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0603/04-72-21 
CHRYSLER YOYAGER VAN, 1990 r., 3000 ccm, benzyna, 
V6, granatowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
7-osobowy, wspomaganie, hak, klimatyzacja, centr. zamek, 
inst. gazowa, relingi dachowe, ciemne szyby, alarm, •
19.000 zł. Krosno Odrz., tel. 0603/04-72-21 
CHRYSLER V0YAGER, 1993/94 r.. 3300 ccm, czarny, au
tomatic, aluminiowe felgi, relingi dachowe, pełne wyposa
żenie, 7-osobowy, stan b. dobry, - 30.000 zł. Głuchołazy, 
tel. 077/439-33-92

CITROEN
O  CITROEN • AUTON sprow adzam y całe i lekko 

uszkodzone sam ochody, oferta (ok. 800 aut) i 
zd jęcia w  Internecie: www.auton.pl. C o  tydzień 
wyjazd do Be lg ii. K ilka tys ięcy  aut do obejrze- 
n ia . F a ch o w a  po m o c . IN F O R M A C JA :, te l. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01022961

CITROEN AX, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, RO, 
zderzaki w kolorze nadwozia, białe kierunki, stan b. dobry, 
- 6.900 zł. Opole, tel. 0600/15-89-41 
CITROEN AX, 1990 r., 1000 ccm, biały, hak, RO, stan b. 
dobry, garażowany, - 6.500 zł. W ałbrzych, tel. 
074/846-92-75 do godz. 19, 074/846-51-65 po godz. 20 
O  CITROEN AX, 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, ben

zyna, granatowy, stan b. dobry, nie eksploatowa
ny w  kraju, - 8.000 zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
84013531

CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwio
wy, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1991/92 r., 1400 ccm, turbo 0, czerwony, 
sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan 
idealny, - 8.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, możliwe raty, - 9.500 zł. Prusice, 
tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
CITROEN AX, 1995 r., 67 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
b. oszczędny, kupiony w Polsce, bezwypadkowy, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, - 15.400 zł. W schowa, tel. 
0606/38-04-84

CITROEN AX, 1995 r., 69 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, I rejestracja w 02.1996 r., I właściciel, kupiony w sa
lonie, alarm, immobilizer, stan b. dobry, • 16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/783-44-04
CITROEN AX, 1995/96 r., 44 tys. km, 954 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, zadbany, kierowca niepalący, stan 
b. dobry. • 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-84-63 
CITROEN AX, 1996 r., 90 tys. km, 956 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, immobilizer, RO, z salonu, bez wypad
ku, - 14.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/08-44-57 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, srebrny, szyber
dach, el. otw. szyby, centr. zamek, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/65-79-12
CITROEN BX KOMBI, 1989 r., 1900 ccm, wtrysk, czerwo
ny, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, katalizator, 
ABS, relingi dachowe, nowy akumulator, po przeglądzie, • 
9.000 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-37 
CITROEN BX GTI, 1989 r., 1769 ccm, diesel, czerwony,

r C i t r o e n  i
J L  A U T O - S E R W I S

• naprawy główne I bieżące
• diagnostyka silników g
• diagnostyka układów <£
hydraulicznych £

• regeneracja kul & 
■ geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄ KREDYTOWĄ 
Wrocław, ul. Betonowa 1 

v  tel. 0 7 1 / 3 7 2 - 8 7 - 3 7

el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, garażowany, •
7.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-64-23
CITROEN BX 19,1990 r., 117 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony metalic, wspomaganie, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, czarna tapicerka, żaluzje tylne, 
ciemne lampy, dzielona tylna kanapa, stan techn. b. do
bry, - 9.500 zł. Lubin, tel. 0603/39-49-86 
CITROEN BX, 1991 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wy
padku, kompl. dokumentacja, elektr. reg. lusterka, elektr. 
otw. szyby, centr. zamek, • 8.900 zł. S trzelin , tel. 
071/392-15-20
CITROEN BX, 1991 r., 178 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, w Po lsce  od 94 r, - 7.900 zł. P iask i, tel. 
065/571-91-03
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm, djesel, bia
ły, nowy model, stan techniczny b. dobry, zarejestrowany, • 
5.950 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-24 
CITROEN CX PRESTIGE, 1993 r., 2500 ccm, diesel, czar
ny, klimatyzacja, hak, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szy
by, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-80-84 
CITROEN CX PRESTIGE, 1993 r., 2500 ccm, diesel, czar
ny, składak, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie/hak, 
alum. felgi, centr. zamek, silnik z  1993 r, - 4.800 zł. Kowa
ry, tel. 075/761-36-67 g
CITROEN EVASION, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 8-osobowy, inst. gaz., wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, w kraju od 6 mies, •
33.000 zł. Góra, tel. 0601/17-14-30
CITROEN EVASION, 1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otw. 
szyby, centr. zamek, relingi, wspomaganie, zielone szyby, 
• 35.400 zł lub zamiana. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN GSA X 1 .1974/84 r., 1200 ccm. boxer + gaz + 
części zamienne, klapy, drzwi, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-93-82, 0608/45-34-05

G O T Ó W K O W ED 10.000 PLN
B E Z  P O R Ę C Z Y C IE L I

S A M O C H O D O W E

M IES ZK A N IO W E

M O T O C Y K L E

/  W roc ła w  
ul. S trze g o m sk a  

206-208 pok. 2  (Ip) 
tel. 351 64 58
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CITROEN GSA, 1983 r„ 147 tys. km, 1275 ccm, boxer, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, eko- 
nomizer, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, + drugi na 
części, - 1.300 zł. Lubawka, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/40-31-43
CITROEN LNA, 1984 r., 1100 ccm, ciemnozielony, RO, kli
matyzacja, bez korozji, stan dobry, • 4.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-13-21
CITROEN PALLAS, 1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, stan blacharki dobry, szyberdach, do 
wymiany uszczelka pod głowicą, w całości lub na części, - 
1.100 zł. Kluczbork, tel. 077/418-54-30 
CITROEN SAXO, 1996 r., 85 tys. km, 1000 ccm, błękitny 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, • 15.500 zł. 
Rojów, tel. 062/730-19-19, 0602/75-21-69 
CITROEN SAXO, 1996 r., 85 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, immobilizer, katalizator, 2 pod. po
wietrzne, - 13.500 zł. Chrząstawa, tel. 071/318-96-71 
CITROEN SAXO, 1997 r., 66 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z  opłaty 
skarbowej, -19.000 zł. Krotoszyn, tel. 0603/87-95-45 
CITROEN SAXO, 1997 r., 60 tys. km, 1100 ccm, granato
wy, stan b. dobry, centr. zamek, kodowany zapłon, wspo
maganie, el. otw. szyby, napinacze pasów, I właściciel w 
kraju, - 17.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-22 
CITROEN SAXO, 1998 r., 43 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, kodowany zapłon, dodatkowe światło 
.stop ’ , RO  firmowe, - 19.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-85-39
CITROEN SAXO, 1998 r., 1100 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, - 
17.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-07-94 do 
godz. 17, 0601/94-90-34
CITROEN SAXO, 1999 r., 40 tys. km, 1500 ccm, diesel 
3-drzwiowy, sprowadzony, 2 elementy do lakierowania, ku
pujący zwolniony z  opłaty skarbowej, - 20.800 zł. Odola
nów. tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17. 0603/60-78-74 
CITROEN SAXO, 1999 r.. 35 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, alarm, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflektory, 
książka serwisowa, z pełną dokumentacją, bardzo oszczęd
ny - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0606/18-62-43,071/348-50-35 
w godz. 13 -18
CITROEN SAXO, 1999/00 r., 1000 ccm, grafitowy metalic, 
wersja limitowana, kupiony w salonie,.- 24.300 zł. Wał
brzych, tel. 0607/30-12-01'
CITROEN SAXO, 2000 r , 14 tys. km, 1500 ccm, diesel 
wspomaganie, 4-drzwiowy, - 28.500 zł. Wągrowiec, tel. 
067/262-72-13
CITROEN XANTIA, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy 
metalik, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -18.500 
zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
CITROEN XANTIA, 1993 r., 113 tys. km, 1997 ccm, wtrysk,

MECHANIKA POJAZDOWA 
NAPRAWA „o™

C I T R O E N
Wrocław, ul. Ożynowa 46 

tel. 339-89-18
morski metalik, -17.500 zł lub zamienię na mniejszy. Nysa, 
tel. 0606/27-52-56
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 129 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy perła, 103 KM, ABS, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, RO  + 6 głośników, blokada 

•skrzyni biegów Tytan, welurowa tapicerka, zadbany, wła
ściciel niepalący, serwisowany, nowe tarcze i klocki ham, - 
15.700 zł. Wrocław, tel. 071/365-54-91, 0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 107 tys. km. 1900 ccm. die
sel, granatowy, stan b. dobry, kpi. opon zimowych, nowy 
akumulator, • 21.900 zł. ścinawka Nyska, gm. Korfantów, 
tel. 077/431-28-26

Autoryzowany Dealer . : f c » T R O E N z x i ; 4 1 9 9 3 - 1 2 . 9 0 0  z ł '
-/Wspomaganie kierownicy, szyberdach .. » * ,

1.6 1998-31,700adf * >
? Wspomaganie, centralny zamek/ialarm, RM. zakup w marcu 1999 " ’ ’ ' <v'
f  clTROEN C-151,8 D 1996-15,900 zł zVAT
<2 osobowy .--''w'-
/CITROEN XSARA 1.4 1998- 30,400 zł  ̂ „

Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, lakier metalik, stan bdb
NISSAN PRIMIERA 2.0 1995- 21,900zł ;

v rejestracja 96, wspomaganie, centralny zamek, instalacja gazowa ...
DAEWOO NEXIA 1.5 1996-12,400 źf

•‘y Salon, alarm, RM z  pilotem, 5 drzwiowa
MERCEDES BENZ 124 2.0D 1988-18,900 zł .
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, RM, szyberdach i  m  V , - y* /**!

ĆFORDKA 1.3 1997-19,900 zł 1 '
1 właściciel, salon, RM, poduszka powietrzna Y 5 ,r .
SUZUKI SWIFT SEDAN 1.3 1996-17,400 zł k

\:f-\ Salon, 1 właściciel, alarm, multilock, RM. welur

DAEWOO MATIZ 800 2000r -20,700 zł p i j P P S p
Wspomaganie, centralny zamek, elektryczne szyby, 1 właściciel, 20 tys km, stan idealny; na gwarancji

;OPEL COMBO 1.4 1998-21,400 z łz  VAT ,
!-:£VBh cięźarowy;2osobowy •/. , * - > -

RENAULT MEGANE 1.4 1996-23,400 zł
: Wspomaganie, centralny zamek, 1 właściciel, ABS, welur, salon ' ' / •

"RENAULT MEGANE 1.6 1996- 23,900 zł-'5 '  • ;/T*
Salon; wspomaganie, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, welur v' 1,' M ^
AUDI 80 1.8 1990- 12,900 zł
Alufelgi, RM, 5 biegowy
TOYOTA COROLLA 1.4 1998- 29,900 zł

0 P003995 ■■■“ '  , W s p o m a g a n ie ,  c e n t r a ln y  z a m e k ,  p o d u s z k a  p o w ie t r z n a ,  a la r m ,  R M ,  s a lo n
P O S IA D A M Y  W  O FERC IE  W IELE  INNYCH  SAM O C H O D Ó W  W  A T R A K C Y J N Y C H  CEN AC H

CITROEN

■
Vega Car

M a r e k  C h o jw a  &  J a r o s ł a w  K o w a ls k i

WAŁBRZYCH 
Wrocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/fax 840-20-09 
części  840-20-16 
k o m i s  842-55-50 
S K U P -S P R ZED A Ż -Z A M IA N A
Profesjonalny serw is, przeg lądy techniczne 
r o b o t y  b la c h a r s k o -  l a k i e r n i c z e  
b e z g o tó w k o w e  r o z l ic z e n ia  s z k ó d

Zamień swój stary 
samochód na 

nowego Citroena!

WARSZTAT - 8"-17" 

SKLEP - 8M-17" 

' ^ B o p o t m z s  .....

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/36913 88

ul. Kośc iuszk i 181 
tel. 071/372 46 58,

zielony metalic, stan techn. dobry, nowe opony, skóra, nowy 
akumulator, * 10.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-18 
CITROEN ZX, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, dzielona tyl
na kanapa, centr. zamek, zadbany, • 14.000 zł lub zamie
nię. Oleśnica, tel. 071/398-56-10 
CITROEN ZX, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierowni
ca, poduszka pow., RM + głośniki, w kraju 2 miesiące, kpi. 
dokumentacja, serwisowany, - 14.500 zł. Strzelin, tel. 
0609/47-84-73, 0604/31-33-89 
CITROEN ZX, 1995/96 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
butelkowa zieleń, 5-drzwiowy, 5-biegowy, możliwe raty, -
17.200 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-41, 
071/312-53-41
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyza
cja, wspomaganie kier., kodowany zapłon, welurowa tapi
cerka, halogeny, książka serwisowa, stan b. dobry, -19.900 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 0601/79-75-12 
CITROEN ZX, 1997 r., 43 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talik, 3-drzwiowy, wszystkie dodatki oprócz klimatyzacji i 
ABS, - 18.200 zł. Krzemieniewo, tel. 065/536-00-94

CITROEN XANTIA, 1995 r.( 120 tys. km. zielony, książka 
serwisowa, poduszka, ABS, wspomaganie, alum. felgi, 
centr. zamek z pilotem, el.szyby, oryginalne radio, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
CITROEN XANTIA, 1996 r., 82 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, stan b. dobry, garażowany, alarm, radio
odtwarzacz, serwisowany, welurowa tapicerka, dzielone 
tylne siedzenia, centralny zamek, klimatyzacja, wspoma
ganie kier, - 21.500 zł. Nowa Ruda, tel..074/872-65-83 po 
godz. 19
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 93 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, 
napinacze pasów, reg. kierownica, el. otw. szyby, klimaty-

CITROEN

DACIA

zacja, welurowa tapicerka, I właściciel, stan b. dobry, - 
26.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-86, 0600/13-52-27 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 60 tys. km, 1589 ccm, grana
towy, poduszka pow. kierowcy, elektr. otw. szyby, elektrycz
ny szyberdach, wspomaganie i regulacja kierownicy, ABS, 
welur, radio, tylny spoiler, - 20.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-56-49
CITROEN XM, 1989/95 r., 3000 ccm, E V6, srebrny meta
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, skóra - 11.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-95-41 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automa
tic, klimatyzacja, centr. zamek, • 9.800 zł. Głogów, tel. 
0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 133 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
złoty, inst. gazowa, el. otw. szyby, zadbany, - 9.900 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 po godz. 19,095/723-81-80 
O  CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, diesel, srebrny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS , - 9.900 
z ł lu b  z a m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019211

CITROEN XM, 1991 r., 190 tys. km, 3000 ccm, V6, 24V, 
grafitowy, alum. felgi, klimatronic, skóra, drewno, ABS, RO, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele, centr. zamek, -13.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-41-16 
CITROEN XM, 1992 r., 196 tys. km, 3000 ccm, V6, srebrny 
metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
alarm, kod zapłonu, pełna opcja elektryczna z  podłokietni- 
kiem włącznie, zamszowe skóry, I właściciel, w kraju od 94 
r., zadbany - 17.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-25-57 
CITROEN XM, 1993 r., 11 tys. km, 2000 ccm, czarny, peł
ne wyposażenie, w kraju od roku, inst. gazowa (na gwa
rancjo, - 23.000 zł. Ozimek, tel. 077/465-33-23 
CITROEN XSARA, 1998 r., 47 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,

- srebrny metalic, centr. zamek + pilot, immobilizer, klimaty
zacja, el. otw. szyby, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz 
oryginalny, fabryczna instalacja gazowa, - 35.000 zł. Tu
rek. tel. 063/278-34-53. 0605/52-59-08 
CITROEN XSARA, 1998 r.. 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, kupiony w salonie, bez wypadku, wspomaganie, 
alarm, centr. zamek, ABS, poduszka pow, • 29.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-49-86
CITROEN XSARA, 1999 r., 31 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy metalic, alum. felgi, wspomaganie, - 30.000 zł 
lub zam ien ię na busa. Bralin, tel. 062/781-26-27, 
0607/35-01-30
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 31 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, 
reg. kierownica, wspomaganie, welurowa tapicerka, pełne 
wyposażenie elektryczne, halogeny, dzielona kanapa, - 
33.000 zł. Oława, tel. 071/303-33-80, 0607/74-00-68 
CITROEN XSARA, 1999 r., 55 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny ipetalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, 
centr. zamek, el. otw. szyby; zwolniony z opłaty skarbowej,
- 33.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
CITROEN XSARA II, 1999/00 r., 17 tys. km, 2000 ccm, 
HDI, granatowy metalic, 4 poduszki pow., ABS, welurowa 
tapicerka, klimatyzacja, halogeny, pełne wyposażenie el., 
90% ocynkowanych blach, - 52.000 zł. Bolesławiec, tel. 
076/878-54-58 -
CITROEN XSARA, 1999/00 r., 28 tys. km, 1900 ccm, die
sel, perłowobordowy, pełne wyposażenie elektr., ABS, kii-' 
matyzacja, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, serwo, peł
na dokumentacja, welurowa tapicerka, • 33.000 zł. Wro
cław, tel. 071/384-62-73, 0606/37-85-49 
CITROEN XSARA, 2000 r., 27 tys. km, srebrny, stan b. 
dobry, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, - 41.500 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0608/36-85-03 
CITROEN XSARA KOMBI. 2000 r., 44 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, ciemnogranatowy, poduszka pow., el. otw. szyby, 
wspomaganie, z  salonu, fabryczna homologacja na dostaw
czy, - 28.000 zł + VAT. Ząbkow ice Ś ląsk ie , tel. 
0600/82-83-41
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, bez 
wypadku, serwisowany, udokumentowany przebieg, - 9.999 
zł. Leszno, tel. 0601/74-76-57 
CITROEN ZX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, w kraju od 4 lat, zadbany, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-38-43, 0607/70-08-66 

. CITROEN ZX, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny, wsp. 
kierownicy, klimatyzacja, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 
alum. felgi, halogeny, sportowy wygląd, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/64-36-86
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
szyberdach, • 11.000 zł lub zamienię na diesla z dopłatą. 
Oleśnica, tel. 071/398-66-85, 0502/20-60-86 
CITROEN ZX, 1993 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, - 8.800 
zł. Wrocław, tel. 071/330-19-29, 0608/84-46-03 
CITROEN ZX, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna,

DACIA KOMBI, 1982 r. dużo dodatkowych części i wypo
sażenia, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/352-25-80 
DACIA 1300,1983 r., - 600 zł lub zamienię na dostawczy 
(Żuk, Nysa). Opatówek, woj. kaliskie, tel. 0608/24-98-86 
DACIA 1300,1990 r., 1300 ccm, benzyna, biały, hak, prze
gląd do 11.2001 r., techn. sprawny, blacharka do małych 
poprawek, • 1.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-89-93 
DACIA 1310,1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, szyberdach, RO, hak, przegląd do 10.2001 r, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/361-87-61 
DACIA KOMBI, 1990/91 r., 61 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, jasnopopielaty, 5-biegowy, plastikowe nadkola, wyłącz
nik zapłonu, dod. światła .stopu", hak, radioodtwarzacz, 
po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, zadbany, nie 
wymaga napraw, przegląd do 01.2002 r, • 3.600 zł lub za
mienię na mniejszy. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-41 
DACIA KOMBI, 1991 r., 580 tys. km, 1400 ccm I właściciel, 
bez wypadku, nadkola, garażowany, RO, kpi. kół, haloge
ny, stan dobry, przegląd do 08.2001 r, - 2.500 zł. Sokołow
sko, tel. 074/845-12-88 po godz. 20 
DACIA 1310,1991 r., biała, TLX, i właściciel, garażowana, 
radio, ważny przegląd, zadbana, kupiona w salonie, stan 
techn. b. dobry, dodatk. dużo części zapasowych nowych, 
-1.100 zł. Wodzisław Śl., tel. 0602/86-70-21

DAEWOO
O  DAEW OO Auto Centrum poleca sam ochody Da

ewoo z 1997,1998,1999,2000,2001 r. Korzystne 
ceny, raty, zamiana. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81009341

O  DAEW OO Auto  Centrum • kupujemy sam ochody 
Daewoo Nexia, Espero, Lanos, T ico , Matiz, Nubi- 
ra • korzystne ceny. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81009351

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, 
klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, -12.900 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45.55-20-51 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 40 tys. km, 1500 ccm, E, zie
lony metalic, elektryczne wyposażenie, alarm + pilot, hak, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, kupiony w salonie - 
17.000 zł. Głogów, tel. 0600/17-11-11 
DAEWOO ESPERO. 1997 r.. 61 tys. km. 1800 ccm, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, blokada skrzyni 
biegów, pełne wyposażenie el., alarm + pilot, - 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/70-24-13
O  DAEW OO ESPERO , 1997 r., 1500 ccm , szary me

ta lic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyby, alum. felg i, bez wypad
ku, -19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019141

DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, RO, deska z imitacji drewnopodobnej, centr. 
zamek, alarm, stan b. dobry, • 21.800 zł. Wrocław, tel. 
0608/47-97-81
DAEWOO ESPERO, 1999 r., 41 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, alum. felgi, kupiony w salonie, I właściciel, na 
gwarancji, RM, blokada skrzyni biegów, pełne wyposaże
nie el., alarm  + pilot, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-89-16
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 
czerwony, in st gazowa, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, wspomaganie, immobilizer, listwy boczne, 
RO, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, bez wy
padku, stan idealny, - 21.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 63 tys. km. 1600 ccm, zielony, 
alarm, I właściciel, -19.500 zł. Lubań, tel. 0602/47-18-79, 
0606/11-66-56
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, niebieski, I właści
ciel, -16.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71

I N U B I R A  N E X I A  M A T I Z
7 5 PRZEGLĄDY OKRESOWE 

GEOMETRIA KÓŁ 
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

i D A E W O O  I INNE
Wrocław, ul. Trawowa 8 

(Muchobór Wielki), tel. 357 25 25
ITT I C O  L A M O S  P O L O N E Z  |

DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski, gwarancja, bez wypadku, bogate wyposażenie, - 
24.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-37-00 po godz. T6 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan 
idealny, • 24.000 zł lub zamienię na mniejszą pojemność. 
Lubin, tel. 076/848-56-50 w gódz. od 7 do 15, 
076/846-56-28 po godz. 17
DAEWOO U N O S , 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 18.000 zł. Oława, tel. 
0501/29-18-69
DAEWOO U N O S  SEDAN, 1998 r., 55 tys. km, 1500 ccm, 
biały, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, radio, im
mobilizer, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, za
dbany, - 16.300 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-14, 
0501/95-76-59
DAEWOO LANOS, 1998 r., 90 tys. km, 1500 ccm, bordo
wy metalic, I właściciel, 5=drzwiowy, kompl. dokumentacja, 
serwisowany, na gwarancji, wspomaganie, immobilizer, RO, 
garażowany, - 16.000 zł. Ząbkowice Ś ląskie , tel. 
0603/78-63-98
DAEWOO LANOS, 1998/99 r., 90 tys. km. 1500 ccm. kolor 
grafitowy, pełne wyposażenie oprócz poduszek, inst. ga
zowa - 25.000 zł. Legnica, tel. 076/862-27-98 
DAEWOO LANOS, 1998/99 r., 58 tys. km, 1500 ccm, SE,
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ZAPRASZAMY
DO PROMOCJI PRZYGOTOWANEJ NA NAJBLIŻSZE 

TRZY DNI. KAŻDY KTO SKORZYSTA Z ZAKUPU NOWEGO
LUB UŻYWANEGO SAMOCHODU BĘDZIE

P r z y k ła d o w e  r a t y :

SKO DA FABIA od 232-zł/m-c 

SKODA FABIA COMBI od 3 1 1  zł/m-c

PŁACIŁ NAJNIZSZE 
RATY NA RYNKU 

BEZ ODSETEK.

PEUG EO T 206 
W V POLO 
W V GOLF IV 
FIAT SEICENTO

od 3 1 1  zł/m-c 

od 2 3 2  zł/m-c 

3 8 7  zł/m-c 

1 5 5  zł/m-c

A u t o
P L A N

Oferta obejmuje wszystkie marki i modele samochodów. Tylko w dniach 
04 - 06.05 mogą państwo skorzystać z najtańszej oferty ratalnej na rynku. Mało 
tego, do zawarcia umowy wystarczy zaledwie dowód osobisty i niewielki wkład 
finansowy. Zapraszamy państwa do naszych salonów, informacji lub do 
dokonania rezerwacji samochodu pod numerami telefonów:

OPD11961

3 2 9  31 4 6  E . L e c le r c  
3 2 7  61 8 3  M a r in o

czerwony, 1. właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
ARB, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. antena, halogeny, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, - 19.500 zł. Lubin, tel. 076/846*91-06, 
0605/69-28-06
DAEWOO LANOS, 1998/99 r., 34 tys. km, 1500 ccm, zie
lony metalic, RO Daewoo, el. reg. reflektory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kupiony w salonie, tylne szyby uchyla
ne, immobilizer, stan b. dobry, - 17.900 zł. Opole, tel. 
077/452-53-50, 0604/45-78-94 
DAEWOO LANOS, 1999 r., bordowy, VAN, 3-drzwiowy, im
mobilizer, fabrycznie nowy, nie używany, - 27.860 zł. Świd
nica, tel. 074/853-49-99
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r., 11 tys. km, 1500 ccm, 
16V, bordowy metalic, 100 KM, bez wypadku, faktura za
kupu, książka gwarancyjna, udokumentowany przebieg, ra
dioodtwarzacz panel, dzielone siedzenia (rozkładane), li
stwy boczne, przegląd do 09.2002 r., gwarancja i pakiet 
do 09.2002 r., stan idealny, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 
071/325-05-89
DAEWOO LANOS, 2000 r, 14 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy metalic, lekko uszkodzony, - 17.000 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23, 0601/70-25-02 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 21 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
bordowy metalic, stan b. dobry, na gwarancji + pakiet ubez
pieczeniowy do 16.01.2002, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-63-96, 0604/56-13-52 
DAEWOO LEGANZA, 2000 r., 41 tys. km, beżowy, pełne

wyposażenie, klimatyzacja automatyczna, skórzana tapi
cerka, - 68.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-49-99 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 36 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, garażowany, seiwisowany, zabezpieczenia, 2 komp. 
opon, nadkola, listwy, I właściciel, - 21.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-32-44
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 35 tys. km, 800 cćm, czerwony, 
wersja Life, zderzaki w kolorze nadwozia, pokrowce na sie
dzenia, opony zimowe, spoiler dachowy, I właściciel, ku
piony w salonie, serwisowany, garażowany, - 17.500 zł. 
Strzelin, tel. 0606/46-73-52
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm. ben
zyna, zielony, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, immobilizer, RM, serwisowany, kpi. doku
mentacja, blokada skrzyni biegów, garażowany, dodatko
wy kpi. opon zimowych, dodatkowe światło .stop”, -19.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-92-63 
DAEWOO MATIZ LIFE. 1999 r., 20 tys. km. 800 cćm. ben
zyna, złoty metalic, na gwarancji, serwisowany, I właści
ciel, garażowany, stan b. dobry, - 19.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-21-15. 0609/06-36-73 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 29 tys. km, 800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, alarm + pilot, centr. 
zamek, lakierowane zderzaki, immobilizer, RO-panel, listwy, 
ciemne szyby, garażowany, udokum. pochodzenie, • 18.000 
zł. Legnica, tel. 0604/66-24-03 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 30 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, nowe

opony, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, stan b. dobry, -
16.800 zł. Lubin. tel. 0601/55-71-65 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 30 tys. km, złoty, zderzaki w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, RO, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, -16.000 zł lub zamienię na droż
szy, do 20.000 zł. Rączyce, gm. Odolanów, tel. 
062/733-28-43
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r.. 40 tys. km, 800 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, gwarancja, serwiso
wany, - 15.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-50-29 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r.. miedziany metalic, -18.500 
zł lub zamienię. Świebodzin, tel. 0502/03-86-78 
DAEWOO MATiZ, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, tylna wycieraczka, 
boczne listwy, bez wypadku, możliwe raty przez komis - ‘
17.700 zł lub zam ienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 9 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, alarm, immobilizer, listwy, RO, stan b. dobry, -17.500 
zł. Zawonia, tel. 312-91-79, 0501/53-35-83 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 29 tys. km, 800. ccm, 
wtrysk, niebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. re
flektory, RO, immobilizer, welurowa tapicerka, spoiler, ga
rażowany, I właściciel, stan idealny, - 16.900 zł lub zamie
nię. Zgorzelec, tel. 076/878-63-77, 0604/83-26-46 
O  DAEW OO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, czerwony, 

wspomaganie, centr. zamek, • 21.500 z ł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019411

DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 10 tyś. km, 800.ccm, niebie
ski, wspomaganie, centr. zamek, ej. otw. szyby, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RO, katalizator, serwisowany, - 22.000 
zł. Ścinawa, tel. 076/84-37-45 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 138 tys. km, 800 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, zadbany, stan techn. b. dobry, wspo
maganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobilizer,^ 
nadkola, listwy boczne, zegarek, kpi. dokumentacja, oryg. 
RO, serwisowany, na gwarancji, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 
343-78-08
DAEWOO MATIZ FR, 1999/00 r., 9 tys. km, 800 ccm, zie
lony metalic, regulacja świateł, alarm, RO, garażowany, 
udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 17.500 zł. Zawo
nia, tel. 071/312-91-79, 0501/53-35-83.
DAEWOO MATIZ VAN, 1999/00 r., 800 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, stan silnika i blach arki b. dobry, zadbany, garażo
wany, -14.400 zł + VAT. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 24 tys. km, 800 ccm, czer
wony, I właściciel, kpi. dokumentów, na gwarancji, wspo
maganie, centr. zamek, el.-otw. szyby, zderzaki w kolorze 
nadwozia, listwy boczne, zderzak, welurowa tapicerka, RO 
+. panel, dodatkowe światło .stop", immobilizer, - 21.900 
zł. Legnica, tel. 076/850-62-64. 0606/13-93-48 
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r., 800 ccm, biały, immobili
zer, lakierowane zderzaki, RM z panelem, -18.600 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-58-00, 0601/21-43-82 
DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 800 ccm. złoty metalic, wer
sja Frend, homologacja na ciężarowy, alarm, - 16.900 zł 
(możliwe raty) lub zam ienię na tańszy. Syców, tel. 
062/786-90-05, 785-35-03
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 1500 ccm, 16V, GTX, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. za
mek, reg. kierownica, światła halogenowe, welurowa tapi
cerka, - 15.500 zł. Kępno, tel. 062/782-07-19, 
0606/66-19-41
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 79 tys. km, 1500 ccm, 
16V, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, immobili
zer, el. otw. szyby, kupiony w salonie, zadbany, -15.300 zł 
lub zamienię. Lubin, tel. 076/847-11-70 po godz. 21 
DAEWOO NEXIA GLX SEDAN, 1996 r., 51 tys. km, 1500 
ccm, 16V radio, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, halogeny, - 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-03
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN, 1996 r., 93 tys. km, 1500 
ccm, srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
immobilizer, alarm, instalacja gazowa, zadbany, bez wy
padku, garażowany, z salonu, kierowca niepalący, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 071/311 -46-87 
DAEWOO NEXIA, 1996/97 r., 36 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, immobilizer, alarm, zadbany, stan b. dobry, •
15.200 zł lub zamienię na tańszy. Brzeg, tel. 077/411-90-08, 
0503/84-86-50
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r„ 67 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, sedan, I właściciel, serwisowany, 
bez wypadku, garażowany, kpi. opon zimowych, RO, alarm, 
pokrowce, dywaniki, immobilizer, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, • 15.600 zł. Św iebodzice, tel. 
074/854-57-42, 0607/16-96-20 
DAEWOO NEXIA GLX, 1997 r., 70 tys. km, 1500 ccm. zie
lony metalik, bogata wersja, z  salonu, bez wypadku, I wła
ściciel* - 14.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-23-00, 
842-44-79
DAEWOO NEXIA GLX, 1997 r.. 55 tys. km. 1500 ccm, czer
wony, pełne wyposażenie el., alarm, wspomaganie, kupio
ny w salonie, bez wypadku, I właściciel, - 15.000 zł. Wro
cław, tel, 0501/33-00-80, 0601/59-73-63 .
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r.. 50 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, ciemnofioletowy metalic, I właściciel, kupiony w sa
lonie! alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
stan idealny, -15.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-41 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 53 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, 4 x el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, -13.800 zł. 
Turek, tel. 063/279-93-46 w godz. 8-18, 0600/32-11-44 
DAEWOO NEXIA GLE. 1997 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 
ciemnozielony, po wymianie klocków hamulcowych, nowa 
nagrzewnica, * 15.500 zł. Wrocław  ̂tel. 071/782-87-55 
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r.. 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el- reg. lu
sterka, poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku,
I właściciel, zadbany, • 22.500 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r., 50 tys. km. 2000 cćm. 
DOHC. biały, klimatyzacja, inst gazowa, bogate wyposa
żenie, - 25.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, Cinąuecen- 
to. Bralin, tel. 062/781-29-25 wieczorem 
DAEWOO NUBIRA SX. 1998 r.. 58 tys. km, 1600 ccm, zie- 
lono-granatowy metali, I właściciel, serwisowany, stan ide
alny, opony letnie i zimowe, alum. felgi, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/343-47-89 w godz. 8-16, 071/785-76-72 po 
godz. 18

AUTO CENTRUM RAKOWA 16
STACJA NAPRAW POGWARANCYJNYCH DAEWOO 
(5 lat doświadczenia ■ dawna ASO DAEWOO ul. Wyścigowa) 

Autoryzowany sprzęt diagnostyczny, przeszkoleni pracownicy
Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30

O PO H 817

DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, per- 
łowogranatowy metalic, I właściciel, serwisowany, stan ide
alny, letnie opony, alum. felgi + opony zimowe - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 343-47-89 w godz. 8-16, 785-76-72 po 
godz. 18
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, per- 
łowogranatowy, I właściciel, serwisowany, alum. felgi, + 
opony zimowe, stan idealny, - 25.000 zł. W/ocław. tel. 
071/343-47-89 w godz. 8-16, 785-76-72 po godz. 18 . 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, katalizator, poduszka pow. kierowcy, 
centr. zamek z pilotem, autoalarm, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, listwy boczne, RO, kupiony w salonie, serwiso
wany, na gwarancji, - 25.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-19-98 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r.. 2000 ccm. benzyna, 16V. ko
lor stalowy metalic, fabryczny van, 2 poduszki pow., klima
tyzacja, ABS, wspomaganie, - 24.000 zł + VAT. Świebodzi
ce, tel. 074/854-70-98, 0605/62-03-24 
DAEWOO NUBIRA VAN, 1999 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ztoto-beżowy metalic, kupiony w salonie, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, ważny przegląd, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
alarm, immobilizer, - 29.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wro
cław. tel. 071/348-73-66, 0501/19-33-74 
DAEWOO NUBIRA II. 1999/00 r.. 20 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, bez wypad
ku, ABS, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, pod. powietrz
na, blokada skrzyni biegów, garażowany, wspomaganie kie
rownicy, • 27.000 zł lub zamienię na kombi lub vana, inne 
propozycje. Legnica,.tel. 076/722:28-80 
DAEWOO TICO, 1996 r.. 75 tys. km, 800 ccm, wrzosowy 
metalik, serwisowany, garażowany, blokada skrzyni biegów, 
nadkola, radio, stan b. dobry, I właściciel, -11.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-13-40 lub 0606/26-47-57 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 71 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, immobilizer,'bez wypadku, zadbany, - 11.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-43-81
DAEWOO TICO, 1996 r., 58 tys. km. 800 ccm. bordowy 
metalic, alarm, nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia, 
-10.500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-83-79 
DAEWOO TICO, 1997 r., 44 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, bez wypadku, RO, nadkola, Mul-T-Lock, oznakowa
ny, przegląd do 09.2002 r., kompl. dokumentacja, wymie
niony układ hamulcowy, - 11.800 zł. Legnica, tel. 
0606/42-85-25
DAEWOO TICO, 1997 r., 38 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, serwisowany, spoiler, el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, radio, kpi. opon zimowych, -11.000 zł. Lu
bin, tel. 076/749-84-76
DAEWOO TICO, 1997 r., 37 tys. km, 800 ccm, kolor wi
śniowy metalik, kpi. dokumentacja, RO, alarm + pilot, 
Mul-T-Lock, centr. zamek, nadkola, -12.300 zł. Wołów, tel. 
071/389-18-49 po godz, 20
DAEWOO TICO, 1997 r„ 32 tys. km, czerwony metalic, -
11.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-57, 0601/87-72-09 
DAEWOO TICO, 1997 r., 45 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, faktura zakupu, książka serwisowa, bez 
wypadku, nadkola, alarm + pilot, oznakowany, zadbany, 
garażowany, stan idealny, - 11.900 zł. Chałupki, tel. 
074/819-91^47
DAEWOO TICO, 1997 r., 35 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy, RO, plastikowe nadkola, immobilizer, garażowa
ny, -12.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-97-93 
DAEWOO TICO, 1997 r., 25 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immobilizer, RM z RDS, blokada skrzyni 
biegów, I właściciel, garażowany, bez wypadku, stan b. do
bry, r 12.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-22-16 po godz. 20 
DAEWOO TICO, 1997 r.. 51 tys. km, zielony. -11.500 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-70-54
O  DAEW OO TICO, 1997 r., 32 tys. km, czerwony, 

stan dobry, bez wypadku, • 11.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-21-57,0601/87-72-09 02019761

DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, ser
wisowany, nadkola, immobilizer, komplet opon zimowych, 
RO, oznakowany, przegląd do 2002 r, -11.500 zł (możliwe 
raty przez komis). Wrocław, teł. 071/781-80-96, 
0501/23-85-32
DAEWOO TICO. 1997/98 r., 59 tys. km. 8000 ccm. zielony 
metaiic, I właściciel, z salonu, oryg. lakier, bez wypadku, 
centr. zamek, alarm +■pilot, regulacja świateł, nowe opony, 
garażowany, stan b. dobry, -11.300 zł lub zamiana na Fiat 
126p. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 0607/04-31-76 
O  DAEW OO TICO, 1997/98 r., 42 tys. km, zie lony 

metalic, kupiony w salonie, I w łaścicie l, radiood
twarzacz, immobilizer, serw isowany, stan b. do
bry, .« 11.800 z ł. Lu b in , te l. 076/846-95-64, 
0601/79-97-87 84013061

DAEWOO TICO, 1997/98 r., 43 tys. km, 800 ccm, benzy
na, fioletowy metalic, I właściciel, bez wypadku, książka 
serwisowa, RM. - 11.800 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Olesno, tel. 034/358-39-41. 0602/82-28-21 
DAEWOO TICO, 1998 r. elektr. otw. szyby' el. reg. świateł, 
immobilizer, centr. zamek, -12.400 zł. Kościan, woj. lesz
czyńskie, tel. 0502/07-14-60
DAEWOO TICO, 1998 r., 49 tys. km, 800 ccm, ciemnozie
lony metalic, bez wypadku, I właściciel, centr. zamek, alarm, 
oznakowany, RO, stan dobry, - 12.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-12-99
DAEWOO TICO, 1998 r.. 800 ccm, benzyna, zielony me
talic, I właściciel, kpi. dokumentacja, -12.900 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-31-10
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, garażo
wany, blokada skrzyni biegów - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-10-23, 0503/53-17-32 
DAEWOO TICO, 1998/99 r.. 20 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, blokada skrzyni biegów, ciemne szy
by, zderzaki w kolorze nadwozia, nadkola, konserwacja, 
oznakowany, RO, zegarek, • 13.800 zł. Bielawa, tel. 
074/645-53-72
DAEWOO TICO NEW SX, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, Mul-T-Lock, zderzaki w kolo
rze nadwozia, nadkola, konserwacja, el. reg. reflektory, -
11.900 zł. Głogów, tel. 076/835-44-70, 0601/55-20-95 
DAEWOO TICO SX. 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm, ciemno
zielony metalic, pierwszy właściciel, seiwisowany w ASO, 
bez usterek, immobilizer, - 13.500 zł. Opole , tel. 
077/455-85-60, 0501/35-17-16 
DAEWOO TICO SX, 1999 r„ 33 tys. km. 800 ccm, pista
cjowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, blokada skrzy
ni biegów, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, serwisowa
ny, stan b. dobry, -13.800 zł. Nieciszów, tel. 071/399-04-24

DAIHATSU
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 160 tys. km, 993 ccm, die
sel, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie, 
- 3.550 zł. Lubin, tel. 076/749-43-77, 0605/07-80-52 
DAIHATSU CHARADE. 1984 r.. 140 tys. km. benzyna.

SEICENTO. FABIA. PEUGEOT 206. MATIZ. LANOS. ASTRA. POLO. TWINGO

M O Ż E S Z  M I E Ć  K A Ż D Y  Z  N I C H
Superekonomiczny i funkcjonalny Fiat Seicento, przebój sezonu- rodzinna Skoda Fabia, a także piękny Peugeot 206 to najpopularniejsze 
samochody na naszym rynku. Kto z nas nie marzy, aby stać się posiadaczem jednego z nich. I  choć dotychczas często wydawało się to 
nieosiągalne, teraz stało się to realne. A  to za sprawą najnowszej, prezentowanej powszechnie w telewizji, oferty Auto Planu, dzięki której

raty miesięczne na samochód zaczynają się już o d  118 zł. Oferta ta sprawia, że te trzy wyjątkowo atrakcyjne i popularne samochody 
stają się dostępne dla każdego. Wystarczy, więc wybrać jeden z modeli i wykorzystać fabryczne promocje: upusty, rabaty, a także bezpłatny 
pakiet ubezpieczeń- AC, OC, NW.

UWAGA!!!
Oferta dotyczy nowych i używanych samochodów innych marek.
Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej. Promocja ograniczona- tylko dla pierwszych Klientów

ZIELONA GÓRA, ul. Bohaterów Westerplatte 13, tel. (068) 322-11-11 
OPOLE, real. ul. Sosnkowskiego 16, tel. (O77) 458-15-54, 0605 446-822 
JELENIA GÓRA, echo, ul. Jana Pawła II, tel. (075) 764-33-22 
LEGNICA, real. ul. Fabryczna 3, tel. (076) 856-28-69 jffiffił
WAŁBRZYCH, real, ul. Kusocińskiego 4, tel. (074) 840-30-64 B i l
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ciemnoróżowy, po remoncie blacharki, konserwacja, skrzy
nia biegów (5) z 1993 r., układ wydechowy Bosal, nowy 
akumulator Bosch, tarcza sprzęła, • 4.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-16-23
DAIHATSU CHARADE G30,1986 r., 993 ccm, diesel, szaiy 
metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, przegląd do 12.2001 r., 
dzielona tylna kanapa, RO, - 5.600 zł. Kobyla Góra, tel. 
062/731-73-92
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 130 tys. km. 1000 ccm, 
diesel, szary metalic, po remoncie silnika,-do poprawek me- 
chaniczno-b lacharskich , • 3.300 zł. Kościan , tel. 
065/512-52-24
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 134 tys. km, 993 ccm, żółty, 
sprawny, stan dobry, aluminiowe felgi, - 8.800 zł. Świebo
dzin, tel. 068/382-51-54.
DAIHATSU CHARADE, 1993 r., 98 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
niebieski metałic, alum. felgi, RM Blaupunkt, alarm, immo
bilizer, centr. zamek, dużo nowych części, -13.000 zł. Le
gnica, tel. 076/866-45-88

DODGE CARAVAN, 1991 r., 3000 ccm, biały, inst. gazo
wa, klimatyzacja, welurowa tapicerka, R M +głośniki, 7-oso- 
bowy, nowe amortyzatory i opony, stan b. dobry, pilne, •
18.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-62-34, 363-78-18 po 
godz. 20
DODGE CARAVAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, 
morski metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, kompu
ter pokł., klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, zarejestrowany jako ciężaro- 
wo-uniwersalny, boczne przyciemniane szyby, - 42.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-03-51, 0603/92-34-81 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AG0190 www.autogielda.com.pl)
DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, mor
ski metalic, stan b. dobry, ABS, centralny garnek, ciemne 
szyby, welurowa tapicerka, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66, 0503/83-92-97 
DODGE GRAND CARAVAN, 1992 r.t 200 tys. km, 3300 
ccm, benzyna, fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. 
zamek, el. otw. szyby, katalizator, pod. powietrzna, RM, •
23.000 zł. Brzeg, tel. 077/444-15-96, 0606/80-02-48 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 51 tys. km, 3300 ccm

■ klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., komputer, bez wy
padku, - 55.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-44 
DODGE NEON, 1995 r„ 53 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary, 5-osobowy, centr. zamek + pilot, alarm, 2 poduszki 
pow., RM, - 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-06-48 
DODGE STEALTH, 1992 r., 129 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, automatic, stan b. dobry, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, pod. powietrzna, radio, centr. 
zamek, el. otw. szyby, fabrycznie przyciemniane szyby, inst. 
gazowa, alarm, - 31.500 zł. Gorzów W lkp., tel. 
095/728-11-90, 0601/19-81-33

FIA T
O  FIAT Auto Centrum • kupujemy sam ochody F iat 

C inquecento, Bravo, Brava, Marea • korzystne 
ceny. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38*30, 
0502/56-92-65 81009361

O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 
samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w Inter
necie: www.auton.pl. C o  tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka tys ięcy  aut do obejrzenia. Fachowa po
m oc. IN F O R M A C JA :, te l.  071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022981

FIAT 125p, 1974 r., 83 tys. km, 1500 ccm stan dobry, bez 
ubezpieczenia i przeglądu, - 400 zł. Wrocław, tel. 354-17-27 
FIAT 125p, 1975 r., 1500 ccm, brązowy, nowy rozrząd, 
świece i 2 opony, przegląd do 10.2001 r., stan silnika i bla
charki b. dobry + drugi silnik i skrzynia biegów na części, 
zadbany, III właściciel, nie wymaga żadnych napraw, - 560 
zł. Żarów, tel. 074/850-67-82 
FIAT 125p, 1976/87 r., 1500 ccm, popielaty, stan dobry, 
.na chodzie’ , garażowany, części (przednia szyba, felgi, 
tłumik, drążki, tarcze hamulcowe), -1.000 zł. Miękinia, tel. 
071/317-73-73
FIAT 125p, 1980 r., 60 tys. km, 1500 ccm, brązowy, aktu
alny przegląd, inst. gazowa, lotnicze fotele, okrągłe zega
ry, hak, nowy akumulator Bosch, 2-letnie opony, centr. za
mek, sten techn. b. dobry, zadbany, oryg. blacharka, -1.600 
zł. Bielawa, tel. 074/833-26-97, 0607/28-55-51 
FIAT 125p, 1981 r., 125 tys. km, 1481 ccm, benzyna, po
marańczowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 
r., silnik po remoncie, gażnik nowego typu, zapłon elektro
niczny, nowe felgi, opony bezdętkowe + kpi. kół i inne czę
ści - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-17-37 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remon
cie silnika; w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-93-60 po godz. 16 
FIAT 125p KOMBI, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst gazowa, silnik Poloneza z  1989 i,  5-biegowy, - 
900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-14-61 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
techn. sprawny, - 300 zł. Głuszyca Górna, woj. wałbrzy
skie. tel. 0609/58-95-11
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, • 700 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0602/28-83-92-- 
FIAT125p, 1984 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie pa
ski, świece, filtry, gażnik, olej, opony 4-roczne, hak, aktual
ny przegląd, stan techniczny dobry, zadbany, • 1.600 zł. 
Sokoln iki, gm. Łag iewnik i, woj. w rocławskie, tel. 
0503/65-77-00
FIAT 125p, 1984 r., zielony, inst. gazowa, stan dobry, prze
gląd do 02.2002 r, - 650 zł. Środa Ś ląska , tel. 
071/317-27-13
FIAT 125p, 1984 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały/stan do
bry, - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/28-83-92 
FIAT 125p, 1984 r., 112 tys. km, 1500 ccm, benzyna, po
marańczowy, I właściciel, radio, pokrowce, konserwacja, 
garażowany, .na chodzie', przegląd do 11.2001 r., bez 
wypadku, - 1.600 zł. Kręczków, tel. 071/393-30-27 
FIAT 125p, 1984 r., 5 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
po remoncie kapitalnym silnika i przedniego zawieszenia, 
nowy ukł. hamulcowy, wydechowy, akumulator, opony, lam
py H4, hak hol., stan dobry, I właściciel, • 800 zł. Łagiewni
ki, tel. 071/393-93-41
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, pomarańczowy, garażowa
ny, stan dobry, po remoncie skrzyni biegów, nowe filtry, 
atrakc. wygląd, - 800 zł. Świdnica, tel. 074/851-34-17 
FIAT 125p, 1984/85 r., 95 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
seledynowy, przegląd ważny do 01.2002 r, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-30-86
FIAT 125p, 1985 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, oryg. lakier, garażowany, zadbany, silnik Polo
neza, stan techn. b. dobry, • 1.800 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
FIAT 125p KOMBI, 1985 r, turkusowy, stan dobry • 700 zł. 
Leśna, tel. 075/721-10-93 po godz. 19 
FIAT 125p, 1985 r.. 1500 ccm, zielony, do poprawek bla
charki + cały drugi na części - 700 zł. Wrocław, tel. 
0609/28-40-38
FIAT 125p, 1985 r. stan blacharki b. dobry, bez korozji,

m m
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Cel. 354-50-40
stan podzespołów dobry, most kwadratowy, 4-biegowy 
(skrzynia ukośna), zadbany, ważne OC, brak przeglądu, 
bez silnika. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, czeiwony, nowe opony, stan 
blacharki dobry, • 1.200 zł lub zamienię na 126p. Kobierzy
ce, tel. 071/311-14-45
FIAT 125p, 1986 r., 147 tys. km, 1500 ccm, popielaty, hak, 
5-biegowy, przegląd do 02.10.2001 r, • 900 zł. Niewodniki, 
gm. Dąbrowa, tel. 077/464-21-73 po godz. 19 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remon
cie silnika, skrzynia biegów 151 Poloneza, nowe lampy (H4), 
sprzęgło, tablice rej., stan blacharki dobry, • 1.000 zł lub 
zamienię na piłę motorową albo spawarkę. Międzygórze, 
tel. 074/813-51-64 po godz. 19 
FIAT 125p, 1986 r., 73 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I wła
ściciel, garażowany, - 700 zł lub zamienię na motorower 
Simson. Piława Górna, tel. 074/837-23-35 
FIAT 125p, 1986 r. stan b. dobry - 1.400 zł. Poznań, tel. 
061/870-93-71
FIAT 125p, 1986 r , 84 tys. km, 1500 ccm, szary, inst. ga
zowa, nowe opony i akumulator, przegląd do 08.2001 r., w 
ciągłej eksploatacji, dużo dodatków, 2. skrzynia biegów, 4 
nowe płaty drzwi, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 327-80-29, 
0501/05-02-19
FIAT 125p, 1986/87 r., 30 tys. km, 1500 ccm, szary, stan 
dobry, po remoncie silnika, po poprawkach blacharskich, 
po wymianie podłogi, konserwacja, garażowany, • 1.100 
zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 125p, 1986/87 r.. 1500 ccm po remoncie kapitalnym 
silnika, po wymianie części, • 2.300 zł. Wrocław, ul. Jawor
ska 5/92
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, siwy, inst. gazowa, hak, - 
1.200 zł. Lubin. tel. 076/846-56-57 
FIAT 125p, 1987 r.. biały, 5-biegowy, aktualny przegląd, • 
1.800 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-74-54 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, kość słoniowa, silnik Polo
neza, 5-biegowy, hak, tylna szyba ogrzewana, do małych 
poprawek b lacharskich, - 1.100 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-75-97
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, biały, mały prze
bieg, silnik po remoncie, stan podwozia b. dobry, I właści
ciel, zadbane wnętrze, stan techn. idealny, aktualny prze
gląd tech, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-82-32 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu bla
charki, po remoncie siln ika, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0600/38-73-72
FIAT 125p, 1988 r., 150 tys. km, 1500 ccm, beżowy, - 700 
zł. Lubin. tel. 076/842-33-76
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, kolor - kość sło
niowa, stan b. dobry, nowe opony i ukł. hamulcowy, po re
moncie blacharki i lakierowaniu w 2000 r, -1.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/733-89-19, 0603/51-59-47 
FIAT 125p, 1988 r. stan dobry, 5-biegowy, -1.500 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-81-19 
FIAT 125p, 1988 r. stan b. dobry, -1.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-44-31 po godz. 19 
FIAT 125p. 1988 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, 
inst. gazowa, silnik Poloneza, 5-biegowy, oryg. lakier, hak, 
koła 14", zadbany, przegląd do 01.2002 r, - 1.700 zł. Lipni
ki, tel. 077/431-24-24
FIAT 125p, 1988 r.. 73 tys. km, 1500 ccm, czeiwony, gara
żowany, plastikowe nadkola, stan silnika i blacharki b. do
bry +drugi na części, -1.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-00-25 
FIAT 125p, 1988 r., 105 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, pla
stikowe nadkola, kołpaki, pokrowce, przegląd do 03.2002 
r., stan techn. b. dobry, nie wymaga napraw, • 1.550 zł lub 
zamieni^ na mniejszy. Świdnica, tel. 074/852-18-63 
FIAT 125p, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, sza
ry, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, silnik Poloneza, 2-let- 
ni akumulator, -1.000 zł. Wichrów, tel. 071/346-17-90

FIAT 125p, 1988 r„ 70 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, 
inst. gazowa, przegląd, RO Sony, stan b. dobry, • 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-39
FIAT 125p, 1988 r., 138 tys. km, 1500 ccm, szary, ważny 
przegląd, nowe opony i akumulator, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/788-40-87
FIAT 125p, 1989 r„ 1500 ccm, biały, silnik Poloneza, in
stalacja gazowa, zadbany, 4-biegowy, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-83-48, 0608/79-05-70 
FIAT 125p KOMBI, 1989 r.,kość słoniowa, silnik Polone
za, - 1.900 zł. Oleśnica, tel."0605/83-78-18 
FIAT 125p KOMBI, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, beżowy, 
rejestracja do 28.05.2001 r., w ciągłej eksploatacji, poprawki 
blacharskie i mechaniczne + kpi. drzwi z  osprzętem • 950 
zł. Wrocław, tel. 071/373-47-46 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, bordowy, silnik Poloneza, 
5-blegowy, inst. gazowa, okrągłe zegary, • 2.350 zł. Legni
ca, tel. 0606/74-17-97
FIAT 125p, 1990 r., 1600 ccm, biały, kombi, stan dobry, 5 
biegowy, skrzynia biegów, okrągłe zegary, nowe opony + 
nowa zmiana zimowa, przegląd do 01.2002r, - 2.500 zł. 
Śliwice, tel. 071/315-37-66
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 1500 ccm, bordowy, silnik i 
skrzynia b. Poloneza, okrągłe zegary, hak, tylna szyba 
ogrzewana, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/324-16-46 
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd 
do 11.2001 r„ OC, okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, 
hak, alarni, I właściciel, stan dobry, • 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-74-14
FIAT 125p, 1991 r.. 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, 
garażowany, zadbany, 5-biegowy, przegląd do 03.2002 r., 
stan b. dobry, • 2.200 zł. Stronie śl., tel. 074/814-14-53 
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, czeiwony, silnik Poloneza, 
zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 357-74-09 
FIAT 125p, 1991 r., 65 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik 
Poloneza, 5-biegowy, nowy akumulator, bez wypadku, ga
rażowany, stan b. dobry, przegląd do 3.2002 r, - 3.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/64-60-26 
FIAT 125p KOMBI, 1991 r., 1500 ccm silnik Poloneza, prze
gląd, konserwacja, • 1.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-40-23 
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, żółty, silnik POloneza, okrą
głe zegary, ospoilerowany, halogeny, dodatkowe światło 
.stop”, przegląd do 08.2001 r., pokrowce, • 2.400 zł. Wro
cław, tel. 071/364-58-50, 0501/80-18-52 
O  FIAT 126P, CINOUECENTO, UNO 5-drzwiowy - KU

PIĘ . Ś w ie b o d z ic e , te l. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84013451

FIAT 126p, 1977 r., 40 tys. km, 600 ccm, bordowy, nadwo
zie do remontu, brak przeglądu, podzespoły mechaniczne 
sprawne, - 300 zł. Oława, tel. 071/313-53-33 
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, obroto
mierz, pasy bezwł., rejestracja do 09.2001 r., w ciągłej eks
ploatacji • 650 zł. św. Katarzyna, tel. 071/311-40-50, 
0608/62-57-32
FIAT 126p, 1978 r„ 600 ccm, cytrynowy, po remoncie ka
pitalnym karoserii, zawieszenia i silnika, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, szerokie zderzaki, plastikowe nadkola, za
rejestrowany, ważny przegląd - 1.250 zł. Bolków, tel. 
075/741-35-90
FIAT 126p, 1978 r., 75 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, nowe 
opony, techn. sprawny, aktualny przegląd i OC, - 500 zł. 
Budzieszowice, gm. Łambinowice, tel. 077/431-99-04 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, granatowy, zarejestrowany, 
przegląd do 12.2001 r., brak OC, techn. sprawny + części, 
- 400 zł. Polanka, tel. 076/858-02-11, 0608/40-21-54 
FIAT 126p, 1978 r. stan b. dobry, alternator, aktualny prze
gląd, • 650 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 1978 r. dużo nowych części, przegląd do 
04.2002 r, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, po 
remoncie podwozia, nowa podłoga, plastikowe nadkola, al
ternator, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, 2 nowe 
opony, silnik z  1985 r., stan b. dobry, dokumentacja, • 500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/850-79-35 po godz. 17 
FIAT 126p, 1980 r. nowe opony, nowy akumulator (gwa
rancja), • 700 zł. Bolesław iec, tel. 075/644-97-06, 
0503/68-54-43
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, zielony, pp remoncie silnika, 
nowy ukł. hamulcowy, opony w dobrym stanie, • 1.300 zł

ADF A U TO  I F I I I A I T I  AD F AU TO

P P U H  "PO L-M O TO RS"
Sp. z  o.o. - AUTOKOMIS 

50-545 Wrocław, ul. Kamienna 145, tel./fax 071/369-75-43,369-75-44

ogłasza P R Z E T A R G  N R 09/2001 wdn. 09.05.2001 
pisemny ofertowy nieograniczony na samochody powypadkowe na zlecenie:

PZU, TU iR WARTA i INNE:
...... Pol.

.......  1999 ........... ...:.... 5899... 119.900,-

....... 2000 ........... ....... .2417... . 37.000,-

....... 1999 ........... .......... 1998... . 20.000,-

.......  1999 ........... .... 900,-A

.......  2000 ........... ..........899... . 11.000,-
... DAEWOO TICO..................................... i....................... .......  2000 ........... ..........796... ... 6.000,-

.......  1991 ........... ........1598 .., ... 2.700,-

.......  1998 ........... ........1800... . 21.500,-

.......  1987 ....... . ... 3.700,-

.......  1983 ........... ....  500.-

.......  1996 ........... ........1769... ... 8.100.-

.......  1999 ........... ..... . 1796... . 31.100r

.......  1997 ........... ........ 1598... 123.100,-

.......  1999 ........... ........1108 , 11.300.-

.......  1993 ........... ........1300... ... 8.900.-'

.......  1998 ........... ........1500... . 13.400.-

.......  2000 ........... ........2290.. . 71.500.-

.......  1998 ........... ........ 1600... ... 7.400,-

.......  1993 ........... ........1600 .....650,-

.......  1998 ........... ........1299... . 17.800,- 
..... 750.-.......1991 1*......1 ..........652..

JAZDY PRÓBNE-AUTA DEMO
........ VAT... . dop.ład. 

563I .... ... FORD ESCORT kombi (cięż. uniw.)........... 1999.... 1597
... FORD FIESTA........................................ 2000.... 1250

..... 21.311,48-......

..... 24.590,16-......
. 4.688.52-... 
. 5.409,84-....

.. 26.000,- 

.. 30.000,-
£ ....
4 . .
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Pizetarg odbędzie się w KOMISIE PPUH POL-MOTORS Wrocław ul. Kamienna 145 dnia 09.05.2001 r. 
ogodz 12.00. Oględziny pojazdówwdniu 08.05.2001 r.wgodz od 9.00 do 14.00 oraz 09.05.2001 r.w 
godzinach od 7.30 do 11.00. Oferty pisemne należy składać w kasie przy wpłacaniu wadium. Wpłata 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy samochód z osobna w Kasie Składu Celnego w 
dniu 09.05.2001 r. w godz. od 8.00 do 11.30. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej 
w dniu przetargu o godz. 12.00. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników 
licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany pojazd. Zwrot wadium nastąpi natychmiast po przetar
gu. Cena wylicytowana jest ceną brutto sprzedaży. Na pozycje 1-14 oraz 22 - 25 wystawiamy faktury 
VAT z wyszczególnieniem wartość netto towaru oraz wartości podatku VAT wg stawki 22%; na pozycję 
15-21 wystawiamy tylko faktury VAT z podaniem wartości brutto (zwolnione z VAT). W przetargu mogą 
uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wpłaty wadium.. Sprzedane pojazdy nie są objęte anigwaran- 
ęjąani rękojmią(NlF DOTYC7Y po?. 22 - 251 Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. Po wydaniu pojazdu dla nabywcy żadne reklamacje co do stanu technicznego pojaz
du nie będą uwzględniane. Obowiązuje regulamin wewnętrzny organizatora przetargu. Nabywca sa
mochodu musi posiadać dowód osobisty oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP.

Następny przetarg planowany jest na 23.05.2001 r. OP99S092
- OFERUJEM Y DO SPRZEDAŻY NOWE PRZYCZEPY FABRYKI NIEWIADÓW - 

- UWAGA IM PORTERZY! Prowadzimy skład celny, tel. 369 75 85 - 
- CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA - 0502 343 689 - 

e-mail:komis@polmotors.wroc.pl intemetwww.polmotors.wroc.pl

Aut*
OG98P971

SAM OCHODY UŻYW ANE
Prowadzimy skup używanych: Clnquecento, Seicento, Punto, Uno 
także z nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska

Za pozostawienie używanego autayy rozliczeniu 
płacimy do 3.000 ił? "

PŁACIMY NATYCHMIAST!
OFERTA WAŻNA TYI.KO DO 14 MAJA f  ■

marka poj. silnika
_________________ W
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FIAT MAREA 1.6 | “ 1600 1996 - 26.900
FIAT MAREA 1.8 1800 1997 24.900
FIAT MAREA SX - .. U H M  soo . S  m  l W fflS B i 27.000 i
FIAT MAREA WEEKEND 1.6 SX 1600 1997 19.900
FIAT PUNT01.1 SOLE 3D M i 1100, j, 1999 21.900
FORD ESCORT CL 1300 1996 19.900
POLONEZ 1500 GLE j W B S ą  a 1993 §jg| I I M M
POLONEZ CARO 1600 1800 1996 6.500
LANCIA KAPPA 2.4 LX X  \ : S& B  2400 i  n : :1998 W B SS& fflW k
VOLKSWAGEN GOLF II 5d 1300 1991 9.900
FSO-PÓLOŃEZ CARO 1.6 GLI 4.410
FSO-POLONEZ CARO 1600 1995 4.410
FSO-WARSZAWA POLONEZ C A R 0 1,6. 1  1600 ,1997 .. 8.550 fi
MAZDA 323 PROTAGE 1600 1992 9.000
DAEWOO MATIZ —  1999 17.500. ;
DAEWOO NUBIRA 1.6 KAT KOMBI 1600 1999 28.350
DAEWOO LANOS 1.5 TF69V 8  1500 2000 % • 18.000 1
POLONEZ ATU 1.6 1600 1996 5.580
POLONEZ CARO GLE ‘ •1600 1994 3.800 H
FIAT UNO 1.4 (inst gaz.) 1400 1997 15.900
fiat  U N 0 1.0 ■/:; 14.900 |
UNO 45 FIRE 1000 1994 9.500
FORD MONDEO 2.0 (automat) 1  1  2000 1996-* 20.800
POLSKI FIAT CINOUECENTO 900 1993 9.300
POLSKI FIAT CINOUECENTO H g 1  14.500
POLSKI FIAT CINOUECENTO 900 1995 12.900
POLSKI FIAT CINOUECENTO H  j H : :;łi
CINOUECENTO 704 YOUNG (MAQ.) 700 1997 13.500
POLSKI FIAT SEICENTO £  > m m  m m  900 - 1999 g 17.300;

ADF AUTO Wrocław, ul. Karkonoska 4 5 , SALON: te l. 3 39 -93^ 6 ,366 -21 -66 ; SERWIS tel. 3 66 -2 00 0  
HURTOWNIA te l. 366 -21 -70 ; SAMOCHODY UŻYWANE te l. 3 66 -2 1 -24 , 3 3 -99 -321  do  3 3 2  w. 2 5 6  

CZYNNE CODZIENNIE od 9 .00  do 18.00, w SOBOTY od 9 .00  do 15.00  B S S B E

lub zamienię na większy, w tej cenie. Drołtowice. gm. Sy
ców, tel. 062/785-01-08
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, stan blacharki b. 
dobry, skrzynia biegów z 1996 r., po remoncie silnika, nowe 
bębny, zabieraki, półosie, szczęki hamulcowe, techn. 
sprawny, zarejestrowany, na gwarancji, dużo innych no
wych części, - 1.200 zł. Oława, tel. 071/303-85-82 po 
godz. 18, 0603/39-68-14
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, alternator, żarów
ki H4, przegląd do 12.2001 r.. plastikowe zderzaki, po re
moncie silnika, stan dobry, - 700 zl. Uniejowice, tel. 
076/877-32-09
FIAT 126p, 1981 r., 20 tys. km, 650 ccm, granatowy, po 
remoncie blacharki i silnika, stan dobry, • 850 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0606/99-63-90
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, ciemnobrązowy, blacharka 
dobra, ważne OC, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1982 r., 57 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
dobry, alternator, hamulce - nowy typ, opony - stan dobry, 
pasy bezwł., żarówki H4, przegląd ważny do 11.2001 r, - 
950 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-00-79 po godz. 15 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, kość słoniowa, klosze tylne 
od Eleganta, 4 nowe opony, tylna szyba ogrzewana, sze
rokie zderzaki, aktualny przegląd i OC, dodatkowe światło 
.stop*, alternator, -1.150 zł. Oława, tel. 071/313-93-71 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, wiśniowy, alternator, lotnicze 
fotele, nowy typ kół, gruba kierownica, po remoncie silni
ka, progów, podłogi, nowy akumulator, szerokie zderzaki, 
zadbany, garażowany, - 1.200 zł. Ś roda 'ś lą ska , tel. 
071/317-39-37, 0609/59-09-11 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, bordowy, do małego remon
tu, brak przeglądu, fotele lotnicze, I właściciel, - 350 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-21-50
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, piaskowy, wyrejestrowany, 
bez rdzy, sprawny, - 300 zł lub zamiana na motorynkę, z 
małą dopłatą. Bolków, tel. 075/741-39-73 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony, tylna szyba ogrze
wana, sprawna skrzynia, po remoncie silnika, RO, kołpaki, 
nowa pompa paliwa, amortyzatory, techn. sprawny, • 950 
zł lub zamiana na Dacię, Zastawę, sprawną. Legnica, tel. 
0609/28-78-09 .
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm „żółty, stan dobry, po remon
cie skrzyni biegów, - 600 zł. Wrocław, tel.Q503/79-55-57 
FIAT 126p, 1982 r., 88 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
H-4, alternator, nowe hamulce, przegląd do 09. br, • 880 
zł. Wrocław, tel. 071/347-75-48 
FIAT 126p, 1982 r. stan dobry, sprawny, • 850 zl. Wrocław, 
tel. 0606/39-06-57
FIAT 126p, 1982/83 r., 113 tys. km, 600 ccm, pomarań
czowy, 2-letni lakier, II właściciel, garażowany, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 359-90-16
FIAT 126p, 1982/83 r., 650 ccm, jasnozielony, alternator, 
lotnicze fotele, stan dobry, techn. sprawny, - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/329-58-73
FIAT 126p, 1983 r., 150 tys. km, 650 ccm, morski, stan 
dobry, RO, nowy akumulator, - 1.000 zł. Lubin, tel. 
0607/21-96-08
FIAT 126p, 1983 r., bordowy, po remoncie silnika, nowe 
amortyzatory i sprężyny, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, 
• 860 zł. Bielawa, tel. 0607/15-81-14 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, granatowy, stan dobry, waż
ne OC i przegląd techn, • 600 zł. Chocianów, tel. 
0501/42-54-15
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, - 900 zł. Okmiany, 
gm. Legnica, tel. 0606/32-04-33 
FIAT 126p, 1983 r. alternator, zapłon w stacyjce, po tunin- 
gu -1.400 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-15-43 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan b. dobry, zadbany, gara
żowany, lotnicze fotele, hak, w rozliczeniu przyczepa (pla
stikowa), do 500 zł, • 1.200 zł. Łagiewniki, woj. wrocław
skie, tel. 0606/85-94-81, 0606/28-69-72 
FIAT 126p, 1983 r., 28 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, 
lotnicze fotele, po remoncie blacharki i silnika, -1.100 zł. 
Świdnica, tel. 074/851-48-21
FIAT 126p CABRIO, 1983 r., czerwony, stan dobry, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0606/85-94-81 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm po lakierowaniu, silnik po re
moncie kapitalnym, fotele lotnicze, brak przeglądu, -1.250 
zł. Krzyżowa, tel. 074/850-13-53

FIAT 126p, 1984 r.. 140 tys. km. 652 ccm, żółty, hak, im
mobilizer, siedzenia lotnicze, uchylane szyby z  tyłu, po ka
pitalnym remoncie silnika i blacharki, rejestracja do paź
dziernika 2001 r, -1.700 zł. Opole, tel. 077/455-64-47 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, brązowy, zadbany, stan b. 
dobry, - 1.300 zł. Rakowiec 40, gm. Bolesławiec, tel. 
075/644-02-50
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, lotnicze fotele, bezwładnościowe pasy, po remon
cie silnika w 2000 r, -1.400 zł. Świdnica, tel. 0600/20-24-17 
FIAT 126p, 1984 r.. 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, zde
rzaki w kolorze nadwozia, fotele lotnicze + drugi z  1981 r. 
gratis, - 1.65Ó zł. Wrocław, tel. 0605/73-46-34 
FIAT 126p, 1984 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
idealny, nowe opony, nowy akumulator, szyba tylna ogrze
wana, nowy środek, szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, 
- 1.600 zł lub zamienię z  dopłatą, może być uszkodzony. 
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FIAT 126p, 1984 r., biały, po remoncie silnika i skrzyni bie
gów, kpi. dokumentacja, - 550 zł. Giebułtów, tel. 
075/736-83-54
FIAT 126p, 1984 r., 16 tys. km, 650 ccm, zielony, przygo
towany do malowania, silnik i podzespoły w b. dobrym sta
nie, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, - 750 zł. Głub
czyce, tel. 077/485-96-73, 0604/67-56-79 
FIAT 126p, 1984 r., 100 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
stan techn. dobry, nowy akumulator, nowe opony, alterna
tor, przegląd do 11.2001 r. -1.400 zł. Groblice, gm. św.Ka- 
tarzyna. tel. 0608/75-49-25
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, 
nowy akumulator, alternator, • 800 zł. Lubawka, tel. 
075/741-14-07. 0603/35-88-02 
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, biały, stan dobry, przegląd 
do 02.2002 r., w ciągłej eksploatacji, • 850 zł. Olszanka, 
tel. 077/412-92-12
FIAT 126p, 1984 r., 45 tys. km, 650 ccm, kolor kremowy, 
po remoncie silnika, 2 nowe opony, do poprawek blachar
skich, - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/71-47-08 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, do 
małych poprawek blacharskich, po remoncie silnika, skrzyni 
biegów, - 1.000 zł lub zamienię na 2 rowery górskie. Pie
szyce, tel. 0501/07-90-62
FIAT 126p, 1984 r„ czerwony, po remoncie przedniego za
wieszenia i ukł. hamulcowego, zarejestrowany, techn. 
sprawny, - 1.300 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
0609/49-96-15, 071/311-70-45 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, aktualny przegląd, 
rozkł. siedzenia, dmuchawa, kołpaki, pokrowce, nowy aku
mulator (gwarancja), sprawny, do poprawek, pilne, - 250 
zł. Rychtal, tel. 062/781-60-12 
FIAT 126p, 1984 r., 65 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, al
ternator, lotnicze fotele, pasy bezwł., obrotomierz, RM, 
zapłon w stacyjce, silnik z 1991 r, -1.400 zł. Świdnica, tel. 
074/640-27-72
FIAT 126p, 1984 r., żółty, alternator, lotnicze fotele  ̂spoile- 
ry, -1.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
FIAT 126p, 1984 r., 63 tys. km, 650 ccm, zielony, ważne 
OC i przegląd, stan techn. dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
nowe opony, amortyzatory, wahacze, alternator, tylna szy
ba ogrzewana, II właściciel, przegląd do XI. 2001 r., po 
remoncie silnika, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/351-86-31 
FIAT 126p, 1984 r., biały, nowe opony i akumulator, po 
remoncie silnika, po wymianie blach, - 1.400 zł. Żary, tel. 
068/375-00-47
FIAT 126p, 1984/90 r., pomarańczowy, stan dobry, -1.200 
zł. Sobótka, tel. 071/316-24-75 „
FIAT 126p GTI, 1985 r., 92 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
szeroki zderzak, lotniczy fotel, żarówki H4, alternator, de
ska rozdz. nowego typu, gruba kierownica, lusterka od 
BIS’a, stan opon b. dobry, stan ogólny dobry, do małych 
poprawek lakierniczych, - 1.650 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-67-45
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, jasnobrązowy, oryginalny la
kier, szerokie zderzaki, alternator, plastikowe nadkola, gru
ba kierownica, pasy bezwł., nowy tłumik, stan dobry, -1.200 
zł. Dzierżoniów, tel. 0608/35-30-87 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, szerokie zderzaki, de-
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ska rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, zarejestrowa
ny, * 1.200 zł lub zamienię na osob:, większy, lub dostaw* 
czy w tej cenie. Głubczyce, tel. 077/485-96-02 *
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie, nowe 
opony, lotnicze fotele, stan dobry, pasy bezwł., przegląd 
do 12.2001 r, -1.700 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-42*06 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, szary, przegląd do 09.2001 
r., II właściciel, garażowany, stan dobry, - 1.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-34-87 po godz. 19, 0603/03-54-23 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, alternator, lotni
cze fotele, szerokie zderzaki, nowy ukł. kierowniczy, stan 
silnika b. dobry, przegląd do 04.2002 r, - 1.400 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-65-10
FIAT 126p, 1985 r., 81 tys.-km, 650 ccm, zielony, po re
moncie silnika i blacharki, alternator, - 1.000 zł. Nowogro
dziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/20-78-38 
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, niebieski, lotnicze fotele, po 
remoncie kapitalnym blacharki, zapłon w stacyjce, alterna
tor, garażowany, przegląd do 09.2001 r., szerokie zderza
ki, pilnie, na zachodnich tablicach • 1.300 zł. Ocice 8, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-10-43 
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, alternator, żarówki H4, fote
le lotnicze, RM, po wymianie łańcuszka rozrządu, nowy aku
mulator, • 800 zł. Proślice, woj. opolskie, gm. Byczyna, tel. 
0605/29-76-51 po godz. 19
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, 
kubełkowe fotele, felgi 13”, alternator, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, brązowy, garażo
wany, konserwowany, nadkola, po przeglądzie w dniu 
26.10.2000 r., mało używany, stan b. dobry - 3.000 zł lub 
zamienię na Forda Fiestę z  1989 r., rozbitego albo do na
prawy. Bielawa, tel. 074/833-03-26 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, stan opon b. dobry, 
zarejestrowany do 10.2001 r., po remoncie, - 1.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-39-77
FIAT 126p, 1985 r., 44 tys. km, 650 ccm, żółty, po remon
cie blacharki i silnika, szyberdach, alternator, lotnicze fote
le, nowe opony, -1.600,zł. Krzeszów, tel. 075/742-22-35 
FIAT 126p, 1985 r., 98 tys. km, 652 ccm, pomarańczowy, 
oryg. lakier, do poprawek blacharki, garażowany, • 1.200 
zł. Legnica, tel. 076/857^56-12 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, po remoncie bla
charki, lakierowaniu, stan b. dobry, -1.300 zł. Leszno, tel. 
065/520-71-66
FIAT 126p, 1985 r., -1.000 zł. Parowa, tel. 075/731-27-66 
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, al
ternator, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierni
czych, - 950 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r , 650 ccm, benzyna, zielony, zadbany, 
garażowany, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, alternator, 
po remoncie skrzyni biegów, po lakierowaniu przodu, za
rejestrowany, przegląd do 9.2001 r., atrakc. wygląd, -1.000 
zł. Wiązów, tel. 0606/35-22-90 
FIAT 126p, 1985 r., 140 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżo
wy, lotnicze fotele, sport, kierownica, alternator, po remon
cie kapitalnym silnika, żarówki H4, do drobnych poprawek 
lakierniczych, przegląd do 04.2002 r, - 500 zł. Wiązów, tel. 
071/393-11-17 po godz. 19
FIAT 126p, 1985 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, nowe 
opony, alternator, skrzynia biegów po remoncie, nowy aku
mulator (gwarancja), lotnicze fotele, po remoncie silnika, - 
1.150 zł. Wiązów, tęl. 0603/38-02-28 
FIAT 126p, 1985 r„ pomarańczowy, po remoncie blachar
ki i podwozia, po lakierowaniu, nowe: deska rozdz., alter
nator, akumulator, szerokie zderzaki, fotele lotnicze, wy
mienione: wahacze, resor, przeguby, zwrotnica, przegląd 
do 02.2002 r., stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-13-02
FIAT 126p FL, 1985 r., 30 tys. km, groszkowy, po remon
cie układu hamulcowego, silnika, skrzyni biegów i zawie
szenia, mało eksploatowany, stan b. dobry, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0608/27-28-37
FIAT 126p, 1985 r., 65 tys. km, niebieski, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, szerokie nadkola, alternator, pokrowce, 
pasy bezwł., konserwacja, garażowany, - 1.250 zł. Złoty 
Stok, tel. 0607/43-44-06
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, brązowy, zareje
strowany, na chodzie, radio, bagażnik, - 1.550 zł łub za
mienię na ETZ 251 lub (JAZ C. Żarów, tel. 074/858-90-52 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, kolor groszkowy, alterna
tor, 2 nowe opony, po lakierowaniu, deska rozdz. nowego 
typu, RO, głośniki, -1.800 zł. Grodków, tel. 0603/36-51-55 
FIAT 126p, 1985/86 r., 85 tys. km, żółty, po remoncie silni
ka i blacharki, nowy lakier, szerokie zderzaki, lampy H4, 
alternator, gruba kierownica, przyciemnione szyby, RO, ga
rażowany, zadbany, atrakc. wygląd, - 1.500 zł. Trzebnica 
k. Wrocławia, tęl. 0608/88-19-77 
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/345-78-54
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, stan b. dobry, - 1.590 zł. 
Gajków, tel. 071/318-52-66, 0603/34-42-31 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, seledynowy, hak, deska rozdz. 
nowego typu, tylne szyby uchylane, stan dobry, przegląd 
do 07.2001 r, - 1.500 zł. GodziesZów 38, gm. Nowogro
dziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/08-08-17 
FIAT 126p, 1986 r., wiśniowy, deska rozdz. od Fiata 126p 
el, lakierowany w 2001 r., garażowany, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, przegląd do 01.2002 r, - 1.500 zł. Iwiny, 
gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-93-27 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, - 1.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-43 
FIAT 126p, 1986 r., pomarańczowy, stan dobry, przegląd, 
nowe opony, • 900 zł. Legnica, tel. 076/850-22-35 
FIAT 126p, 1986 r., 86 tys. km, 650 ccm, E, kolor kremo
wy, oryg. przebieg, stan techn. b. dobry, lotnicze fotele, 
bez wypadku, nie wymaga napraw, zadbany, szerokie zde
rzaki, - 2.000 zł. Św idnica, tel. 0603/59-43-57, 
074/852-55-51
FIAT 126p, 1986 r., biały, przegląd do 03.2002 r., nowe 
opony, alum. felgi, lotnicze fotele, oryg. lakier, bez korozji, 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie stan dobry, garażo
wany, -1.950 zł. Złotniki Lubańskie, tel. 075/724-26-34 
FIAT 126p, 1986 r., 90 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, stan dobry, - 1.300 zł. Bolesław iec, tel. 
0602/85-37-64
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, przegląd do 11.2001 r., sze
rokie zderzaki, zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego 
typu, • 1.500 zł. Chwałków, gm. Marcinow ice, tel. 
074/850-43-87
FIAT 126p, 1986 r., 85 tys. km, 650 ccm, bordowy, stan b. 
dobry, po lakierowaniu, halogeny, nowa deska, zapłon w 
stacyjce, alternator, brak przeglądu, dmuchawa, szerokie 
zderzaki, ogrzew. tylna szyba, • 1.700 zł. Imbramowice, 
tel. 074/850-72-91
FIAT 126p, 1986 r., 87 tys. km, 650 ccm, żółty, tylna szyba 
ogrzewana, lotnicze fotele, halogeny, pasy bezwł., szero
ka deska rozdz., listwy drzwi, owiewki, alternator, H4, sil
nik - stan b. dobry, stan ogólny idealny, - 2.700 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0503/8946-46
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 652 ccm, pomarańczowy, 
garażowany, szeroka deska rozdz., stan b. dobry, fotele 
lotnicze (z przodu i z  tyłu), alternator, ważny przegląd i OC, 
• 1.390 zł. Lwówek Ś ląsk i, tel. 075/782-37-26, 
0600/18-17-59
FIAT 126p, 1986 r„ niebieski, karoseria z 1990 r., po po
prawkach lakierniczych, stan dobry, • 1.350 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-91-84
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, kolor groszkowy, stan dobry, 
ważny przegląd + PZU, alternator, bez korozji, zapłon w 
stacyjce, - 1.390 zł. Oława, tel. 0607/5047-07

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki, zawieszenia I silnika, - 1.900 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-60-98
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, obniżony, sporto
we dodatki • fotel, kierownica itp., hamulce tarczowe do 
poprawek, -1.100 zł. Pieszyce, tel. 0604/44-9847 
FIAT 126p, 1986 r., 56 tys. km, 650 ccm, jagodowy, do 
poprawek lakierniczych, szeroka deska, zapłon w stacyj
ce, alternator, • 1.300 zł. Anna Siemicka, 58-522 Siedlę- 
cin, gm. Jeżów Sudecki, ul. Nadbrzeżna 11 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, kość słoniowa, zapłon w sta
cyjce, alternator, lotnicze fotele, po remoncie silnika, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, • 1.600 zł. Strzegom, tel. 
074/649-32-34, 0607/55-39-85 
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, do re
montu tylne błotniki, - 600 zł. Taczalin, gm. Legnickie Pole, 
tel. 076/858-20-37
FIAT 126p, 1986 r., 42 tys. km, 652 cćm, granatowy, drob
ne ślady korozji, wstawiony nowy silnik w 1993 r, • 1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/348-06-67, 0608/10-68-83 
FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, po re
moncie kapitalnym, zarejestrowany, przegląd do 02.2002 
r., .na chodzie", RM, -1.200 zł. Wrocław, tel. 353-90-51 
FIAT 126p, 1986 r., zielony, deska rozdz. nowego typu, 
lotnicze fotele, stan b. dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/50-52-18
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, szerokie zderzaki, de
ska rozdzielcza nowego typu, fotele z zagłówkami, pokrow
ce, nowy akumulator, stan opon dobry, ważny przegląd, ll 
właściciel, stan techniczny b. dobry, • 1.000 zł. Zdzieszo
wice, woj. opolskie, tel. 077/484-77-19 po godz. 21, 
0606/89-56-27
FIAT 126p, 1986/87 r., 76 tys. km, 650 ccm, szary, szero
ka deska rozdz., zapłon w stacyjce, alternator, szerokie zde
rzaki, lotnicze fotele, stan dobry, • 1.600 zL Bielawa, tel. 
074/833-75-92
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, alter
nator, koła 13", nowe opony, • 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-7348
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, kolor groszkowy, duża 
deska rozdzielcza, hdk, bagażnik, przegląd do 02.2002 r., 
w ciągłej eksploatacji, - 1.550 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-33-16
FIAT 126p, 1986/87 r., 116 tys. km, 650 ccm, żółty, II wła
ściciel, garażowany, po remoncie blacharki, rozkładane 
fotele, hak, przegląd do 02.2002 r, - 1.550 zł. Racławice 
śl., gm. Głogówek, tel. 077/437-58-01 
FIAT 126p, 1986/90 r., czerwony, stan b. dobry, lotnicze 
fotele, deska rozdz. nowego typu, szerokie zderzaki, pasy 
bezwł., alternator, tylna szyba ogrzewana, nowe amorty
zatory, - 1.900 zł. Jaroszówka, tel. 076/846-66-93, 
0604/56-57-75
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, szerokie zderzaki, 
licznik nowego typu, zarejestrowany do 02.2002 r , po re
moncie silnika i przedniego zawieszenia, • 1.700 zł lub za
mienię na osobowy, większy. Głubczyce, tel. 077/485-96-02 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, po re
moncie blacharki, - 2.000 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/399-77-57
FIAT 126p, 1987 r., 63 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, 
stan dobry, przegląd do 10.2001 r, - 1.300 zł. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-51-32 po godz. 16 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna stan dobry, - 800 zł 
lub zamienię na Fiata 125p, Poloneza. Nowogród Bobrzań
ski, tel. 068/321-60-65, 0607/34-91-56 
FIAT 126p, 1987 r., 30 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan 
dobry, po remoncie silnika, karoseria po małych popraw
kach, po wymianie podłogi, przegląd do 01.2002 r, • 1.100 
zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdz. no
wego typu, lotnicze fotele, pasy bezwł., RO, tylna szyba 
ogrzewana, blacharka do poprawek, - 850 zł. Rawicz, tel. 
0604/82-70-50
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, stan dobry, - 2.000 zł, za
mienię na Zuka, z  plandeką, stan dobry, od 1988 r. Zaprę- 
żyn, gm. Długołęka, tel. 071/399-77-57 
FIAT 126p, 1987 r. po remoncie silnika i skrzyni b., stan 
dobry, lotnicze fotele, - 2.300 zł. ., gm. Złotoryja, tel. 
0604/1741-12
FIAT 126p, 1987 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, alter
nator, części, przegląd do 03.2002 r, • 1.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-28-35
FIAT 126p, 1987 r , 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, 
listwy boczne, gruba kierownica, duży licznik, zapłon w sta
cyjce, aktualny przegląd i OC, na białych tablicach, stan 
dobry, -1.400 zł. Brzeg, tel. 0008/57-38-92 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, 
po remoncie skrzyni biegów i zawieszeń, nowe opony, lot
nicze fotele, żarówki H4, szeroka deska rozdz., zadbany, 
stan dobry, - 2.000 zł. Dzierżoniów, Wrocław, tel. 
074/831-96-64, 071/357-51-75 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, deska 
rozdzielcza nowego typu, alternator, nowy akumulator 
(gwarancja), pasy bezwł., po remoncie silnika, RM, -1.700 
zł. Grodków, tel. 077/41540-24 
FIAT 126p, 1987 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, ciemny, 
niebieski, po kapitalnym remoncie blacharki, lakierowaniu, 
nowa skrzynia biegów, lotnicze fotele, dmuchawa, uchylne 
szyby, szerokie zderzaki, oznakowany, alarm + 2 piloty, waż
ne opłaty i przegląd, - 2.500 zł lub zamienię na VW Golfa I, 
Po loneza Caro. Jed lina Zdrój, tel. 074/845-51-48, 
845-56-54
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, alternator, duża de
ska, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, stan b. dobry, -1.980 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 0605/32-69-00 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska 
rozdz., alternator, przegląd do 2002 r., garażowany, -1.700 
zł. Milicz, tel. 071/384-82-94, 0607/23-61-18 
FIAT 126p, 1987 r. alternator, zapłon w stacyjce, po re
moncie silnika, stan dobry, - 1.700 zł. Mysłaków,'gm. Mar
cinowice, tel. 074/850-57-84
FIAT 126p, 1987 r. lotnicze fotele, radio + kolumny, nowa 
deska rozdzielcza, nowy akumulator i 2 opony, -1.400 zł. 
Oława, tel. 071/313-83-23
FIAT 126p, 1987 r., 30 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan 
dobry, po remoncie silnika, po drobnym remoncie blachar
ki, wymieniona podłoga, konserwacja, garażowany, prze
gląd do 01.2002 r, -1.200 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, żółty, stan dobry, -1.700 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-70-98, 0605/62-03-24 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwohy, stan b. dobry, •
1.400 zł. Trzebnica, tel. 071/312-32-09, 0607/05-60-38 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, szeroka deska, dmu
chawa, lotnicze fotele, blacharka do poprawek, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 78449-56
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, alternator, szeroka półka, wysokie fotele, pasy bezwł., 
nowy lakier, po remoncie silnika i blacharki, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/03-79-00
FIAT 126p, 1987 r., 650^ccm, zielony, lotnicze fotele, nowe 
amortyzatory, skrzynia biegów po remoncie, nowa pompa 
hamulcowa, łańcuszek rozrządu, pierścienie, sprawny sil
nik, blacharka do poprawek, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
071/343-05-12
FIAT 126p, 1987/88 r.,.70 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
dobrze utrzymany, .lotnicze* fotele, nowy akumulator, opo
ny, szczęki hamulcowe, pierwsza rejestracja w 1988 r, -
2.000 zł. Opole, tel. 077/442-18-69 
FIAT 126p, 1987/88 r., czerwony, szeroka deska rozdz., 
hak, lotnicze fotele, konserwacja, - 1.950 zł. Wołów, tel. 
071/38946-38
FIAT 126p, 1987/88 r., 36 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie

lony, po remoncie blacharki i lakierowaniu, po wymianie 
układu hamulcowego, alternator, szeroka deska rozdz. i 
zderzaki, lotnicze fotele, ciemne szyby tylne, tylne szyby 
uchylane, alarm i centr. zamek + pilot, atrakc. wygląd, za
dbany, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/74-04-41, 
0503/74-0948
FIAT 126p, 1988 r, biały, stan b. dobry, lotnicze fotele, 
deska rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, • 1.950 zł. 
Gajków, tel. 071/318-52-66, 0603/3442-31 
FIAT 126p, 1988 r. nowe opony, • 1.950 zł. Pępowo, tel. 
065/573-68-04, 0604/5948-38 ‘
FIAT 126p, 1988 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony, li wła
ściciel, alum. felgi, remont kompl. przedniego zawiesże- 
nia, tylne szybki uchylne, szyba ogrzewana, konserwacja, 
nowa tapicerka, nowe światła, nadkola, ładny wygląd, - 
2.650 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-35 lub 0601/50-99-56 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, groszkowy, stan dobry, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 357-09-18 lub 0503/55-30-91 
FIAT 126p, 1988 r., 90 tys. km, 650 ccm, żółty, nowe opo
ny, deska rozdzielcza nowego typu, przegląd do 03.2002 
r, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 336-36-38 lub 0607/33-72-21 
FIAT 126p, 1988 r., 7Q tys. km, 650 ccm, seledynowy, oryg. 
przebieg, stan b. dobry, zapłon w stacyjce, alternator, sze
rokie zderzaki, przegląd do 2002 r., lotnicze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, 2 dodatkowe opony zimowe z  felgami, 
bagażnik dachowy, pasy bezwł,, stale garażowany, dużo 
części zapasowych, - 2.200 zł. Bielawa, tel. 074/83342-19 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, II właściciel, za
płon w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe nad
kola, pasy bezwł., po remoncie silnika, stan dobry, - 2.000 
zł lub zamienię na Opla Corsę, Kadetta, Forda Escorta, 
3.000. Bolesławiec, tel. 075/734-53-56, 0502/37-84-38 
FIAT 126p, 1988 r., 86 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, nowe opony, przegląd do 04.2002 r., II właściciel, 
stan dobry, -1.700 zł. Brzeg, tel. 077/411-33-28 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, ukł. kierowniczego, hamulcowego i zwrotnic, wy
mienione nadkola i zewn. elementy blacharki, szerokie zde
rzaki, listwy, pasy bezwł., lotnicze fotele, lakierowany, •
2.300 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-84 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska, 
zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, przegląd do
03.2002 r, -1.700 zł. Chełmsko Śl., tel. 075/742-27-84 
FIAT 126p, 1988 r., 84 tys. km, 652 ccm, zielony, alterna
tor, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, przegląd 
do 01.2002 r., stan dobry, • 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/25-32-05 po godz.18
FIAT 126p, 1988 r., 28 tys. km, 652 ccm, biały, - 1.800 zł. 
Jawor, tel. 076/870-54-18
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tyl
na szyba ogrzewana, żarówki H4, dużo nowych części, ga
rażowany, bez wypadku, ważny przegląd, blacharka do 
małych poprawek, - 1.700 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-69-33
FIAT 126p, 1988 r , 650 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki, przegląd do 04.2002 r, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-71-64
FIAT 126p, 1988 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, deska 
rozdzielcza nowego typu, nowy akumulator, alternator, za
płon w stacyjce, zadbany, wymiana karoserii w roku 1991, 
pełna dokumentacja, -1.600 zł. Kłodzko, tel. 0603/1942-71 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, 4 nowe opony, po dia
gnostyce silnika, przegląd do 02.2002 r , po wymianie ole-. 
ju, stan ogólny b. dobry, dużo dodatków, blokada zapłonu, 
RO Sony, lotnicze fotele, pasy bezwł, - 2.500 zł lub zamie
nię na tańszy, z dopłatą. Legnica, tel. 0606/92-51-61 
FIAT 126p, 1988 r., 75 tys. km, 650 ccm, żółty, zapłon w 
stacyjce, alternator, szeroka deska rozdz., tylna szyba 
ogrzewana, garażowany, stan dobry, • 2.000 zł. Lubań, tel. 
075/7224947
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, nowa 
deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, alternator, pasy 
bezwł., halogeny, lotnicze fotele, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, RM z RDS, zadbany, bez korozji, przegląd do
03.2002 r. - 2.300 zł. Lubin, tel. 0603/17-79-30
FIAT 126p, 1988 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, -
2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0504/95-53-15 
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, pustyn
na zieleń, szeroka deska rozdzielcza, zimowe opony, nowy 
akumulator, klocki hamulcowe, garażowany, • 1.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-77-17, 0604/16-65-77 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, szer. deska roz
dzielcza, lotnicze fotele, nowe opony, alternator, pasy bez
władnościowe, nowy akumulator, zarejestrowany, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Polkowice, tel. 076/749-64-87 
FIAT 126p, 1988 r., - 1.000 zł. Rogoż, gm. Wisznia Mała, 
tel. 071/387-80-84
FIAT 126p BIS, 1988 r., 703 ccm, czerwony, nowy gażnik i 
amortyzatory, przegląd do 07.2001 r, - 1.300 zł lub zamie
nię na Skodę 105, do 900 zł, z  przeglądem. Wiązów, tel. 
071/393-13-38
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółto-czerwony, przegląd do
02.2002 r., wzmocniony silnik, obniżony, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, po remoncie zawieszenia, stan b. do
bry, - 3.500 zł lub zamienię na inny, do '1300 ccm, rajdowy, 
w tej cenie. Wrocław, tel. 0606/7CM2-36
FIAT 126p, 1988 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz, 
- 1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, nowe opony, deska rozdz. nowego typu, lotnicze fote
le, zapłon w stacyjce, alternator, po remoncie silnika, stan 
b. dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15 N ,  .
FIAT 126p, 1988 r., zielony, stan dobry, zarejestrowany, 
tylna szyba ogrzewana, boczne uchylane, reg. prędkość 
wycieraczek, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0501/84-26-79
FjAT 126p FL, 1988 r., 76 tys^km, 650 ccm, kolor groszko
wy, alternator, II właściciel, nowe opony i akumulator, lotni
cze fotele, halogeny, szerokie zderzaki, alarm, radio + 4 
głośniki, dmuchawa, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/787-77-11
FIAT 126p, 1988 x., niebieski, składak, przegląd do 2002 
r., do malowania, stan tech. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/328-31-02, 0607/62-25-19 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, jasnogroszkowy, 
lotnicze fotele, rozkładane, nadkola od nowości, garażo
wany, pełny lifting, zapłon w stacyjce, RO, pokrowce, wła
ściciel niepalący, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/69*83-12
FIAT 126p, 1988/89 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, bia
ły, nowa deska rozdzielcza, alternator, dmuchawa, stan 
dobry, • 2.300 zł. Bielawa, tel. 074/834-05-91 
FIAT 126p, 1988/89 r., 90 tys. km, 650 ccm, groszkowy, 
zapłon w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe 
nadkola, 4 nowe opony, szerokie zderzaki, dmuchawa, po 
remoncie siln ika i zawieszenia, • 2.600 zł. Żary, tel. 
068/374-91-95, 0604/59-60-95 
FIAT 126p, 1989 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, przegląd do 09.2001 r., pilnie, -
1.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-2743 
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, niebieski, szero
kie zderzaki, nowy akumulator, nowe opony, przegląd do
12.2001 r., stan dobry, • 2.000 zł lub zamienię na młodsze
go Fiata 126p, z dopłatą do 1200 zł. Krzewie Wielkie, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0604/52-34-18 
FIAT 126p, 1989 r., granatowy, stan idealny, • 2.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/11-45-96 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdzielcza 
nowego typu, • 2.200 zł. Świdnica, tel. 0608/65-74-44 
FIAT 126ft 1989 r., 77 tys. km, 650 ccm, granatowy, stan 
dobry, pełny lifting, RM, po remoncie silnika i blacharki

(1999 r.), roczne opony, przegląd aktualny do 01.2002 r, -
2.000 zł lub zamienię na uszkodzonego Fiata Uno, z doku
mentacją. Świdnica, tel. 0609/64-37-39 *
FIAT 126p’EL, 1989 r., 18 tys. km, 650 ccm, biały, pełny 
lifting, po remoncie kapitalnym silnika, nadwozie i stan 
techn. idealny, lotnicze fotele, RO, hak, bagażnik dacho
wy, ważny przegląd i OC, • 2.550 zł lub zamienię na tańszy 
np. Fiata 126p. Walim, tel. 074/845-75-05 
FIAT 126p, 1989 r., 85 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, stan dobry, II właściciel, • 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/324-11-07
FIAT 126p, 1989 r., 67 tys. km, 650 ccm, perłowobordowy 
metalic, nowy akumulator (gwarancja), lotnicze fotele, de
ska rozdz. nowego typu, alternator, - 2.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-3147.
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, garażowany, alternator, lotnicze fotele, nadkola, •
2.500 zł. Bolków, tel. 075/741-36-20, 0605/1045-62 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. 
dobry, tapicerka z materiału, 5 nowych opon, ciemne, uchyl
ne tylne boczne szyby, sportowa kierownica, trzecie świa
tło .stop*, odcięcie zapłonu, sportowe nakładki na pedały, 
fotele lotnicze (kubełkowe), głośniki Boschman + gwizdki, 
ekonomiczny, dmuchawa, zapłon w stacyjce, wupex • 3.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/83146-36, 0503/72-12-99 
FIAT 126p, 1989 r., 77 tys. km, 650 ccm, kremowy, pełny 
lifting, przegląd do 2002 r., tylna szyba ogrzew., RM, stan 
dobry, - 2.200 zł. Głogów, tel. 076/834-34-12 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, alternator, konser
wacja, nowe opony, akumulator (gwarancja), garażowany, 
tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 2.200 zł. Gościęci- 
ce, gm. Strzelin, tel. 0604/34-66-28 
FIAT 126p, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, ga
rażowany, nowy akumulator, fotele lotnicze, halogeny, ba
gażnik, przegląd do 11.2001 r., stan techn. dobry, • 1.900 
zł. Granowice, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/88745-94 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, pasy 
bezwł., nowe opony, stan b. dobry, - 2.150 zł lub zamienię 
na Simsona po 1987 r.. Jakuszowa, tel. 076/870-12-10 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, 
deska rozdz. nowego typu, stan dobry, w ciągłej eksplo
atacji, • 2.000 zł lub zamienię na Poloneza, Ladę Samarę, 
z inst. gazową. Kępno, tel. 0605/52-79-78 
FIAT 126p, 1989 r, 90 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotni
cze fotele, alternator, żarówki H4, zapłon w stacyjce, tylna 
szyba ogrzewana, dmuchawa, stan dobry, zadbany, prze
gląd do 12.2001 r, - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/854-82-12 
FIAT 126p, 1989 r., 86 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, szeroka deska, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., sze
rokie zderzaki, ciemne tylne lampy, dodatkowe światło 
.stop", po remoncie zwrotnic, stan blacharki i silnika b. do
bry, zadbany, garażowany, - 2.000 zł. Leśna, tel. 
0607/2740-54
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, benzyna, żółty, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, alternator, nowy rozrząd, garażo
wany, stan dobry, -1.850 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-32 
FIAT 126p, 1989 r. stan średni, - 1.550 zł lub zamienię. 
Świdnica, lei. 074/853-47-60. 0603/99-77-90 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan idealny, al
ternator, szeroka deska rozdz., lampy H4, immobilizer, lot
nicze fotele, dmuchawa, szerokie zderzaki, dodatkowe 
światło .stop’ , - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-31 
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys. km, 652 ccm, benzyna, czer
wony, alternator, hak, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, 
zwrotnice po regeneracji, dobre opony, tylna szyba ogrze
wana, stan silnika dobry, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 
Uno w tej cenie. Wiązów, tel. 0602/4947-91 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 75 tys. km, niebieski, stan dobry, -
2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-89 
FIAT 126p, 1989 r., 71 tyś. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
pełny lifting, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989 r., biały, lotnicze fotele, akumulator 
(gwarancja), nowe opony, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
0605/08-5646
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, nowe opony, bez korozji, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
353-73-10
FIAT 126p, 1989 r., 40 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-14-54, 0502/65-07-02 
FIAT 126p BIS, 1989 r.t 85 tys. km, 703 ccm, biały akrylo
wy, po lakierowaniu i remoncie silnika, lotnicze fotele, uchyl
ne tylne szyby, dodatkowe halogeny, stan idealny, zadba
ny, garażowany, nowe opony - 3.500 zł lub zamienię na 
uszkodzonego BMW 323,316,1982-86 r. albo na Polone
za Caro. Żórawina, tel. 071/316-52-31, 0608/55-10-17 
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, morski, pełny lifting, al
ternator, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, • 1.900 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, fotele lotnicze, nowe zwrotnice i teleskopy, bagaż
nik dachowy, RM, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewa
na, koła 13", garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 2.550 
zł. Ruszów, tel. 075/77143-84 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, kolor groszkowy, lotni
cze fotele, ciemne szyby tylne, halogeny, żarówki H4, spo
iler, dodatkowe światło .stop", plastikowe nadkola, gara
żowany, stan b. dobry, - 3.200 zł. Sobótka, tel. 
071/316-20-05
FIAT 126p, 1990 r., biały, w dobrym stanie, przegląd do
01.2002 r, - 2.500 zł. Opole, tel. 077/412-19-36 
FIAT 126p, 1990 r. oryg. lakier, nadkola, garażowany, -
2.300 zł. Polakowice, gm. Żórawina, tel. 071/302-75-88 
FIAT 126p, 1990 r., 46 tys. km, czerwony, nowe opony, 
lotnicze fotele, garażowany, konserwacja, tylna szyba 
ogrzewana, po remoncie silnika, dmuchawa, nadkola, stan 
b. dobry, przegląd do 31.08.2001 r., żarówki H4, • 2.700 zł. 
Zielenice, tel. 071/796-11-61
FIAT 126p, 1990 r.. 95 tys. km, 650 ccm, seledynowy, sze
rokie zderzaki, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, szy
berdach, tylne szyby uchylane, zapłon w stacyjce, -1.800 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-85-02 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 82 tys. km, 703 ccm, benzyna, 
biały, po kapit. remoncie silnika i podwozia, fotele lotnicze 
oraz tapicerka nowe, nowy gażnik, pompa paliwa, tłoki, aku
mulator, nowe opony i felgi, przegląd do 12.01.2002 r., stan 
b. dobry, - 2.800 zł. Głogów, tel. 076/833-45-61, 
0600/42-65-11
FIAT 126p, 1990 r., 87 tys. km, 650 ccm, biały, pełny li
fting, stan silnika b. dobry, nowe hamulce, opony w stanie 
stan b. dobrym, tylne szyby uchylane/dmuchawa, kołpaki, 
listwy ozdobne, pokrowce, pasy bezwł., zarejestrowany, 
zadbany, - 2.600 zł. Grodków, tel. 0503/78-17-78 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, biały, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, - 2.100 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/84-28-89 
FIAT 126p FL, 1990 r., 67 tys. km, 650 ccm, niebieski, ga
rażowany, lotnicze siedzenia, dmuchawa, szeroka deska, 
tylna szyba ogrzewana, roczny resor i akumulator, szero
kie zderzaki, listwy boczne, rozruch stacyjka, przegląd do 
2002 r., stan b. dobry, • 2.650 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-8546
FIAT 126p, 1990 r., 64 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, zadbany, garażowany, dmuchawa, al
ternator, zapłon w stacyjce, RO, oryginalny lakier, bez wy
padku, • 2.900 zł. Legnica, tel. 0606/41-01-57 
FIAT 126p, 1990 r., 46 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nadkola, konser
wacja, po remoncie silnika (rachunki), 2 nowe opony, aku
mulator i resor, H 4 , *2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-73-21, 
0606/6145-30
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, oryginalny lakier, 
szerokie zderzaki, dmuchawa, tylne szyby uchylane, za

płon w stacyjce, pełny lifting, • 2.600 zł. Lawszowa, tel. 
075/732-11-17
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, szeroka deska, roz
ruch w stacyjce, nadkola, lakierowane zderzaki, H 4, lot
ka, RO i głośniki, owiewki, - 2.500 zł. Pątnów Legnicki, gm. 
Kunice, tel. 076/852-59-53, 0608/67-5147 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 703 ccm, benzyna, jasnozielony, 
II właściciel, garażowany, po remoncie kapitalnym silnika, 
dużo nowych części, konserwacja, plastikowe nadkola (od 
nowości), fotele lotnicze, RM, bez korozji, atrakc. wygląd, 
zadbany, - 2.490 zł. Przemków, tel. 076/831-91-06, 
0605/51*81-54
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, biały, stan dobry, lotni
cze fotele, welurowa tapicerka, • 1.600 zł. Szczepanów, 
tel. 074/850-7947
FIAT 126p BIS, 1990 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzyna,
czerwony, po remoncie zwrotnic, nowa przekładnia listwo-
wa, 2 opony na gwarancji, nowy akumulator, stan idealny,
- 2.000 zł. Świdnica, tel. 0609/49-88-58
FIAT 126p BIS, 1990 r., 703 ccm, jasnozielony, lotnicze
fotele, dużo nowych części - 2.000 zł. Świdnica, tel.
0605/22-22-20
FIAT 126p, 1990 r., 101 tys. km, 650 ccm, czerwony, alter
nator, tylne szyby uchylane, deska rozdz. nowego typu, 
dużo nowych częśc i, - 2.600 zł. Św iebodzice, tel. 
074/854-34-71
FIAT 126p, 1990 r., zielony, stan b. dobry; - 2.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-1047
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, pełny 
lifting, szerokie zderzaki, tylne szyby uchylane, dmucha
wa, lotnicze fotele, pasy bezwł., szeroki licznik, nowy aku
mulator (gwarancja), nowy rozrząd i teleskopy, • 2.700 zł 
lub zamienię na inny, dopłata 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-1643
FIAT 126p BIS, 1990 r., 12 tys. km, 700 ccm, czerwony, po 
remoncie silnika i zawieszenia, RO Philips, bez korozji, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Węgliniec, tel. 075/778-03-38 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, blacharka do
bra, silnik i skrzynia biegów b. dobre, lotnicze fotele, waż
ny przegląd i OC, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1990 r., 594 ccm, biały, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/57-59-66
FIAT 126p BIS, 1990 r., 72 tys. km, 703 ccm, benzyna, 
kanarkowy, stan b. dobry, lotnicze fotele, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1990/91 r., 106 tys. km, 650 ccm, E, biały, po 
remoncie silnika, nowe opony (gwarancja), lotnicze fotele, 
halogeny, głośniki, ciemne tylne szyby, żaluzja, tylna szy
ba ogrzewana, przegląd do 12.2001 r, - 2.700 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-78-12
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm, biały, garażowany, kon- 
seiwacja, po remoncie ukł. kierowniczego i rozrządu, stan 
b. dobry, - 2.700 zł. Chwałków, tel. 074/850-44-96, 
090/65-96-36
FIAT 126p, 1990/91 r, 78 tys. km, 650 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, zapłon w stacyjce, nowe opony, szerokie 
zderzak i, atrakc. wygląd, - 3.200 zł. Lubań, tel. 
075/724-13-04
FIAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, biały, konserwa
cja, zapłon w stacyjce, stan blacharki dobry, tylna szyba 
ogrzewana, żarówki H4, lotnicze fotele (rozkładane), tylna 
kanapa z zagłówkami, listwy boczne, garażowany, - 2.850 
zł. Domaniów, tel. 071/302-70-60 
FIAT 126p’, 1991 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, w dobrym 
stanie, garażowany, nowe opony, - 2.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-84-14
FIAT 126p, 1991 r., 82 tys. km, 600 ccm, benzyna, seledy
nowy, I właściciel, garażowany, pasy bezwł., fotele lotni
cze, tylna szyba ogrzewana, spoiler z  tyłu, dodatkowe świa
tło .stop", halogeny, stan b. dobry, - 3.500 zl. Modlęcin, 
gm. Strzegom, tel. 074/855-72-51 
FIAT 126p, 1991 r., 50 tys. km, seledynowy, stan silnika 
dobry, do lekkich poprawek blacharskich, - 2.000 zł. Wał
brzych, tel. 0502/34-65-89 lub 074/842-22-09 
FIAT 126p, 1991 r., 64 tys. km, 652 ccm, zielony, stan techn. 
idealny, przegląd do 12.01.2002, dużo nowych części, -
3.100 zł. Wrocław, tel. 787-35-93 
FIAT 126p, 1991 r., 130 tys. km, 650 ccm, kolor kremowy, 
stan dobry, - 2.100 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-74 
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, tylne szyby 
uchylane, pasy bezwładnościowe, nowe tylne opony, ga
rażowany, RO, • 3.000 zł. Jakubowo Lubińskie, tel. 
076/818-32-98
FIAT 126p, 1991 r., zielony, przegląd do 3.2002 r., stan 
dobry, • 3.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-51-02 
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm, kość słoniowa, II 
właściciel, garażowany, alternator, zapłon w stacyjce, tyl
na szyba ogrzew., przegląd do 02.2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, • 2.800 zł. Je len ia Góra, tel. 
075/761-22-00
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, • 2.900 zł lub zamienię na- 
Forda Sierrę w tej cenie. Lwówek śląski, tel. 075/647-76-88. 
0605/85-69-77
FIAT 126p, 1991 r., 51 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, oryginalny, pełny FL, zapłon w stacyjce, alternator, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, kubełkowe fotele, nowy 
akumulator i opony, po remoncie silnika, skrzyni, zawie
szenia, hamulców i ukł. kierowniczego, stan b. dobry lakie
ru, -3.100 zł. Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0608/84-5845 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 600 ccm, zielony, stan do
bry, - 3.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-18-11 
FIAT 126p, 1991 r., niebieski, • 3.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-7545
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po re
moncie silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumula
tor, - 2.600 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/39040-34 
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czeiwony, stan 
dobry, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylane, - 3.000 zł (możliwa zamiana na młodszy rocz
nik). Wałbrzych, tel. 074/847-8443, 0606/18-82-24 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, fotele 
lotnicze, dodatkowe opony zimowe, przegląd do 12.2001 
r., nowy akumulator, po remoncie silnika i zawieszenia, za
dbany, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
FIAT 126p, 1991 r., 50 tys. km, 652 ccm, biały, przegląd 
do 07.2001 r., OC, szerokie zderzaki, koła 13”, • 2.800 zł 
lub zamienię na motorower Simson S  51, MZ ETZ 150, 
251 E. Wiechlice, tel. 068/376-76-30 
FIAT 126p, 1991 r., 93 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan 
dobry, lotnicze fotele, alarm, nowy akumulator, zapłon w 
stacyjce, dmuchawa, ważny przegląd i OC, • 2.300 zł. Wro
cław, tel. 071/36447-16
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, II właściciel, po re
moncie układu kierowniczego, dmuchawa, alternator, za
płon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20, 0607/82-9745 
FIAT 126p, 1991 r., 84 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, składak, blacharka do małych poprawek, stan do
bry, pilnie, -1.700 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-26-56 
FIAT 126p, 1991/92 r., czerwony, garażowany, pełny lifting, 
oznakowany, - 2.600 zł. Lubiatów, tel. 077/431-4842 
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, zielony, wysokie fotele, 
centr. zamek, stan dobry, - 2.800 zł. Prusy, tel. 
071/392-60-03 -
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, 
dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, 
stan b. dobry, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po 
godz. 20, 0607/82-9745
FIAT 126p, 1992 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony, II wła
ściciel, bez wypadku, lotnicze fotele, pasy bezwł., stan b. 
dobry. - 3.480 zł. Lubin. tel. 076/846-30-99.0603/27-02-09
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FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów, zwrotnic, hamulców, sprzęgła, roz
rządu, oznakowany, plastikowe nadkola, garażowany, za
dbany, oryg. lakier, nowe opony 2 szt., nowy akumulator 
lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, dmuchawa, stan b. do
bry, - 3.400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p, 1992 r., biały, II właściciel, bez wypadku, oryg. 
lakier, nowe opony i akumulator, lotnicze fotele, • 3.900 zl. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
FIAT 126p, 1992 r., 30 tys. km, 650 ccm, zielony, - 3.100 
zł. Jelenia Góra, tel. 0501/08-04-08 
FIAT 126p, 1992 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, zadbany, pasy bezwładnościowe z przodu i z tyłu, 
tylna szyba ogrzew., alternator, nowe opony, - 3.200 zł. 
Kamienica, tel. 0606/24-21-46 
FIAT 126p FL, 1992 r., 64 tys. km, turkusowy, stan b. do
bry, nowe opony, garażowany • 3.200 zł. Sebastian, Nowe 
Miasteczko, tel. 0606/31-72-20,068/388-83-29 po godz. 18 
FIAT 126p, 1992 r.. 80 tys. km, zielony, stan dobry, - 3.300 
zł. Nowy Browieniec 134, gm. Lubrza k. Prudnika, tel. 
077/437-65-05
FIAT 126p, 1992 r., 72 tys. km, zielony, po remoncie, -
3.000 zł. Osła, tel. 076/817-30-79 
FIAT 126p, 1992 r.. 52 tys. km, czerwony, tylna szyba ogrze
wana, plastikowe nadkola, welurowa tapicerka, rozkł. fote
le, pasy bezwł., tylne szyby uchylane, • 3.200 zł. Piechowi
ce, tel. 075/761-22-22
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, tylny spoiler z świa
tłem .stop”, stan blacharki b. dobry, fotele lotnicze, stan 
silnika dobry, żarówki H4, zadbany, - 3.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-02-69
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, - 3.200
zł. Wrocław, tel. 071/325-16-51
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, czerwony, stan b. dobry,
garażowany, lotnicze fotele, • 2.700 zł. Złotoryja, tel.
076/878-66-14
FIAT 126p, 1993 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, ga
rażowany, konserwacja, tyły spoiler pod uszczelką, nakładki 
na pasy, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -4.200 
zł. Robert Szlaga, 57-122 Kuropatnik 65, gm. Strzelin 
FIAT 126p, 1993 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, za
dbany, garażowany, dużo nowych części - 3 900 zł lub za
mienię na inny, do 14 000 zł. Strzelin, tel. 0606/21-95-33 
FIAT 126p, 1993 r., 78 tys. km, 650 ccm, czeiwony, oryg. 
lakier, faktura zakupu, lotnicze fotele, bagażnik dachowy, 
dmuchawa, pasy bezwł. z przodu i z  tyłu, nowy akumula
tor, stan b. dobry, • 3.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/324-10-18, 0603/77-90-48 
FIAT 126p, 1993 r., 70 tys. km, turkusowy, nowe tylne opo
ny, garażowany, stan dobry, - 3.700 zł. Gołębice, gm. Dzia
dowa Kłoda, tel. 062/785-12-49 >
FIAT 126p CABRIO, 1993 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwo
ny metalic, fabryczny, zderzaki w kolorze nadwozia, pasy z 
tyłu, garażowany, konserwacja, rozkładane fotele, żarówki 
H-4, białe kierunkowskazy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Ja- 
nuszkowice, gm. Zdzieszowice, tel. 0604/38-97-38 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie kapitalnym, oszczędny, RM + głośniki, - 3.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-70-70
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, zielony, tylne szyby uchyla
ne, tylna szyba ogrzewana, nadkola, pasy bezwł. z tyłu i 
przodu, oznakowany, rozkł. siedzenia z zagłówkami, pełny 
lifting, stan b. dobry, - 3.200 zł. Nysa, tel. 077/448-37-57, 
0604/09-16-43
FIAT 126p EL, 1993 r., 77 tys. km, 650 ccm, zielony, II 
właściciel, garażowany, stan dobry, alarm, oznakowany, za
główki, dmuchawa, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, 
nowy akumulator, nowe opony, • 3.600 zł. Oleśnica, tel 
071/314-14-06 po godz. 16, 0606/80-72-44 
FIAT 126p FL, 1993 r., 41 tys. km, 650 ccm, czeiwony, 
właściciel, oryginalny lakier, bez korozji, garażowany, pla 
stikowe nadkola, alarm z  pilotem, rozkładane fotele, ter
mowentylator, ogrzewana tylna szyba, zadbany, ważny 
przeg ląd, stan b. dobry, • 3.950 zł. Wrocław, tel 
071/324-90-01
FIAT 126p, 1993/94 r., 90 tys. km, biały, lotnicze fotele 
uchylne tylne szyby, RO, stan dobry, - 3.000 zł. Bielawa 
tel. 074/833-71-19
FIAT 126p el, 1994 r., 650 ccm, czerwony, RM, blokada 
skrzyni biegów, dmuchawa, pasy bezwł., tylne szyby uchy
lane, żarówki H4, plastikowe nadkola, przegląd do 03.2002 
r, • 4.400 zł. Leśna, tel. 075/724-21-79 
FIAT 126p EL, 1994 r., 35 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, oryg. przebieg, plastikowe nadkładki na progi, kon
serwacja, przegląd do 20.07.2001 r., stan b. dobry, tylne 
szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, oznakowany •
4.500 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-42 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska 
rozdz., zapłon w stacyjce, dmuchawa, zagłówki, oryginal
ny przebieg, zadbany, stan techn. b. dobry, nowy akumu
lator, atrakc. wygląd, - 3.400 zł. Polkow ice, tel. 
076/845-47-89
FIAT 126p EL, 1994 r., 47 tys. km, niebieski, RM, oznako
wany, alarm, immobilizer, stan b. dobry, - 4.500 zł lub za
mienię na Fiata Cinquecento, z dopłatą. Świebodzice, tel. 
074/854-65-15
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy 
akumulator, sprzęgło i pasek rozrządu, oryg. lakier, RO + 
głośniki, konserwacja, nadkola, tylna szyba ogrzewana, 
stan b. dobry, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-74 
FIAT-126p EL, 1994 r., 35 tys/km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, oryg. przebieg, plastikowe nadkola, nakładki na progi, 
konserwacja, przegląd do 20.07.2001 r., stan b. dobry, tyl
ne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
• 4.500 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-42 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, biały, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, nowe opony, dmu
chawa, nowy układ wydechowy, wnętrze w kolorze jasno
szarym, rozkładane fotele, - 3.650 zł lub zamienię na For
da, VW, z dopłatą do 4.000 zł. Nowa Świdnica, gm. Olszy
na Lub., tel. 0605/38-25-59
FIAT 126p, 1994 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, konserwacja, nadkola, nowy akumula
tor, bez wypadku, stan b. dobry, - 4.100 zł. Pruszków k. 
Opola, tel. 077/464-82-06
FIAT 126p EL, 1994 r., 77 tys. km, 650 ccm, turkusowy, 
przegląd do 03.2002 r, - 4.300 zł. Skoroszyce, tel. 
077/431-84-41
FIAT 126p, 1994 r., 58 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna 
szyba ogrzewana, blokada skrzyni biegów, dmuchawa, 
oznakowany, tylne szyby uchylane, garażowany, zadbany, 
- 3.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-61-26, 0604/25-95-77 
FIAT 126p, 1994 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, bez 
wypadku, oryg. lakier, garażowany, tylne szyby uchylane, 
wersja eksportowa, tylne pasy, zadbany, nie wymaga na
praw, - 3.900 zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, garażowany, lotnicze fotele, - 5.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-76-09, 0606/80-78-45 
FIAT 126p EL CABRIO, 1994/95 r„ 65 tys. km, 650 ccm, 
benzyna, czerwony metalic, lotnicze fotele, konseiwacja, 
centr. zamek, stan idealny, - 5.500 zł. Tarnów Opolski, tel. 
0607/53-68-89
FIAT 126p, 1995 r., żółty, nadkola, szyberdach, Mul-T-Lock, 
nowe opony, * 4.600 zł. Wrocław, tel. 0603/52-88-17 
FIAT 126p FL, 1995 r., 49 tys. km, zielony, stan b. dobry, -
4.900 z ł . ., gm. Lubin, tel. 0608/52-47-82 
FIAT 126p EL, 1995 r., 72 tys. km, 652 ccm, zielony, stan 
dobry, - 4.000 zł. Lubiatów, tel. 0606/85-18-56 
FIAT 126p EL, 1995 r., 40 tys. km, żółty, stan b. dobry, 
tylne szyby uchylne, nowe bębny, hamulce i akumulator, -
4.700 zł. Lubin, tel. 076/749-85-53, 0603/18-37-78

FIAT 126p EL, 1995 r., 64 tys. km, żółty, (Właściciel, • 4.200 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-40-35 
FIAT 126p EL, 1995 r., zielony, nowe opony, lotnicze fote
le, przegląd do 04.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 4.800 
zł. Oława. tel. 071/313-00-12 
FIAT 126p EL, 1995 r., 80 tys. km, czerwony, pełne wypo
sażenie, nowe amortyzatory i akumulator, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry, • 4.700 zł. Świdnica, tel. 
074/640-25-83
FIAT 126p EL, 1995 r., 61 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie
lony, alarm + pilot, przegląd do 03.2002 r., stan techn. b. 
dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-66-18 
FIAT 126p, 1995 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, lotnicze fotele, nowe opony, blokada, hak, nadko
la, bagażnik na narty, zimowe opony, nowe bębny i szczę
ki, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-79-91 
FIAT 126p EL, 1995 r, 60 tys. km, 650 ccm, zielony, alarm, 
Mul-T-Lock, bagażnik dachowy, hak, oznakowany, wyso
kie fotele rozkładane, tylna szyba ogrzewana, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0502/04-09-01
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 8 tys. km, czerwony, - 4.500 zł. 
Grodków, tel. 0600/37-24-21
FIAT 126p elx, 1996 r., 49 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
lotnicze fotele, szyberdach, tylne szyby uchylane, tylna 
szyba ogrzewana, głośniki, garażowany, przegląd do
04.2002 r., konseiwacja, - 5.400 zł. Nowa Cerekwią, gm. 
Kietrz, tel. 077/485-18-31, 0606/45-40-52
FIAT 126p el, 1996 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, ga
rażowany, immobilizer, nowe opony, tylne szyby uchylane, 
RO, • 6.200 zł. Przemęt, woj. leszczyńsk ie , tel. 
0606/83-84-42
FIAT 126p EL, 1996 r., 49 tys. km. zielony, oznakowany, 
pasy bezwł., tylne szyby uchylane, nowe opony tylne, nowy 
akumulator (gwarancja), przegląd do 03.2002 r., kierowca 
niepalący, atrakc. wygląd, - 5.800 zł. Roztoka, tel. 
074/850-92-28 po godz. 15.30 
FIAT 126p EL, 1996 r., 66 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
rozkładane fotele lotnicze, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, plastikowe nadkola, tylne szyby uchylane, zadbany, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-34-56, 
0606/62-34-20
FIAT 126p EL, 1996 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek + pilot, nowy akumulator, RO, garażowany, 
dmuchawa, stan b. dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/57-78-76
FIAT 126p ELX, 1996 r., - 5.600 zł. ., gm. Bralin, tel. 
062/781-29-89
FIAT 126p el, 1996 r., 650 ccm, czerwony, garażowany, 
immobilizer, tylne szyby uchylne, oznakowany, pokrowce 
na siedzeniach, dmuchawa, bez wypadku, stan b. dobry, -
6.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/55-36-75 
FIAT 126p el, 1996 r., 46 tys. km, 650 ccm, biały, II właści
ciel, niepalący, garażowany, stan b. dobry, RM, immobili
zer, alarm, - 5.700 zł. Lubawka, tel. 0603/22-64-11, 
0603/47-19-43
FIAT 126p el, 1996 r., 33 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, 
pasy bezwładnościowe z przodu i z  tyłu, zagłówki, wenty
lator, tylna szyba ogrzewana, boczne uchylne, nowy aku
mulator, przegląd do 02.2002 r., PZU do 02.2001 r., plasti
kowe nadkola, zakonserwowany, nowy tłumik i układ ha
mulcowy, stan idealny, - 6.100 zl. Lwówek śląski, tej. 
0603/03-96-61
FIAT 126p el, 1996 r„  25 tys. km, 650 ccm, zielony, za
główki, stan b. dobry, - 5.200 zł. Obornjki śląskie, tel. 
071/310-11-70, 071/343-91-74 Wrocław 
FIAT 126p EL, 1996 r., biały, garażowany, RO, - 5.500 zł. 
Paczków, tel. 0602/22-27-91
FIAT 126p EL, 1996 r., 49 tys. km, żółty, RO, I właściciel, 
garażowany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Rusko, tel. 
071/317-63-21
FIAT 126p EL, 1996 r., 55 tys. km, 650 ccm, żółty, najbo
gatsza wersja, alarm, blokada skrzyni biegów, lotnicze fo
tele, stan b. dobry - 5.600 zł. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy

FIAT 126p ELX, 1998 r., 24 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, Town, I właściciel, garażowany od nowo
ści, serwisowany, welurowa tapicerka, blokada skrzyni bie
gów, nadkola, konserwacja, - 7.600 zł lub zamienię na 
Daewoo Tico od 98 r., z dopłatą do 5000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-42-42
FIAT 126p ELX, 1998 r., 34 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
garażowany, nadkola, stan techniczny b. dobry, - 7.200 zł. 
Droszów, tel. 071/310-36-04 w godz. 8-17,071/387-18-91 
po godz. 18
FIAT 126p elx, 1998 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, książka serwisowa i zakupu, najbogatsze wy
posażenie, tylne szyby uchylane, tapicerka z materiału, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 6.800 
zł. Kępno, tel. 062/782-45-83 
FIAT 126p, 1998 r., zielony, - 7.100 zł. Wrocław, tel. 
P71/371-72-60 do godz. 16

- (U N IW ER  A U T O )

FIAT 126p ELX, 1998 r., 29 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
bez wypadku, alarm, blokada skrzyni biegów, przegląd do
02.2003 r., katalizator, zadbany, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-32-92
FIAT 126p, 1998/99 r., 28 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, 4 zagłówki, tylna szy
ba ogrzewana, welur, konserwacja, nadkola, serwisowa
ny, I właściciel, bez wypadku, po przeglądzie, stan idealny 
- 7.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-43-20 
FIAT 126p SX, 1999 r., 16 tys. km, 652 ccm, zielony, nad
kola, fartuchy, konserwacja 6 miesięcy gwarancji, I właści
ciel, bez wypadku, tylna szyba ogrzewana, siedzenia z ma
teriału, wentylator, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, •
9.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 650 ccm, zielony, tylne 
szyby uchylane, katalizator, lotnicze fotele, zagłówki tylne, 
dmuchawa, przyciemniane szyby, owiewki, stan b. dobry, 
blokada skrzyni biegów, • 7.800 zł lub zamienię na inny 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/74-36-52 
FIAT 126p, 1999 r., zielony, - 6.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/315-25-37
FIAT 126p EL, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, zielony, za
dbany, garażowany, nadkola, katalizator, I właściciel, ser
wisowany, konserwacja, pasy tylne, bez wypadku, bez od
prysków, AC, stan b. dobry, • 7.400 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p ELX, TOWN, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, nie
bieski, alarm, szyby tylne uchylne, 4 zagłówki, dmuchawa 
(2-stopniowa), kompl. kół zimowych (nowe), bez wypadku, 
garażowany, - 8.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57, 
0602/30-11-80
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 32 tys. km, 650 ccm, zielony, 
stan idealny, 4 zagłówki, - 8.200 zł. Ugoda, tel. 
065/546-91-38
FIAT 126p, 1999 r., 17 tys. km, 652 cbm, benzyna, zielony, 
I właściciel, kupiony w salonie, 4 zagłówki, bez wypadku,
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akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie
lony, serwisowany, lotnicze łotele, dmuchawa, tylne szyby 
uchylane, RM, zadbany, bez wypadku, • 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0608/09-31-95
FIAT 126p el, 1996 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, im
mobilizer, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, boczne 
szyby uchylane, dmuchawa, pasy bezwładn., pasy tylne, 
pokrowce, I właściciel, kupiony w salonie, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry - 5.700 zł. Wrocław, tel. 353-28-73 
FIAT 126p, 1996/97 r., 37 tys. km, 650 ccm, niebieski, I 
właściciel, serwisowany, oryg. nadkola, kubełkowe fotele, 
garażowany, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna szy- - 
ba ogrzewana, bez wypadku, pełny lifting, zadbany, - 6.400 
zł. Opole, tel. 077/456-49-18, 0600/27-94-72 
FIAT 126p EL SX, 1996/97 r., 47 tys. km, 650 ccm, żjeiony, 
ekonomiczny, zadbany, pełna dokumentacja, lotnicze fo
tele, dwie opony zimowe dodatkowo, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel. 0607/16-99-11 i 323-93-41, do 17 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 23 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
uchylane tylne szyby, ogrzewana tylna szyba, konserwa
cja, wentylator, garażowany, stan idelany, • 6.950 zł. Le
gnica, tel. 0609/27-22-09
FIAT 126p ELX, 1997 r., 39 tys. km, 652 ccm, granatowy, 
stan techn. b. dobry, - 6.700 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0604/15-51-28
FIAT 126p ELX, 1997 r., 23 tys. km, 650 ccm, czeńwony, 
konserwacja, garażowany, tylne szyby uchylane, rozkł. sie
dzenia, wentylator, pokrowce, kompletna dokumentacja, 
stan idealny, • 6.950 zł. Legnica, tel. 076/856-32-66, 
0609/27-22-09
FIAT 126p, 1997 r., 45 tys. km, zielony, alarm, nowe opo
ny, - 7.000 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43, 0600/35-13-43, 
0602/32-39-29
FIAT 126p, 1998 r., 30 tys. km, bordowy, stan idealny, -
7.000 zh Jawor, tel. 076/870-38-11

tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry, - 8.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-59 
FIAT 126p SX, 1999 r., 11 tys. km, 650 ccm,. czerwony, 
katalizator, przegląd do 04.2002 r., I właściciel, garażowa
ny, konserwacja, immobilizer, oznakowany, tapicerka z  ma
teriału, stan idealny, - 9.000 zł. V\(rocław, tel. 071/373-05-58 
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 18 tys. km, 650 ccm, granato
wy, stan b. dobry, zagłówki z tyłu, bez wypadku, karta po
jazdu, faktura zakupu, zadbany, stan silnika b. dobry, pasy 
z tyłu, ważny przegląd i OC, - 8.700 zł lub zamienię na 
Audi 80 B3, z  dopłatą. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127 AS, 1978 r., 1050 ccm, czerwony, stan dobry, 
ważny przegląd, opłacone OC, w ciągłej eksploatacji, techn. 
sprawny, uchylne tylne szyby, hak, duże.lampy tylne, - 950 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-13-14 po godz. 18 
FIAT 127,1982 r., 90 tys. km, brązowy metalic, po remon
cie blacharki i malowaniu, 5-biegowy, - 2.700 zł. Karpacz, 
tel. 0502/35-27-18
FIAT 127 A, 1984 r., 105 tys. km, 1050 ccm, czarny, za
dbany, garażowany, 5-biegowy, ekonomiczny, nowe czę
ści, przegląd do 01.2002 r., 3. stop, obrotomierz, radio, 
hak, uchylane tylne szyby, -1.700 zł lub zamienię na kom
puter. Pasiecznik, tel. 075/751-44-50 
FIAT 127,1985 r., 51 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwo
ny, ubezpieczony, przegląd do 10.2001 r, 3-drzwiowy, tylna 
szyba ogrzewana z  wycieraczką, tylne siedzenia składa
ne, szerokie zderzaki, RO + głośniki, dodatkowo zapaso
we części, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-91-66 
FIAT 131,1981 r., 1493 ccm, diesel, biały, silnik VW Golfa, 
ekonomiczny, 51/100 km, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, hak, nowy akumulator (gwarancja), nowe tabl. rej, 
- 3.000 zł lub zamienię na migomat 140 A/220 V. Namy
słów, tel. 0601/86-25-83
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1981 r., 1400 ccm, DÓHC, 
bordowy, el. otw. szyby, 5-biegowa skrzynia biegów po re
moncie, po wymianie szczęk hamulcowych, klocków, we
lurowa tapicerka, stan dobry, -1 .150 zł lub ftm ienię na

Fiata 126p, rok 1980/81 z dopłatą. Wrocław, tel. 
0501/84-26-77
FIAT 131,1993 r„ 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grana
towy, 3-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, książka serwisowa, nowe opony, serwisowany, RO, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Śrem, tel. 061/283-81-28, 
0502/81-76-07
FIAT 132 ARGENTA, 1985/86 r., 2500 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, stan 
b. dobry, - 3.200 zł. Bierutów, tel. 0602/82-54-37 
FIAT 132,1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwko
wy, • 2.300 zł. Brzezno, gm. Oborniki ś lą sk ie , tel. 
071/310-61-74
FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, ' 
kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, - 21.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-70-25, 
0605/60-16-76
FIAT BRAVA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, 116V, czer
wony metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka 
powietrzna, alufelgi, radio, welur, sprowadzony w całości,
I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, • 21.500 
zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
FIAT BRAVA, 1996/97 r., 74 tys. km, 1400 ccm, 12V, gra
natowy metalic, RO + 6 głośników, spoiler, halogeny, centr. 
zamek, komplet opon zimowych, kupiony w salonie,
18.500 zł. Namysłów, tel. 0602/53-18-09, 077/410-26-19 
po godz. 17
FIAT BRAVA, 1997 r., 28 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
czerwony, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, RO oryginalny, - 27.500 
zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
FIAT BRAVA, 1997 r, 50 tys. km, 1600 ccm. 16V, fioleto
wy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, książka prze
biegu, garażowany, dużo dodatków, - 24.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 062/783-66-10, 0607/71-60-79 
FIAT BRAVA, 1997 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, - 30.000 zł. Góra, tel. 
065/543-3241
FIAT BRAVA, 1997 r., 58 tys. km, złoty, alarm, immobilizer, 
el. otw. szyby, centr. zamek, reguł, fotele, RO, - 21.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-00-30, 0601/53-79-63 
FIAT BRAVA SX, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, reaułacja fotela, reg. kierownica, reflektory, alarm, centr. 
zamek, sprowadzony w 98 r, - 25.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-84-31
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, RO, stan 
b. dobry, - 26.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
FIAT BRAVA, 1997 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, I właściciel w kraju, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, immobilizer, halogeny, RO  + 6 głośni
ków, stan b. dobry, - 26.000 zł. Nysa, tel. 077/433-11-30, 
0608/59-11-91
FIAT BRAVA, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V103 KM, 
perłowowiśniowy metalic, elektryka, radioodtwarzacz, ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, alarm, - 22.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/739-20-25, 0603/23-16-87 
FIAT BRAVA SX, 1997 r , 99 tys. km, 1598 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby przednie, poduszka pow., wspo
maganie kier., reg. kierownica, radio, Mul-T-Lock, el. reg. 
reflektory, zadbany, garażowany, kpi. opon zimowych, -
24.000 zł. Podgórzyn, woj. je len iogórskie , tel. 
0604/61-39-95
FIAT BRAVA. 1998 r.,^2 tys. km. 1400 ccm. wtrysk. 12V. 
zielony metalic, wspomaganie kier., RO, el. otw. szyby, 
centr. zamek, poduszka powietrzna, garażowany, reg. kie
rownica i siedzenia przednie, rozkł. siedzenia tylne, - 28.000 
zł. Milicz, tel. 071/383-04-84, 0605/53-08-97 
FIAT BRAVA, 1998 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
12V, szary metalic, kupiony w salonie, możliwe raty, -20.500 
zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-6341,071/312-53-41 
FIAT BRAVO GT, 1996 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 16V, per- 
łowogranatowy, tuningowany (Novitec), ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby i dach, el. reg. lusterka, to. szerokie 
alum. felgi, światła halogenowe, dokumentaqa,-1 właści
c ie l, - 25.900 zł.' Wrocław, tel. 0601/73-36-56, 
071/339-99-68
FIAT BRAVO, 1996 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, reguł, kierow
nica, poduszka pow. kierowcy, oznakowany, RM z  RDS, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, • 20.800 zł. Oława, tel. 
0501/94-43-98
FIAT BRAVO SX, 1997 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 16V, bia
ły, - 23.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-10-26 po 
godz. 18
FIAT BRAVO, 1997 r., 20 tys. km, 1400 ccm. 12V, perło- 
woczarny, do częściowego lakierowania, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, ABS, immobilizer, 
stan'b. dobry, - 19.800 zł. Kępno, tel. 062/781»-88-45 
FIAT BRAVO. 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO z  RDS 
i EON, alum. felgi + koła zimowe, ospoilerowany, białe ze
gary, sportowe zawieszenie i tłumik, halogeny, nowy pa
sek rozrządu, II właściciel, garażowany, stan b. dobry, im
mobilizer x 2, - 25.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-10-58. 
0602/29-90-53 po godz. 16
FIAT BRAVO, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm. 16V, biały, 
alarm, alum. felgi, białe zegary, - 25.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-10-58, 0600/29-90-53 
O ' FIAT BRAVO, 1997 r„  1600 ccm, 16V 103 KM, 

alum. felgi, koła zimowe, ospoilerowany przez fir
mę Abarth w Niemczech, poduszka pow. kierow
cy, alarm z  domykaniem szyb, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., 
atrakc. wygląd, halogeny, zadbany, • 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/10-76-88 02020271 

FIAT BRAVO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. 
kierownica, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, 
spoiler ze światłem .stop’ , światła przeciwmgielne, • 28.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0606/23-14-59 
FIAT CINQUECENTO, 1992 r., 700 ccm, srebrny metalic, 
serwisowany, RO, - 7.000 zł + VAT. Oborniki śląskie, tel. 
0607/10-47-43, 071/310-23-76 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 72 tys. km, 900 ccm, biały, 
mało używany, garażowany, przegląd do 02.2002 r., pełna 
konserwacja, regularnie serwisowany, Mul-T-Lock, cyfro
wy zegarek, tylne szyby uchylane, 5-biegowy, możliwe raty,
- 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-92-50, 071/324-33-25 w 
godz. 7 -  15,0601/74-47-74
FIAT CINOUECENTO ED, 1992 r., 79 tys. km. 700 ccm, 
czeiwony, II właściciel, wyłącznik zapłonu, oznakowany, 
stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na droższy. Brzeg, 
tel. 0606/64-49-03
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 120 tys. km, 903 ccm, czer
wony, autoalarm, oznakowany, RO, tylne szyby uchylane,
• 8.600 zł. Nysa, tel. 0603/54-31-40
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 78 tys. km, 700 ccm, biały,

. II właściciel, insL gazowa, bagażnik dachowy, reguł. wys. 
mocowania pasów, tylne szyby uchylane, alarm, stan do
bry, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-81 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebie
ski, RM, stan b. dobry, • 7.850 zł. Wrocław, tel. 
071/787-44-01, 0502/67-51-76 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 86 tys. km, 700 ccm, 
biały, tylne szyby uchylane, listwy boczne, zegarek, nowe

opony, zadbany, przegląd do 03.2002 r, - 8.300 zł. Wro
cław, tel. 0601/08-69-34
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 59 tys. km, 704 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, oznakowany, szyby ater
miczne, boczne, uchylane, pasy bezwł., plastikowe nadko
la, nowy akumulator, po bad. diagnostycznych silnika, po 
wymianie oleju, zadbany, - 8.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Żmigród, tel. 0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO ED, 1993 r., 84 tys. km, 704 ccm, 
biały, radio, stan dobry, • 7.300 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-91-51
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 66 tys. km, 700 ccm, zielo
ny, ciemne szyby - 9.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, do
4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-23-53 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 55 tys. km, 704 ccm, zielo
ny metalic, stan dobry, - 8.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/646-13-78, 0607/31-50-53 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 70 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, bez wypadku, RO, pokrowce, tylne 
szyby uchylane, nowe amortyzatory i opony, zegarek, 
alarm, - 8.200 zł. Kępno, tel. 062/781-20-76 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, czarny, stan do
bry, zadbany, - 8.500 zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/95-66-25
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 62 tys. km, 704 ccm, turku
sowy, oznakowany, tylna szyba ogrzewana, z wycieracz
ką, tylne szyby uchylane, garażowany, stan b. dobry, - 8.600 
zł. Krotoszyn, te l. 062/722-04-69 po godz. 18, 
0501/22-37-14
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm. zielony, stan do
bry, - 8.300 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78, 0607/31-50-53 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km, 700 ccm, czar
ny, stan dobry, - 8.500 zł. Mazurowice, tel. 071/317-62-11 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 70 tys. km, 700 ccm, srebr
ny metalic, bez wypadku, garażowany, Mul-T-Lock, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-83-64 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r , 57 tys. km, czerwony, stan 
b. dobry, wymieniony rozrząd, akumulator, olej, opony, fak
tura zakupu, książka napraw + wszystkie przyrządy, śród-
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Specjalne ceny 
na samochody 
rocznik 2000!!!

Akcja złomowania!!! 
(I odkupu używanego 

samochodu w rozliczeniu) 
trwa nadal!!!

Oo 14 maja 
oferujemy następujące upusty:
Seicento, Uno: - 4000 z ł (2500 zł) 
Punto: 4000 z ł (3000 zł)
Pozostałe modela - 5000 z ł (3000 zł)*

Szczegóły w salonie 
tel. (0 -71) 355 45 9 9 1
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ki, narzędzia, bez wypadku, przegląd do 12.2001 r, listwy 
boczne, zegarek, RM sżuflada, pasy bezwładnościowe, po- 
krowę, dodatkowy stop, - 8.000 zł. Oława, tel. 
0604/65-73-23
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km,7Q4ccm, srebr
ny, stan b; dobry, zadbany, garażowany, tylne szyby uchy
lane, nowe opontf. radio, RDS, - 8.700 zł. Opole, tel. 
0602/72-21-33
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 78 tys. km, 704 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, kpi. nowych opon, letnie i 
zimowe, stan b. dobry, • 7.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-21
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 78 tys. km, 704 ccm, nie
bieski, stan dobry, - 7.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-26 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km. 700 ccm, zielo
ny metalic, nowe sprzęgło, hamulce i amortyzatory, radio
odtwarzacz z panelem, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/337-05-69, 0502/15-94-99 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 80 tys. km, 704 ccm, 
srebrny metalic, alarm + centr. zamek, kpi. dokumentacja, 
bogatsza wersja, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
obrotomierz, białe zegary, pokrowce, garażowany, zadba
ny, - 8.500 zł. Miękinia, tel. 071/780-31-17 do godz. 16, 
317-81-43 po godz. 20
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm. nie
bieski metalic, oryg. lakier, listwy boczne, RO + panel, tyl
ne szyby uchylane, konsola, oznakowany, alarm, wyłącz
nik zapłonu, dodatkowe światło .stop*, obrotomierz, nowe 
opony, nowe amortyzatory, garażowany, stan b. dobry, -
9.400 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 65 tys. km, 700 ccm, zielo
ny metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, prze
gląd do 12.2001 r, - 8.800 zł. Smolec, gm. Kąty Wr.. tel. 
071/316-85-55, 0603/21-18-79 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 40 tys. km, 700 ccm, kolor 
morski metalic, stan b. dobry, alarm, radio, • 9.500 zł lub 
zam ienię na tańszy, możliwe raty. Św iebodzice, tel. 
074/854-03-59
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 903 ccm, biały, stan tech
n iczny bardzo dobry, • 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-96-36 lub 0502/17-57-96 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, srebr
ny, blokada skrzyni biegów, RM, zadbany, stan b. dobry, •
8.500 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 76 tys. km. 900 ccm, biały, 
bez wypadku, garażowany, oznakowany, tylna szyba ogrze
wana, opony 1.5 roku, radio, tylne szyby uchylane, -10.200 
zł. Lwówek Ś ląski, tel. 075/782-45-12 po godz. 17, 
0604/78-09-50
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 60 tys. km. 704 ccm, zielo
ny metalic, garażowany, uchylne tylne szyby, alarm, centr. 
zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, nowe opony, ater- 
miczne szyby, zegarek, RM + 4 głośniki, nadkola, faktura, 
książka serwisowa, bez wypadku, zadbany, pilne, - 9.300 
zł. Łagiewniki, tel. 071/393-97-78 po godz. 15 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 900 ccm. benzyna, czer
wony, blokada skrzyni biegów, - 10.500 zł. Mirków, tel. 
071/315-14-59, 0607/22-36-56 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 704 ccm. ben

zyna, zielony metalic, bez wypadku, I właściciel, alarm, 
uchylne tylne szyby, tylna wycieraczka, ogrzewana tylna 
szyba, zegar, rozkładane tylne siedzenia, - 8.800 zł. Wro
cław, tel. 0602/89-03-34
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 700 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, zegar, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry, - 8.500 zł. Żagań, tel. 0604/71-73-29, 
0606/94-53-71
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 71 tys. km, 700 ccm. 
zielony metalic, I właściciel, garażowany, szyberdach, tyl
ne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, nadkola, za
dbany, stan b. dobry, przegląd do 01.2002 r. • 9.500 zł. 
Lubawka, tel. 075/741-12-58 po godz. 17, 0606/69-36-44 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 68 tys. km. 704 ccm, gra
natowy, stan b. dobry, pierwszy właściciel, garażowany, 
nowy akumulator, uchylne szyby, ogrzewana tylna szyba, •
9.400 zł. Wrocław, tel. 071/311-39-06, po godz. 20 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 62 tys. km. 700 ccm, srebr
ny metalic, faktura zakupu, książka serwisowa, alarm, im
mobilizer, tylne szyby uchylane, RM, elektr. zegarek, nowe 
opony, - 9.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 47 tys. km, 900 ccm, szary 
metalic, tylne szyby uchylane, Mul-T-Lock, RO, oryg. la
kier, stan techn. b. dobry, - 12.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-33, 0604/09-10-13 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r., 75 tys. km, 704 ccm, 
zielony metalic, bez wypadku, nowe amortyzatory, alarm, 
katalizator, RM , zadbany, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/855-08-16, 0600/62-74-86 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, wtrysk, 
czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, dużo dodat
ków, alarm, nowe opony i akumulator, stan idealny, • 9.850 
zł. Leszno, tel. 0502/61-39-54 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony. RO, 
blokada skrzyni biegów, - 9.400 zł. Masłowo, gm. Rawicz, 
tel. 065/545-22-00
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 704 ccm, srebr
ny metalic, nowy akumulator i opony, RM + CD, 4 głośniki, 
blokada skrzyni biegów, garażowany, -10.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-74-68
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, czar
ny, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, listwy bocz
ne, RO, - 9.800 zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-27 po 
godz. 16
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 69 tys. km. 704 ccm, nie
bieski, I właściciel, garażowany, nowy akumulator, tarcze, 
rozrząd, tylne szyby uchylane, ogrzewana szyba, RO, stan 

•b. dobry, - 9.400 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-06 po 
godz. 20, 0602/67-04-61
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 60 tys. km. 704 ccm. ED. 
zielony metalic, bez wypadku, oznakowany, blokada skrzyni 
biegów, RO, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, -10.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-75-51, 0502/66-81-96 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 61 tys. km, 700 ccm, zielo
ny metalic, atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, tylne 
szyby uchylane, zegarek, RO, bagażnik dachowy, tylna 
szyba ogrzewana, - 9.100 zł. Wrocław, tel. 329-28-17 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km, 700 ccm, czar
ny, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, RO, li
stwy boczne, dzielona tylna kanapa, komplet zimowych kół, 
bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, po przeglądzie, 
- 9.700 zł. Wrocław, tel. 373-73-59 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1995 r., 90 tys. km, 900 ccm, 
biały, immobilizer, stan dobry, kpi. dokumentacja, - 8.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-26-11 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 78 tys. km, 704 ccm, 
biały, • 9.500 z ł lub zamienię na Fiata 126p. Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 074/819-40-52

RZECZOZNAW CY
samochodowi, maszyn i urządzeń
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FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 700 ccm kpi. dokumenta
cja, stan idealny, -11.000 zł. Dubin, tel. 065/547-17-76 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 65 tys. km, 700 ccm. perło- 
wobłękitny,-zegarek, tylne szyby atermiczne uchylne, tylne 
zagłówki, zderzaki w kolorze nadwozia, CD, tylna szyba 
ogrzewana, alarm, - 10.000 zł. Je len ia  Góra, tel. 
075/642-56-25, 0502/39-3343 
FIAT CINOUECENTO S, 1996 r., 70 tys. km, 899 ccm, 
wtrysk, czerwony, II właściciel, 5-biegowy, tylne szyby uchy
lane, welurowe pokrowce, komplet opon letnich i zimowych, 
- 11.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Legnica, tel. 
076/846-60-25, 0605/61-23-45 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 75 tys. km, 900 ccm. zielo
ny metalic, blokada skrzyni biegów, RO, tylna kanapa dzie
lona, nadkola, -12.100 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/19-90-84
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 52 tys. km, 1100 ccm, czer
wony, centralny zamek, elektrycznie otwierane szyby, alarm, 
alum. felgi, skórzana Iderownica, kupiony w salonie, pierw
szy właściciel, serwisowany, pełna dokumentacja, -14.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/44-05-83 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km, 900 ccm, czar
ny, alarm, immobilizer, centr. zamek, RO, zadbany, stan b. 
dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-86-91, 
0501/55-88-50
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 60 tys. km, 1100 
ccm, żółty' alum.’ felgi, alarm; I właściciel, kupiony w salo
nie, -14.500 zł. Żary, tel. 068/374-05-64, 0502/60-29-82 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, czarny, alarm, im
m obilizer. stan b. dobry, • 10.200 zł. Brzeg, tel. 
077/411-3344, 0604/37-12-30 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 31 tys. km, 704 ccm. ben
zyna, czerwony, radio Grundig, nadkola tylne, mały prze
bieg, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 11:000 zł. Dubin, 
tel. 065/547-17-76
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 25 tys. km, 700 ccm, biały. 
I właściciel, z  salonu, kpi. dokumentacja, serwisowany, RO, 
stan b. dobry, -12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 69 tys. km, 704 ccm. 
niebieski, oznakowany, radioodtwarzacz, faktura VAT, -
9.500 zł lub zamiana na droższy (osobowy z homologa
cją). Kalisz, tel. 062/752-83-55 po godz. 18,0604/3748-59 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 700 ccm, biały. • 8.500 zl. 
Kępno. tel. 0502/2646-96
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 72 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, I właściciel, immobilizer, serwisowa
ny, książka serwisowa, tylna szyba ogrzewana, oznakowa
ny, plastikowe nadkola, kołpaki, boczne listwy, pokrowce, 
bez wypadku, - 9.800 zł. Legnica, tel. 076/722-19-98, 
0600/26-31-20
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, szary 
metalic, II właściciel, oryg. lakier, bez wypadku, oznako
wany, immobilizer, nadkola, konserwacja, przegląd do
06.2001 r., garażowany, stan b. dobry, -10.500 zł. Oława, 
tel. 071/313-89-27. 0503/92-35-11 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 60 tys. km. 900 ccm, srebr
ny metalic, szyberdach, uchylne szyby, -12.800 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-3942

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 91 tys. km. 700 ccm, biały, 
stan dobry, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-25-07 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 74 tys. km, 700 ccm, wtrysk, 
katalizator, biały, bagażnik dachowy, alarm, RM + 4 głośni
ki, dodatkowe światło .stop*, atermiczne zielone szyby, tyl
ne szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, serwisowa
ny, stan b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 0502/5849-31 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 50 tys. km, 704 ccm, kolor 
morski metalic, blokada skrzyni biegów, katalizator, nad
kola, listwy boczne, zegar, RM - 10.800 zł. Wrocław, tel. 
071/363-60-08. 0501/47-70-28 
FIAT CINOUECENTO SX. 1996 r.. 81 tys. km. 899 ccm. 
bordowy metalic, kupiony w kraju, wersja eksportowa, atrak
cyjny wygląd, bogate wyposażenie, pęknięty zderzak, lek
ko wgniecione drzwi, - 12.300 zł lub zamienię na diesla. 
Wrocław, tel. 071/351-95-53
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, 
bordowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, ka- 
takizator, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator 
na gwarancji, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93.
351-95-54
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 49 tys. km, 700 ccm, czer
wony, alum. felgi, altermiczne szyby, tylne uchylane, listwy 
na drzwiach, ciemna tapicerka, - 8.800 zł. Ząbkowice ś lą 
skie, tel. 074/815-91-93
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 56 tys. km, 700 ccm, 
czarny, nowy akumulator, opony, zadbany, - 9.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-90-08, 0503/84-86-50 
FIAT CINOUECENTO HAPPY. 1996/97 r.. 61 tys. km, 900 
ccm, wtrysk, czerwony, katalizator, zegarek, atermiczne szy
by, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, 5-biego- 
wy, 4 zagłówki, nowe opony, akumulator, klocki hamulcowe 
i ukł. wydechowy, zadbany, garażowany, przegląd do 01.2002 
r, - 12.200 zł. Lubawka, tel. 075/741-12-34 wewn. 24 
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r., 51 tys. km. 700 ccm, 
benzyna, czarny, nowe opony, nowy akumulator, zadbany, 
- 9.800 zł. Michałowice, woj. opolskie, gm. Lubsza, tel. 
0503/84-86-50
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 700 ccm kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, -11.650 zł. Rawicz, tel. 065/547-17-76 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 70 tys. km. 900 ccm. 
biały, alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, • 11.900 
zł. Wrocław, tel. 071/365-21-58 po godz. 20,0603/99-75-57 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996/97 r., 41 tys. km. 700 
ccm, biały, blokada skrzyni biegów, radio, tylna szyba ogrze
wana, pasy bezwł. tylne, rejestracja do 12.2001 r, • 10.500 
zł. Wrocław, tel. 071/352-77-25 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 36 tys. km, 700 ccm, czar
ny, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, kpi. doku
mentacja, - 11.600 zł. Legnica, tel. 0601/844745 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 60 tys. km, 900 ccm, nie
bieski, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, dzie
lone tylne siedzenia, 4 zagłówki, z pełną dokumentacją, 
oznakowany, • 13.800 zł. Leszno, tel. 065/529-99-74, 
0609/47-10-10
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, czerwony, stan 
dobry, immobilizer, katalizator, 4 zagłówki, nowy akumula
tor, RO, garażowany, przegląd ważny do 02.2002 r, • 10.800 
zł. Nysa, tel. 077/435-97-05
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 46 tys. km, 700 ccm, czer
wony, stan dobry, RO z  panelem, bez wypadku, - 8.700 zł. 
Wrocław, tel. 0502/12-58-57 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00480 www.auto- 
gielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 57 tys. km, 700 
ccm, czarny, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 
stan dobry, techn. sprawny, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-12-36
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 59 tys. km, 704 ccm, szary 
metalic, blokada skrzyni biegów, szyby atermiczne, dzielo
na tylna kanapa, uchylne tylne szyby, zegar cyfrowy, 4 za
główki, dodatkowe światło .stop*, stan b. dobry, -11.500 zł 
lub zam ienię na Fiata Seicento. K luczbork, tel. 
077/418-72-64 po godz. 16, 0608/83-14-12 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, czer
wony, I właściciel, bez wypadku, komplet nowych opon zi

mowych, serwisowany, RM, blokada skrzyni biegów, -
10.800 zł. Oława, tel. 071/313-77-39. 0607/30-64-90 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r.. 47 tys. km. 704 ccm. srebr
ny metalic, alarm, faktura VAT, stan b. dobry, • 10.400 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-35-26 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, niebieski, I wła
ściciel, bez wypadku, nadkola, progi, owiewki, nowy aku
mulator, nowe hamulce, stan idealny, -13.700 zł. Wrocław, 
tel. 0503/01-52-39
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 42 tys. km, 700 ccm, 
biały, I rejestracja w 1998 r., 4 zagłówki, garażowany, po 
przeglądzie, tylna wycieraczka, stan b. dobry, -12.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-19-08 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 46 tys. km, 704 ccm. 
chabrowy, katalizator, immobiliser, 4 zagłówki, 4 pasy bez
władnościowe, pełna dokumentacja, przegląd do 12.2002, 
możliwe raty, - 11.600 zł. Wrocław, tel. 071/345-10-64, 
0602/27-55-72
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 42 tys. km, 899 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, serwisowany, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, immobilizer, stan b. dobry, • 15.000 
zł. Brzeg, tel. 077/415-28-55, 0604/52-76-82 
O  FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 58 tys. km za

rejestrowany jako ciężarowy, podwójne zabezpie
c z en ie , • 12.500 zł. J e le n ia  G ó ra , te l. 
0608/39-78-86, 075/767-86-61 do godz. 13 
01023651

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 42 tys. km, 704 ccm, czer
wony, bogate wyposażenie, immobilizer, bez wypadku, -
12.500 zł. Lubawka, tel. 075/741-13-24 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 50 tys. km, 900 ccm stan b. 
dobry, bez wypadku, immobilizer, RO, • 12.500 zł. Wro
cław, tel. 337-22-31 wieczorem, 0502/5849-33 
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 26 tys. km, 700 ccm, 
srebrny metalic, I właściciel, faktura zakupu, książka ser
wisowa, listwy boczne, blokada skrzyni biegów, oryg. la
kier, 4 zagłówki, garażowany, stan idealny, • 13.800 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
O  FIAT CINOUECENTO VAN, 704 ccm, czerwony, 

garażowany, serw isowany w ASO , I w łaściciel, -
7 .500 z ł. W ro cław , te l. 071/341-64-61, 
0608/25-02-11 02020281

FIAT COUPE, 1996 r., 48 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwo
ny, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, skóra, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. A Z E V 17”, spo- 
ilery MS Design, - 32.000 zł. Dominice, tel. 065/537-1148 
FIAT COUPE. 1998/99 r.. 39 tys. km. 2000 ccm. 20V, czer
wony, pełne wyposażenie, • 55.000 zh.Świebodzin, tel. 
0601/53-92-16
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, TD, szary metalic, 115 
KM, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RO, hak, alum. felgi, • 7.000 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
FIAT CROMA, 1991 r., 1929 ccm, turbo D, ciemny, na bia
łych tablicach, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-83-28 
FIAT CROMA, 1993 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, katali

zator, reg. kierownica, - 12.500 zł lub zamienię na mniej
szy. Wrocław, tel. 0604/97-98-07 
FIAT MAREA KOMBI. 1997 r., 1600 ccm, 16V kupiony w 
salonie, serwisowany, I właściciel, wspomaganie, centr. za
mek, blokada skrzyni biegów poduszki pow., stan b. do
bry. - 23.400 zł. Wrocław, tel. 0601/40-10-08 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 
16V, granatowy metalic, RO z RDS, ABS, wspomaganie, 
eł. otw. szyby, relingi dachowe, klimatyzacja, stan b. do
bry. - 26.500 zł. Lubin. tel. 076/844-53-79 
FIAT MAREA, 1997 r., 1900 ccm, TD 100 KM, zielony me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, welur, el. reg. lusterka; 
centr. zamek + pilot, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan 
idealny, - 28.500 zł. Ostrów W ie lkopolski, tel. 
062/592-03-79. 0601/88-28-89 
FIAT MAREA WEEKEND. 1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 
burgund metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, immobilizer, radio, halogeny, dwa kom-

Diagnostyka komputerowa

- Alfa Romeo, Fiat, Lancia
- Audi, VW. Seat, Skoda
- Mechanika oponag 

Wrocław, ul. Grabiszyńska 163/Auto-Gaz
Serwis 24 h. tel. 0-602 24 84 57

piety kół, letnie na alum. felgach, - 28.500 zł. Opole, tel. 
077/455-92-63, 0606/98-80-19 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, elektr. otw. szyby, 2 kompl. opon, - 27.000 zł. Ra
wicz, tel. 0605/09-6746
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 >.,42 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, automatic, pełne wyposażenie, garażowa
ny, kpi. opon zimowych, • 33.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-29-60 po godz. 18
FIAT MAREA, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafito
wy metalic, el.otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ra
dioodtwarzacz, kUmatronic, - 30.000 zł. Kalisz, tel. 
062/769-2349, 0502/0447-68 
O  FIAT PALIO W EEKEND , 1997/98 r., 1600 ccm, 

srebrny metalic, przebieg 78.900 km, stan b. do
bry, możliwość wyst. faktury VAT, • 21.500 zł (brut
to). tel. 0606/44-75-31 01022261

FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, na gwarancji, kupiony w salonie, garażo
wany, RM, stan b. dobry, - 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/3245-85
FIAT PALIO WEEKEND. 1998 r., 34 tys. km. 1400 ccm, 
zielony metalic, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, 
halogeny, kupiony w salonie, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/360-8348
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, mało eksploatowany, centr. zamek, alarm, halo
geny, zderzaki w kolorze nadwozia, relingi dachowe, fak
tura VAT, - 15.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/372-68-84; 
0606/34-52-37
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 48 tys. km, 1242 ccm. 
zielony metalic, poduszka pow., relingi dachowe, - 26.900 
zł., tel. 0501/60-9546
FIAT PALIO EL, 2000 r., 19 tys. km, 1250 ccm, benzyna, 
czerwony, stan idealny, na gwarancji, RO, alarm + pilot, 
poduszka pow. kierowcy, reg. kierownica - 27.500 zł. Wro
cław. tel. 071/783-86-73
FIAT PANDA, 1981 r., 837 ccm, benzyna, beżowy, dużo 
części zamiennych, stan dobry, - 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/3245-85
FIAT PUNTO, 1994 r., 85 tys. km. 1100 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, poduszka pow., szyberdach, katalizator, tylne

szyby uchylane, w kraju od miesiąca, • 13.900 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-48-63
FIAT PUNTO, 1994 r., 84 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, stan b. dobry, w kra
ju od 2 miesięcy, zarejestrowany, -15.900 zł. Legnica, tel. 
0606/99-1244
FIAT PUNTO, 19941, 51 tys. km. 1242 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, pod. powietrzna, el. otw. szyby, szyber
dach, sporting, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan 
idealny, • 16.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-24-15, 
0606/4541-70
FIAT PUNTO 90 ELX, 1994/95 r., 1600 ccrri, wtrysk, nie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
światła, centr. zamek + pilot, sportowe zawieszenie^ alum. 
felgi, wydch Remus, b. atrakc. wygląd, sprowadzony w 
całości, stan idealny, ospoilerowany, - 15.500 zł. Legnica, 
tel. 0608/81-33-32
FIAT PUNTO SI, 1995 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry, -
14.500 zł. Je lcz-Laskow ice , tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
FIAT PUNTO, 1995 r., 102 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, Mul-T-Lock, im
mobilizer, alarm, centr. zamek, 5-biegowy, pokrowce, stan 
dobry, - 15.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-37-10 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 73 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, obrotomierz, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, RO Blaupunkt, immobilizer, komplet opon, el. zegarek, 
dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -15.700 zł. Kłodzko, 
tel. 0605/64-06-76
FIAT PUNTO, 1995 r.. 83 tys. km, 1700 ccm, turbo D, gra
natowy, bez wypadku, RO, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, nowy akumula
tor (gwarancja), po przeglądzie, zabezpieczenie przed kra
dzieżą, stan b. dobry, garażowany, • 19.500 zł. Leszno, 
tel. 0604/15-60-96
FIAT PUNTO SX 55,1995 r.. 85 tys. km. 11Ó8 ccm. srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, RO, immobilizer, kupiony w kraju, garażo
wany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-12-84 po godz. 15 
FIAT PUNTO, 1996 r., 54 tys. km, 1100 ccmrzielony meta
lic, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, centr. zamek, dzielone tylne 
siedzenia, tylne szyby uchylane, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, - 18.800 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0603/24-25-71, 
0601/06-81-73
FIAT PUNTO, 1996 r., 39 tys. km, 1100 ccm, ciemnonie
bieski, wspomaganie, alum. felgi, RO , garażowany, zadba
ny, bardzo atrakcyjny wyoląd, immobilizer w kluczyku, •
17.800 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 075/782-41-80, 
0608/47-72-16
FIAT PUNTO, 1996 r., 71 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
stan idealny, opłata skarbowa w cenie, • 18.000 zł lub za
mienię. Olesno, tel. 034/358-3941, 0602/82-28-21 
FIAT PUNTO, 1996 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, tylne szyby uchy
lane, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, -16.100 zł. 
Syców, tel. 062/785-92-59
FIAT PUNTO 55,1996 r., 69 tys. km. 1100 ccm, srebrny

metalic, kupiony w salonie, bogate wyposażenie, alarm, -
17.200 zł. Opole. tel. 077/464-93-31. 0501/8340-89 
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 61 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, klimatyzacja, welur, el. otw. szyby, centr. zamek + pi
lot, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, • 19.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-22-89,0604/92-2941 
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, zielony metalic, kupiony w salonie, 75 KM, wielopunk- 
towy wtrysk, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, atermicz
ne szyby, halogeny, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
RO Sony + 4 głośniki, stan b. dobry, • 17.500 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-52-16, 0602/89-09-85 
O  FIAT PUNTO 60,1996 r., 70 tys. km, biały, immo

bilizer, atermiczne szyby, uchylne szyby, nie eks- 
ploatowany w kraju, oclony, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, • 14.900 zł. W adowice 42, tel. 
076/818-98-25 84013311

FIAT PUNTO, 1996 r., 76 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, centralny zamek, odcięcie zapłonu, alarm, zderzaki w 
kolorze nadwozia, serwisowany, garażowany, komplet opon 
zimowych, radio + CD, 5-drzwiowy, - 18.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/365-17-87, 0605/11-85-90 
O  FIAT PUNTO, 1996/97 r., 1100 ccm , n ieb ieski, 

sprowadzony w ca łości, 4-drzwiowy, radioodtwa
rzacz, zadbany, stan b. dobry, • 16.900 zł. Lubin, 
tel. 0601/55-71-65 84013741

FIAT PUNTO 55SX, 1997 r., 90 tys. km, 1108 ccm, El, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, garażowa
ny, stan b. dobry, -16.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-18-73 
FIAT PUNTO, 1997 r, 70 tys. km, 1100 ccm, 55sx, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, -19.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/07-25-44 
FIAT PUNTO, 1997 r., 52 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, immobilizer, tylne szyby 
uchylane, - 16.700 zł. Nowe Skalm ierzyce, tel. 
062/762-26-78
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielo
ny, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący 
zwolniony z  opłaty skarbowej, • 19.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0603/60-78-74 
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 31 tys. km, 1240 ccm, cha
browy metalic, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, 
pilot, kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT PUNTO SX, 1997 r.. 34 tys. km. 1242 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, immo
bilizer, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, dzielo
ne tylne siedzenia, kupiony w salonie, udokum. pochodze
nie, stan b. dobry, -19.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-57-58 
FIAT PUNTO S, 1997/98 r., 83 tys. km, 1108 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 
3-drzwiowy, alarm, centralny zamek, oznakowany, pełna 
dokumentacja pojazdu, zadbany, • 16.850 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-01
FIAT PUNTO 55S, 1998 r., 65 tys. km, 1100 ccm, zielony, 
kupiony w salonie (pierwszy właściciel), 3-drzwiowy, -
17.500 zł. Nysa, tel. 0602/1847-04
FIAT PUNTO SPORTING. 1998 r., 55 tys. km, 1241 ccm, 
16V, zielony metalik, 86 KM, skórzane dodatki, poduszka 
powietrzna, aluminiowe felgi, tylne szyby uchylne, siedze
nie tylne dzielone, opony zimowe, • 23.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/75-67-67
FIAT PUNTO, 1998 r., 93 tys. km, 1100 ccm, zielony, •
16.500 zł., tel. 063/26842-73, 0602/33-31-18
FIAT PUNTO, 1998 r., 34 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, alum. felgi, immobilizer, garażowany, •
19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-2142 
FIAT PUNTO, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
pełne wyposażenie łącznie z  klimatyzacją, - 26.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/761-05-73
FIAT PUNTO SPORTING, 1998 r., 1200 ccm. 16V. czer
wony, bogate wyposażenie, - 23.000 zł. Namysłów, tel. 
077/419-21-19
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km, 1240 ccm, czarny,, za

dbany, garażowany, 60 KM* 3-drzwiowy, sprowadzony w 
99 r., I właściciel, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, listwy bocz
ne, tylne szyby uchylane, oszczędny 4.81/100 km, • 20.900 
zł. Pleszew, tel. 062/74245-76 
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1245 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., immobilizer, stan wnętrza idealny, książ
ka serwisowa, oryg. RO, - 18.000 zł. Szprotawa, tel. 
0605/06-2847
FIAT PUNTO 55 S, 1998 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czerwony, radio, głośniki Pioneer nowe, 5-biegowy, wy
mienione świece i olej, blokada skrzyni biegów, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 34940-86, 0604/41-3545 
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, koła 
14”, I właściciel, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO 55SX, 1998 r„ 32 tys. km, 1100 ccm, niebie
ski metalic, I właściciel, hak, stan b. dobry, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-30-92
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 50 tys. km. 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, I wła
ściciel, stan idealny. Nysa, tel. 077/433-19-80 po godz. 19 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 50 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, książka serwiso
wa, 5-drzwiowy, immobilizer, zegarek, listwy boczne, bez 
wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 21.700 zł. Legnica, 
tel. 076/850-62-64, 0606/13-9348 
FIAT PUNTO, 1999 r., 42 tys. km, 1100 ccm, benzyna 
3-drzwiowy, I właściciel, poduszka pow.. garażowany, -
21.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-28-22 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 20 tys. km. 1250 ccm 3-drzwio
wy, 3 elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, • 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0603/60-78-74
O  FIAT PUNTO, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, kolor 

grafitowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, garażowa
ny, stan idealny, • 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-29-55 01023301

FIAT PUNTO II, 1999/00 r.. 12 tys. km. 1200 ccm 4 pod. 
powietrzne, ABS, el.otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, ? 27.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/78-79-35
FIAT PUNTO. 1999/00 r., 14 tys. km. 1200 ccm. srebrny, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, uszko
dzony, - 22.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Uników, tel. 
043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FIAT PUNTO SOLE, 1999/00 r., 18 tys. km, szary metalic, 
kupiony w salonie, pod. powietrzna, tylne szyby uchylane, 
bez wypadku, stan idealny, - 21.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74 '
FIAT PUNTO II HGT, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 
16V, kolor miedziąny metalic, wspomaganie, elektr. dodat
ki, ABS, TCS, 4 pod. powietrzne, nawigacja satelitarna GPS, 
RO, komputer, alarm, alum. felgi, skóra, I właściciel, stan 
idealny, - 35.500 zł lub zam ienię. Zgorze lec, tel. 
076/878-63-77. 0604/83-2646 
O  FIAT PUNTO kupiony w Polsce, 4-drzwiowy - KU

PIĘ . Ś w ie b o d z ic e , te l. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84013461

FIAT PUNTO IIS. 2000 r.. 11 tys. km, 1200 ccm, złoty me
talic, serwisowany, 5-drzwiowy, alarm, poduszka pow., im
mobilizer, welurowe pokrowce, I właściciel, nadkola, inst. 
radiowa, - 29.000 zł. Głogów, tel. 0608/36-62-79 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski me
talic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow, • 29.500 
zł. Legnica, tel. 0601/94-8545 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 39 tys. km, 1200 ccm, kolor grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, RO, wspomaga
nie, eL otw. szyby, kupiony w salonie, zarejestrowany w 
kraju, po remoncie blacharki, 4 elementy do lakierowania, 
- 27.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-06-29, 
0503/58-8947
FIAT PUNTO II, 2000 r., 24 tys. km, 1242 ccm, srebrny 
metalic, 60 KM, kupiony w salonie, 3 miesiące gwarancji, 
bez wypadku, zadbany, 5-drzwiowy, instalacja radiowa z 
głośnikami i anteną, - 27.000 zł. Syców, teł. 062/78546-36 
do godz. 17
FIAT PUNTO IISX, 2000 r, 12 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, RO, el. otw. szyby, centr. 
zamek, fabrycznie przystosowany do nauki jazdy, bez wy
padku. * 30.000 zł/Wrocław, tel. 0502/26-90-71 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 10 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, garażowany, immobilizer, pod. powietrzna, inst. 
radiowa na 6 głośników, bez wypadku, I właściciel, - 27.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/80-08-68 
FIAT PUNTO II, 2001 r., 1200 ccm, benzyna, złoty metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow, - 35.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/94-8545
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm pełna dokumentacja, •
1.300 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/7549-98,0501/09-82-86 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 
zł. Wrocław, tel. 0602/17-3345 
FIAT REGATA KOMBI, 1985 r., 170 tys. km, 1500 ccm, bia
ły, dużo nowych części, model przejściowy, el. otw. szyby, -
3.700 zł. Wrocław, tel. 071/330-02-74 
FIAT REGATA, 1987 r., 240 tys. km, srebrny, 40 tys. km po 
kapitalnym remoncie, elektr. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, uszkodzona uszczelka pod głowicą + drugie auto 
na części, • 3.500 zł.* Zielona Góra, tel. 0603/25-29-99 
FIAT REGATA, 1987 r., 1500 ccm, srebrny metalic, weluro
wa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
dużo nowych części, nowy akumulator, RO, inst. gazowa, -
5.200 zł. Głubczyce, tel. 077/485-36-71 
FIAT REGATA, 1988 r.. 230 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic. stan b. dobry, 5-biegowy, reg. kierownica, hak, 
zapasowy pasek rozrządu, nowy akumulator, cały ukł. ha
mulcowy nowy, nowe amortyzatory, linka hamulca ręczne
go, - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/862-15-95 po godz. 16. 
0604/12-81-53
FIAT REGATA 100S, 1988 r.. 120 tys. km, 1500 ccm, nie
bieski, inst. gazowa, centr. zamek, wsp. kier., reg. kier., nowe 
amortyzatory i przeguby, - 4.300 zł. Nowa Sól, tel. 
0608/69-0948
FIAT REGATA, 1988 r.. 230 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, reg. kierownica, 
nowy akumulator, nowy ukł. hamulcowy, nowa linka hamul
ca ręcznego, nowe amortyzatory, hak, zapasowy pasek roz
rządu, RO + 4 głośniki, nowe opony, - 6.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-95 po godz. 16. 0604/12-81-53 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, ciemnozielony, nowe 
amortyzatory i gumy na wycieraczkach, po wymianie wtry
sków, - 2.400 zł. Węgliniec, tel. 075/771 -22-87, 
0608/53-86-87
FIAT RITMO, 1982 r., 1700 ccm, diesel kpi. dokumentacja, 
ważny przegląd, - 1.500 zł. Kluczbork, tel. 0608/84-60-79 
FIAT RITMO 85C, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, dużo nowych części, aktualny przegląd, • 2.000 
zł. Brzeg, tel. 0607/53-68-50
FIAT RITMO, 1984 r.. 1700 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, ekonomizer, stan silnika b. dobry, - 3.600 zł. Przedboro- 
wa, tel. 074/815-80-95 po godz. 16 .
FIAT RITMO, 1984 r., 220 tys. km, 1500 ccm. benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, dużo nowych
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S ie n a ,  M a r e a ,  M u l t ip ia ,  B r a v o / a  -  5 . 0 0 0  z ł  -  z ł o m o w a n ie

K R E D Y T  FIA T  B A N K  
50%  T E R A Z , 50%  Z A  R O K  - B E Z  O D S E T E K
SUPER KORZYSTNY ODKUP SAM0CH0D0W UŻYWANYCH

SAMOCHODY UŻYWANE Z GWARANCJA 
SYSTEM AUTORYZOWANY PRZEZ FIRMĘ DEKRA

1
...M AR KA .
...FIAT.......

..................MODEL ...

..... CINOUECENTO ...
... AUT.EXP........ R O K ....

.... 1993 ....
........ CEN A ....
.....  8 750,00....

...............KO LO R ..

..........WIŚNIOWY..
. PRZEBIEG 
....... 68 000

? .... FIAT..... ....... CINOUECENTO ... .... 1995 ........ 10 700,00.... ........CZERWONY ....... 85 000
3 ...FIAT....... ............ MAREA 1,6 ... ........... a e  ... .... 1998 .......  32 500,00.... .......GRAFITOWY .. ....... 50 000
4 .... FIAT.......................  UNO 0,9 ... .... 1991.........  6100,00.... ...........NIEBIESKI ....... 89 000
5 ...FIAT....... ..... CINOUECENTO ... ........... AE .... .... 1998 .......  12 900,00.... ...........NIEBIESKI., ....... 39 500
fi ...FIAT....... ..... CINOUECENTO .... 1995 .... 10 900,00........ NIEBIESKI MET.......... 77 600
7 .... O PEL.... ..................CORSA ... .... 1988 .........  6 500,00.... ..........WIŚNIOWY ., ....... 49 500
8 .... FIAT..... ....... CINOUECENTO .............. AE .... .... 1997 .......  12 400,00 .... ........CZERWONY ., ....... 50 000
q .... FIAT........................BRAVO ... .... 1997 ........ 26 900,00.... .... BŁĘKITNY MET..,....... 66 000
10 ...FIAT....... . CINOUECENTO 0,9 ... .... 1993 .......  10 000,00 .... ...........NIEBIESKI., ....... 85 000
11 .... FIAT..... ..... CINOUECENTO ... ........... AE .... .... 1997 ........ 12100,00.... .........MALINOWY ....... 38 000
1? .... FIAT..... ........ 126 ELEGANT ... .... 1996 .... ..... 5 500,00.... ................ŻÓŁTY .. ....... 28 000
13 , .... FIAT..... ...........126 ELX SX ... ........... A E .... .... 1997 .........  6 500,00.... ........CZERWONY ., ....... 18 000

www.motorpol.legnica.pl
MOTOR-POL - dealer FIATA

L E G N IC A , ul. Jaworzyńska 264 
tel. 076/850-61-07, 850-61-72, 850-61-53 

JAW OR, ul. Myśliborska 10, tel. 076/870-66-19 
PROCHOW ICE, ul. 22 Lipca 11, tel. 076/858-52-21

MIESZKANIE 
SAMOCHÓD 
GOTÓWKA

D o t a r y k r e d y T
Biuro Kapitałowe ^  ^

Sp  z  o. o.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE
DO 700,00  TANIEJ
Wrocław, flynek - Ratusz 16-19/3, tel. (071) 344 59 34,342 27 77

części, nowa tarcza sprzęgła, nowe tarcze hamulcowe, za
rejestrowany w kraju, -1.000 zł. Stara Kamienica, woj. jele
niogórskie, tel. 075/754-37-57 
FIAT RITMO, 1985 r., 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy, prze
gląd do 11.2001 r., po wymianie łożysk, nowe akumulatory, - 
1.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-79-86 
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, RO, 
sportowy wydech, inst. gazowa, stan b. dobry, - 5.600 zł lub 
zam ienię na droższy. Wrocław, tel. 071/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w In
ternecie pod numerem - A00490 www.autogielda.com.pl) 
FIAT RITMO, 1986 r., 75 tys. km, 1500 ccm, 75 KM, beżowy 
metalic, RO Kenwood, korektor, hak, centr. zamek, el. otw. 
szyby, dodatkowe części zamienne, zestaw kół, - 2.700 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-65-17
FIAT RITMO, 1987 r., 1500 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, stan 
dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/311-43-36 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 50 tys. km, 900 ccm, czarny, stan 
b. dobry, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -17.200 zł 
lub zamienię na tańszy, możliwe raty. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59, 0601/58-20-53 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys. km, 900 ccm, srebrny me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, pokrowce, RO, immobili
zer, alarm, tylne szyby uchylane, zadbany, atrakcyjny wy
gląd, bez wypadku, • 17.300 zł. Wrodaw, tel. 0503/37-57-13 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 31 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, składana tyl
na kanapa, atermiczne szyby, instalacja radiowa, immobili
zer, lakierowane zderzaki i lusterka, stan idealny, • 17.500 
zł. Wrocław, tel. 321-53-58, 0604/09-57-74 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 60 tys. km, 1108 ccm, 
żółty, centralny zamek, immobilizer, el. otw. szyby, aluminio
we felgi, sportowe fotele, skórzane dodatki, halogeny, - 
18.500 zł. Wysoka, tel. 071/311-23-24 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 50 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany w ASO, bez wy
padku, blokada skrzyni biegów, -17.000 zł. Jastrzębie, gm. 
Namysłów, tel. 0600/21-52-33 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 36 tys. km, 900 ccm, beżowy 
metalic, el. otw. szyby, RO, immobilizer, tylne szyby uchyla
ne, rozkładana kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, listwy boczne, garażowany, faktura zakupu, książka 
serwisowa, stan idealny, • 16.900 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-30-38, 068/459-95-12 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 7 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, pełna dokumenta
cja, -18.000 zł. Bojanowo k. Rawicza, tel. 0601/88-77-98

FIAT SEICENTO, 1999 r., 8 tys. km, niebieski, I właściciel, 
garażowany, - 17.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-23-61 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 18 tys. km, 899 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, stan idealny, 4 zagłówki, im
mobilizer, pasy bezwł, • 18.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-89-42
FIAT SEICENTO SX, 1999 r., 25 tys. km. 900 ccm, błękitny 
metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze 
nadwozia, listwy boczne, zegarek, RO + panel, immobilizer, 
el. otw. szyby, zielona kanapa, Mul-T-Lock, garażowany, stan 
idealny, - 18.200 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, żółty, radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, 
alum. felgi, el. otw. szyby, airbag, kupiony w salonie, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, bez uszkodzeń, skórzana kierow
nica, tylne szyby uchylane, stan idealny, • 22.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-61*72,0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AK0219 
www.autogielda.com.pl)
FIAT SEICENTO, 1999 r., 2 tys. km, 900 ccm, czerwony, 1. 
właściciel, alarm, -17.400 zł. Oleśnica, tel. 071/399-58-94 
FIAT SEICENTO YOUNG. 1999 r„ 15 tys. km, 900 ccm kon
seiwacja, pokrowce, RO, listwy boczne, nadkola, kołpaki, 
stan b. dobry, garażowany, I właśddel, kupiony w salonie, •
17.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-70-27
FIAT SEICENTO SX, 1999 r., granatowy metalic, el. otw. 
szyby, tylne szyby uchylane* RO, centr. zamek + pilot, alum. 
felgi, opony zimowe z  felgami, dzielona tylna kanapa, •
17.000 zł. Wrodaw. tel. 0605/10-57-28
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 95 tys. km, 903 ccm, czarny, 
kupiony w salonie, zderzaki w kol. n£dw., RO Clarion, uchyl
ne tylne szyby, alarm, I właśddel, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
787-28-19

FIAT SEICENTO YOUNG, 2000 r., 7 tys. km, 900 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, garażowany, na gwarancji, • 17.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Kluczbork, tel. 0604/39-73-17 
FIAT SEICENTO SPORTING, 2000 r., 13 tys. km, 1108 cfcm, 
żółty, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 24.500 zł. Leszno, teł. 
0607/35-04-10
FIAT SEICENTO, 2000 r., 5 tys. km, 900 ccm, benzyna tylne 
szyby uchylane, lakierowane zderzaki, immobilizer, RO, • 
20.000 zł. Wrodaw, tel. 071/354-13-80 
FIAT SEICENTO, 2001 r., 1 tys. km, 900 ccm, benzyna, po
marańczowy, nie używany, na gwarancji, kpi. dokumenta
cja, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0502/13-42-62 
FIAT SIENA, 1997 r, 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, stan dobry, 
- 16.900 zł. Gotartów, tel. 077/414-22-21 po godz. 20, 
0606/44-56-87
FIAT SIENA, 1997 r., 55 tys. km, 1400 ccm, granatowy me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, blokada Tytan-Dipol, 
RM, poduszka pow., garażowany, stan b. dobry • 17.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-37-79, 0501/58-96-24 
FIAT SIENA. 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, inst. ga
zowa, stan b. dobry, - 21.500 zł. Szczytna, tel. 074/868-37-22, 
0605/32-68-94
FIAT SIENA HL, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, I właściciel (niepalący), serwisowany w ASO, bez wy
padku, bogate wyposażenie, RM Alpirte + 6 głośników, alarm 
Predator Pro+, stan b. dobry, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/76-93-65
FIAT SIENA HL, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, centr. zamek, RO-panel CD, - 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-38-91 w godz. 10-16,353-21-24 wie
czorem, 0603/34-10-80
FIAT SIENA HL, 2000 r., 5 tys. km, 1242 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, im
mobilizer, alarm, el. otw. szyby, kupiony w salonie w Polsce, 
mało używany, bez wypadku - 27.400 zł lub zamienię na 
tańszy (Daewoo Tico, Fiat Cinquecento, Polonez itp.). Zło
toryja, tel. 076/878-28-55
FIAT TEMPRA CD, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy, bez wypadku, ABS, serwo, pełne wyposażenie el., elek
troniczna deska rozdzielcza, - 10.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-06-16
FIAT TEMPRA, 1992/96 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ie, czer
wony, katalizator, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, dzielone tylne siedzenia, reg. kierownica, 4 zagłów
ki, alarm, RM, hak, opony zimowe, nowe amortyzatory przed

nie i ukł. hamulcowy, kpi. dokumentacja, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/367-86-74
FIAT TEMPRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, ekonomizer, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centr. 
zamek, wspomaganie, książka serwisowa, zadbany, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię na inny, z  dopłatą. Iłowa, tel. 
068/37741-21
FIAT TEMPRA, 1993 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, welurowa tapicerka, RM, garażowany, I wła
ściciel, • 12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-06 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r., 300 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D kolor „taxia, na białych tablicach, 3 sztuki - 2.000 DEM. 
Sulechów, tel. 0606/36-50-95 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 130 tys. km, 1581-ccm, szary meta
lic, stan dobry, - 10.300 zł. Świebodzin, tel. 068/382-99-31 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 300 tys. km, 1900 ccm, turbo D do 
sprowadzenia z Niemiec, przyciemnione szyby, serwo, stan 
b. dobry, dużo nowych części, 3 szt. - 2.000 DEM. Żary, tel. 
0606/36-50-95
FIAT TEMPRA, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, stan dobry, kupiony w salonie, immobili
zer, RO, Mul-T-Lock, wspomaganie, garażowany, przegląd 
do 03.2002 r., nowe opony i akumulator, -10.500 zł. Legni
ca, tel. 076/857-46-55, 0606/30-06-45 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, re
lingi, przyciemniane szyby, stan b. dobry, -13.800 zł lub za
mienię na uszkodzony., tel. 071/342-16-48, 0502/26-46-53 
FIAT TIPO, 1988 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, hak, el. otw. szyby, RO,-garażowany, składak 
92 r, - 7.500 zł. Walim, tel. 074/845-72-89,0604/53-33-93 
FIAT TIPO, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turku
sowy, stan techn. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, do

małych poprawek lakierniczych, • 9.000 zł. Legnica, tel. 
0604/29-84-28
FIAT TIPO, 1990 r., 158 tys. km, 1400 ccm, bągzyńa, zielo
ny metalic, stan b. dobry, nowe opony, szyberdach el., el. 
otw. szyby, katalizator, oryg. lakier, garażowany, -10.650 zł 
lub zam ienię na mniejszy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-11-71 wieczorem, 0606/50-64-24 
FIAT TIPO, 1990 r., 200 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, nowy 
akumulator, ekonomiczny, zadbany, • 11.000 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-73-50
FIAT TIPO, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turku
sowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, sprowadzo
ny w całości, I właściciel w kraju, do drobnych poprawek la
kierniczych, stan dobry, • 9.000 zł. Legnica, tel. 
0604/29-84-28
FIAT TIPO, 1990 r., kolor wiśniowy, bez katalizora, deska 
digital, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, RO 
Blaupunkt, reguł. wys. kier. + wspomaganie, reguł. wys. mo
cowania pasów, dzielona tylna kanapa, II właściciel, doku
mentacja celna, sprowadzony w całości, - 8.900 zł. Ozimek 
k. Opola, tel. 077/465-30-53, 0602/65-73-66 
FIAT TIPO, 1990 r., 119 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor morski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kie
rownica i pasy, deska digital, dzielona tylna kanapa, ekono
miczny, obrotomierz, stan b. dobry, • 9.900 zł. Zaręba, gm. 
Siekierczyn, tel. 0603/78-92-86 
FIAT TIPO, 1990/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, inst. radiowa, stan dobry, pilnie, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-98-16
FIAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, elektr. otw. 
przednie szyby, elektr. szyberdach, deska digital, RM, spro
wadzony w całości, nie oclony, do wymiany uszczelka pod 
głowicę, • 3.200 zł. Głogów, tel. 076/831-42-72, 
0600/21-50-37
FIAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
stan dobry, do sprowadzenia z Niemiec, - 9.000 zł. Jasień, 
tel. 068/371-08-70
FIAT TIPO, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RO, stan 
b. dobry, - 9.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-95-60 
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km. 1400 ccm, gażnik, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, kupiony w 
salonie w kraju, blacha ocynk, -10.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/79-94-68
FIAT TIPO, 1992 r, 1400 ccm, wtrysk, biały, klimatyzacja, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.000 zł. Wyszanów, gm. Szlih- 
tyngowa, tel. 065/549-22-92
FIAT TIPO, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez wypadku, 
elektr. otw. szyby, centr. zamek, alarm, instalacja gazowa, 
RO Sony z rds, garażowany, 2 kompl. opon, - 13.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/88-08-98 
FIAT TIPO, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, 
-10.000 zł lub zamienię na tańszy, może być Opel Kadett, 
do 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po godz. 18 
FIAT TIPO, 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm, demnozielony, 
garażowany, RM, pasy bezwł., alarm, stan dobry, - 8.700 
zł. Wrocław, teł. 071/353-13-46 
FIAT TIPO, 1994 r., 87 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
alarm, centr. zamek, immobilizer, nowe opony, radio, -
13.000 zł. Tyniec Maty, gm. Kobierzyce, teł. 071/311-92-57 
FIAT TIPO, 1994 r., 95 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, Tytan Lock, kupiony w salonie, najnowszy mo
del, stan techn. b. dobry, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-15-15, 0501/76-70-59
FIAT ULYSSE, 1997 r., 89 tys. km 8-osobcrwy, klimatyza
cja, ABS, wspomaganie, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 
centralny zamek, alarm, dwie poduszki, hak, halogeny, 
zapłon kodowany, - 47.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-23-55, 
0607/15-55-82
FIAT UNO, 1984 r., 1100 ccm, morska zieleń, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, szoczewkowe reflektory, roleta, demne szyby, za
dbany, atrakc. wygląd, stan idealny, - 4.900 zł. Legnica, 
tel. 076/855-03-85
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksy
kańska, po wymianie silnika, skrzyni biegów w 1989 r., dzie
lona tylna kanapa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchy
lane i przyciemniane, stan idealny, atrakcyjny wygląd, -
5.000 zł. Legnica, tel. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, szary, garażowa
ny, hak, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, po remoncie 
blacharki, wymienione oleje, filtry i pasek rozrządu, stan 
dobry, - 5.300 zł. Maciejowice, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-36-40 po godz. 19
FIAT UNO, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ccm, turbo E, szary 
metalic, deska rozdz. digital, el. otw. szyby, alum. felgi, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, blacharka do małych poprawek, 112 
KM, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, - 3.700 
zł. Bielawa, tel. 074/833-78-80 
FIAT UNO, 1986 r., 20 tys. km, 1300 ccm, diesel po wy
mianie silnika, po częściowym remonde blacharki, części 
zamienne, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-57-61, 
0606/97-07-36
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, diesel, - 8.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-68-74

FIAT UNO, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0503/70-99-41, 
071/788-80-33
FIAT UNO, 1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, hak, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, stan b. 
dobry, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
FIAT UNO 75, 1987 r., 1500 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, - 5.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 
do 9.000 zł. Malczyce, tel. 071/795-10-91 po godz. 16 
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, szary metalic, do 
poprawek blacharsko-mechanicznych, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, - 4.500 zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 0601/19-89-07 
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie silnika, po przeglądzie, stan b. dobry, nie wymaga 
napraw, w ciągłej eksploatacji, - 5.900 zł. Legnica, tel. 
076/722-70-26, 0606/98-01-09 
FIAT UNO 45,1988 r., 139 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, po prze
glądzie, stan dobry, -4.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-09-73, 
0502/19-10-52
FIAT UNO, 1989 r., 182 tys. km, 1400 ccm, turbo D, szaro- 
niebieski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, 
- 6.900 zł. Chodanów, tel. 076/818-47-38, 0608/81-89-41 
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właści
ciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM, za
dbany, stan b. dobry, bez korozji, - 6.400 zł lub zamienię 
na Fiata 126p albo tańszy. Wrocław, tel. 071/345-41-16, 
0603/29-53-50
FIAT UNO, 1989/93 r., 3 tys. km, 1300 ccm, czarny, 105 
KM, składak, po remonde silnika i blacharki, 4 tarcze ha
mulcowe, nowa turbina, nowy wałek rozrządu, rajdowe fo

tele, kierownica, pedały, amortyzatory gazowe, szeroki wy
dech, dużo części, komputer, - 8.300 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0605/61-99-90
FIAT UNO, 1990 r., 89 tys. km, 900 ccm, bordowy, stan 
dobry, garażowany, 3-drzwiowy, - 7.200 zł lub zamienię na 
Poloneza Trucka, 5-osobowego, w tej cenie. Oława, tel. 
0600/50-18-72
FIAT UNO, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
5-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, - 5.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-18-16
FIAT UNO, 1991 r., 70 tys. km, 1108 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, nowe opony i amortyzatory, • 
8.000 zł. Mrozów, tel. 071/324-05-45 do godz. 17, 
317-81-43 po godz. 20
FIAT UNO, 1991 r., 90 tys. km, 900 ccm, biały, zadbany, 
garażowany, kupiony w salonie, • 9.000 zł. Wrocław, tef. 
071/367-19-66
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
garażowany, - 9.500 zł. Kamienna Góra, teł. 075/746-18-27, 
0608/52-00-19
FIAT UNO, 1992 r., 55 tys. km, 1000 ccm, czerwony, gara
żowany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, z  salonu w Polsce, bez 
wypadku, oryg. lakier, nowy akumulator, stan b. dobry, - 
8.200 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 
FIAT UNO 60S, 1992 r., 89 tys. km, demnozielony meta
lic, oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wy
padku, zadbany, garażowany, oznakowany, dużo nowych 
częśd, • 9.900 i .  Raszyn, gm. Lubsko, tel. 0602/87-64-31 
FIAT UNO, 1992 r., 89 tys. km, demnozielony metalic, oryg. 
lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, za
dbany, garażowany, oznakowany, stan b. dobry, dużo czę
ści, -10.500 zł. Raszyn 37, tel. 0602/87-64-31 
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. 
b. dobry, - 8.800 zł. Legnica, tel. 0607/41-37-30 
FIAT UNO, 1993 r., 100 tys. km, 993 ccm, FIRE. biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, oryginalny przebieg, stan do
bry, • 9.400 zł. Syców, tel. 062/785-41-63 
FIAT UNO, 1993 r., 82 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I właści
ciel, stan b. dobry, alarm + pilot, immobilizer, miesiąc po 
przeglądzie, nowe opony letnie i zimowe, -10.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-31-58 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00491 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT UNO FIRE, 1993 r., 1000 ccm, bordowy metalic, prod. 
włoskiej, kupiony w salonie z kontyngentu, alarm, centr. 
zamek, nowe: tłumiki, akumulator, amortyzatory i pasek roz
rządu, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 11.200 zł. 
Głubczyce, tel. 0606/13-08-90 
FIAT UNO, 1993 r., 88 tys. km, 1000 ccm, biały, I właści
cie l, RO, webasto, - 8.900 zł. Je len ia  Góra, tel. 
075/713-46-60, 0601/84-68-15 
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, FIRE, biały, 5-drzwiowy, RO. 
alarm, centr. zamek, halogeny, hak, - 9.600 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-45-57, 0606/26-71-09 .
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, szyber

dach, re lingi dachowe, • 9.800 zł. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
FIAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy meta
lic, kupiony w salonie, garażowany, - 11.200 zł. Mirków, 
tel. 0608/03-61-30
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, czarny, 3-drzwiowy, - 9.500 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-88-45 
FIAT UNO, 1993 r.. 78 tys. km, 1000 ccm, biały, 5-drzwio- 
wy, I właśddel, kupiony w salonie, oznakowany, kpi. doku
mentacja, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-43-91 
FIAT UNO, 1993 r., 92 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, RO, pokrowce, stan b. dobry, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-35-78
FIAT UNO, 1993 r., 75 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, immobilizer, stan b. 
dobry -10.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
FIAT UNO 45,1993/94 r., 67 tys. km, 1000 ccm, kolor mor
ski, 3-drzwiowy, alarm + pilot, oddęcie zapłonu, nowe opo
ny, garażowany -10.000 zł. Świdnica, tel. 0605/93-94-35, 
074/853-33-88
FIAT UNO, 1994 r., 96 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, oznakowany, alum. felgi + opony, 
kupiony w salonie, zadbany, - 11.500 zł lub zamienię na 
większy, kombi. Wrocław, tel. 0604/51-07-30 
FIAT UNO. 1994 r., 63 tys. km, 999 ccm, 45 KM, biały, 
3-drzwiowy, Mul-T-Lock, I właśddel, bez wypadku, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/87-00-98 
FIAT UNO, 1994 r., 96 tys. km, 1400 ccm, biały, alarm, 
hak, RO, pokrowce, bagażnik dachowy, nowe amortyzato
ry i ukł. wydechowy, serwisowany, 5-drzwiowy, garażowa
ny, bez wypadku, stan b. dobry, - 12.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0501/46-70-57
FIAT UNO, 1994 r., 77 tys. km, zielony, garażowany, alarm

z pilotem • 13.000 zł lub zamienię na Skodę FE z  1999 r. z 
dopłatą. Stronie Śl., tel. 074/814-25-96 
FIAT UNO, 1994 r., 1400 ccm stan b. dobry, - 14.800 zł. 
środa Śląska, tel. 071/317-81-82 po godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r., 85 tys. km, benzyna, metalic, • 15.200 
zł. środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
O  FIAT UNO, 1994 r., 50 tys. km, 1000 ccm, bordo

wy metalic, 5-drzwiowy, I w łaścic ie l, bez wypad* 
ku, alarm, blokada skrzyni biegów, bardzo zadba
ny, • 11.850 zł. Św iebodzice, tel. 074/854-55-80 
84013021

FIAT UNO 60S, 1994/95 r., 1400 ccm. biały, 5-drzwiowy, 
alarm, kupiony w salonie w kraju, zadbany, - 9.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-78-49
FIAT UNO, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator i tłumik, • 
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-24-81 
FIAT UNO, 1995 r., 76 tys. km, 140 ccm, benzyna, niebie
ski, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, serwisowany, bez wypadku, RM, nowy 
rozrząd i tłumik, po przeglądzie, stan b. dobry, -12.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-44-29, 0608/87-30-89 
FIAT UNO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, 5-drzwio
wy, możliwość zamontowania instalacji gazowej, -12.900 
zł. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 0604/08-36-62 
FIAT UNO, 1995 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, zadbany, ga
rażowany, oznakowany, bez wypadku, nadkola od nowo
ści, nowe opony, tłumik, radioodtwarzacz, głośniki, -12.000 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/855-31-28 
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, -13.950 zł. Świd
nica, tel. 0602/17-81-61
FIAT UNO IES, 1995/96 r., 59 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, srebrny metalic, immobilizer, nowe amortyzatory, wa
hacze, konserwacja, plastikowe nadkola, • 13.600 zł. Wro
cław, tel. 0502/09-41-64, 071/351-92-41 
FIAT UNO, 1996 r., 93 tys. km, 1000 ccm, czerwony, kata
lizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, oryg. la
kier, bez wypadku, I właśddel, garażowany* stan b. dobry, 
- 13.500 zł. Gracze, tel. 077/460-90-69 po godz. 18, 
0608/20-12-08
FIAT UNO, 1996 r., 73 tys. km, 1000 ccm, biały, kataliza
tor, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, -11.800 zł. 
Legnica, tel. 076/855-27-15
O  FIAT UNO, 1996 r., 38 tys. km, 1400 ccm, biały, 

m iesiąc prod. listopad, kupiony w salon ie , I wła
śc ic ie l, e l. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, 
• 14.900 z ł. L u b in , te l. 076/844-28-90, 
0601/87-28-78,0601/77-99-94 84013011

FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, 
garażowany, kompletna dokumentacja, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alarm + pilot, immobilizer, relingi dachowe, koła 
zimowe, stan techn. b. dobry, zadbany, • 14.600 zł. Miero
szów, tel. 074/845-14-21
FIAT UNO 45, SKŁADAK, 1996 r., 120 tys. km, 999 ccm, 
benzyna, czarny, RO + 2 głośniki, 2 zagłówki, ekonomicz
ny, nowy tłumik i tarcza sprzęgła, 2 amortyzatory przednie, 
silnik i blacharka w b. dobrym stanie, 3-drzwiowy, przegląd 
do 03.2002 r., tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchyla
ne, pilne. - 7.100 zł. Wrocław, tel. 0603/27-96-36 
FIAT UNO, 1996 r., 66 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, katalizator, alarm + pilot, kupiony w salo
nie, stan techn. b. dobry, • 13.500 zł (możliwe raty). Wro
cław, tel. 071/325-05-14, 0501/95-76-59 
FIAT UNO, 1996/97 r., 41 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, alarm, termometrt zewn. i wewn., I właści
cie l, kupiony w salon ie, - 15.300 zł. Strzegom, tel. 
0603/88-02-05
FIAT UNO, 1997 r., 60 tys. km, 1000 ccm, czeiwony, gara
żowany, zadbany, RO, przyciemnione tylne szyby, bagaż
nik dachowy, stan b. dobry, • 13.500 zł. Borek Strzeliński, 
tel. 071/393-05-49
FIAT UNO, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony w 
salonie, nowe opony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, udokum. pochodzenie, relingi dachowe, zadbany, ga
rażowany, stan idealny • 13.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-38-77, 0501/45-77-77 
FIAT UNO, 1997/98 r., 28 tys. km. 1000 ccm. FIRE, czer
wony, garażowany, udokum. przebieg, serwisowany, ku
piony w salonie, przegląd do 10.2002 r., plastikowe nad
kola, kpi. opon zimowych, właścidel niepalący, stan techn. 
b. dobry, - 15.000 zł. Lwówek śląski, teJ. 075/782-56-01 
po godz. 17, 0603/93-22-44
FIAT UNO VAN, 1998 r., 90 tys. km, niebieski, komplet opon 
zimowych, stan b. dobry, - 11.000 zł. Świdnica, tel. 
0502/29-44-88
FIAT UNO, 2000 r., 5 tys. km, 900 ccm, czeiwony, immobi
lizer, RO Sony + głośniki, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nadkola, 
pasy bezwh, stan idealny, -19.500 zł lub zamienię na inny, 
o poj. 1.600 ccm. Głogów, tel. 0605/28-05-15 
FIAT UNO, 2000 r., 7 tys. km, 1000 ccm, FIRE, kolor wi
śniowy, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, nadko
la, 5-drzwiowy, serwisowany, I właściciel niepalący, kupio
ny w salonie, stan b. dobry, garażowany, bez wypadku, • 
22.000 zł lub zamienię na tańszy Ford Escort 89/90 r. + 
dopłata. Nowa Sól, tel. 068/387-81-63
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FORD
O  AUTON sprowadzam y całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w Inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do  Bel- 
g ii. K ilka  tys ięcy  aut do  obejrzen ia. Fachowa 
pom oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022971

FORD AEROSTAR XL, 1989 r., 130 tys. km, 3000 ccm, V6, 
kość słoniowa, Pb/, VAN, 7-osobowy, wspomaganie kier., 
radioodtwarzacz Pioneer + 6 głośników, kapitańskie fotele, 
ciemne szyby, I właściciel w kraju, sprowadzony w styczniu 
1995 r., stan b. dobry, • 17.000 zł lub zamienię na inny. Bole
sławiec, tel. 075/734-32-43
FORD AEROSTAR, 1994 r., 150 tys. km, 3984 ccm, srebrny 
metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, RO fa
bryczne, 7-osobowy, 4WD, alarm, immobilizer, relingi dacho
we, stan b. dobry, - 20.600 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-37 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, bez 
wypadku, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 783-99-69 
FORD CAPRI, 1974 r., 1600 ccm w całości lub na części, po 
remoncie silnika, dokumentacja, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/47-20-29
FORD CAPRI, 1983 r., 180 tys. km, 2000 ccm; srebrny me
talic, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, • 4.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-64-86,0606/29-12-03 
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
fioletowo-czamy, ospoilerowany, 4 kwadratowe lampy, alum. 
felgi, obrotomierz, sportowe zawieszenie, dodatkowe czę
ści, - 3.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza lub inny, 
diesel. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
FORD ESCORT, 1981 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, stan techn. dobry, - 2.800 zł. 
Bystre, tel. 071/399-00-63
FORD ESCORT, 1981 r., 1600 ccm, srebrny, po remoncie 
kapitalnym, nowy blok silnika, 5-drzwiowy, szyberdach. au
tomatic, - 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-44-31 po 
godz. 19
FORD ESCORT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, szy
berdach, tylny spoiler, 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, 
nowe łożyska, opłacone OC, nowe tablice rejstr, - 3.100 zł 
lub zamienię na Poloneza, chętnie z inst. gazową. Wałbrzych, 
tel. 074/849-70-37,0608/26-52-51 
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
zadbany, po remoncie silnika i skrzyni biegów, zadbany, - 
4.000 zł lub zamienię. Kępno, tel, 0600/54-09-88 
'FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, biały, 5-drzwiowy, szy
berdach, halogeny, lotka, dodatkowe światło .stop', szero
kie zderzaki, pokrowce, obrotomierz, ekonomizer, głośniki w 
drzwiach + części, stan dobry, ważny przegląd i OC, - 3.200 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-13-98 
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, nowe wahacze, zawory, amortyzatory, za
dbany, stan b. dobry, - 2.900 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, biały, ospoilerowany, 
alarm, - 4.200 zł. Wołów, tel. 071/389-46-38 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, CVH, 69 KM, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 4-biegowy, nowy akumulator, aluminiowa 
końcówka ukł. wydechowego, szerokie zderzaki w kolorze 
nadowozia, stan techn. dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tei. 
071/357-30-52
FORD ESCORT, 1982 r., 153 tys. km, 1300 ccm, beżowy, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, nowe amortyzatory, filtry, hamulce, 
przegląd do 07.2001 r„ stan dobry • 3.500 zł. Glębowice, tel. 
071/389-04-33
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
sprawny, po przeglądzie, • 3.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, dopłata. Mirsk, tel. 075/783-93-13 
FORD ESCORT, 1982 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, inst. gazowa na gwarancji, oryg. szyberdach, 
nowe amortyzatory przednie i tylne, przegląd do 03.2002 r., 
części zamienne, - 4.500 zł lub zamienię na Audi 100, z  do
płatą. Wrocław, tel. 329-10-57,0502/57-68-12 
FORD ESCORT COMBI. 1982 r., 150 tys. km. 1300 ccm, 
CVH, czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 
84r.stan bardzo dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, eko
nomizer, szyberdach, stan idealny, • 3.300 zł. Głogów, tel. 
076/831-63-37
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, złoty. oryg. 
lakier, RM, 5-drzwiowy, garażowany, • 5.500 zł. Świdnica, 
tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, pilnie, - 3.500 zł. Kowary, tel. 0606/96-52-20, 
075/761-35-88
O  FORD ESCO RT KOMBI, 1983 r., 91 tys. km, 1100 

ccm, benzyna, żółty, stan dobry, 3-drzwiowy, za
rejestrowany, opłacony, w ciągłej eksploatacji, • 
1.990 zł. Wrocław, tel. 0501/74-03-95 02020191 

FORD ESCORT, 1983/92 r.. 1300 ccm, benzyna, ceglasty, 
szyberdach, hak, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan techn: dobry,
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-83
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, - 3.500 
zł. Nysa. tel. 077/435-78-70
FORD ESCORT, 1984 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, inst. gazowa, po remoncie silnika, hak holowni
czy, • 4.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-49-90 
FORD ESCORT, 1984 r.. 110 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, zarejestrowany, 
RO. stan b. dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-23-14 
po godz. 18
FORD ESCOR?,i984:r* 1100 ccm, benzyna, złoty, 5-drzwio
wy, ekonomizer, • 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
FORD ESCORT XR3i, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, sza- 
ro-niebieski, silnik z 1988 r., 2-drzwiowy, stan tech. b. dobry,
- 4.000 zł. Lubin. tel. 0603/16-79-74
FORD ESCORT KOMBI, 1984 r., 1300 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, szyberdach, - 3.600 zł. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-41-37
FORD ESCORT, 1985 r„ 1600 ccm, czerwony, instalacja 
gazowa od roku, stan dobry, garażowany, RO, 5-biegowy, 
4-drzwiowy, - 3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, atrakc. wygląd, lakierowane dodatki, szyberdach, 
welurowa tapicerka, obniżony, sportowy ukl. wydechowy, 
przyciemniane szyby, zderzaki od RSA, 5-biegowy, kpi .do
kumentacja. - 8.500 zł. Miłków, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/44-55-05 •
FORD ESCORT, 1985 r.. 1100 ccm. benzyna, niebieski me
talic, stan dobry, do małych poprawek blacharki, 5-drzwio- 
wy, hak, szyberdach oryginalny, przegląd do 03.2002 r, - 
4.800 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-97 
wieczorem
FORD ESCORT LASER. 1985 r., 127 tys. km, 1300 ccm, 
granatowy, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, RM, przegląd do 04.2002 r., w ciągłej eksploata
cji, po wymianie sprzęgła, estetyczny wygląd, pełne zderza
ki. • 4.700 zł. Lwówek śląski, tel. 075/647-81-75 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski me
talic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 2.800 
zł. Namysłów, tel. 077/419-22-07 
FORD ESCORT VAN, 1985 r., 1400 ccm. - 6.000 zł. Wro
cław, tei. 322-30-67

FORD ESCQRT CL, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary meta
lic, model przejściowy, ekonomiczny, 3-drzwiowyJusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, 5-biegowy, sprowadź, w cało
ści, po remoncie silnika, tylna szyba ogrzewana z wycieracz
ką, zadbany, dużo nowych części, stan techn. b. dobry, - 
6.400 zł. Wrocław, tel. 324-90-78, wieczorem 
FORD ESCORT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, 3-drzwiowy, hak, alum. felgi, alarm Scorpion z pi
lotem, centr. zamek, RM Pamasonic, 5-biegowy, kpi. doku
mentacja, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona 
tylna kanapa, spoiler, - 7.000 zł. Legnica, tel. 0606/64-99-65 
FORD ESCORT, 1986/87 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, beżowy metalic, model ’87,3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 5.200 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-53-19
FORD ESCORT, 1986/87 r., 162 tys. km, 1300 ccm, srebrny 
metalic, konserwacja, garażowany, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, oryg. lakier, nowy ukł. wydechowy, tarcze i klocki 
hamulcowe, konserwacja, dzielona tylna kanapa, zadbany, 
stan b. dobry, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-46-65, 
0608/36-08-94
FORD ESCORT. 1986/91 r.. 210 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, niebieski, alum. felgi, szyberdach, hak, dzielona tylna 
kanapa, spoiler tylny, dodatkowe światło .stop', RO + gło
śniki, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, atrakcyjny wygląd, -
6.500 zł. Dębinka, gm. Trzebiel, tel. 0606/10-75-34 
FORD ESCORT, 1987 r., 133 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 3-drzwiowy, 
tylny spoiler, alum. felgi, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, RO Panasonic * 4 głośniki, przegląd do 11.2001 r, •
5.500 zł. Brzeg, tel. 077/444-51-84 lub 0604/07-61-67 
FORD ESCORT CL, 1987 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, szyberdach, 
RO, oryg. lakier, -5.500 zł. Środa Śląska, tel. 0605/05-82-28 
FORD ESCORT RS, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, spoiler, alum. felgi, RO, kpi. dokumentacja, szyber
dach, - 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-62-53
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, bez prawa rejestracji -1 .100 DEM. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0503/64-67-38 
FORD ESCORT, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, 
szyberdach, bez prawa rejestracji -1.200 DEM. Rawicż, tel. 
0608/19-06-33
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, immobilizer, RM + głośniki, nowe opony, 
stan techn. b. dobry, - 7.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-67-73, 
0502/62-39-00
FORD ESCORT, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obniżony, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, tylna szyba ogrzewana - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 071/353-07-16
FORD ESCORT, 1987 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, szy
berdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, nowy akumu
lator, stan b. dobry, - 5.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-86. 
0501/48-83-56
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fote
le, welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, alarm, 
centr. zamek, spoiler, 4 opony zimowe, - 7.500 zl. Brzeg, tel. 
077/416-92-71, P604/53-33-95 
FORD ESCORT, 1988 r., 210 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalik, stan dobry, • 6.600 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-75-20
FORD ESCORT, 1988 r.. 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, hak, • 7.200 zł. Rychtal, woj. kaliskie, tel. 
0603/86-60-25,0606/17-07-31 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 5-drzwio- 
wy, stan dobry, elektr. otw. szyby, centralny zamek, obroto
mierz, białe zegary, welur, spoiler, immobilizer, zielonkawe 
szyby, stan dobry, - 8.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-69 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony. 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alarm, szyberdach, hak holowniczy, dzie
lona tylna kanapa, • 7.600 zł. Głogów, tel. 076/834-37-29 
FORD ESCORT, 1988 r.,.120 tys. km. 1300 ccm, biały, zde

rzaki i lusterka w kolorze nadwoźia, instalacja gazowa, hak, 
radioodtwarzacz + głośniki, pełna dokumentacja, 5-biego
wy, dodatkowe światło .stop', alarm, centr. zamek + pilot, • 
8.400 zł lub zamiana na VW Golfa II z silnikiem TD. Kalisz, 
tel. 062/763-70-70 po godz. 18,0600/85-05-82 
FORD ESCORT, 1988 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
atrakcyjny wygląd, - 7.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-64-79
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, hak, 
rozkładane tylne fotele, 5-biegowy, szyberdach, - 7.300 zł. 
Wambierzyce, tel. 074/871-91-43 
FORD ESCORT KOMBI, 1989 r.. 140 tys. km, *1800 ccm, 
diesel, czerwony, alarm, szyberdach, el. reg. reflektory, eko
nomiczny, atrakcyjny wygląd, RO. po wymianie pasków, fil
trów i oleju, - 7.800 zł. Głogów, tel. 076/834-97-56 po 
godz. 15,076/834-25-21
FORD ESCORT, 1989 r» 190 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
czarny, obrotomierz, szyberdaćh,'dŻtelona tylna kanapa, • 
6.500 zł. Lubawka, tel. 075/741-14-19 
FORD ESCORT, 1989 r„ 1400 ccm, benzyna, niebieski, el. 
otw. szyby, szyberdach, nowe opony, na białych tablicach, - 
1.900 zł. Siedlec, tel. 071/399-73-46 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, hak, po wymianie paska 
rozrządu, hamulców, układu wydechowego, oleju, filtrów, 
zadbany, stan b. dobry, • 8.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-24-55
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, II właściciel, niepalący, szyberdach, garażowa
ny, zadbany, • 7.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-10-36 do 
godz. 16
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, • 7.300 zł. Kamienna Góra, tel. 0603/99-25-48 
FORD ESCORT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, udokum. 
pochodzenie, stan b. dobry, na białych tablicach -, - 2.500 
zł. Konotop, tel. 068/352-44-02,0608/88-50-46
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FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, hak, 
3-drzwiowy, stan dobry, - 7.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-36-40.0502/51-93-45 
FORD ESCORT, 1989 r.',i170 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, welurowa tapicerka, szyberdach, 5-drzwiowy, nowe 
opony, RM, serwisowany, zadbany, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95 |
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
diesel el. reg. reflektory, autoalarm, bagażńiak, garażowa
ny, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/87-02-21 
FORD ESCORT, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, morska zie
leń, stan dobry, sportowy wygląd, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/22-61-92
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, alum. 
felgi. oryg. szyberdach, hak, oznakowany, • 7.300 zl. Bole
sławiec, tel. 0502/34-69-90
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, jednopunktowy wtrysk, szyberdach, 
• 8.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-53 
FORD ESCORT, 1990 r., 156 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, hak, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, 2-stopniowy szy
berdach, RM, centr. zamek, garażowany, serwisowany, do
kumentacja, zadbany, właściciel niepalący, • 11.100 zl. Ka
lisz, tel. 062/764-95-74,0604/63-92-61
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FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi, regulacja świateł, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 7.900 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/356-16-90.0608/88-68-52 
FORD ESCORT EFI, 1990 r.. 139 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, wtrysk, czarny, 5-biegowy, nie składak, centr. zamek 
+ pilot, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, lotka z 
dodatkowym światłem .stop', spoilery, - 8.500 zł. Rawicz, 
tel. 065/546-32-09
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski, centr. zamek, el. reg. reflektory, szyberdach, 
3-drzwiowy, RO, garażowany, 5-biegowy, stan b. dobry, - 
10.500 zł. Tułowice, tel. 077/460-01-97 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
wtrysk, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, hak, oryg. 
szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, dzielona 
tylna kanapa, RM, garażowany, • 9.000 zł. Wrocław, tefr 
0502/33-75-79 po godz.16
FORD ESCORT. 1990 r.. 1600 ccm. czarny, 105 KM, 
3-drzwiowy, nowy model, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, ospoilerowany, kpi. dokumentaqa, • 9.000 zł. Żary, tel. 
0604/95-75-25,0604/95-77-29 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, EFi, czarny, szyber
dach, centr. zamek, RO Panasonic, stan b. dobry, • 9.300 zł 
lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FORD ESCORT LX, 1990/91 r., 152 tys. km, 1900 ccm, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspo
maganie kier., serwo, el. reguł, lusterka, katalizator, obroto
mierz, zegar elektroniczny, alarm + pilot, oznakowany, wer

sja USA, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-90, 
0602/45-72-29
FORD ESCORT. 1990/95 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, 3-drzwiowy, ospoilerowany, szyberdach, ciemne szy
by, lampy, sportowy ukł. wydechowy, gałka, pedały, skórza
na kierownica RS, rzęsy, wloty na masce, atrakcyjny wy
gląd, - 8.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/98-53-19 
FORD ESCORT, 1990/95 r., 130 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, 3-drzwiowy, hak, szyberdach, - 6.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 0603/93-60-05
FORD ESCORT, 1990/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa ta
picerka, szyberdach, oryg. RO, atrakc. wygląd, nie wymaga 
poprawek blacharskich, - 8.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Ołdrzychowice, tel. 074/868-94-92 wieczorem 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r.. 167 tys. km. 1400 ccm. 
bordowy, centr. zamek, RM, alarm, atrakc. wygląd, alum. 
felg i, stan techn. b. dobry, - 10.000 zl. Kalisz, tel. 
062/766-75-05,0602/45-41-56 
FORD ESCORT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
miesiąc w kraju, stan bardzo dobry, • 10.800 zł. Kępno, tel. 
0606/47-28-18
FORD ESCORT EFI, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, welurowa ta
picerka, centr. zamek, RM, alum. felgi, spoiler i zderzaki w 
kolorze nadwozia, -11.500 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD ESCORT, 1991 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, RM, 5-drzwio- 
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.800 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/74-84-54
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, EFi, czer
wony, 5-drzwiowy, nowy model, centr. zamek, 2-stopniowy 
szyberdach, spoiler na klapie, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, • 11.000 zł (możliwe raty) lub zamienię na tańszy. 
Mieroszów, tel. 074/845-85-57 
FORD ESCORT, 1991 r., 74 tys. km, 16'00 ccm, czerwony,

alum. felgi, spoiler, szerokie zderzaki, obniżony,-J0.500 zł., 
tel. 061/281-81-98 ‘
FORD ESęORT, 1991 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, szary me
talic/4-drzwiowy, szyberdach, hak, 5-biegowy, do drobnych 
poprawek lakierniczych, - 9.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-80-34
FORD ESCORT, 1991 r.;H7  tys..km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, ob
rotomierz, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, zadbany, 
stan b. dobry, po przeglądzie, kpi. dokumentacja, do rej., 
sprowadzony w całości, • 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/01-21-44 .
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, rozkładane tyl
ne siedzenie, kpi. dokumentacja, stah tech. b. dobry, -12.000 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, centr. zamek, alum. 
felgi, szyberdach, el. reg. reflektory, ciemne szyby, I właści
ciel, welurowa tapicerka, RO, nowe klocki ham., pasek roz
rządu, zapasowy moduł, ważny przegląd, • 11.000 zł. Gości- 
ce, tel. 077/431-77-57
FORD ESCORT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek - 2.000 DEM + cło i transport. Góra, woj. leszczyń
skie; tel. 0502/16-00-17
FORD ESCORT. 1991 r., 1600 ccm, CLX el. otw. szyby, im
mobilizer, stan b. dobry, - 11.000 zl. Grodków, tel. 
077/415-59-02,0604/56-57-15 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFi, niebieski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, bez wypadku, 2 tygodnie w kraju, • 11.500 zł. Legnica, 
tel. 076/721-79-05
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna 2-drzwiowy, 
stan idealny, na białych tablicach - 1.350 DEM. Lubań Śl., 
tel. 0602/83-23-92
FORD ESCORT, 1991 r., czerwony, 5-drzwiowy, immobili
zer, szyberdach, stan dobry - 10.500 zł. Skarbimierz, tel. 
077/411-36-41
FORD ESCORT, 1991 r., 106 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, kupiony.w salonie, bez wypad
ku, serwisowany, I właściciel, stan b. dobry, stan dobry, • 
9.800 zl. Śrem, tal. 061/283-81-28,0502/81-76-07 
FORD ESCORT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, wspomaganie kier., szyberdach, dzielone tylne sie
dzenia, 5-drzwiowy, immobilizer, centralny zamek, zderzaki 
w kolorze nadwozia, w kraju od 6 miesięcy, zadbany, stan b. 
dobry, bez wypadku, • 11.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/845-53-47,0601/76-55-49 
FORD ESCORT, 1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, automatyczne pasy bezwł., przyciem
nione szyby, • 7.900 żł. Wrocław, tel. 071/355-62-97 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel/niebieski, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, oryginalny szyberdach, - 
9.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-54-81 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 99 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czarny, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, I właściciel, zadbany, stan idealny, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-25-99.0503/76-26-95 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 83 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, książka serwisowa, w kraju od 
03.2001 r., nie eksploatowany w kraju, -12.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-41-76 po godz. 17,0600/10-11-46 
O  FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V, 100 KM, 

bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alum. feigi, szyberdach, bez wypad
ku, -13.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019461

FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 1300 ccm. grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek z pilotem, alarm, immobilizer, 
RO, szyberdach, z  salonu w kraju, książka serwisowa, bez

wypadku, zadbany, -11.200 zł. Leszno, tel. 065/546-25-58, 
0502/40-34-74

O  FORD ESCORT CLX, 1991/92 r., 77 tys. km, 1400 
ccm, antracytowy metalic, do sprowadzenia z 
N iemiec, bez wypadku, 5-drzwiowy, książka ser
wisowa, bogate wyposażenie, zd jęcia do wglą
du, opłaty celne ok. 4.000 zł, stan idealny, cena 
2.700 DEM. Lwówek Ś ląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13 84013231

FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFi, perłowograna- 
towy, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, weluro
wa tapicerka, RM, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, • 11.300 zł. Rawicz, teł. 0605/22-90-19 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 123 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czarny metalic, centralny zamek, radioodtwarzacz, reg. 
światła, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, alumi
niowe felgi, oryginalny spoiler na klapie bagażnika, na bia
łych tablicach • 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65 
FORD ESCORT CLX, 1991/94 r., 53 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, kolor wiśniowy, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie, I właściciel w kraju, 4 nowe opony, - 11.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-88-90 wieczorem 
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 108 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, bordowy, nowy model, centr. zamek, szyberdach, 
reguł, reflektory, rozkł. siedzenia, RO Pioneer + 4 głośniki, 
welurowa tapicerka, serwisowany, nowe opony, klocki, tar
cze ham. i ukł. wydechowy, przegląd do 2002 r.. zadbany, - 
10.200 zł. Wrocław, tel. 0601/97-78-00 po godz. 17 
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 140 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, -
11.500 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52
FORD ESCORT, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, dzielona tyl
na kanapa, welurowa tapicerka, centr. zamek, RM, stan b. 
dobry. -11.600 zł. Lubin, tel. 0503/95-85-41 
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny, 3-drzwio
wy, centr. zamek, szyberdach, na białych tablicach, • 3.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-84-60,0603/70-02-90 
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1992 r., 1300 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, szyberdach, RO code, centr. zamek z 
pilotem, welurowa tapicerka, dzielona kanapa tylna, reg. kie
rownica i światła. Gostyń, tel. 065/572-34-59 
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km. 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
spoiler, sprawny - 3.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-32-41
FORD ESCORT, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, niebieski, •
1.500 DEM ♦ cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD ESCORT CLIPPER KOMBI, 1992 r., 157 tys. km, 1800 
ccm, diesel, silver metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. 
felgi, -14.700 zł. Kalisz, tel. 062/501-66-78

FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, 
3-drzwiowy, szyberdach, spoiler - 3.000 DEM + cło i. trans
port. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FORD ESCORT, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
16V, czerwony, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, alum. feigi, fo
tele Recaro, wykończenie w drewnie, skórzana kierownica, 
nowy akumulator, nowe opony, przednia szyba ogrzewana, 
welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, -10.700 zł. Ludwinowo, 
tel. 065/573-62-18,0607/58-50-04 
FORD ESCORT, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony, w kraju od 4 mies., oszczędny, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, reg. kierownica, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, welurowa tapicerka, immobilizer, RO, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, zadbany, stan idealny, -12.600 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-07,0606/51-60-46 
FORD ESCORT, 1992 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, kolor gra
fitowy metalic, el. reg. lusterka, ogrzewane szyby przednia i 
tylna, wspomaganie, centr. zamek, hak, w kraju od miesią
ca, - 11.000 z ł , zamienię Opla Corsę B ’9 3 ,1200 ccm, do
płata. Nowa Sól, tel. 0602/10-20-03 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 160 tys. km. 1800 ccm. 
diesel, biały, 2 lata w kraju, bez wypadku, do lakierowania, 
stan techniczny dobry, -10.500 zł. Turek, tel. 063/279-21-63, 
0605/92-29-38
FORD ESCORT SKŁADAK, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
El, czerwony, 3-drzwiowy, nowe sprzęgło, welur, hak, prze
gląd do 2002 r., stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/95-24-48 
FORD ESCORT CLX. 1992/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, kombi, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
immobilizer, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, w kraju 
od roku, kpi. dokumentacja, stan idealny, bez wypadku, - 
16.200 zł. Leszna Górne, tel. 068/376-62-77 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 118 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalik, szyberdach, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, welur, 3-drzwiowy, nowy model, • 14.500 zł. Turek, tel. 
0609/17-18-98
FORD ESCORT CLX, 1993 r.. 113 tys. km, 1400 ccm, perło- 
wosrebrny, 5-drzwiowy, przód - Cosworth, tył - długie lampy, 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie i regulacja kie
rownicy, alarm, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ory
ginalne halogeny, reguł, wysokości foteli i pasów, -14.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-87-90,0501/61-43-11 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r„ 70 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, czarny, centr. zamek, reg. kierownica, szyberdach, 
relingi, welurowa tapicerka, • 10.500 zł lub zamienię na inny 
w tej cenie. Jenków, gm. Wądroże W ielkie, tel. 
076/857-46-82,0606/49-49-53 
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, - 13.300 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
FORD ESCORT, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, po wymianie świec żarowych, końcówek drążków, ole
ju, filtrów, paska rozrządu i klinowego, płynu chłodniczego, 
konserwacja, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, czuj
nik świateł, - 17.800 zł lub zamienię. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-05-66,0607/51-10-74 
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy me
talic, stan b. dobry, • 12.000 zł lub zamienię na diesel. Gro
dzice, tel. 076/877-35-15
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
pertowozielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie, RO, welurowa tapicerka, oclony w całości, stan b. 
dobry, -11.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 78 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
kolor grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka i reflektory, welurowa 
tapicerka, RM, kpi. dokumentacja, ABS, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, -15.000 zł. Leszno, tel. 065/520-74-06 
FORD ESCORT VAN, 1993 r., 1800 ccm. diesel, biały, alarm. 
Mul-T-Lock, oznakowany, RO Pioneer, - 13.500 zł. Oleśni
ca. tel. 0602/75-34-05
FORD ESCORT CLX KOMBI. 1993 r.. 105 tys. km. 1400

ccm, wtrysk, kolor wiśniowy, sprowadzony w^ałości, wspo
maganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, nowe opo
ny, zadbany, stan b. dobry, - 12.400 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0602/76-96-34,0607/40-13-01 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 122 tys. km, 1600 ccm. 
16V, biały, relingi dachowe, I właściciel, kupiony w salonie, 
roleta bagażnika, radio Sony, serwisowany, -13.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-83-52,0601/73-83-54 
FORD ESCORT CLX, 1993 r„ 120 tys. km. 1300 ccm. nie
bieski, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, welurowa 
tapicerka. szyberdach, radio, garażowany, kpi. dokumenta
cja, -12.900 zl. Żarów, tel. 074/858-04-93 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1300 ccm, niebieski. 5-drzwio- 
wy, garażowany, Mul-T-Lock, oszczędny, RM, kupiony w 
salonie, z  pełną dokumentacją - 14.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-94-28 po godz. 18
FORD ESCORT. 1993/94 r., tys^km, 1800 ccm. 16V, 
bordowy metalic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, immobilizer, 
centr. zamek, kpi. dokumentacja, zderzaki i lusterka w kol. 
nadwozia, e l. otw. szyby, - 14.600 zł. Głogów, tel. 
076/836-93-12,0608/43-11-62 
FORD ESCORT CL. 1993/94 r., 90 tys. km, 1300 cćm, czer
wień meksykańska, 5-drzwiowy, RO, immobilizer, welurowa 
tapicerka, korektor świateł, książka serwisowa, przegląd, bez 
wypadku, zarysowany lakier z boku, -12.200 zł. Leszno, tel. 
065/546-25-58,0502/40-34-74 
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 84 tys. km. 1600 ccm. 
16V, zielony metalic. garażowany, zadbany, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, szyberdach. reg. świateł, pasów, welurowa 
tapicerka, kanapa dzielona, 4 kola zimowe, kierowca niepa
lący, -17.000 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, EFI, 
perłowobordowy, immobilizer, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, 
garażowany, -'18.500 zl. Namysłów, tel. 077/410-49-08 
FORD ESCORT. 1994 r.. 61 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
stan dobry, • 15.400 zł lub zamienię na Skoda Favorit. Po
lkowice, tel. 076/847-39-64
FORD ESCORT CLX, ,1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
morski metalik, wspomaganie, dwie poduszki, immobilizer, 
alum. felgi, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, -13.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/99-48-56,398-80-77 
FORD ESCORT KOMBI. 1994 r., 91 tys. km, 1900 ccm. 16V. 
malipowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, automatic, automat, zapinane pasy, RO, 
alum. felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, w kraju od 97 
r., kpi. dokumentacja, przegląd do 10.2001 r., zadbany, ga
rażowany, stan techn. b. dobry, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-72-22 po godz. 18. 0605/07-26-85 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00449 
www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1994 r„ 1598 ccm, benzyna, szary meta
lic, centr. zamek, szyberdach, RO, głośniki, stan b. dobry, b.
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pilnie, - 13.000 z ł . .. gm. Wołczyn, tel. 0503/80-73-53, woj. 
opolskie
FORD ESCORT CL SEDAN, 1994 r.. 57 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, 4-drzwio- 
wy, szyberdach, alarm, Mul-T-Lock, RO Philips; zadbany, 
stan b. dobry, - 17.300 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-09-33
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kier., poduszka pow., radiood
twarzacz, zderzaki w kolorze nadwozia, pełna dokumenta
cja, sprowadzony, bez wypadku, -18.300 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-65-36
FORD ESCORT KOMBI. 1994 r., 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, roleta, RM, do sprowadze
nia z Niemiec, -13.000 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92 
FORD ESCORT, 1994 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzWiowy, RO, zimowe opony 4 szt., ABS, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, •
13.500 zł. Lubań, tel. 075/722-45-31
FORD ESCORT, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, serwo, immobilizer, RO, kubełkowe 
fotele, garażowany, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, w 
kraju od 98 r., stan b. dobry, • 15.500 zł. Świecie, gm. Le
śna, tel. 0601/56-78-56
O  FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, d iesel, grana* 

towy, wspom aganie, centr. zam ek, poduszka 
pow., bez wypadku, • 19.700 z ł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, te l. 068/374*27-97, 0602/79-49-88 
87019031

O  FORD ESCORT, 1994 r., 2000 ccm , czerwony, 
A B S , w spom aganie , centr. zam ek, poduszka  
pow., szyberdach, • 17.800 z ł lub zam ienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019051

FORD ESCORT, 1994 r., 51 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., 
5-drzwiowy, immobilizer, bez wypadku, zadbany, kpi. doku
mentacja, • 19.500 zł. Żary, tel. 068/375-94-02 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 73 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w cało
ści, szyberdach, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, zadba
ny, książka serw isowa, • 15.700 zł. Wrocław, teł. 
071/348-77-19
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., ciemnozielony, klimatyza
cja, elektr. otw. szyby, wspomaganie, 2 poduszki, centr. za
mek, - 20.000 zł. Gostyń, tel. 0503/82-24-05, woj. leszczyń
skie
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 56 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D intercooler, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. 
reg. lusterka, fotel, wspomaganie, centr. zamek, • 23.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/39-19-70
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, 
-15.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00478 
www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, granato
wy, katalizator, nowy model, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, spoiler, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -15.700 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
FORD ESCORT, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., 
immobilizer, radioodtwarzacz, relingi dachowe, roleta, szy
berdach, I właściciel w kraju, zadbany, • 19.900 zł. Gostyń, 
tel. 0603/07-49-38
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
16V, morski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, alarm 
+ pilot, i właściciel, sprowadzony w całości, -19.500 zł. Góra, 
tel. 065/543-32-11,0603/70-95-08 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 78 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, ciem
ne szyby, 2 poduszki pow., RM, dzielona tylna kanapa, el. 
reg. reflektory, nowy akumulator, stan b. dobry, • 17.900 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/755-46-48,090/23-06-65 
FORD ESCORT, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm, 16V Zetec, 
fioletowo-granatowy met., kubełkowe fotele, zagłówki, welu
rowa tapicerka, skórzana kierownica, biegi, hamulce, białe 
zegary RS, 5-drzwiowy, z tyłu lotka, halogeny, I właściciel w 
Polsce, szyberdach, alum. felgi 15” RS, nowa inst. gazowa 
o wartości 3.000 zł, dużo nowych części, - 23.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-73-93
FORD ESCORT CABRIO. 1995-r., 50.tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, fioletowy, el. opuszczany dach, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, kpi. dokumentacja, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 25.900 zł. Leszno, tel. 0609/28-19-42 
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, RO, blokada zapłonu, - 15.900 zł. Leszno, tel. 
065/520-24-04,0605/30-26-42 
FORD ESCORT, 1995 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek + pilot, alarm, 
obrotomierz, odcięcie paliwa, welurowa tapicerka, RM, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, kpi. do
kumentacja, • 19.500 zł lub zamienię. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/736-59-77
FORD ESCORT, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm J 6 V , czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek 
+ pilot, alarm, odcięcie dopływu paliwa, welurowa tapicerka, 
RM, garażowany, kpi. dokumentacja, - 19.000 zł lub zamie
nię na Seata Ibizę, w tej cenie. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736r59-77
FORD ESCORT LX, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, 
kpi. dokumentacja, bez wypadku, nowe opony i akumulator, 
klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow, • 18.500 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
FORD ESCORT, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, certyfikat wystawiony przez 
biuro Rutkowski, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 17.900 
zł. Wrocław, tel. 071/345-72-10,0503/86-39-55 

O  FORD ESCO RT KOMBI, 1995 r.f 1800 ccm, die
sel, granatowy, wspomaganie, re lingi dachowe, 
- 22.700 zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019391

FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
16V, granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, welur, 
halogeny, alarm, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
20.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FORD ESCORT SEDAN, 1995/96 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
16V. 90 KM, zielony metalic, wspomaganie kier., 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek, spoiler, nowe opony, 
nowy akumulator, RO, głośniki, garażowany, podgrz. luster
ka i fotele, zadbany, stan idealny, - 21.000 zł (możliwe raty 
lub zamiana na Forda Mondeo). Sobótka, tel. 0601/87-33-30 
FORD ESCORT. 1995/96 r., 91 tys. km, 1300 ccm, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka pow., 
immobilizer, alarm, RO, dzielona tylna kanapa, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/66-35-84
FORD ESCORT VAN, 1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel 
poduszka pow., RM Ford, 700 kg, I właściciel w Polsce, kom
pletna dokumentacja, • 19.900 z ł . ., tel. 0603/57-95-17 
FORD ESCORT, 1996 r„ 50 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metaliO-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RM, welurowa ta
picerka, szyberdach, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
- 21.000 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 96 tys. km. 1800 ccm, 16V,
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Zetec, czerwony, ABS, białe zegary, alum. felgi, el. otw. szy
by, airbag, welurowa tapicerka. 3-drzwiowy, reguł, fotel kie
rowcy, wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, alarm z 
domykaniem szyb i zamknięciem centralnego zamka, atrakc. 
wygląd, • 21.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-23-36 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AN0076 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm, 
16V, czarny metalic, sprowadzony ze Szwajcarii, relingi da
chowe, halogeny, ABS, wspomaganie, poduszka pow. kie
rowcy, napinacze pasów, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
roleta bagażnika, koła 14", kpi. dokumentacja, - 25.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-35-82,0602/67-60-04 
FORD ESCORT, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
poduszka pow., hak hol., wspomaganie, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, 
zadbany* - 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-04-36, 
0607/60-63-52
FORD ESCORT, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, weiur, - 19.500 zł. 
Kuczków k. Pleszewa, tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
FORD ESCORT, 1996 r., 73 tys. km, 1800 ccm, diesel, per- 
łowomorski, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze 
nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, - 22.500 
zł. Leszno, tel. 065/526-14-64 

O  FORD ESCORT, 1996 r., 1300 ccm, ciemnozielo
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, po
duszka pow. kierowcy, alarm, kpi. opon zimo
wych, 5-drzwiowy, - 17.900 zł. Lubin, tel. 
076/844-28-90, 0601/87-28-78, 0601/77-99-94 
84012991

FORD ESCORT, 1996 r., 71 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, oryg. lakier, kupiony w salonie, 
5-drzwiowy, alarm, poduszka pow., RM, welurowa tapicer
ka, immobilizer w kluczyku, kpi. dokumentacja, stan idealny,
- 21.200 zł. Wrocław, tel. 071/326-90-85,0601/18-79-12 
FORD ESCORT, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, 
drewno, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, -
19.500 zł. Zagrodno, tel. 076/877-34-70
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 69 tys. km, 1800 ccm. tur
bo D, biały, hak, relingi dachowe, elektr. otw. szyby, szyber
dach, ABS, wspomaganie, alarm, immobilizer, 2x poduszka 
pow., centr. zamek, - 23.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-81-23,0604/05-81-03 
FORD ESCORT, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, perłowonie- 
bieski, 2 poduszki, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, cen
tralny zamek, alarm, elektr. otw. szyby, przednia szyba ogrze
wana, welurowa tapicerka, garażowany, I właściciel w kraju,
- 28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-30-60
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 108 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, Ghia, zielony metalic, ABS, poduszka pow., klima
tyzacja, drewno, RO, relingi dachowe, el. reg. reflektory, 
szyby i fotel kierowcy, skórzana kierownica, - 30.000 zł. Kom
prachcice, tel. 077/464-60-06
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., zielony metalic, pełne wy
posażenie, * 25.000 zł. Piaski, gm. Gostyń, tel. 065/571 -94-04 
FORD ESCORT KOMBI. 1997 r.. 60 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., roleta bagażnika, relingi dacho
we, radioodtwarzacz, sprowadzony z Niemiec, - 23.500 zł. 
Syców, tel. 0503/01-56-88
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zetec, 
16V, srebrny metalic, poduszka powietrzna, ABS, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamek z pilotem, alarm, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, el. reg. fotel kierowcy, welurowa tapi
cerka, RO CD, 4 głośniki oryginalne Ford, - 26.200 zł. Szcza
niec, gm. Myszęcin, tel. 0603/07-54-49 

O  FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, turbo 
D, zielony (butelkowy), model z listopada, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyby, relingi dachowe, książka 
serwisowa, bez przebiegu w kraju, stan idealny, 
• 27.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94 01023201

FORD ESCORT Ghia. 1997 r., 85 tys. km, 1800 ccrri, Zetec, 
czarny metalic, kombi, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reflektory, klimatyzacja, szyberdach, drew
nopodobna wykładzina, centr. zamek, RO Ford i CD, relingi,
- 28.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-94-27
FORD ESCORT Ghia, 1997/98 r., 51 rys. km, 1800 ccm, 
TD, perłowogranatowy, centralny zamek, klimatyzacja', el. 
otw. szyby, RO, zadbany, -‘ 27.000 zł. Strzelin, tel. 
0604/75-99-81
FORD ESCORT BOLERO II, 1998 r., 18 tys. km* 1300 ccm, 
benzyna, granatowy, I właściciel, kupiony w salonie, podusz
ka pow., centr. zamek, stan idealny - 25.000 zł. Chocianów, 
tel. 0603/07-76-44
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 49 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, podgrzewane siedze
nia, immobilizer, welurowa tapicerka, wykończenia w drew
nie, spoiler tylny, 5-drzwiowy, garażowany, - 28.000 zł. Kęp
no, tel. 062/782-07-76,0503/75-98-59 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 63 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, Ghia, 90 PS, czarny metalic, klimatyzacja, wspoma
ganie, poduszka pow., el. otw. szyby, immobilizer, centr. za
mek, drewno, welurowa tapicerka, relingi dachowe, skórza
na kierownica, RM Ford 5000, reg. kierownica, el. reg. re
flektory, komplet opon zimowych, ekonomiczny, - 30.900 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-31-20 
FORD ESCORT, 1998 r„ 21 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny, wspomaganie kier., immobilizer, el. otw. szyby, centr. 
zamek, poduszka pow., RO i dodatki, - 28.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-19-95
FORD ESCORT, 1998 r., 54 tys. km, 1300 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, Mul-T-Lock, radioodtwa
rzacz, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, welurowa tapi
cerka, tylny spoiler. zimowe opony, stan b. dobry, - 23.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/88-30-81 
FORD ESCORT, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, kupiony w salo
nie, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/43-00-87
FORD ESCORT, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, EFi, czer
wony metalic, stan b. dobry, szyby ogrzewane, el. reg. i podg. 
lusterka, el. reguł, fotel kierowcy, 2 pod. powietrzne, centr.

zamek, bagażnik otwierany z pilota, kupiony w salonie, el. 
otw. śzyby, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0607/70-06-64 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 9 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, relingi dachowe, immobilizer, radio, 5-osobowy, zare
jestrowany jako ciężarowy, oryginalny, homologacja, - 34.500 
zł. Grabów, tel. 062/730-53-23,0601/70-25-02 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 15 tys! km, 1600 cĆm,.16V, 
bordowy metalic, na gwarancji, kupiony u dilera, el. otw. szy
by, el. reguł, lusterka i fotel kierowcy, wspomaganie, weluro
wa tapicerka,.- 38.000 zł. Wrocław, tel. 0602/40-80-34 
FORD FIESTA, 1977 r., 950 ccm, czerwony, szyberdach, 
obrotomierz, przegląd do 02.2002 r, - 900 zł. Żary, tel. 
0608/82-25-08
FORD FIESTA, 1978/79 r., 1100 ccm, czerwony, stan silni
ka i blacharki dobry, • 2.200 zł. Krzczonów, gm. Świdnica, 
tel. 074/850-18-18
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, alum. felgi, 
spoilery, nowe opony, zawieszenie, stan b. dobry, przegląd 
do 2002 r, - 3.700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-49-21 
FORD FIESTA, 1979 r., 1000 ccm, kołor grafitowy metalic, 
po remoncie blacharki i podwozia, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd, • 2.900 Zł. Legnica, tel. 076/722-70-26, 
0606/99-01-09
FORD FIESTA SKŁADAK, 1981/84 r., 170 tys. km, 900 ccm, 
benzyna, czarny, przegląd do 02.2002 r„ OC do 06.2001 r., 
szyberdach, 5-biegowy, I właściciel w kraju, bez wypadku, 
stan dobry, - 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-65-59 
FORD FIESTA, 1982 r.,,997 ccm, czerwony, oryg. lakier, 
bez wypadku, zadbany, stan idealny, zużycie paliwa 41/100 
km, -1.950 zł. Czaple, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-53-56 
FORD FIESTA, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, szyberdach, •
3.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-57 
FORD FIESTA, 1985 r., 96 tys. km, 936 ccm, niebieski, stan 
ogólny, blacharki i silnika b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 
ekonomiczny, szyberdach, pokrowce .miś*, światła do jazdy 
dziennej, estetyczny wygląd, - 5.300 zł. Oława, tel. 
071/303-01-27 po godz. 16,0607/27-39-53 
FORD FIESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, nowy akumulator (gwarancja), odcięcie zapłonu, po 
wymianie klocków, tarcz, szczęk tam., amortyzatorów, •
5.100 żł. Wrocław, tel. 071/324-29-92,0602/18-41-14 
FORD FIESTA, 1986 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czarny, ekonomiczny, RM, obrotomierz, ciemne szyby, za
dbane wnętrze, 3-drzwiowy, nowe tylne amortyzatory, stan 
tech. b. dobry, - 4.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-82-98 
FORD FIESTA XR2i, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, 96 kM, czarny, ospoilerowany, szyberdach, alum. fel
gi, kubełkowe fotele, nowy akumulator, z urzędu celnego, 
garażowany, RO + 4 głośniki, - 7.000 zł. Leśna, tel. 
075/721-70-73 po godz. 17,0601/97-24-75 
FORD FIESTA, 1986 r., 118 tys. km, 935 ccm, benzyna, 
biały, model przejściowy, 3-drzwiowy, dzielona tylna kana
pa, RM, hak, kpi. opon zimowych, po wymianie oleju, szczęk

FORD FIESTA, 1989/93 r., 103 tys. km, 1100 ccm. benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, stan b. do
bry -1.100 DEM. Legnica, tel. 0604/85-41-36,0604/85-63-58 
FORD FIESTA XR2l, 1990.r., 120 tys.km, 1600 ccm, biały, 
sportowy model, welur, instalacja radiowa, - 8.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-08-97
FORD FIESTA XR21,1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czar
ny, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 
ospoilerowany, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd, -
9.200 zł. Przyłęk, tel. 074/817-0044 
FORD FIESTA, 1990 r., 98 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, - 9.000 zł. Kaszczor, tel. 065/549-92-63 

O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, granatowy, ABS, 
5-biegowy, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019351

FORD FIESTA, 1990/91 r., 109 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czarny, automatic, sprowadzony z Niemiec, I właściciel, 
3 lata w kraju, welurowa tapicerka, szyberdach, alum. felgi,
- 9.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-04,0605/30-67-63 
FORD FIESTA XR21,1991 r., 1600 ccm, czarny, centr. za
mek, szyberdach, welur, RO, 2-drzwiówy, po tuningu, ałuny, 
elektr. otw. szyby i tylna klapa, stan bardzo dobry, - 11.500 
zł. Mościsko, tel. 0603/31 -73-23, woj. wałbrzyskie
FORD FIESTA, 1991 r., 88 tys. km, 1100 ccm. pzarny, -9.500 
zł. Turek, tel. 063/278-49-80,289-20-57 
FORD FIESTA CL, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granato
wy, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-41-05, 
0601/72-01-47
FORD FIESTA, 1991 r., 65 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, 
RM + 4 głośniki, ekonomizer, garażowany, stan b. dobry -
9.600 zł lub zamienię na Fiata Punto, z 1994/96 r., z dopła
tą. Bolków, tel. 075/741-31-69,0600/54-11-98 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, dużo części po wymianie, nie składak, bardzo 
ekonomiczny, nowe opony, RM + 4 głośniki, • 9.500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-62-96 po 16 
FORD FIESTA, 1991 r., 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, czar
ny metalic, szyberdach - 2.500 DEM + cło i transport. Lesz
no', tel. 0502/16-00-17
FORD FIESTA, 1991 r., 127 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, • 11.300 zł. Oława, tel. 071/3.13-68-98 wie
czorem, 0602/51-58-41
FORD FIESTA, 1991 r., 97 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, RO, stan b. dobry,
- 9.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/86-88-14
FORD FIESTA CL, 1991/92 r., 123 tys. km, 1100 ccm. czer
wony, 3-drzwiowy, RM, zegar, el. reg. reflektory, alarm + pi-, 
lot, blokada zapłonu, nowe tarcze ham., klocki, serwo, tłu
miki, opony, bez wypadku, kupiony w salonie Forda we Wro
cławiu, kpi. dokumentacja, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/373-34-87
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
b. dobry, RM, -11.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legni
ca, tel. 0601/55-24-52
FORD FIESTA, 1992 r., 70 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 6 mies. w kra
ju, garażowany, stan b. dobry, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-34-80
FORD FIESTA, 1992 r„ 98 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
welurowa tapicerka, RM, bez wypadku, sprowadzony w
04.2001 r, - 11.500 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43, 
0600/35-13-43,0602/32-39-29 
FORD FIESTA, 1992 ri. 104 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, Pb. 
czerwony, katalizator, 5-biegowy, po wymianie ukł. wydecho
wego i simeringów, 3-drzwiowy, M.ul-T-Lock, ekonomiczny, -
10.500 zł. Wiechlice, tel. 068/376-74-62 
FORD FIESTA, 1992 r., 97 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, firmowy RM, kupiony w salonie, 4 opony zimo-
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i klocków hamulcowych, beż korozji, - 5.200 zł. Milicz, tel. 
071/384-17-97
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, niebieski metalic,
2-drzwiowy, stan bardzo dobry, brak korozji, białe tablice, -
1.350 zł. Słubice,.teł. 0607/74-41-29
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości w 88 r., szyberdach, RO z kie
szenią, pokrowce, hak, książka serwisowa, oszczędny, •
4.300 zł. Legnica, teł. 076/866-32-75 po godz.16, 
0605/51-95-14 po godz.15
FORD FIESTA, 1987 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, zadba
ny, garażowany, RM Pioneer + 4 głośniki, obrotomierz, po
krowce, dzielona tylna kanapa, dodatkowe światło .stop*, •
5.500 zł. Szarocin, woj. jeleniogórskie, tel. 0503/38-17-24 
FORD FIESTA, 1987/96 r., 68 tys. km, 1100 ccm, biały, stan 
dobry, 3-drzwiowy, bez wypadku, katalizator, 5-biegowy, RO 
z kieszenią, sprowadzony w całości, nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, - 6.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-23-60 
FORD FIESTA, 1988 r , 160 tyś. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, 5-biegowy, nowe opony, stan dobry, nowy 
akumulator, - 6.600 zł. Kam ieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-43-26
FORD FIESTA, 1988 r., t200 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -
1.300 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34
FORD FESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
garażowany, stan b. dobry, - 5.800 zł lub zamienię. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
FORD FIESTA, 1988 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, sza
ry metalic, szyberdach, RO, białe tablice, części • 990 DEM. 
Wrocław, tel. 071/346-60-84
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czerwony, 5-biegowy, akumulator na gwarancji, 4 głośni
ki, po przeglądzie, tylna szyba ogrzewana, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/321-22-65

1ERMAZ-ROLL SC

50-452 WROCŁAW, ul. Komuny Paryskiej 72

tel. 342-76-70  
lu b  341-36-70

c z ę ś c i
z a m ie n n e

R Ó W N I E Ż  C E N Y  H U R T O W E  

czynne od9" do i f ,  w sob. od 9 do 13"

O P O H 8 34

we, stan b. dobry,- II właściciel, udokum. pochodzenie, -
11.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-42-04,0501/18-47-06 

O  FORD FIESTA, 1992 r.t 1100 ccm, czerwony, ka
talizator, 5-biegowy, centr, zamek, spoilery, zde
rzaki w  kolorze nadwozia, • 11.700 zł lub zamie- 
n ię . Żary , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019091

FORD FIESTA, 1992/93 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, rok w kraju, - 11.500 zł lub 
zamienię na terenowy, może być uszkodzony. Opole, tel. 
077/469-24-93,0602/75-86-88 
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, stan 
b. dobry, bez wypadku, - 12.200 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD FIESTA, 1993 r., 76 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, z  pełną dokumentacją, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, garażowany, 5-biegowy, -12.500 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-92-46 
FORD FIESTA, 1994 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, welurowa tapicerka, 
dodatkowe światło .stop", 2 pod. powietrzne, el. reg. reflek
tory, dzielona tylna kanapa/sprowadzony 04.2001 r., po prze
glądzie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -14.000 z ł ' Bole
sławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10:08-32 
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, 5-biegowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, zadba
ne wnętrze, białe kierunkowskazy, stan techn. b. dobry, ga
rażowany, bez wypadku, - 12.900 zł lub zamienię. Opole, 
tel. 077/431-64-44
FORD FIESTA, 1994 r., 78 tys. km, 1300 ccm, zielony me
talic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, welur, oclony, 
bez wypadku, nie rejestrowany, możliwość sprzedaży na raty, 
- 13.500 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 
0603/13-97-64
FORD FIESTA, 1994 r., 90 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki po
wietrzne, 5-drzwiowy, I właścioiel w kraju, -14.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/591-29-97 po godz. 20,062/736-02-06 
w godz. 7-16
FORD FIESTA, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, RM, pod. powietrzna, - 11.000 zł. 
Środa Śląska, lei. 071/317-22-93 
FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, alarm, nowy akumulator i 
tłumiki, 2 koła zimowe, garażowany, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, książka serwiso
wa, -12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA, 1994 r., 86 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, el. reg. re
flektory, garażowany, sprowadzony w całości, -11.500 zł lub 
zamienię. Wschowa, tel. 065/540-61-92 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 93 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
burgundowy, wspomaganie, 3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielo
na kanapa tylna, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 pod. po
wietrzne, sprowadzony w całości w 1996 r. Legnica, tel. 
076/866-44-41
FORD FIESTA, 1995 r., 1800 ccm, diesel, czarny, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, sprowadzony w całości,

- 15.000 zł lub zam ienię na mniejszy. Pleszew, tel. 
0502/55-97-32
FORD FIESTA, 1995f.r120 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
immobilizer, - 11.800zł.-„ tel. 074/854-43-20,0606/82-01-22 
FORD FIESTA, 1995 r., 57 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, welur, po
duszka powietrzna, radioodtwarzacz, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, możliwość sprzeda
ży na raty, - 14.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 
0502/54-74-94

O  FORD FIESTA MAGIC, 1995 r., 43 tys. km, 1300 
ccm , wtrysk, perłowogranatowy m etalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alarm + pilot, b loka
da skrzyn i biegów, im m obilizer, centr. zamek, 
szyberdach, przyciemniane szyby, halogeny, RM 
+ 4 g łośn ik i, sportowe zaw ieszenie, progi i spo
ilery „Zender” , alum. felg i „OZ” 14", komplet kół 
zim owych stan b. dobry -17.250 zł. Je len ia Góra, 
tel. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 01024271

FORD FIESTA, 1995 r.. 60 tys. km, 1100 ccm, czarny meta
lic, sprowadzony w całości, szyberdach-, garażowany, 
3-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, zarejestrowany, -
13.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-53 
FORD FIESTA, 1995/96 r., 1200 ćcm, T6V, granatowy, ńówy 
model, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, zderzakhw 
kolorze nadwozia, RM, -17.700 zł. Milicz, tel. 0606/22-08-16 
FORD FIESTA ZETEC-S, 1995/96 r., 50 tys. km, 1250 ccm. 
16V, perłowofioletowy, Ghia, centr. zamek, alum. felgi, e1. 
otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, jasny welur, deska 
w drewnie, garażowany, - 18.600 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/735-92-72
FORD FIESTA ZETEC, 1996 r., 70 tys. km'. 1200 ccm, 16V, 
perłowogranatowy metalik, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, 5-drzwiowy, stan b. dobry, radioodtwarzacz, zde
rzaki w kolorze nadwozia, -19.400 zł., tel. 067/261-17-62 
FORD FIESTA, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., zderzaki w 
kolorze nadwozia, • 16.500 zł. Czamylas, tel. 062/733-50-93 
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
EFI, srebrny metalic, silnik Enduro, nowy model, 3-drzwio
wy, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, szyberdach, immo
bilizer, el. reg. reflektory, pirotechniczne napinacze pasów, 
oryginalny RO Ford, poduszka powietrzna kierowcy, spoiler, 
dzielone tylne siedzenia, stan idealny, - 16.900 zł. Głogów, 
tel. 076/835-44-70,0601/55-20-95 
FORD FIESTA Ghia. 1996 r., 41 tys. km, 1242 ccm. 16 V, 
granatowy metalic, 75 KM, 3-drzwiowy, welur, jasna tapicer
ka, drewno, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, obrotomierz, 
centr. zamek, immobilizer, RO RDS, 4 głośniki, zegarek, 
zagłówki, opony Michelin, wspomaganie, garażowany, -
20.000 zł lub zamiana na nowy. Leszno, tel. 065/520-67-65 
FORD FIESTA, 1996 r., 70 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy, immobilizer, 2 poduszki pow., reg. pasy, obniżony, 
ciemne szyby, spoiler, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, zadbany, • 15.000 zł. Świdnica, tel. 074/850-57-95 
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + RDS, welurowa tapicerka, im
mobilizer, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, nowy mo
del, sprowadzony w 03.2001 r. z Niemiec, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 18.500 zł. Bolesław iec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA Ghia, 1997 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, granatowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, klimatyza
cja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, bez wy
padku, - 21.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Bralin, tel. 
062/781-20-97,0607/35-01-35 
FORD FIESTA, 1997 r., 53 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, immobilizer, • 21.500 zł. Goświ- 
nowice, tel. 077/435-36-84 wieczorem lub, 0606/90-34-64 
FORD FIESTA, 1997 r., 65 tys. km, 1299 ccm, biały, kupio
ny w salonie, bezwypadkowy, alarm, hak, inst. radiowa, gło
śniki. -19.300 zł. Poznań, tel. 061/875-18-01.0607/32-87-04 
FORD FIESTA. 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, bez rejestracji, stan 
idealny, - 18.900 zł. Gorzanów, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0609/35-17-03
FORD FIESTA, 1997 r., 35 tys. Km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, el. otw. szyby, wspomaganie, - 20.900 zł. 
Syców, tel. 062/785-29-98
FORD FIESTA, 1998 r., 33 tys. km, 1400 ccm, ciemnogra
natowy, wspomaganie kier., szyberdach, 3-drzwiowy, - 21.000 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-27-19 
FORD FIESTA, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy metalic, immobilizer, oryg. RO, 5-drzwiowy, wspo
maganie, pod. powietrzna, el. reg. reflektory,kpi. dokumen
tacja. ekonomiczny, garażowany, stan idealny, - 22.500 zł 
lub zamienię na Opla Vectrę w cenie do 10.000 zł. Grabów 
n. Prosną, tel. 0600/6340-19
FORD FIESTA, 1998 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, RM, 2,poduszki 
powietrzne, immobilizer, sre, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, 
pełna dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, stan ideal
ny, - 23.900zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
FORD FIESTA, 1998 r.; 59 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, radio, poduszka pow., el. reg. reflektory, oszczęd
ny, 51/100 km,.- 24.900 zł. Świdnica, tel. 074/858-90-52 

O  FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, granatowy me
ta lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, - 25.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019281

FORD FIESTA, 1999 r., 44 tys. km, 1800 ccm, diesel, sza- 
robeżowy metalik, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. reg. reflek
tory, kodowany kluczyk, - 23.300 zł. Syców, tel. 
062/582-00-11
FORD FIESTA, 1999 r., 1300 ccm, Enduro, fioletowy, 
3-drzwiowy, alum. felgi, Mul-T-Lock, z pełną dokumentacją, 
RO, kupiony w salonie, - 20.500 zł. Kotla, woj. legnickie, tel. 
0601/57-68-94
FORD FIESTA. 1999 r., 5 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wśpomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RM, 2 pod. powietrzne, • 22.500 zł. Lesz
no. tel. 0607/28-31-31,0609/28-1942 
FORD FIESTA, 2000 r., 10 tys. km, 1300 ccm, benzyna model 
z czerwca, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne (całe), wspo
maganie, c. zamek, klimatyzacja, welur, ABS, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/593-07-94 do godz. 17,0601/94-90-34 
FORD FOCUS, 1998 r., 40 tys. km. 1600 ccm, 16V, biały, 
2xairbag, el. szyby, ABS, wspomaganie, orginalne radio, ni
klowane alufelgi 17*, atrakcyjny wygląd, I właściciel, serwi
sowany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-30-14
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, 16V, perłowoczarny, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, immobilizer, alum. felgi. RO. el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reg. kierownica, srebrne zegary, skórzana tapicer
ka, halogeny, el. reg. reflektory, - 33.900 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-33-12,0603/44-50-60 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony ze Szwajca
rii, nie rejestrowany w kraju, - 39.900 zł., tel. 074/85246-28, 
0601/71-36-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem -AC0213 www.autogielda.com.pl) 
FORD FOCUS WAGON. 1999 r., 22 tys. km. 1800 ccm, tur
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bo D, czarny metalic,"90 KM, wersja Trend, ABS. klimatyza
cja, wspomaganie, poduszka pow. Kierowcy, el. otw. szyby, 
centr. zamek, immobilizer, relingi dachowe, • 43.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/78*88*18
FORD FOCUS Ghia, 1999 r.. 1800 ccm,’ 16V, jasnozielony 
metalic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 4 el. otw szyby i reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, drewniane 
dodatki, alum. felgi, 5-drzwiowy, radio, stan idealny, - 41.900 , 
zł. Je len ia Góra, tel. 075/713-02-55.po godz. 18, 
075/761-88-35 do godz. 17 (ke0086)
FORD FOCUS. 1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, TDi, kolor 
wiśniowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, kompletna do
kumentacja, I właściciel, stan b. dobry, • 43.800 zł lub za
mienię na busa 9-osobowego. Milicz, tel. 071/384-21-69 wie
czorem, 0607/24-02-97
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 1 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, ABS, 
alum. felgi, wspomaganie, 3-drzwiowy, • 39.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-25-81.0607/24-53-57 
FORD FOCUS, 1999 r., 18 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 4 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, RM, im
mobilizer, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-81-73, 
0602/64-48-84
FORD FOCUS KOMBI, 2001 %  t9  tys. km. 1800 ccm. TDi. 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, RM 
z pilotem, 4 pod. powietrzne, alum. felgi 15?, kpi. dokumen
tacja, el. otw. szyby, stan idealny, - 59.900 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21 

O  FORD  G ALAXY , 1998 r., 2300 ccm , benzyna, 
srebrny metalic, m iesiąc prod. grudzień, kupio
ny w  salon ie, pełne wyposażenie, inst. gazowa, 
faktura VAT, - 58.000 zł. ., te l. 0601/33-77-32 
01021901

FORD GRANADA, 1980 r.. 110 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, ciemnozłoty metalic, oryginalny przebieg, II właściciel,' 
b. zadbany, szyberdach, garażowany, nowe filtry, olej, pły
ny, tłumiki, oryginalny lakier, dużo elem. chromowanych, 
wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, przegląd do 10.2001 
r., RO Pioneer, 6 głośników, nowe opony, - 5.600 zł lub za
mienię na inny w tej cen ie lub tańszy. Opole, tel. 
077/465-32-40,0600/43-33-94 
FORD GRANADA, 1982 r., 2000 ccm, srebrny metallic, fel
gi alum. 16", centr. zamek, alarm, inst. gazowa, OC 50%, 
wspomaganie, - 5.000 zł. Słubice, tel. 0601/87-75-60 
FORD GRANADA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna stan b. do
bry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
bogata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, • 20.000 
zł lub zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95, 
0608/18-83-67
FORD KA, 1996/97 r., 38 tys. km, 1300 ccm, zielony, 50 
KM, poduszka, immobilizer, RO, wspomaganie, nowe opo
ny, -18.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-36-39,0603/39^34-87 
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, boczne 
szybki uchylne, poduszka pow., RO oryginalny, nie rejestro
wany w kraju, -18.500 zł. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45 
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, zielony, I właści
ciel, kupiony w salonie, stan b. dobry, poduszka pow., uchyl
ne tylne szyby, RO, immobilizer, alarm, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/53-63-53
FORD KA, 1998 r., 26 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, uchylne tylne 
szyby, • 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-60-11 
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy, immobilizer, pod. powietrzna, oryginalny RO, ku
piony w salonie, serwisowany, I właściciel, garażowany, stan 
b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 071/339-95-50 
FORD KA, 1999 r., 190 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalik, 
atrakcyjny wygląd, RO, szyby otw. elektrycznie, wspomaga
nie, centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 0502/59-53-85 
FORD KA, 2000 r„ 3 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, żółty, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 
el. reg. reflektory, tylne szyby uchylane, dodatkowe światło 
.stop*, radio, CD, • 27.000 zł. Ochla, gm. Zielona Góra, tel. 
068/321-10-55
FORD MERCURY, 1995 r., 43 tys. km. 2500 ccm. V6.24V. 
170 KM, niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 
ASR, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. reg. lusterka, RO + 
wysuwana antena, - 29.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-86-04, 
0607/27-41-15

O  FORD MERCURY, 1996 r., 90 tys. km, 4700 ccm, 
czarny, wersja lim itowana, pełne wyposażenie 
(bardzo bogate), stan techn. idealny, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-76-60 01023541

FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 90 tys. km. 1600 ccm, 
16V, wtrysk, zielony metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, RM, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, • 16.900 zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, 16V, morski, 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, ABS, - 18.000 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-55-90,0603/51-41-48 
FORD MONDEO ZETEC, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm. 
16V, szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, kli
matyzacja, welur, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
17.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17. 
0603/60-78-74
FORD MONDEO GLX, 1993 r.. 126 tys. km, 1988 ccm, 16V, 
bordowy, poduszka pow., hak, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, reflektory^ fotel, reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, immobilizer, - 20.000 zł. Szczytna, 
tel. 074/868-35-55
FORD MONDEO SEDAN, GUC, 1993 r., 84 tys. km, 1800 
ccm, DOHC, 16V, kolor grafitowy metalic, 115 KM, centr. 
zamek, el. reg. lusterka i fotele, ej. otw. szyby, klimatyzacja, 
reg. kierownica, wspomaganie kier., RO JVC, alarm ♦ do- 
datk. zabezpieczenie, welurowa tapicerka, garażowany, stan 
b. dobry. - 19.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-56-53 

O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm , bordowy me
ta lic , w spom aganie , k lim a tyzacja , poduszka  
pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, -
17.600 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019451

FORD MONDEO KOMBI. 1993/94 r.. 1800 ccm, TDi, ciem
nozielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, hak, szyberdach. 
welurowa tapicerka. bez wypadku. • 18.500 zł. Kłodzko, tel. 
0605/14-46-93*
FORD MONDEO, 1993/94 r., 1800 ccm, 16V, ciemnografi- 
towy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, pełna inst. elektr., RM 
oryginalne, szyberdach, welur, wspomaganie, alum. felgi, 
nowe opony ♦ opony zimowe - 17.000 zł. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/20-02-03 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ’ 
16V, zielony metalic, poduszka pow., klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, roleta, 
relingi dachowe, zadbany, • 18.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-11 -72,0602/15-87-96 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r.. 98 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, el. reg. i podg. lusterka, reguł, fotel kierowcy, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, ABS, klimatyzacja, centr. 
zamek, immobilizer, alarm, poduszka pow., dzielona tylna 
kanapa, RO Philips + 4 głośniki, relingi dachowe, • 23.500 zł 
, możliwe raty. Lubań, tel. 0503/56-11-86 
FORD MONDEO, 1994 r., 70 tys. km, biały, klimatyzacja,

ABS, pełne wyp. elektr., zawieszenie! ospoilerowanie Wolf,
- 20.000 zł. Nysa, tel. 077/433-48-15
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 2000.ecm, bordowy
metalik, 136 KM, I właściciel, zadbany, obniżony; sportowe
zawieszenie, ospoilerowany, - 21.000 zł. Rzepin, tel.
095/759-66-19
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, zielony, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, roleta, relingi dachowe, centralny zamek, 
alarm, zadbany, - 17.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-11 -72,0602/15-87*96 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r.. 130 tys. km. 1600 ccm. 
16V, benzyna, biały, wspomaganie, ABS, RO, 2 pod. po
wietrzne, welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, nowe 
opony, oclony w całości, • 15.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, 4-drzwiowy, centr. zamek, RO, - 18.500 zł lub zamiana 
na tańszy. Krobia, tel. 0605/52-94-67 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 136 tys. km, 1800 ccm, 
16V, ciemnozielony, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, radio, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, wspo
maganie kier., kpi. dokumentacja, ABS, w kraju od roku, -
19.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-03-49 
FORD MONDEO. 1994 r., 87 tys. km. 1600 ccm; 16V. nie
bieski, zadbany, ABS, pod. powietrzne, RO, alarm, nowe 
opony, • 18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-15-19 
FORD MONDEO, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm. 16V, nie
bieski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, automatic, klima
tyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, RO, książka serwisowa, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 18.900 zł. Syców, 
tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 145 tys. km. 1800 ccm. 
16 V, biały, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i re
flektory, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
alarm, RO. - 19.500 zł. Wałbrzych; tel. 074/665-95-97. 
0605/55-60-00
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r„ 170 tys. km. 1800 ccm. 
TDI, perłowa zieleń, relingi dachowe, roleta, pod. powietrz
na, RO, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, nowy pasek roz
rządu, wszystkie paski, amortyzatory przednie i gumy za
wieszenia, - 21.000 zł lub zamienię z dopłatą na diesel kom
bi, po 1997 r.. Wrocław, tel. 071/317-86-18 do godz. 20, 
0603/38-15-70

O  FORD MONDEO, 1994 rM 1800 ccm, bordowy me
ta lic , k lim atyzacja , wspom aganie, 2 pod. po
wietrzne, ABS , pełne wyposażenie elektr, • 24.900 
z ł lu b  za m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9 t te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019151

FORD MONDEO Ghia, 1994/95 r., 129 tys. km. 1600 ccm, 
16V, wiśniowy, garażowany, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, reguł, fotel kierowcy, podgrzewana przednia 
szyba, welurowa tapicerka, el. reguł, lusterka, książka ser
wisowa, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kier, -
23.000 zł. Żary, tel. 0607/57-11-67 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, RO, 
wspomaganie, serwisowany, • 24.000 zł lub zamienię na 
osobowy, w tej cenie. Borek Wlkp., tel. 065/571-67-06

FORD MONDEO, 1995 r, 112 tys. km, 1800 ccm, TDi, bor
dowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, podgrzewane lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RM, • 28.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-45-74
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, ABS, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, roleta, 
relingi dachowe, welurowa tapicerka, immobilizer, hak, ha
logeny, centr. zamek, w kraju od 3 mies, - 23.800 zł.Twar- 
docice, tel. 076/877-51-22,0605/85-58-43 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600,ccm, 
16V, 90 KM, ciemnowiśniowy, ABS, RO, wspomaganie, stan 
b. dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, • 21.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-34-12,0601/79-85-46 

O  FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
16V, buraczkowy metalic, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, ABS , centra lny zamek, poduszki, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, pełna dokumen
tacja, - 18.200 zł. Chojnów , tel. 0606/78-08-04 
84013611

FORD MONDEO KOMBI. 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
TD, czerwony, nowy model, wspomaganie, el. otw. szyby, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, el. reg. lusterka, 
welur, - 23.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., .135 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D. perłowogranatowy. ABS, RM, wspomaganie, centr. 
zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kpi. 
dokumentacja, - 26.900, zł. Wałbrzych, tel. 074/842-38-62 
pó godz. 20,0603/58-91-75
FORD MONDEO KOMBI, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 2 poduszki pow., 4 el. otw. szyby i reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
relingi dachowe, roleta, - 22.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-55 po gódz. 18, 075/761-88-35 do godz. 17 
(ke0092)
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 127 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, burgund, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, w kraju 
od mies., zadbany, - 28.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-51-30 
FORD MONDEO, 1996 r., 54 tys. km, 2500 ccm, granatowy 
metalic, bogate wyposażenie, • 36.000 zł. Wrocław, tel.
352-18-87,0605/43-31-66

O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, ABS , 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, re lingi dachowe, 
roleta, serw isowany w  kraju, nowe opony zimo
we i letnie, - 26.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019071

FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 127 tys. km. 1800 ccm. 
16V, Zetec, kolor grafitowy metalic, katalizator, ABS, radio 
Ford, el. otw. szyberdach, wspomaganie i reg. kierownicy, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyby i światła, klimatyzacja,

2 pod. powietrzne, immobilizer, • 29.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-02-91
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 32 tys.. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, granatowy, I właściciel w kraju, immobilizer, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, reg. kie
rownica, 2-stopniowy szyberdach, welurowa tapicerka i inne 
dodatki, garażowany, stan b. dobry, - 31.500 zł. Polkowice, 
tel. 0606/16-43-46
FORD MONDEO KOMBI, 1996/98 r., 84 tys. km, 1600 ccm, 
16V, fioletowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, wszystkie el. dodatki, szyberdach, RM, relingi 
dachowe, stan b. dobry, - 25.500 zł. Chojnów, tel. 
0608/20-91-86
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
ABS. - 28.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
FORD MONDEO, 1997 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDI, perło- 
wosrebrny, klimatyzacja, RO, 5-drzwiowy, stan idealny, •
33.500 zł. Ostrzeszów, tel 0600/33-52-28 
FORD MONDEO KOMBI GHIA, 1997 r., 90 tys. km, 16V, 
ZETEC, fioletowo-granatowy, stan idealny, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, • 36.000 zł. Lubin, tel. 0608/75-68-36, 
0608/76-63-45
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 48 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, klimatronik, alum. felgi, pełne wyposa
żenie elektryczne, skórzana tapicerka, • 43.000 zł. Wołów, 
tel. 0605/39-17-22
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm, 
16V Zetec, granatowy metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek ♦ pilot, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i fotele, regulowana 
kierownica, welurowa tapicerka, radio + głośniki, halogeny, 
roleta, relingi dachowe, szyberdach, alarm, - 37.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/91-73-87
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1997 r., 1800 ccm klimaty
zacja, pełne wyposażenie, faktura VAT, - 32.000 zł. Zdzie
szowice, tel. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
16V, lila metalic, klimatyzaoja, ABS, pełne wyp. elektr., ra
dioodtwarzacz, wspomaganie, centr. zamek + pilot, podusz
ka powietrzna, welur, ks. serwisowa, nowy model, - 29.900 
zł. Gołuchów, tel. 062/761-75-62,0600/15-49-99

FORD MONDEO, 1997/98 r., 35 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. reflektory i fotel kie
rowcy, reg. kierownica, RM Ford (reguł, przy kierownicy), 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, 
• 39.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-43-42,0603/88-46-42 
FORD MONDEO, 1998 r.. 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic. klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4 
poduszki powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek ♦ pilot, pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Kalisz, tel. 
062/769-23-49.0502/04-47-68 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 55 tys. km. 16V, ZETEC, 
srebrny, pełne wyposażenie, stan idealny, > 39.000 zl. Lubin, 
tel. 0608/75-68-36,0608/76-63-45 
FOjtD MONDEO, 1999 r., 34 tys. km. 1800 ccm, turbo D, 
platynowy metalic, el. otw. szyby, klimtronic, 2 pod. powietrz
ne OK, wspomaganie, ABS, centr. zamek, sprawny, - 33.500 
zł + ok. 3.000 zł naprawa (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrze
szów, tel. 062/730-17-12 w godz. 10-18,0603/69-19-24 
FORD MUSTANG, 1996 r., 72 tys. km, 3800 ccm, czerwo
ny, automatic, klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. lusterka, -
34.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-65-59
FORD ORION XR3i, 1985 r., 1400 ccm, benzyna, biały, •
4.000 zł lub zamienię. Jawor, tel. 076/870-06-08
FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesel stan b. dobry, spro
wadzony w całości, po wymianie sprzęgła, klocków, telesko

pów, łożysk, przegląd ważny przez cały rok, 20 tys. km po 
remoncie silnika, • 7.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-81-21, 
0605/25-27-26
FORD ORION, 1987 r.. 150 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
szary metalic, 4-drzwiowy, sedan, stan dobry, nowe opony, 
5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach, • 1.000 zł. Lu
bań, tel. 0603/63-13-07

O  FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, d iesel, czerwo
ny, 5-biegowy, - 6.800 zł lub zam ienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87018931

FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
- 6.500 zł. Nysa. teł. 077/431-05-03,0501/56-17-24 
FORD ORION, 1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, radio, welurowa tapicerka, szyber
dach, do sprowadzenia z Niemiec • 2.500 DEM lub na goto* 
wo 10.400 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99.0605/03-38-63 
FORD ORION, 1991 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, szyberdach, centralny zamek, książka serwisowa, -
12.200 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0601/76-39-55,074/866-95-96 
FORD ORION, 1991 r., 132 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, el.. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, szy
berdach, ABS, wymienione amortyzatory (4 szt.), nowe tar
cze hamulców tarczowych, garażowany w ogrzewanym ga
rażu, stan dobry, zadbany, - 12.000 zł. Głogów, tel. 
0606/24-25-10
FORD ORION, 1991 r„ 115 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, spr. w całości, bez wypadku, RM, udokum. pocho
dzenie, stan b. dobry, dzielona tylna kanapa - 11.800 zł. 
Kłodzko, tel. 0502/04-39-54
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, serwisowany, do sprowadzenia z Niemiec, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/91-26-43

FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, 16V, bordowy, 
cena 3.000 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 ccm, turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotech
niczne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneu
matyczne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierowni
cy, stan b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 
077/410-09-28,077/410-10-57 
FORD PROBE, 1989 r., 200 tys. km, 2200 ccm, turbo, srebr
ny metalic, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
RM, 3-stopniowe zawieszenie, alum. felgi,> welurowa tapi
cerka, wspomaganie, • 13.500 zł. Karpicko, tel. 
068/384-22-51
FORD PROBE, 1991 r., 180 tys. km, 2200 ccm, turbo, czer
wony, klimatyzacja, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, wspo
maganie. wersja GT - 12.000 zł. Polkow ice, tel. 
076/845-69-72,0601/32-09-79 
FORD PROBE, 1992 r., 125 tys. km, 2200 ccm, TD interco- 
ołer GT, wspomaganie kierownicy, regulowana kierownica, 
5-biegowy, aluminiowe felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek, pełna dokumentacja, - 19.700 zl. Strzelin, 

- tel. 0600/32-69-05 
FORD PROBE GT. 1992 r.. 105 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
kolor grafitowy metalic, intercooler, sprowadzony w całości, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, zawieszenie 3-stopniowe, - 19.700 zł. 
Wiązów, tel. 0600/32-69-05, 0604/23-81-68, woj. wrocław
skie
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, tempo- 
mat, alum. felgi, nowe opony i akumulator, stan dobry, -
18.400 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
FORD PROBE, 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, pod. po
wietrzne, alum. felgi, radio CD Sony, nowy model, bez wy
padku, bogata wersja, - 24.400 zł lub zamienię na inny, może 
być uszkodzony BMW. Dzierżoniów, tel. 0503/68-55-50 
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm wersja europejska, czar
na skóra,, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, aluminiowe 
felgi, - 24.900 zł. Wrocław, teł. 0605/05-33-05 
FORD PUMA, 1997 r., 31 tys. km, 1700 ccm, Zetec, czer
wony, ABS, ASR, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szy

by, el. reg. lusterka, szyba ogrzewana, RO z CD, immobili
zer, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-27-91,314-29-19;
FORD PUMA, 1997/98. r., 41 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, ABS, ASR. klimatyzacja, el.lusterka, el.szy
by, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, fotele Reca
ro, alum. felgi, immobilizer, podgrzewana przednia szyba, 
białe zegary, możliwość zamiany na droższy, większy, •
40.000 zł. Chotków,. teł. 068/377-13-38
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, 2772 ccm, granato
wy metalik, elektr. otw. szyby i szyberdach, el. regulowane 
tylne siedzenia, ABS, klimatyzacja, instalacja gazowa (na 
gwarancji), ogrzewanie przedniej szyby, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, komputer ekonomizer, tempomat, spoilery, 
atrakcyjny wygląd, - 8.200 zł. Lubin, tel. 0605/82-74-78 
FORD SCORPIO, 1986 r., 280 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, nowy 
akumulator, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie, mini komputer, RO, - 5.990 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-89-99
FORD SCORPIO, 1986 r., 395 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, stan dobry, alarm, centr. zamek, el.lusterka, szy
by, szyberdach, ABS, el.regulowane 4 siedzenia, podgrze
wane siedzenia, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0609/49-95-71 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
błękitny metalic, ABS, 5-biegowy, reg. kierownica, wykoń
czenia w drewnie, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwo
zia, hak, RO, zadbany, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-74 
po godz. 20
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel, - 6.550 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Ziębice, tel. 
074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD SCORPIO, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, wspomaganie kier., elektr. otw. szyby, centr. zamek, 2 
nowe opony, ABS, z urzędu celnego, w kraju od 1,5 roku, -
8.000 zł lub zamienię na maszyny stolarskie. Chojnów, tel. 
076/819-12-02
FORD SCORPIO. 1987 r., 250 tys. km. 2500 ccm, diesel. 
Zielony, stan b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na busa. Jele
nia Góra, tel. 0607/30-79-42
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna. • 6.200 zł. 
Lubin, tel. 0605/43-43-79
FORD SCORPIO, 1988 r., 185 tys. km, 2000 ccm. EFI, ben
zyna ♦ gaz, srebrny metalic. inst. gazowa, ABS, immobili
zer, centr. zamek, pełne wyposażenie elektryczne, RO Blau
punkt, hak, alum. felgi 16”, reg. kierownica, wspomaganie, 
twarde zawieszenie, spoilery z przodu i po bokach, szyber
dach, reg. tylne zawieszenie, stan b. dobry, • 7.750 zł. Do
bromierz, tel. 0501/25-36-65, woj. wałbrzyskie 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, szary metalic, 
elektr. otw. szyby, RO, pompowane siedzenie, - 7.000 zł. 
Niemcza, tel. 0605/85-19-73
FORD SCORPIO. 1988 r., 200 tys. km. 2900 ccm. i V6. bia
ły, wspomaganie, alum. felgi, ABS, skóra, klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, el. 
reg. siedzeń, podgrzewane siedzenia, ospoilerowany, radio
odtwarzacz, stan techniczny b. dobry, - 9.800 zł lub zamiana 
na autolawetę. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/13-45-94 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990/91 r.. 2000 ccm. DOHC. 
granatowy metalic, inst. gazowa, RO CD, szyberdach. alum. 
felgi, stan techniczny b. dobry, • 12.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 0603/88-26-20
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm. DOHC. 
srebrny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, -10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO SEDAN. 1991 r.. 176 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, DOHC, kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, ABS, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, hak, hślogeny, RO 
Ford, welurowa tapicerka, inst. gazowa, i właściciel, w kraju 
od 1996 r.,s tan  b. dobry, - 13:000 zł. P ieńsk, tel. 
075/778-67-92,0606/94-15-05 
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 130 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-03 (k00072)

FORD SCORPIO SEDAN. 1991 r.. 167 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, ABS, komputer, 
wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, • 12.800 zl lub za
miana na mniejszy. Jarocin, tel. 062/747-15-65 
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 140 tys. km, 2900 ccm, zie
lony, pełne wyposażenie el., alum. felgi, 2 x komputer, skó
rzana tapicerka, ABS, klimatyzacja, szyberdach, -13.000 zł. 
Wolsztyn, tel. 068/384-22-24
FORD SCORPIO, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, granatowy 
metalic, ABS, centr. zamek, inst. gazowa, spoilery, - 8.800 
zł. Wrocław, tel. 0602/37-40-86 
FORD SCORPIO, 1991/95 r., 198 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
benzyna, srebrny metalic, instalacja gazowa, 5-drzwiowy, 
alum. felgi, RM, wspomaganie, - 11.000 zł lub zamienię na 
młodszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/37-92-10 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 126 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, efi, niebieski, wspomaganie, ABS, centr. zamek, re
lingi dachowe, szyberdach, welurowa tapicerka, wykończe
nie w drewnie, el. reg. lusterka i szyby, radio z RDS, zadba
ny, -14.300 zł. Rawicz, tel. 0502/54-37-76 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm. DOHC. zie
lony metalic, nowy model, komputer, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, pompowane fote
le, welurowa tapicerka, drewniane dod., reg. pasów, dzielo
na kanapa, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, dokumenta
cja, -18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, EFI, granatowy metalik, centr. zamek, wspomaga
nie,el. otw. szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, alum. fel
gi, RO + CD, - 17.000 zł. Lubin, tel. 076/846-79-61 lub, 
0606/64-25-69
FORD SCORPIO, 1993 r., 147 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
atramentowy metalik, ABS, wspomaganie, centralny zamek, 
RO, zestaw głośno mówiący, szyberdach, garażowany, za
dbany, • 18.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-54 
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
etylia, bordowy metalic, szyberdach, alum. felgi, klimatyza
cja, el. reg. reflektory, wspomaganie, reg. kierownica, wła
ściciel niepalący, DOHC, 120 KM, ABS, koła zimowe, centr. 
zamek, alarm, oznakowany, - 20.000 zł. Kobierzyce, tel. 
0602/47-32-82, woj. wrocławskie 
FORD SCORPIO, 1993 r., 99 tys. km, 290Ó ccm, srebrny 
metalic, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. fotele i lusterka, tempomat, komputer, alarm, alum. fel
gi, w kraju od roku, -13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-21-40 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 151 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, wtrysk, biały, wspomaganie, centr. zamek, ABS, hak, 
b. ekonomiczny, nowa inst. gazowa, przegląd do 2002 r, •
18.900 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-91-67,0602/17-56-37 
FORD SCORPIO, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, błę
kitny metalic, el. otw. szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi 16", nowy model, immobilizer, • 27.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/71-47-08,0603/83-83-79 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, turbo D. ciem
nozielony metalic, nowy model, Ghia, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, podgrzewane 
fotele i przyciemniane reflektory, drewno, • 33.500 zł. Go
styń, tel. 0604/86-49-66
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm,

turbo D klimatyzacja, drewno, welur, el. otw. szyby i el. re
guł. fotele, ABS, 2 pod. powietrzne, roleta, przyciemniane 
szyby, komputer, radio - 30.000 zł lub. Leszno, tel. 
065/540-59-89,0603/60-49-51 
FORD SCORPIO, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, ciemnośliwkowy, kupiony w salonie, poduszka pow., 
RO, drewno, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i siedzeń, im
mobilizer, alarm, wspomaganie kier., centr.zamek/dzielona 
kanapa,, opony zimowe, • 26.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-14-44,0604/27-32-02 
FORD SCORPIO KOMBI. 1995 r.. 2500 ccm, turbo D klima
tyzacja, drewno, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. 
fotele, ABS, 2 pod. powietrzne, roleta, przyciemniane szyby, 
komputer, radio, - 30.000 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-59-89,0603/60-49-51 
FORD SCORPIO, 1995 r., 2000 ccm, DOHC, szary metalic, 
bogata wersja, nowy model, zadbany, 2 kpi. opon, - 29.999 
zł. Wschowa, tel. 065/540-61 -83 
FORD SCORPIO. 1995/96 r.. 140 tys. km. 2000 ccm. DOHC, 
błękitny metalic, nowy model, pełne wyposażenie el., klimaty
zacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, •
25.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FORD SCORPIO, 1996 r.. 2500 ccm. diesel. - 7.500vzł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Ciepłowody, tel. 
074/810-31-68 lub, 0603/87-02-77 
FORD SCORPIO KOMBI. 1996 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, granatowy, klimatronic, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, alum. felgi, - 30.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 cćm, 
16V, wrzosowy metalic, nowy model, lekko uszkodzony, koszt 
naprawy ok. 3.000 zł. - 22.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
FORD SCORPIO, 1996 r., 154 tys. km, 2500 ccm, TDI, bor
dowy metalic, dużo wyposażenia oprócz skóry, - 45.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-93-43,0605/63-56-31 

O  FORD SCORPIO  KOMBI GHIA, 1996/97 r., 60 tys. 
km, 2000 ccm, 16V DOHC, czarny welur, najnow
szy  model, alarm, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, e l. otw. szyberdach, el. podgrzewane i 
pompowane fotele, RO, 2 x SRS, wspomaganie 
kier., drewno, relingi, welur, aluminiowe felg i 16", 
czarne szyby, ukł. wydechowy Remus, filtr K&N, 
nowe opony, garażowany, I w łaścicie l, atrakcyj
ny, 2 podłokietni. możliwe raty lub zamiana, •
35.200 zł, W a łb rzy ch , te l. 674/841-03-31, 
0604/83-74-39 84013111

FORD SCORPIO Ghia, 1997 r., 65 tys. km. 2295 ccm, nie
bieski metalic, automatic, alum. felgi, klimatyzacja, ogrz. fo
tele, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., 
welurowa tapicerka, drewno, radio z CD, stan idealny -15.000 
DEM ♦ cło. Wałbrzych, tel. 074/842-55-24 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 2.000-zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po 
godz. 21
FORD SIERRA, 1982 r.. biały, nowe opony, alum. felgi, za
w ieszenie po remoncie, • 2.300 zł. N iemodlin, tel. 
077/460-70-59
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, biały, dużo nowych czę
ści, zadbany - 3.800 zł. Wrocław, tel. 332-23-83 w godz. 8-15 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, kolor śliwkowy metalic, 
stan silnika i blacharki dobry, opłacony, dużo wymienionych 
części na nowe, alarm, lotnicze fotele, zadbany, - 4.100 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-60-64
FORD SIERRA, 1983 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, kontrolki pły
nów eksploatacyjnych, • 3.600 zł. Opolno Zdrój, gm. Boga
tynia, tel. 075/648-00-23
FORD SIERRA, 1983 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, po wymianie łożysk i wahaczy, RM Pio
neer, - 4.400 zł. Przemków, tel. 0605/14-16-22 
FORD SIERRA, 1983 r.. 1600 ccm, benzyna, grafitowy me-
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talie, 3-drzwiowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 
zł. Proboszczów, tel. 076/877-57-93; 0606/80-63-88 
FORD SIERRA Ghia, .1983 r., 67 tys. km. 1600 ccm, OHC, 
biały, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, centr. za
mek, inst. gazowa, 5-biegowy, hak, wspomaganie, bez ko
rozji, stan dobry, - 4.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-68-17, 
0605/36-00-24
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, ukł. ha
mulcowy, opony. RO, dzielona tylna kanapa, tylna szyba 
ogrzewana, oszczędny, stan b. dobry, przegląd do 03.2002 
r. - 5.000 zł. św iętoszów , woj. je len iogórskie , tel. 
0608/02-94-53
FORD SIERRA Ghia, 1983 r., 2300 ccm, V6, srebrny meta
lic, nowa inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-44
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wyde
chowy REMUS, stan b. dobry, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
0607/40-09-56,321-54-11
FORD SIERRA. 1983/95 r., 160 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, niebieski, przegląd do 04.2002 r., dużo nowych części, 
zadbany, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, po remoncie 
silnika w 99 r. (rachunki), - 4.300 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Ząbkowice śląskie, teL 074/818-02-55 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, dodrobnych poprawek, aktualny prze
gląd i ubezpieczenie, - 1.950 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 
0608/34-51-30
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. i wizualny b. dobry, garażowany, przegląd do 2002 r.. 
relingi dachowe - 5.900 zł lub zamienię na diesla lub benzy
nowy z inst. gazową, z niewielką dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/33-44-74
FORD SIERRA, 1984 r.. 1600 ccm, inst. gazowa, niebieski 
metalic, silnik z 1987 r„ 5-drzwiowy, szyberdach 2-stopnio
wy, dzielona tylna kanapa, RO, nowe opony, - 3.700 zł lub 
zamienię na inny w tej cenie, może być uszkodzony. Zgo
rzelec. tel. 075/775-81-18,0603/81-55-80 
FORD SIERRA, 1984 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor delfinowy metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, kupiony z  urzędu celnego, 2 nowe opo
ny, nowy akumulator na gwarancji, bez korozji, stan b. do
bry, • 3.800 zł lub zam. na Mercedesa 123 D albo Fiata 126p, 
po 1993 r.. Gostyń, tel. 0606/27-63-94 
FORD SIERRA, 1984 r., 70 tys. km, 2300 ccm, diesel, srebr
ny metalic, • 1.500 zł lub zamienię na silnik C-330 lub Per- 
kins, 3-cylindrowy. Lądek Zdrój. tel. 074/814-70-19 
FORD SIERRA, 1984 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, inst. gazowa, przegląd do 10.2001 r„ spoiler, nowe kloc
ki, tarcze wentylowane, - 4.700 zł. Opole, tel. 0608/38-94-94 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna,, niebieski, 
5-drzwiowy, szyberdach, dynamiczny, zadbany, stan b. do
bry, przegląd do 12.2001 r, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
071/353-38-39,0501/77-83-84 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, szyberdach, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 333-73-40 
FORD SIERRA KOMBI. 1984 r., 1600 ccm, benzyna stan 
dobry, - 3.550 zł lub zamienię. Ziębice, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SIERRA, 1985 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, wersja sportowa, stan b. dobry, - 3.900 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/34-51-40
FORD SIERRA, 1985 r., kolor grafitowy metalic. 5-drzwio
wy, szyberdach, w ciągłej eksploatacji, - 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/75-19-75
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r.. 1600 ccm. benzyna + gaz, 
srebrny metalic, stan dobry, - 5.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-79-62
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry. kpi. dokumentacja, • 4.000 zł. 
Sosnówka, tel. 071/315-03-12,0605/57-81-35 
FORD SIERRA, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, inst. gazowa, hak, 
3-drzwiowy, RO, - 5.000 zł lub zamienię na uszkodzony albo 
Fiata 126p, w tej cenie. Wolsztyn, tel. 068/384-54-41. 
0606/47-94-20
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
wciąglej eksploatacji, stan dobry, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, za
niedbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierow
nica, obrotomierz, zarejestrowany, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/21-75-42 
FORD SIERRA KOMBI, 1985/86 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, wspomaganie, serwo, nowe sprzęgło, ukł. wy
dechowy, ekonomiczny, - 4.800 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70‘-25
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, centr. 
zamek, hak, alum. felgi, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 0602/85-03-52 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 56 tys. km. 2300 ccm, die
sel, niebieski metalic, centr. zamek, zadbane wnętrze, relin
gi dachowe, RM, atrakcyjny wygląd, • 6.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-37-23,0603/11-06-59 
FORD SIERRA. 1986/87 r., 75 tys. km, 1600 ccm. brązowy 
metalic, instalacja gazowa. 5-biegowy, oryginalny lakier, 
5-drzwiowy, hak, kompletna dokumentacja, stan techniczny 
b. dobry • 5950 zł lub zamienię na droższy, może być spor
towy lub inny młodszy rocznik, ewentualnie na białych tabli
cach. Nowa Ruda, tel. 0608/16-75-23 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/95 r., 2300 ccm, diesel, brą
zowy metalic, 5-biegowy, wspomaganie, stan b. dobry, - 7.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-14-45 
FORD SIERRA, 1986/96 r., 150 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, niebieski metalic, inst. gazowa, oryginalny szyberdach, 
centralny zamek, bez rdzy, stan b. dobry, - 6.000 zł tub za
mienię na Fiata 126p, do 2.000 zł. Oława, tel. 0502/45-18-50 
FORD SIERRA, 1987 r.. 170 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
brązowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, szyberdach, obroto
mierz, centr. zamek, - 6.300 zł. Kłodzko, tel. 0605/72-31-09 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 148 tys. km. 2000 ccm, 
granatowy, szyberdach, spoiler, 5-biegowy, przegląd do 
04.2002 r, - 5.500 zł. Opole. tel. 0603/11-20-66 
FORD SIERRA KOMBI, SKŁADAK, 1987 r.. 2300 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, - 6.200 zł. Opole, tel. 077/456-31-55, 
077/456-26-56.0608/42:65-52 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 190 tys. km, 2300 ccm. 
diesel, groszkowy metalic, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, prawe drzwi do lakierowania, nie składak, • 7.500 zł. 
Trzebień, teł. 075/736-54-75
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm. benzyna, nie
bieski, szyberdach, zadbany. Mul-T-Lock, oznakowany, prze
gląd do 4.2002 r., atrakc. wygląd, stan tech. b. dobry. - 5.500 
zł lub zamienię na większy, dopłacę ok. 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-00-96.343-76-13 
FORD SIERRA KOMBI. 1987 r.. 2300 ccm. diesel, biały, stan 
techn. b. dobry karoserii i silnika, RO, 2 zapasowe opony, - 
7.500 zł lub zamienię na Poloneza Caro. instal. gazowa, 94/95 
r. w. Zakrzewo, tel. 071/312-65-23 
FORD SIERRA,' 1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, RO Blaupunkt, szyberdach, 
spoilery, hak, inst. gazowa, nowe sprzęgło, zawory i pasek 
rozrządu, stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/37-51-82
FORD SIERRA KOMBI. 1988 r., 2000 ccm ABS, szyberdach. 
reguł, fotel kierowcy, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/08-36-07

FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, bordowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, ozna
kowany, reguł, fotel kierowcy, - 9.000 zł lub zamienię na do
stawczy, z dopłatą. Zgorzelec, tel. 075/773-27-65,773-03-20 
FORD SIERRA, 1988 r., kolor kremowy, alum. felgi, opony 
zimowe, letnie, składak, 3-drzwiowy, - 4.500 zł. ., tel. 
0607/10-88-84
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, czekoladowy metalic, 
inst. gazowa, hak, • 4.500 zł. Oborniki ś lą sk ie , tel. 
0605/43-32-16 po godz. 16
FORD SIERRA, 1988 r.. 2300 ccm, diesel, biały, bez koro
zji, zadbany, garażowany, autoalarm, centr. zamek, wspo
maganie, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, pilne, - 8.300 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/778-70-33,0604/96-44-25 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 75 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, niebieski, zadbane wnętrze, szyberdach, hak, 
relingi dachowe, stan dobry, na białych tablicach • 750 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0609/26-85-00 
FORD SIERRA SEDAN. 1988/89 r.. 1800 ccm, czerwony, 
aluminiowe felgi, ospoilerowany RS Motorsport, szyber
dach, centralny zamek, na białych tablicach - 1.400 DEM. 
Wrocław, tel. 0503/37-20-37
FORD SIERRA SEDAN, 1988/94 r., 2000 ccm. benzyna, 
czarny, instalacja gazowa, zawieszenie sportowe, central
ny zamek, szyberdach, - 6.000 zł. Starczów, tel. 
074/817-42-64
FORD SIERRA LX, 1989 r., 93 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
EFI, srebrny metalic, inst. gazowa (501). 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, alum. felgi, centr. zamek ♦ pilot, dużo nowych czę
ści, garażowany, stan techn. idealny, • 8.500 zł. Głogów, 
tel. 076/831-53-61,0606/68-49-27,0600/14-60-58 
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, czarny metalic, ospoilerowany, szyberdach, alum. 
felgi, reguł. wys. mocowania pasów, reguł. wys. fotela, do
datkowe światło .stop”, pokrowce miś, atrakcyjny wygląd, 
sprowadzony w całości, - 7.500 zł lub zamienię na nowszy. 
Godzikowice, tel. 0603/91-83-29, woj. wrocławskie 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 130 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, czerwony, centr. zamek + pilot, nowy akumulator 
(na gwarancji), garażowany, • 9.000 zł. Kalisz, tel. 
062/757-55-74,0601/14-54-75 
FORD SIERRA, 1989 r., 132 tys. km, 1800 ccm, AB, czer
wony, katalizator, aluminiowe felgi, zadbany, - 8.000 zł. Le
gnica. tel. 0501/05-39-86
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, • 8.200 zł łub zamienię 
na Fiata 125p, z instalacją gazową. Miłkowice, woj. legnic
kie, tel. 0603/17-86-00
FORD SIERRA, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, RM Pio
neer, zadbany, garażowany, dużo nowych części, • 6.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-15-44, 0608/67-15-48 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 12 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, lotka, nowe opony, klocki, wspo
maganie, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-99-73 
FORD SIERRA, 1989 r;, 150 tys. km, 2000 ccm, EFi, czar
ny, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, 5-drzwiowy, hak 
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 364-25-83 
FORD SIERRA. 1989 r., 107 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, RO, 
nowe opony, reguł, fotel kierowcy i pasy, właściciel niepa
lący, zarejestrowany do 10.2001 r. - 8.700 zł lub zamienię 
na mniejszy diesel, albo inne propozycje. Żary, tel. 
068/374-06-60 wieczorem*

0  FO RD  S IER R A  SEDAN, 1989/90 r.f 1800 ccm, 
czerwony, szyberdach, 5-biegowy, hak, stan ide
alny, na białych tablicach • 1.300 DEM. Żary, tel. 
0602/67-33-28 87019511

FORD SIERRA KOMBI, 1989/94 r., 91 tys. km, 2000 ccm, 
EFI, wtrysk, czerwony, inst. gazowa, szyberdach, relingi 
dachowe, alarm + centr. zamek + 2 piloty, alum. felgi, RO, 
hak hol., dodatkowe światło .stop", przegląd do 29.01.2002 
r., 5-biegowy, - 6.500 Zł. Wrocław, tel. 0608/20-91-06 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 cęm, EFi, szary me
talic, centr. zamek, relingi dachowe, szyberdach, reguł, pasy
1 fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, atermiczne szyby, 
kpi. dokumentacja, nowe tarcze i klocki ham. oraz uchwyty 
stabilizatora, stan dobry, - 8.300 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-21-27 po godz. 15 •

O  FORD  SIERRA, 1990 r. 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
A B S , el. otwierane szyby, szyberdach, alarm, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, pełna doku
mentacja, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/844-83-88, 
0604/34-58-55 84013351

FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, biały, 
szyberdach, welur, centr. zamek, ciemne szyby, lampy, la
kierowane zderzaki, RO, lotka, alum. felgi, reg. kierowni
ca, - 9.300 zł. Namysłów, tel. 0600/19-84-94 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 138 tys. km, 1800 ccm. 
turbo D, czarny, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 
ciemne szyby i tylne światła, reg. kierownica, relingi da
chowe, alum. felgi, dzielona kanapa, immobilizer, oznako
wany, RO Pioneer, garażowany od nowości, ekonomiczny, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0603/06-70-50 
do godz.22
FORD SIERRA SEDAN. 1990 r.. 138 tys. km, 1800 ccm. 
turbo D. czarny, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
ciemne szyby i tylne światła, reg. kierownica, relingi da
chowe, ekonomiczny, RO Pioneer, garażowany, oznako
wany, stan b. dobry, - 11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0603/60-70-50 do godz. 22
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
LXI, IFI, wtrysk, bordowy, RO Ford, ABS, alarm, relingi da
chowe, roleta bagażnika, reg. kierownica i reflektory, centr. 
zamek, oryginalny szyberdach, stan b. dobry, - 8.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
FORD SIERRA. 1990 r.. 2000 ccm, wtrysk, granatowy me
talic, 5-drzwiowy, centr. zamek, RO, na białych tablicach - 
1.050 DEM. Zielona Góra. tel. 0609/15-17-07 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny, szy
berdach, centr. zamek, lotka, welurowa tapicerka, stan do
bry, sprowadzony w całości na mienie przesiedleńcze, - 
12.800 zł. Wrocław, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, niebieski me
talic, stan b. dobry • 1.900 DEM + cło. Bawaria, tel. 
0049/951-13-22-53
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r., 176 tys. km. 1800 ccm, 
TD, granatowy, garażowany, zadbany, -10.400 zł. Duszni
ki Zdrój, tel. 074/866-67-32,0606/23-86-81 
FORD SIERRA. 1991 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, bor
dowy metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ozna
kowany, szyberdach, centr. zamek, reg. kierownica, relingi 
dachowe, kpi. dokumentacja, -11.500 zł. Kędzierzyn-Koź
le. tel. 077/483-32-77.0601/08-78-52 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie kierownicy, stan b. dobry, • 11.200 zł. Namysłów, tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, szary 
metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, • 10.000 
zł. Wrocław, tei. 0501/02-48-46 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
CLX, żółty, alarm, szyberdach, centr. zamek, dużo nowych 
części, • 7.500 zł lub zamienię na pomoc drogową. Wro
cław. tel. 071/346-66-15
FORD SIERRA, 1991 r., 102 tys. km, czerwony, wspoma
ganie, szyberdach, centr. zamek, spr. w całości, udokum.

pochodzenie • 9.600 zł lub zamienię na Poloneza. Wro
cław, tel. 071/315-13-47
FORD SIERRA CLX, 1991/92 r., 161 tys. km, 1600 ccm, 
biały, ABS, welurowa tapicerka, aktualny przegląd, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, możliwe raty przez komis, • 
10.200 zł lub zamienię na Peugeota 605, uszkodzony. Wał
brzych, tel. 074/844-99-44,0604/37-02-40 
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D. 
srebrny metalic, po remoncie silnika, nowy akumulator (gwa
rancja), nowe opony, szyberdach, relingi dachowe, centr. 
zamek, - 11.000 zł lub zamienię. Modła, gm. Głogów, tel. 
076/831-21-38
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
EFI, wtrysk, kolor wiśniowy metalic, katalizator, centr. za
mek + pilot, alarm, immobilizer, szyberdach, zderzaki w ko
lorze nadwozia, światła przeciwmgielne, atermiczne szy
by, RO, reg. kierownica, fotel i pasy, el. wysuwana antena, 
el. reg. reflektory, alum. felgi, dodatkowe światło .stop', - 
10.800 zł. Legnica, tel. 076/855-21-00 
FORD SIERRA GHIA, 1992 r., 2000 ccm, biały, instal. ga
zowa na gwarancji, bardzo atrakcyjny wygląd, przerobiony 
fabrycznie przez RS, -13.700 zł. Oława, tel. 0602/64-92-94 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r.. 169 tys. km. 1998 ccm, 
wtrysk, DOHC. granatowy metalic. wspomaganie, katali
zator, centralny zamek + pilot, alarm, RO, el. reg. reflekto
ry, reg. kierownica,. welur, szyberdach, relingi, roleta, hak, 
alum. felgi, dokumentacja, • 12.000 zł., Wałbrzych, tel. 
0604/96-99-64
FORD SIERRA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
niebieski, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
ABS, reg. kierownica, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, 
zadbany, I właściciel w kraju, z  pełną dokumentacją, - 8.500 
zł. Wschowa, tel. 065/540-18-39,0609/25-89-67 
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, szary metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 
oznakowany, blokada skrzyni biegów  ̂garażowany, reg. kie
rownica, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, nowe 
hamulce. RO z  RDS, dodatkowy kpi. opon z felgami, stan 
idealny, • 11.500 zł. Głogów, tel. 076/833-89-90 
FORD SIERRA SKŁADAK, 1996 r., 1600 ccm inst. gazo
wa, szyberdach. - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-45, 
0502/13-04-31
FORD TAUNUS CABRIO, 1972 r. atrakc. wygląd. - 2.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-62-19 
FORÓ TAUNUS. 1980 r., 2000 ccm, złoty metalic, instala
cja gazowa, 2-drzwiowy, skórzany dach, uchylne tylne szy
by, drewno, znaczki Ghia, po remoncie silnika i wymianie 
wielu podzespołów, nowy ukł. wydechowy, opony zimowe 
+ 2 nowe letnie, spoiler i dużo części, - 2.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-91-30 do 15,075/642-55-43 
FORD TAUNUS, 1980 r., 190 tys. km, 1300 ccm, srebrny, 
2-drzwiowy, - 800 zł. Polkowice, tel. 076/846-28-07 . 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
2-drzwiowy, automatic, stan dobry, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/52-53-26
FORD TAUNUS, 1981 r.. złoty, automatyczna skrzynia, in
stalacja gazowa, 4-drzwiowy, - 2.500 zł. Jawor, tel. 
0604/51-03-72
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, ♦ 
części zamienne (silnik bez głowicy, skrzynia b. (4)), - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/39-18-75*
FORD TAUNUS KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, niebieski, stan 
dobry, aktualny przegląd, techn. sprawny, stan opon i aku
mulatora dobry, zadbany, nie wymaga napraw, - 2.300 zł. 
Piława Górna, tel. 07^7837-16-15 
FORD TAUNUS, 1981 r:, 2000 ccm, V6, ceglany, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-58-34 
FORD TAUNUS, 1982 r., 72 tys. km, 2000 ccm. V6. sele
dynowy metalic, zadbany, garażowany, oryg. w 100%, stan 
idealny, na białych tablicach, • 3.700 zł. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, kolor grafitowy meta
lic, el. reg. lusterka, tempomat, 6-osobowy, welurowa tapi
cerka, stan dobry, - 5.800 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
0604/23-81-68
FORD TAURUS, 1988 r., szary, wspomaganie, ABS, el. 
reg. lusterka, welur, 6-osobowy, zadbany • 5.000 zł. Wią
zów, tel. 071/393-14-91
FORD WINDSTAR VAN, 1995 r., 124 tys. km. 3800 ccm. 
zielony metalic. pełne wyposażenie oprócz skóry, bogate 
wyposażenie, e l. liczn ik i, • 35.300 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23,0601/70-25-02 
FORD WINDSTAR GL, 1995 r., 158 tys. km, 3797 ccm, 
beżowy metalik, ABS, 2x poduszka pow., elektr. otw. szy
by, klimatyzacja, bezwypadkowy, • 33.900 zł. Legnica, tel. 
0609/47-73-97

GEO
GEO METRO, 1994 r., 49 tys. km, 999 ccm, niebieski meta
lic, katalizator, komputer, tylne szyby uchylane, I właściciel, 
oszczędny, po wymianie oleju, filtrów, klocków i opon, -11.000 
zł lub zamienię na większy, z dopłatą. O leśnica, tel. 
071/398-25-96

HONDA
HONDA ACCORD, 1982 r., 1600 ccm, benzyna ważny prze
gląd, uszkodzony silnik, zarejestrowany, -1.000 zl. Twardo
góra. tel. 071/315-97-90.0605/13-87-28 
HONDA ACCORD EX, 1987/88 r., 1998 ccm, 12V, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
pilot, welurowa tapicerka, serwisowany, kpi. dokumentacja, 
zderzaki w kolorze nadwozia, po wymianie świec, filtrów, ole
ju, płynów, sprowadzony w 1993 r. (jako uszkodzony: lam
pa, błotnik), - 8.200 zł lub zamienię na Hondę, Peugeot 605, 
mogą być uszkodzone. Oleśnica, tel. 0504/90-31 -44 
HONDA ACCORD SEDAN, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, 
EX, ciemnobrązowy metalic, 4-drzwiowy, el. otwierany szy
berdach, antena, lusterka, centr. zamek, reg. kierownica, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, hak, w kraju od 4 
lat, I właściciel, ekonomiczny 71/100 km, maks. 81/100 km^
- 8.100 zł. Bielawa, tel. 074/836-67-17,0602/53-76-61 
HONDA ACCORD, 1989 r., 227 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, wtrysk, 10.7,'el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa ta
picerka, el. reg. lusterka, szyberdach, nowe opony, centr. 
zamek, stan dobry, -10.700 zł. Wrocław, tel. 071/322-85-00 
HONDA ACCORD, 1989/90 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., 120 KM, pełne wyposażenie 
elektr., szyberdach, el. reguł, lusterka, centralny zamek, ABS, 
alarm + pilot, welurowa tapicerka, regulowana kierownica, 
stan b. dobry. - 10.200 zł. Wrocław, tel. 0607/83-44-41 
HONDA ACCORD, 1989/91 r., 200 tys. km, benzyna, biały, 
welur, wspomaganie, regulacja siedzeń, reg. kierownica, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, - 9.900 zi. Wro
cław, tel. 0601/08-44-57
HONDA ACCORD, 1991 r.,200 tys. km, 2000 ccm. biały, 
centr. zamek, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, 
-19.000 zł. Oleśnica, teł. 0601/08-44-57 
HONDA ACCORD KOMBI. 1992 r.. 185 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, stan b. dobry, nowe opony, nowy 
akumulator, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 17.500 zł lub 
zamienię na Opel Combo, VW Caddy, diesel, z dopłatą. Oła
wa, tel. tJ71/313-31-88,0600/36-24-89 
HONDA ACCORD II, 1992 r., biały, • 15.000 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-10-22,0607/30^2-29 
HONDA ACCORD. 1992 r.. 2000 ccm. 16V. szary. - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/62-50-73 
HONDA ACCORD. 1993 r.. 230 tys. km stan dobry -15.000 
zł. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62 
HONDA ACCORD. 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
szyberdach, klimatyzacja, 4 koła skrętne, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, • 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-25-41 wieczorem, 0607/06-94-84 
HONDA ACCORD, 1994 r.. 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapićerki, stan 
b. dobry, - 29.900 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-76 
HONDA ACCORD AERODECK. 1994. r.. 2200 ccm, benzy
na pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyber
dach, RO, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
HONDA ACCORD. 1995 r., 120 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
zielony metalic, 136 KM, pełna elektryka, pełne wyposaże
nie, alum. felgi, spoiler ze .stopem', RM Sony + 6 głośników
- 29.500 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0600/81-48-74 
HONDA ACCORD, 1996 r., 105 tys. km, 2000 ccm, TDi, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 pod.

powietrzne, alum. felgi, - 41.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-32-20,0603/93-60-35 
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 84 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspoma
ganie, alum. felgi, szyberdach, ciemne szyby, - 37.000 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-43-15.0602/19-05-83 
HONDA ACCORD, 1997/98 r.'. 33 tys. km. 1800 ccm, LS, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klima
tyzacji, - 41.000 zł. Jemielno, tel. 065/544-74-90 
HONDA ACCORD, 1997/98 r., 63 tys. km, 2000 ccm, biały, 
stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, - 29.500 zł. Wro
cław. tel. 346-23-39
HONDA ACCORD, 1999 r., 46 tys. km, 1800 ccm, ciemno
granatowy, klimatyzacja, welurowa tapicerka, RM, alarm, - 
59.990 zł. Namysłów, tel. 077/410-42-19,0603/53-69-92 
HONDAACCORD, 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, granatowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, alum. felgi, 
książka serwisowa, • 56.000 zł lub zamienię na inny, do
20.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14
HONDA C M C . 1980 r.. 160 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
biały, automatic ♦ drugi silnik, skrzynia biegów automat. + 
manualna, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 0603/21-93-63 po 
godzi 16
HONDA C M C  KOMBI, 1981 r., 96 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, inst. gazowa, dodatkowe światło 
.stop”, 5-biegowy, hak, bagażnik dachowy, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, - 2.700 zł. Budziszów, tel. 071/795-25-31 
HONDA C M C . 1981 r.. 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, I właściciel w kraju, szyberdach el., reg. 
kierownica, 3-drzwiowy, garażowany, dzielona kanapa tyl
na, sprowadzony w całości, « 11.000 zł. Zebrzydowa, teł. 
075/736-33-74
HONDA C M C ,  1982 r„ 1300 ccm, benzyna, brązowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, -1.900 zł. Legnica, tel. 076/856-18-96 
HONDA C M C , 1985 r., 1300 ccm, srebrny, stan silnika bar
dzo dobry, stan blacharki dobry, do małych poprawek, RO, -
4.000 zl. Wałbrzych, teł. 0502/34-65-89 lub 074/842-22-09 
HONDA C M C . 1986 r., 1300 ccm, 12V, morski metalic, spro
wadzony w całości, 4 zagłówki, szyberdach, RO, przegląd 
ważny do 2002 r., garażowany, b. zadbany, zderzaki i luster
ka lakierowane, stan b. dobry, - 6.800 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-19-08
HONDA CIVIC. 1988 r., 135 tys. km. 1300 ccm, 16V, czer
wony, 3-drzwiowy, przegląd do 07.2001 r., stan dobry, skła
dak 1996 r. - 7.100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-32 
HONDA C M C . 1989 r., 123 tys. km. 1500 ccm. 16V, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, sportowa kierownica, - 8.600 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-08-58
HONDA C M C , 1989/97 r., 125 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, reg. kierownica, wspomaganie kier., szyber
dach, alarm, RO stereo, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 9.500 
zł lub zamienię na Hondę Civic 5-drzwiowy, rozbity, 95r.. 
Kalisz, tel. 062/785-64-55
HONDA C M C , 1990 r., 205 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czar
ny, el. otw. szyberdach, regulacja kolumny kierownicy, wspo
maganie, alarm, el. reg. świateł, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-08-61
HONDA C M C , 1990 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, kubełko
we fotele, el. szyberdach, RO, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
372-72-85,0501/59-00-17
HONDA C M C . 1991 r..-140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, kolor grafitowy metalik, kupiony w salonie, el. otw. szy
by. el. reg. lusterka, alarm + pilot, reg. kierownica, bez wy-
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padku, koła letnie kpi. + zimowe (2 szt.), - 12,900 zl. Nysa, 
tel. 0502/61-50-40
HONDA C M C . 1991 r., 175 tys. km, 1400 ccm, 16V. szary 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, reg. 
kierownica, 3-drzwiowy, RO, - 12.000 zł, Kalisz, tel. 
0600/42-78-73
HONDA C M C  SEDAN, 1991 r„ 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, • 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, •
13.000 zł. Wrocław, tel. 333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA C M C . 1991/92 r., 123 tys. km. 1500 ccm, benzy
na, czerwony, el. reg. reflektory i szyberdach, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, nowe opony, po wymianie paska roz
rządu, stan idealny, blokada skrzyni biegów, • 14.500 zł. Kro- 
ścina Wielka, gm. Prusice, tel. 071/312-55-25
HONDA C M C , 1992 r., 113 tys. km. 1500 ccm, 16V, grafito
wy metalic, el. reg. lusterka i otw. szyby, el. reg. reflektory, 
reg. kierownica, centr. zamek, wspomaganie kier., alum, fel
gi (Momo, 5-ramierine), obrotomierz, garażowany, stan b. 
dobry, - 17.400 zł (do negocjacji)! Kobierzyce, tel. 
071/311-15-01,0604/60-53-25 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem • A00484 www.auto- 
gielda.com.pl)
HONDA C M C . 1992 r.. 190 tys. km, 1500 ccm, 16V, czer
wony, inst. gazowa, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, reg. kierownica, - 16.300 zł. Odolanów, tel. 
062/733-26-14,0607/53-90-30 
HONDA C M C  SEDAN, 1992 r., 123 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, szary metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, możl. raty, -
11.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-41, 
071/312-53-41
HONDA C M C  SEDAN, 1992/93 r., 143 tys. km, 1500 ccm, 
16V, kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach el., zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, oznakowany, zadbany, • 18.800 zł. Opole, tel. 
077/456-49-18,0600/27-94-72 
HONDA C M C  SEDAN. 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw' szyby, klima
tyzacja, alarm, blokada skrzyni biegów, -15.900 zl (możliwe 
raty przez komis). Wrocław, tel. 0604/11-55-93 
HONDA C M C  SEDAN, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, gra
natowy perła, stan b. dobry, welurowa tapicerka, wspoma
ganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempo- 
mat, RO Honda, centr. zamek, alarm + pilot, blokada Skrzyni 
biegów, immobilizer, nowe opony letnie + kpi. opon zimo
wych, - 22.500 z ł . ., tel. 0605/10-17-58 
HONDA C M C , 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czar
ny metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ 
wydechowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, 
wspom. kierownicy, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 360-13-55, 
0601/53-33-21
HONDA C M C , 1994 r., 92 tys. km, 1300 ccm. 16V, niebie
ski metalic, el. reg. reflektory i inne dodatki, -.19.000 zł lub 
zamienię na inny, po 93 r., z  dopłatą 5.000 zł. Brzeg, tel. 
0604/41-13-58
HONDA C M C , 1994 r., 77 tys. km, 1400 ccm, biały, katali
zator, 90 KM, 2-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, ga
rażowany, el. reg. reflektory, RO Kenwood, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, - 21.000 zF lub zamienię na 
inny samochód. Kalisz, tel. 062/503-06-92 
HONDA C M ŁS E D A N , 1994 r., 1500 ccm, 16V, biały, stan 
b. dobry, garażowany, RO, 2 pod. powietrzne, alarm, wspo
maganie, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-45-83 
HONDA C M C , 1995 r., 160 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, immobilizer, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, nowy model, - 20.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Bralin, tel. 062/781-25-55,0604/82-49-80 
HONDA C M C . 1995 r., 88 tys. km. 1300 ccm, 16V, morski 
metalic, 3-drzwiowy, I właściciel, sprowadzony w całości, RO 
Sony, 2 komplety opon, inst. gazowa, • 18.500 zł. Ziębice, 
tel. 074/837-65-30,0604/11-16-54 
HONDA C M C , 1996 r., 1400 ccm. 16V, zielony metaiic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, • 24.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41'
HONDA C M C . 1996 r., 39 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wspomaganie, alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, reg. kierownica, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 

O  HONDA CIVIC CD, 1996/97 r., 80 tys. km, 1400 
ccm , 16V, czerwony, pełne wyposażenie elektr., 
kupiony w salon ie , I w łaścic ie l, serw isowany, •
23.500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-10-41 02019941 

HONDA C M C , 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, stan b. dobry, garażowany, I właściciel, • 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/67-76-25
HONDA C M C , 1997 r., 105 tys. km, brązowy, kupiony w 
salonie, centralny zamek, wspomaganie, elektr. otw. szyby i 
reg. lusterka, poduszka pow. kierowcy i pasażera, alarm, 
radio + 4 głośniki, serwisowany, zadbany, I właściciel, •
33.000 zł. Wrocław, tel. 0608/53-51-60
HONDA C M C , 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwo
ny, stan b. dobry, automatic, klimatyzacja, 5-drzwiowy, hak, 
pełna elektryka, RO, I właściciel, książka serwisowa, • 29.500 
zł. Kamień, tel. 062/751-28-95,0603/60-16-85 
HONDA C M C  COUPE, 1997 r., 42 tys. km, 1600 cćm, 16V, 
czarny, 130 KM, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, pełne wyposażenie el., alarm, immobilizer, szyber
dach, centr. zamek, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/56-97-54 
HONDA C M C , 1997 r., 79 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, el. otw. szyber
dach, reg. kierownica ze wspomaganiem, ABS, alum. felgi, 
garażowany, stan b. dobry, - 29.500 zł. Wrocław, tel.
345-45-82,0604/19-05-99
HONDA C M C . 1997 r„ 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, RM Panasonic, alum. felgi, nowe opo
ny, dzielona tylna kanapa, immobilizer, stan idealny, • 29.990 
zł. Wrocław, tel. 337-33-19,0601/87-05-68 
HONDA C M C  3D, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
wtrysk, perłowoczamy. kupiony w salonie, serwisowany, peł
ne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, alarm, blokada 
skrzyni biegów, alum. felgi ♦ kpi. opon zimowych, ukł. wyde
chowy Remus, halogeny, aluminiowe wykończenie wnętrza, 
ciemne szyby, po tuningu, stan idealny, - 36.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-11-11
HONDA CONCERTO, 1991/92 r., 150 tys. km, 1500 ccm, 
16V wtrysk, czerwony, centr. zamek, alarm, el. szyberdach,
2-drzwiowy, el. reg. światła, reg. kierownica, reg. wys. pa
sów, II właściciel, wspomaganie, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, -10.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-84, 
0603/89-79-57
HONDA CONCERTO, 1992 r., 1598 ccm, benzyna, DOHC, 
ciemnoniebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
alarmi spoiler tylny, alum. felgi 5 szt, -16.900 zl. Kamieniec 
Wrocławski, tel.071/318-50-91 
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, el. reg: szyberdach, • 9.500 zł. Prusice, tel. 
071/312-63-41,071/312-53-41 
HONDA CRX, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm, DOHC, V-TEC,1 
16V, czerwony, 150 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie, 
małe zużycie paliwa, -11.000 zł lub zamienię na Toyotę, Nis
sana, inny. Wrocław, tel.* 071/398-53-64,0602/12-05-73 
HONDA CRX, 1989/95 r., 152 tys. km, 1600 ccm, 16V, żółty, 
alum. felgi, alarm, obniżony, fotele kubełkowe, radioodtwa
rzacz, 140 KM, -13.500 zł. Kalisz, tel. 0604/37-48-59 
HONDA CRX, 1991 r., 130 tys. km. 1600 ccm, 16V, 132 kM, 
perłowozielony, alum. felgi 16x 40 x 22.5, obniżony, spoiler, 
sport, kierownica, el. otw. szyberdach, reg. kierownica, bez

wypadku, atrakc. wygląd, stan idealny, - 16.500 zł. Opole, 
tel. 077/456-31-55,0608/42-65-52 
HONDA PRELUDE EX, 1983 r., 200 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, bialo-żółty, nowe fotele, alarm, stan dobry, szyber
dach, - 5.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-14 
HONDA PRELUDE, 1983 r., 200 tys. km, 1800 ccm, brązo
wy metalic, wymieniony ukł. wydechowy, sprzęgło i półosie, 
II w łaściciel, stan b. dobry, - 4.800 zł. Kowary, tel. 
075/761-49-06 po godz. 15
HONDA PRELUDE, 1986 r„ 163 tys. km, 1800. ccm, 12V, 
srebrny, stan b. dobry, regulowana kierownica, tylna szyba 
ogrzewana, radioodtwarzacz + 4 głośniki, nowe części, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-22-57,0602/32-70-51 
HONDA PRELUDE, 1989 r.. 2000 ccm, szary metalic, nowy 
model karoserii, el. otw. szyberdach, alum. felgi, kubełkowe 
fotele, welurowa tapicerka, • 10.000 zł lub zamienię. Polko
wice, tel. 076/845-23-38
HONDA PRELUDE. 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, alumi
niowe felgi 16", sportowy wydech, centralny zamek, pełne 
wyposażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 91 tys. km, 1500 ccm. 12V, 
biały, 5-drzwiowy, ABS, poduszka powietrzna, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, centralny zamek, 
alarm, RM. opony zimowe, zadbany, -18.600 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-61-14,0602/53-61-61 
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 84 tys. km, 1341 ccm. bordo
wy, kupiony w salonie, I właściciel, • 16.900 zł. Kraków, tel. 
0501/41-74-94
HYUNDAI ACCENT, 1997 r., 51 tys. km, 1500 ccm, kolor 
wiśniowy, centr. zamek, alarm, wspomaganie, el. otw. szy
by, zadbany, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-39, 
0604/87-59-92
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalik, 
kupiony w salonie, na gwarancji, 5-drzwiowy, reg. reflektory, 
zarejestrowany jako ciężarowy, - 18.900 zł. Gostyń, tel. 
065/572-32-47 lub. 0607/04-56-75 
HYUNDAI ATOS. 1999/00 r., 20 tys, km, 1000 ccm, 12V, 
czerwony, wspomaganie, halogeny, RO Pioneer, 4 głośniki, 
opony zimowe, hak, garażowany, - 20.000 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 0603/66-86-01 
HYUNDAI ATOS PRIME, 2000 r., 4 tys. km, 1000 ccm, żół
ty, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, 
alarm + pilot, kredytowany, do przejęcia kredyt 30.000 zł (rata 
mies. 480 zł) - 30.000 zl, w rozliczeniu może być samochód 
do 18.000 zł. do 3 lat. Lubin, tel. 076/842-37-93, 
0601/97-43-22
HYUNDAI EXCEL, 1993 r., 1500 ccm, wtrysk, czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowe opony, termo
metr zewnętrzny, RO, 4 głośniki, dodatkowe światło .stop’ , 
mały przebieg, b. zadbany, garażowany, ekonomiczny (5.5
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1/100 km), - 11.500 zł lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 
077/465-32-40,0600/43-33-94 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, bordowy, 
-11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-71-63 
HYUNDAI LANTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, 16V DOHC, czar
ny, el. otw. szyby, el. reguł, światła, immobilizer, alarm + 
pilot, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie - 16.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/356-42-26
HYUNDAI LANTRA WAGON, 1996 r., 111 tys. km, 1800 ccm, 
16V, zielony metalic, ABS, pod. powietrzna, klimatyzacją, 
pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie, alarm, im
mobilizer, centr. zamek, RO Hyundai, nowy rozrząd, 128 KM, 
- 26.500 zł. Wrocław, tel. 0501/77-87-40 
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 69 tys. km, biały, 2 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, I właściciel, • 23.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/735-20-03
HYUNDAI PONY, 1991 r., 158 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, kupiony w Polsce w salonie, Mul-T-Lock, 
bagażnik dachowy, pokrowce, po wymianie oleju, wszyst
kich filtrów i świec, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0501/96-86-09 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, kupiony w 
kraju, tylne szyby uchylane, hak, RM, stan b. dobry, - 9.500 
zł. Zawiercie, tel. 032/670-68-65 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, możl. raty, •
10.000 zł. Priisice, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
HYUNDAI PONY GLE, 1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, sza
ry, welur, hak, dzielona tylna kanapa, oznakowany - 9.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 783-89-94 
HYUNDAI PONY, 1991 r„ 130 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, stan 
idealny, - 9.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r., 128 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielone tylne 
siedzenie, garażowany, I właściciel, serwisowany, RO orygi
nalny, - 9.500 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-11 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, bloka
da skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
kupiony w salonie, z pełną dokumentacją, - 11.500 zł. Pod- 
gaj 14, gm. Kondratowice, tel. 071/346-29-81 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 78 tys. km, 1300 ccm, szary me
talik, kupiony w. salonie, ocynkowany, brak śladów korozji, 
przegląd do marca 2002 roku, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 
787-47-74,0501/77-83-29
HYUNDAI PONY EXEL, 1993 r., 1500 ccm, wtrysk, czerwo
ny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, ter
mometr zewn., RO + 4 głośniki, dodatkowe światło .stop', 
mały przebieg, b. zadbany, garażowany, ekonomiczny, -
11.500 zł lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 0600/43-33-94, 
077/465-32-40
HYUNDAI PONY SEDAN, 1994 r., 210 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, nowe amortyzatory, sprzęgło, - 11.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-55-31,0601/56-60-52 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, automatic, reg. kierownica, katalizator, 
klimatyzacja, ABS, welurowa tapicerka, po przeglądzie 
techn., wygodna limuzyna, • 5.300 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
HYUNDAI SONATA. 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
ciemnogranatowy, stan b. dobry, automatic, el. reg. luster
ka, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, ABS, 2 lata nie eksploatowany, • 15.000 zł. Wro
cław. tel. 071/346-43-34
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 2000 ccm, 16V, brązowy me-

talic. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, radio, 
centr. zamek, tempomat - 22.900 zł. K łodzko, tel. 
0608/08-07-65
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r., 42 tys. km, 3000 ccm, V6, 
granatowy metalic, automatic, pełne wyposażenie, I właści
ciel w kraju, książka serwisowa, - 38.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Gostyń, tel. 0603/07-49-38

ISUZU
ISUZU STYLUS, 1991 r., 120 tys.km, 1600ccm, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, 
immobilizer, alarm, alum. felgi, koła zimowe, nowy tłumik, r
16.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/24-17-35

KIA
O  KIA SEPHIA, 2000 r., 1500 ccm, 16V, DOHC, 88 

KM, bordowy, nowy, kupiony u dealera, wspoma
ganie kier., obrotom ierz, immobilizer, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 32.600 zł (brutto). 
Wrocław, tel. 071/364-76-63 01023521

O  KIA SHUMA, 2000 r., 1500 ccm , 16V, DOHC, 88 
KM, bordowy, nowy, kupiony u dealera, wspoma
ganie kier., obrotom ierz, immobilizer, el. wysu
wana antena, zderzaki i lusterka w kolorze nad
w o z ia , • 34.900 z ł (b ru tto ). W ro cław , te l. 
071/364-76-63 01023561

LADA
LADA WAZ, 1978 r., 53 tys. km, 1452 ccm, bordowy, stan 
dobry, po remoncie silnika, • 700 zł. Ostroszowice, tel. 
074/833-02-37
LADA 2105 WAZ, 1981 r. stan blacharki dobry, silnik do re
montu, - 250 zł. Wrocław, tel. 0608/15-45-38 
LADA, 1982 r., 150 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, po remon
cie silnika w 98 r., po remoncie blacharki, bez korozji, techn. 
sprawny, stan dobry, dużo nowych części, .-,1.000 zł. Za
grodno, tel. 076/877-42-30
LADA 2105,1983 r., 102 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, po remoncie podłogi, noweprogi, sprzęgło, akumulator, 
konserwacja, zadbany, rejestracja do 03.2002 r, r 1.500 zł 
lub zamienię na Renault 5,18, Dacię, bez dopłaty. Legnica, 
tel. 076/722-79-42
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm stan b. dobry, ospoilerowa
ny, przegląd techn., ubezpieczenie, wersja eksportowa, -
2.900 zł. Łagiewniki, tel. 0606/85-94-81,0606/28-69-72, woj. 
wrocławskie
LADA 2105, 1983 r., 1294 ccm, jasny, silnik po kapit. re
moncie, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/364-11-44 
LADA 2105,1984 r., 1200 Ccm, niebieski, 5-biegowy, nowe 
reflektory, teleskopy, pompa hamulca, tarcze, klocki, halo
geny, hak, RO, progi, lakier, w ciągłej eksploatacji, ważny 
przegląd i OC, stan dobry, - 1.900 zł. Wojcieszyn, tel. 
076/877-54-96 pogodz.17
LADA, 1984 r., 1300 ccm, beżowy, stan b. dobry, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/85-94-81
LADA 2105,1985 r., 1200 ccm, zielony, inst. gazowa, stan 
ogólny dobry, ważny przegląd i OC, - 2.200 zl. Kudowa Zdrój,' 
tel. 0503/56-16-33
LADA 2107,1986 r., czerwony, dobry akumulator, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, RO, • 1.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-58-00
LADA 2104,1987 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kre
mowy, kombi, stan b. dobry, na białych tablicach -1.500 DEM. 
Trzebień, tel. 075/736-53-45,0605/13-10-49 
U D A  2107 WAZ. 1987 r., - 2.800 zł lub zamienię. Wołów, 
tel. 071/389-31-43,0604/09-01-68 
LADA 2107,1988 r., 115 tys. km, 1300 ccm, biały, nowy ukł. 
wydechowy, hamulcowy z serwem, nowe sprzęgło, po wy
mianie paska rozrządu, RO, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/329-06-10
LADA 2107,1988 r., 3 tys. km, 1300 ccm, kolor kremowy, 
po remoncie silnika, atrakc. wygląd, • 4.500 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Bielawa, tel. 074/645-41 -93 
LADA 2105,1989 r., niebieski, stan dobry, - 3.500 zł. Ża
gań, tel. 068/478-35-13
LADA 2105,1989/90 r., 35 tys. km, 1200 ccm, kolor piasko
wy, wersja fińska, garażowany, pokrowce, RO, lakierowany, 
wymienione błotniki, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, •
3.300 zł lub zamienię na Forda Fiestę, z dopłatą. Ścinawa, 
tel. 076/843-75-85
LADA 2107,1990 r., 1500 ccm, niebieski akryl, nowe opony, 
po remoncie silnika, nowa inst. gazowa, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0502/87-25-44 
LADA 1204,1990 r., 114 tys. km, 1500 ccm, benzyna, sza
ry, kombi, stan b. dobry, nowe opony, nowy akumulator, 5-bie- 
gowy, RO, - 3.500 zł. Pępowo, tel. 0605/78-75-20, woj. lesz
czyńskie
LADA 2104,1990/91 r., 40 tys. km, 1500. ccm. beżowy, po i 
lakierowaniu i po remoncie kapitalnym silnika, • 3.200 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-51-54 .
LADA 2107 KOMBI, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
oryg. lakier, 5-biegowy, alarm + pilot, plastikowe nadkola, 
welurowa tapicerka  ̂stan b. dobry; przegląd do 12.2001 r, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-94-63 
LADA 2107,1992 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, wersja fińska, dużo nowych części, lotnicze fotele, 
zadbany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0604/32-22-61
LADA 1207,1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, bordowy, wersja 
fińska, lotnicze fotele, czarny welur, 5-biegowy, oryg. lakier, 
konserwacja, nadkola, bez wypadku, nowy akumulator, •
4.900 zt. Ząbkowice Śl.. tel. 074/815-58-71
LADA 110,1999 r., 38 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, platynowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, dzielone 
tylne siedzenia, soczewkowe reflektory, b. oszczędny, -
19.200 źł lub zam ienię na kombi. Wrocław, tel. 
0501/48-19-66,071/321-96-75 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0185 www.auto- 
gielda.com.pl)
LADA SAMARA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
5-biegowy, po remoncie silnika, • 2.420 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-30-85
LADA SAMARA. 1990 r., 69 tys. km, 1500 ccm, biały, spraw
ny, garażowany, 5-drzwiowy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-69-97
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, BN, czerwony, garażo
wany, nowe opony bezdętkowe, RO, nowe tłumiki, rozkłada
na kanapa, halogeny, - 4.300 zł. Strzegom, tel. 
074/855-21-27,0607/12-61-87 
LADA SAMARA KOMBI, 1990 r., 1500 ccm. biały, stan do
bry, aktualny przegląd techn, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-07-09
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-20 
LADA SAMARA, 1990 r., 103 tys. km, 1300 ccm, biały, nowy 
akumulator, stan b. dobry, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-04-73

LADA SAMARA WAZ, 1991 r., 126 tys: km, 1300 ccm, ben
zyna, bordowy, składak, szyberdach, rej. do 03.2002 r., po 
remoncie silnika, stan dobry, - 3.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-59-49 .
U D A  SAMARA, 1992 r., 63 tys. km, 1300 ccm, beżowy, 
stan dobry, - 6.000 zł. Nysa, tel. 0600/82-37-09 
U DASAM ARA , 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, RO, alarm, stan dobry, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-82-28,0603/03-00-81 
U D A  SAMARA, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, nadko
la, przegląd do 04.2002 r., RO Pioneer, stan dobry, - 5.800 
zł. Zbaków Górny, tel. 065/543-08-17 po godz. 18

LANCIA
U N C IA  BETA, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk po remoncie silni
ka, blacharki, lakierowaniu, przygotowany do rejestracji, •
3.300 zł. Oleśnica, tel. 0602/55-43-90 
U N C IA  DEDRA, 1991 r., 122 tys. km, 2000 Ccm; El, czar
ny, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka podgrzewa
ne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm, reg. kierowni
ca, halogeny, rolety, podłokietniki, alum. felgi, - 14.500 zł. 
Głogów, tel. 076/833-59-88,0602/64-91-66 
U N C IA  DEDRA, 1992t:, -136 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, el. szyberdach, welurowa tapicerka, wy
kończenie w drewnie, bez wypadku, - 12.500 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14.0601/79-75-12 
U N C IA  DEDRA. 1992/97 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, TD, 
perlowoniebieski, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
RO, stan dobry, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0607/62-07-11 
U N C IA  DEDRA KOMBI, 1994 r., 65 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, benzyna, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposaże
nie elektryczne, termotronic, ABS, pod. powietrzna, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, RO, roleta bagażnika, książ
ka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
18.000 zł. Sienice, gm. Łagiewniki Śl., tel. 0607/72-63-79, 
woj. wrocławskie
U N C IA  DELTA, 1994 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
pełna elektryka, welur, atrakc. wygląd, I właściciel -15.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-33-55,841-96-36 
U N C IA  DELTA, 1994 r.; 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wszystkie el. dodatki, ABS, nowy model, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry - 4.400 DEM + cło. Zielona Góra, 
tel. 0606/25-36-47
U N C IA  KAPPA, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 20V, perło
wozielony, klimatyzacją, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, skórzana kierownica, żaluzje, 2 pod. 
powietrzne, • 29.000 zł. Opole, tel. 0602/62-57-72 
U N C IA  KAPPA, 1996/97 r., 38 tys. km, 2000 ccm automa
tic, - 48.000 zł lub zamienię na vana. Prudnik, tel. 
077/436-26-65,0502/64-06-81 
U N C IA  PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, 
sportowa kierownica, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
U N C IA  PRISMA, 1985 r., 148 tys. km, 1600 ccm. zielony 
metalic, ćentr. zamek, el. otw. przednie szyby, komp. pokła
dowy, twarde zawieszenie, nowe klocki hamulcowe, b. do
bre opony, dzielona tylna kanapa, dużo dodatkowych czę
ści, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
U N C IA  THEMA, 1989 r., 140 tys. km. 3000 ccm, V6, kolor 
grafitowy, instalacja gazowa, alum. felgi, koła zimowe, spro
wadzony w całości, RM, - 10.000 z l. Gogolin, tel. 
077/466-67-24
U N C IA  THEMA, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy, klimatronik, ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, centr. zamek + pilot, 
RO + 4 głośniki, wersja rządowa, roleta, drewno, zadbany, 
stan b. dobry, - 20.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-92 
U N C IA  Y, 1989 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, - 4.200 z). Wo
łów. tel. 071/389-48-06

LEXU S
LEXUS GS 300 T3, 1997 r., 3000 ccm, 245 KM, czarny, 
wzmocniony silnik, skórzana tapicerka, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie el., RO na CD, alum. felgi 18", - 89.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/44-73-47

MAZDA
MAZDA 121 CANRAS TOP, 1992 r., 150 tyś. km, 1400 ccm, 
16V, turkusowy, el. otwierany pełny dach, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, tylne oparcie dzielone, serwisowany w ASO, 
blokada Dipol-Tytan, RO Sony, zadbany, opony zimowe, •
13.900 zł. Milicz, tel. 0601/17-88-33 
MAZDA 121,1996 r., 1300 ccm sprowadzony w całości, I 
właściciel, do malowania przód, • 15.000 zł. Wrocław, teł. 
071/315-99-84
MAZDA 323, 1980 r., 1500 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, -
1.800 zł. Wilczków, tel. 071/317-64-41,0603/81-06-57 
MAZDA 323, 1981 r., 220 tys. km, 1100 ccm, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 363-37-98
MAZDA 323,1985 r., 1500 ccm, niebieski metalic, 2-drzwio- 
wy, stan silnika bardzo dobry, ogólnie dobry, białe tablice, •
1.000 zł. Słubice, tel. 0607/74-41-29 
MAZQA323 KOMBI, 1985 r., 1400 ccm, czerwony, automa
tic, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 6.300 zł. Wro
cław, tel. 071/342-18-07 po godz. 17 
MAZDA 323,1986 r., 230 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, po wymianie pompy i regulacji rozrusznika, ciemne 
szyby, malowane wnętrze, bez korozji, ekonomiczny, zadba
ny, • 6.500 zł lub zamienię na motocykl od 400 ccm, chętnie 
ścigacz. Grodków, tel. 077/415-25-46,0502/42-31-72 
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach -1.050 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09

AUTOZAWIESZENIA
KOMPLEKSOWA NAPRAWA ZAWIESZEŃ i HA
MULCÓW 
REGENERACJA i USZCZELNIANIE PRZEKŁAD
NI KIEROWNICZYCH, WAHACZY, DRĄŻKÓW, 
ZACISKÓW HAMULCOWYCH...

(SPRZEDAŻ ZESTAWÓW USZCZELNIAJĄCYCH)

SPflZHMŻCZĘŚCI - WYSYŁKI °P010764
AMORTYZATORY, DRĄŻKI, KOŃCÓWKI, TULEJE 
MET.-GUM., ŁĄCZNIKI, SWORZNIE. SIMERINGI, 
KLOCKI, OSŁONY, ŁOŻYSKA PIAST. WAHACZE...

SAMOCHODY JAPOŃSKE, NIEMIECKIE, 
FRANCUSKIE, INNE WYNALAZKI 

Wrocław, ul. Nyska 59 (dojazd od ul. Armii Krajowe])

tel. 071/333-94-57, 367-35-87

MAZDA 323, 1987 r„ 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, - 1.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 0603/03-67-60
MAZDA 323 F, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, reguł, kierownica i pasy, 
elektr. reg. reflektory, RM, - 10.490 zł. Żagań, tel. 
068/377-36-14,0502/17-61-06 
MAZDA 323,1989 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, Obiegowy, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, na białych tablicach - 750 DEM 
lub 1.400 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
MAZDA 323 F, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, kolor stalo
wy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie. 
5-drzwiowy, reg. kierownica, RO, stan dobry, - 11.000 zł. 
Gubin, tel. 0601/88-26-68
MAZDA 323 SEDAN, 1990 r., 136 tys. km. 1700 ccm. die
sel, czerwony, 4-drzwiowy, nowy akumulator, I właściciel w 
Polsce, w kraju od 6 lat, - 10.900 zł. Ścinawka Nyska, gm. 
Korfantów, tel. 077/431-28-26 
MAZDA 323 F, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, - 10.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-76-37,0606/95-69-24 
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r., 180 tys. km, 1700 ccm, die
sel, granatowy, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
po wymianie układu wydechowego, amortyzatorów, sprężyn 
i końcówek drążków, alarm, welurowa tapicerka, RM z CD, 
stan b. dobry, -13.800 zł lub zamienię na młodszy, z dopłatą 
do 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/97-86-25 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
by i szyberdach, RO, zadbany, garażowany, kompl. doku
mentacja, -14.900 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
O  MAZDA 323 F, 1991 r., 1600 ccm , 16V, szary me

ta lic, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. za
mek ♦ p ilo t, • 13.000 zł. gm . Pakosław , tel. 
065/547-84-97,0608/14-44-60 01023611

MAZDA 323,1991/92 r.,83 tys. km, 1600 ccm, i. czerwony,
5-drzwiowy, RM, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, reg, kierownica, centr. zamek, podświe
tlana stacyjka, odcięcie zapłonu, garażowany, kpi. dokumen
tacja, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-54-00,0607/42-46-62 
MAZDA 323 F, 1992 r., czerwony, wspomaganie, kupiony w 
salonie, centr. zamek, -13.000 zł. Kościan, tel. 0502/07-14-60 
MAZDA 323,1992 r., 137 tys. km, 1300 ccm, 16V, benzyna, 
kolor groszkowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, sprowadzony w całości, - 12.000 zł. Lubań, tel. 
075/724-13-04
MAZDA 323 GLX, 1992/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wtrysk, kolor morski metalic, lims, fastback, wspomaganie, 
reg. kierownica, centr. zamek, alarm, składane tylne siedze
nia, kpi. dokumentacja, • 16.500 z l. Wrocław, tel. 
0601/30-13-27,071/320-31-88 
MAZDA 323 F, 1993 r., 140 tys. km, 1597 ccm, zielony me
talik, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, ABS, cen
tralny zamek, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, radio, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 781-41-92
MAZDA 323 F, 1995 r., 80 tys. km, 1500 ccm, stalowy meta
lic, elektr. otw. szyby, wspomaganie, centralny zamek, RO, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 22.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/96-98-65
MAZDA 323 F, 1995 r., 93 tys. km, 2000 ccm, V6, zielony 
metalic, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby, wspomaganie, 
ABS, alum. felgi, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, stan b. do
bry, - 21.500 zł. Lwówek Śl., tel. 0608/23-21-88 
MAZDA 323,1995 r., 115 tys. km, 1840 ccm, DOHC, zielo
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, 
alarm, radio CD Sony + 4 głośniki (180 W), - 28.500 zł. Zdzie
szowice, woj. opolskie, tel. 0502/52-07-78 
MAZDA 323 C, 1996/97 r., 88 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, centralny zamek, 
alarm, 2 poduszki pow., alum. felgi 15*, nowe opony 
205/50/15, radio * CD, • 18.900 zl. Dzierżoniów, tel. 
0606/43-75-96
MAZDA 323 SEDAN, 1997 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
DOHC, granatowy metalic, centr. zamek z pilotem, alum. 
felgi, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
garażowany, kpi. dokumentacja, wspomaganie, - 26.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-86-04 
MAZDA 626 GLX, 1979 r.. 2000 ccm, zielony metalic, nad
wozie 1985 r., el. otw. szyby, wspomaganie i reg. kierowni
ca, centr. zamek, RO z RDS, zadbany, przyciemniane świa
tła, - 3.100 zł. Wołów, tel. 0600/83-47-91 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, za
dbane wnętrze, reg. kierownica i fotel kierowcy, radio, hak, 
halogeny, nowy akumulator, dzielone tylne siedzenia, stan 
blacharki i silnika b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na uszko
dzony, diesel albo z inst. gazową. Kalisz, tel. 0605/41-02-68 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 231 tys. km, 2000 ccm, die
sel, niebieski metalic, RO, rozkł. siedzenia, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię na tańszy. Wie
ruszów, tel. 062/784-00-80
MAZDA 626 GT. 1986 r.. 227 tys. km. 1984 ccm. benzyna, 
biały, wtrysk, welurowa tapicerka, wspomaganie, el. otw. 
szyby, 5-drzwiowy, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica, el. reguł, lusterka, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/329-23-83
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm. E+gaz, 
biały, automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 
15",, centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626,1987ft, 1600 ccm, benzyna, błękitny, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, - 6.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-19
MAZDA 626 GLX, 1988 r., 190 tys. km, 2200 ccm el.szyby, 
szyberdach, el.lusterka, automatyczna skrzynia biegów, -
9.500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-74-62 
MAZDA 626, 1988/89 r., 2000 ccm, diesel el. otw. szyby, 
szyberdach, - 9.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/98-57-07 
MAZDA 626 COUPE. 1989 r.. 150 tys. km, 2200 ccm. ben
zyna, wtrysk, czerwony, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, tempomat, welurowa tapicer
ka, silnik 12V, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.500 
DEM lub 2.800 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
MAZDA 626,1989/90 r., 190 tys. km, 2000 ccm. diesel, zie
lony metalic, 4-drzwiowy. kupiony w salonie w kraju, hak, 
alum. felgi. RO, • 11.500 zł lub zamienię na inny, może być 
do remontu,. Kłodzko, tel. 074/647-37-68,0608/14-70-97-
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MAZDA 626 SEDAN, 1990 r„ 140 tysJyn. 2000 ccm, die
sel, niebieski metalic, kupiony w salonie w kraju, garażowa
ny. bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, - 14.200 ; 
zl. Gnojna.gm. Grodków, tel. 077/415-19-16 
MAZDA 626, 1990 r., 198 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wszystkie 
el. dodatki, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, alarm, zabezp. 
przed kradzieżą, opony zimowe, bagażnik dachowy, hak, stan 
b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-48, 
0501/94-48-56
MAZDA 626 GLX, 1990 r., 20 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, spoiler, 
stan dobry. - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/363-24-34 

O  MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm  ABS , wspomaga* 
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felg i, -
12.800 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019441

MAZDA 626 SEDAN, 1990/91 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, czerwony, sprowadzony w całości, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, wspomaganie, el. reguł, szyby i świa
tła, obrotomierz, welur, centralny zamek, oznakowany, hak, 
stan b. dobry/- 9.200 z ł , okazja. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78
MAZDA 626,1992 r., 250 tys. km, 2000 ccm pełne wyposa
żenie el., stan techniczny b. dobry, - 8.000 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-11-54,0603/05-69-54 
MAZDA 626,1992 r., 225 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie w Polsce, im
mobilizer, wspomaganie, hak, - 14.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-55-98 po godz. 18,732-36-85 do godz. 16 
MAZDA 626, 1992 r., 170'tys. km, 2000 ccm, 16V, szary 
metalic, ABS, alarm, pełne wyposażenie el., serwisowany, -
20.000 zł lub zamienię na tańszy. Kamienna Góra, tel. 
0602/50-19-55
MAZDA 626,1992 r„ 169 tys. km, 2000 ccm, srebrny, pełne 
wyp. elektryczne, obniżony, tempomat, - 21.000 zł lub za
mienię na busa - do 10.000 zł. Wrocław, teł. 0604/46-55-71 
MAZDA 626,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, ABS, stan techn. 
b. dobry, - 19.200 zł lub zamienię na tańszy, np. Mazda Xe- 
dos 6. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
MAZDA 626 COMPREX, 1992 r., 120 tys. km, 2200 ccm. 
turbo D, srebrny, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, 
radio, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 22.000 zł lub za
mienię. Wschowa, tel. 065/540-59-89,0601/84-82-93 
MAZDA 626,1992 r., 2000 ccm, czerwony, książka serwiso
wa, nowe opony, wszystkie el. dodatki, alarm, - 16.800 zł. 
Złotoryja, tel. 0606/15-34-63
MAZDA 626,1994 r., 2500 ccm, 24 V, srebrny, stan b. dobry, 
ekonomiczny, ABS, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, klimatyzacja, alum. felgi, RM, -
24.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-28
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V, perłowomor- 
ski, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, • 27.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-65-10
MAZDA 626,1994 r., 85 tys. km el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, immobilizer, I właści
ciel, - 27.000 zł. Opole, tel. 0601/59-52-46 
MAZDA 626,1994 r., 104 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
perłowomorska zieleń, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, - 27.000 zł. Nowo
grodziec, tef. 075/731-65-10
MAZDA 626,1997 r., 57 tyś. km, 2000 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, zabezp. przed kradzieżą, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, ABS, RO, centr. 
zamek, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, - 44.000 zł lub 
zamienię. Grębocice, tel. 076/831-51-32 
MAZDA 626 KOMBI. 1998 r., 58 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 48.000 
zł. Milicz, tel. 0603/84-77-62
MAZDA 626,1998 r., 2000 ccm, benzyna pełne wyposaże
nie oprócz skórzanej tapicerki, • 49.000 zł. Oleśnica, tel. 
0502/08-19-21
MAZDA 626 KOMBI, 1999 r.. 29 tys. km, 2000 ccm, W ec, 
16V, kolor grafitowy metalic, Exclusive, klimatyzacja, 4 po
duszki powietrzne, pełne wyposażenie elekttyczne, ABS, 
TCS, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, 2 komplety 
opon, centralny zamek, alarm, 2 zabezpieczenia, radio, re
gulacja foteli, stan idealny, - 53.900 zł. Wieruszów, teł. 
0609/35-71-17
MAZDA 929,1982 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, alum. felgi, lotnicze fotele, szyberdach, 
otwierane reflektory, nowy akumulator, do remontu silnika, 
pilnie, - 4.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/19-72-39 
MAZDA 929, 1990 r., 3000 ccm, benzyna + gaz,, srebrny, 
pełne wyposażenie elektryczne, - 11.000 zł. Opole, tel. 
0606/45-38-29
MAZDA MX-3,1991 r., 176 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, • 14.500 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/30-39-87
MAZDA M X-3 ,1991/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, V6, 24V, 
czarny, 140 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, alum. felgi 15", nowe opony 205/55/15, alarm ♦ pilot, 
centralny zamek, el. ster. szyberdach, RO JVC + 4 głośniki, 
przegląd do 11.2001, atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/444-51-84 lub 0607/31-63-75 
MAZDA M X-3 ,1995 r., 1800 ccm pełne wyposażenie elek
tryczne, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
MAZDA MX-6,1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, bogate wyposażenie, stan silnika i podzespołów dobry, 
nadwozie do drobnych poprawek, nieaktualne OC, aktualny 
przegląd techn., atrakc. wygląd, dodatkowe spoilery, techn. 
sprawny, -16.700 zł. Poznań, tel. 0608/47-88-39 
MAZDA RX-3 ,1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, - 15.000 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/30-39-87
MAZDA RX-7, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi + 2. 
Mazda, w całości lub na części, z oryginalnym silnikiem 
Wankla, • 4.500 zł. Gubin, tel. 068/359-71-10 
MAZDA XEDOS 6, 1994/95 r., 160 tys. km, 1Ó00 ccm, 
DOHC, granatowy, dużo wyposażenia oprócz skóry, - 31.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-12-75,0501/26-64-64 
MAZDA XEDOS 9,1993 r., 2000 ccm, 24V, bordowa, pełna 
opcja, • 23.000 zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, tel. 
0607/04-56-67

O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 
V6, czarny, pełne wyposażenie, k limatyzacja, -
36.000 zł., tel. 0601/38-94-05 01022411

M ERCED ES
MERCEDES 140 SEL, 1990 r., 250 tys. km, 5600 ccm. czar
ny, pełne wyposażenie, na białych tablicach - 8.900 DEM. 
Syców, tel. 0603/44-39-37
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, 
pełna opcja oprócz skóry, stan b. dobry, • 55.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05
MERCEDES 140 S, 1993/94 r., 3500 ccm, TD, czarny meta
lic, pełna opcja ze skórą i klimatyzacją, - 70.000 zł. Milicz, 
tel. 0603/74-81-55
MERCEDES 140 S, 1995 r., 180 tys. km, 5000 ccm, grana
towy, bez wypadku, bogate wyposażenie, możliwość wysta

wienia faktury VAT, - 90.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0606/50-33-45 .
MERCEDES 140 S, 1995 r., 140 tys. km, 3200 ccm, benzy
na, czarny metalic, I właściciel w Polsce, pełne wyposaże
nie, skóra, ciemne szyby, automatic, klimatyzacja, el, pod
grzewanie i regulacja siedzeń, el. reg. lusterka, szyberdach, 
-70.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-08-94 
MERCEDES 140 A-KLASSE, 1999 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 
niebieski, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
43.000 zł. Poznań, tel. 061/292-30-87,0604/77-50-12 
MERCEDES 160 A, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, kupiony w kraju, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka,ABS, ESP, ASR, 4 poduszki pow., klimatyzacja, stan 
idealny, książka serwisowa, I właściciel, alum. felgi, - 50.000 
zł lub zam ienię na tańszy. Kędzierzyn-Koźle , tel. 
077/483-20-08,0605/25-59-60 
MERCEDES 180 C, 1993 r., 160 tys. km pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-15, 
071/341-66-33
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., 1800 ccm. beżowy, 
el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, bordowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 42.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0602/26-80-23 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
biały, 125 KM, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicer
ki, alum. felgi, książka serwisowa, mało eksploatowany, bo
gate wyposażenie, atrakc. wygląd, poduszka pow, • 40.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0602/27-20-37 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 54 tys. km, perłowozielony, „Ele- 
gance", bez wypadku, pełne wyposażenie, 2 poduszki po
wietrzne, szyberdach, drewniane dodatki, jasne wnętrze, 
pompowane siedzenia, pełna dokumentacja, - 43.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/850-90-52,0603/87-72-97 
MERCEDES 180 C, 1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, luster
ka, el. reg. reflektory, el. otwierane szyby i szyberdach, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., 5-biegowy, ABS, SRS, 
immobilizer, alarm, I właściciel w Polsce, - 42.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-23-03
MERCEDES 180 C, 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
RO, alum. felgi, • 49.500 zł. Ząbkowice ś ląskie , tel. 
074/815-37-26
MERCEDES 180 C, 1998 r., 31 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, RO, serwo, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., centr. zamek, serwiso
wany w ASO, stan idealny, • 60.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-38-50-
MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku, 
5-biegowy, drewniana kierownica, el. reguł światła, wspo
maganie, RO Blaupunkt, hak, kpi. dokumentacja, sprowa
dzony w całości, - 6.900 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
071/348-34-78,0601/70-76-45 
MERCEDES 190 E, 1983/84 r., 200 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, hak holowniczy, dodatkowo 2 
kpi. kół, - 10.800 zł lub zamienię na inny z dopłatą, może 
być uszkodzony. Dzierżoniów, tel. 0503/68-55-50 
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic,.wspomaganie, nowy przegląd, alum. felgi 15*, nowe opo- 
riy, klocki, tarcze, układ wydechowy i inne części, -11.900 
zł. Bystrzyca Oławska, tel. 0604/48-59-82 

O  M ERCED ES 190 E, 1984 r., 236 tys. km, srebrny 
metalic, automatic, hak, el. antena, radio, podło
kietnik, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 9.800 
zł. Nowa Só l, tel. 0601/57-48-83 84013581

MERCEDES 190 D, 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy, wspomaganie kierownicy, RM, aluminiowe felgi, 
drewniana kierownica, welurowa tapicerka, podłokietnik, 
sprowadzony w całości, opony zimowe, - 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-28-21,0609/40-42-66 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel stan dobry, 
na białych tablicach, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 167 tys. km, 2200 cćm, die
sel, czarny metalic, wersja amerykańska, pełne wyposaże
nie, czarna skóra, automatic, wszystkie el. dodatki, po re
moncie kapitalnym silnika, - 16.600 zł. Wrocław, tel. 
071/311-74-56,0600/39-76-23 ~
MERCEDES 190 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny me
talic, silnik i blacha w stanie b. dobrym, hak; • 16.200 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
MERCEDES 190 D, 1986/95 r., 1997 ccm, diesel, kremowy, 
automatic, szyberdach, aktualny przegląd, • 12.500 zł lub 
zamienię na inny, diesel. Bolesławiec, tel. 0605/68-73-08 
MERCEDES 190,1987 r., 240 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor - kość słoniowa, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, - 13.000 zł lub zamienię na mniejszy. Kłodzko, teL- 
074/867-76-99
MERCEDES 190 D; 1987 r.. 270 tys. km, 2000ccm, diesel, 
czerwony, ekonomiczny, dodatk. .alum. felgi, alarm + centr. 
zamek + pilot, hak odkręcany, el. otwierany szyberdach, re
flektory i lusterka, bez wypadku, RO Clarion + głośniki, stań 
techn. b. dobry, - 16.900 zł. Opole, teł. 077/454-52-63 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, • 17.000 zł. Piotrowice, gm. Ko
stomłoty, tel. 0605/63-13-72, woj. wrocławskie 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 188 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, aluminiowe felgi, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, el. reg. lusterka, zadbany, kupiony z urzędu celne
go, nie składak, stan idealny, - 16.100 zł. Wrocław, tel. 
071/315-22-04,0602/58-10-47 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, zadbany, spr. w całości, radio, tylne pasy. po- 
krowce, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek • 15.900 
zł lub zamienię na VW Golf, Opla Kadett, Forda Escort, die
sel. Wrocław, tel. 315-13-47
MERCEDES 190 D, 1987/88 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, el. otw. szyberdach, nowy akumulator, stan 
dobry, - 17.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-42-41, 
0603/93-67-95
MERCEDES 190 D, 1988 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
zielony, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, 5-biegowy, wspomaganie, alum. felgi, nowe opony, 
RO Blaupunkt, na białych tablicach • 4.900 DEM. Lubin, tel. 
0606/22-55-39
MERCEDES 190 E, 1989 r., 160 tys. km. 2000 ccm, brązo
wy metalic, ABS, automatic, el. otw. szyby, alum. felgi, stan 
b. dobry, • 20.000 zł. Nysa, tel. 0503/68-37-74 
MERCEDES 190 E, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk szeroka li
stwa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, automatic, 
stan b. dobry, I właściciel, - 18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/78-13-04
MERCEDES 190 D, 1990 r., 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, szyberdach, wspomaganie, szeroka listwa, pół roku w 
kraju, zadbany, stan techn. b. dobry, - 20.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0501/76-65-01
MERCEDES 190, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
ciemnoniebieski, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, RO,
- 22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71 
MERCEDES 190,1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
beżowy, automatic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, stan idealny, w kraju od miesiąca, • 20.000 
zł. Glinka, tel. 065/611-21-39
MERCEDES 190,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, bez wypadku, wspomaganie, alum. felgi, obniżo
ny,tydzień w kraju, • 15.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-23-78 
MERCEDES 190 E, 1991 r.. 1800 ccm, benzyna I właściciel 
w kraju, kompl. dokumentacja, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, Mul-T-Lock, stan
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b. dobry, • 15.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38, 
0608/67-29-31
MERCEDES 190,1991 r., 1800 ccm, niebieski metalic, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, szeroka listwa, - 17.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-36 
MERCEDES 190, 1992 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, ABS, 5-biegowy, centr. zamek, • 18.500 zł. 
Kościan, tel. 0502/07-14-60
MERCEDES 190 E, 1992 r„ 103 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., el. 
reg. lusterka i szyberdach, el. reg. reflektory, szeroka listwa, 
oznakowany, garażowany, stan idealny, opony zimowe z fel
gami, - 23.500 zł lub zamienię na mniejszy (diesel). Bolków, 
tel. 075/741-35-19
MERCEDES 190,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, wspomaganie, ABS, w kraju od tygo
dnia, stan b. dobry, I właściciel, - 20.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-23-78
MERCEDES 190,1992 r„ 2500 ccm, diesel odpinany hak, 2 
zabezpieczenia, alarm, centr. zamek, ABS, kupiony w Pol
sce, - 24.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-46 
MERCEDES 190,1992/93 r., 206 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
jasnoniebieski, 4-drzwiowy, SRS, ABS, poduszka powietrz
na, szyberdach, centralny zamek, w kraju od tygodnia, -
26.000 zł. Pogwizdów, tel. 076/870-16-57,0607/04-26-80 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 142 tys. j(m, 2000 ccm, ben
zyna, wrzosowy metalic, Sport Line, alum. felgi, szeroka li
stwa, ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, centr. zamek, ele
menty drewniane, 4 zagłówki, • 23.800 zł lub zamienię. Trzeb
nica, tel. 0601/89-27-22
MERCEDES 190, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, RO, kupiony w salonie, 
alarm, stan b. dobry, szeroka listwa, - 24.000 źł. Bralin, woj. 
kaliskie, tel. 0602/26-90-03,0606/91-88-60 
MERCEDES 200 115 D, 1974 r., 2000 ccm, diesel, niebie-
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ski, po remoncie kapitalnym i lakierowaniu, stan b. dobry, -
2.800 zł. Legnica, tel. 076/721-65-22 
MERCEDES 200 115,1975 r., 110 tys. km, 2000 ccm. biały, 
przedłużana limuzyna, -13.000 zł. Będzin, tel. 0603/18-94-53 
MERCEDES 200123 D, 1976 r., 2000 cęm, biały, 4 zagłów
ki, nowe opony, alum. nadkola, stan b. dobry, + części, •
2.900 zl. Oleśnica, tel. 0503/51-94:88 
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, blacharka po remoncie w .2000 r., wspomaganie, hak̂  
alum. felgi, nowy akumulator, nowy rozrusznik, podłokietnik, 
stan dobry, - 4.400 zł. Lubin, tel. 0601/59-78-10 
MERCEDES 200 123 E. 1977 r., 225 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, ciemnostalowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., 
hak, otwierany dach, zarejestrowany do 2002 r, • 3.700 zł. 
Wołów, tel. 071/389-19-38
MERCEDES 200123 D, 1977 r., żółty, silnik w stanie b. do
brym, po remoncie b lacharki, - 5.600 zł. Żary, tel. 
068/363-62-46,0603/46-18-24 
MERCEDES 200123,1978 r., 250 tys. km, 2000 ccm, żółty, 
wspomaganie, centralny zamek, nowe pokrowce/stan ide
alny, - 6.000 zł. Chojnów, tel. 0606/39-05-85 
MERCEDES 200 123,1978 r., 260 tys. km, 2000 ccm, sza
ry, stan techniczny dobry, 4 nowe opony, zawieszenie po

@
R C  E  D

A U T O  C Z Ę Ś C I
D W O R Z E C  P S I E  P O L E  
Wrocław, ul. Dobroszycka 2  

tel/fax. 0 7 1 / 3 6 9 - 2 7 - 9 9 o p o o 6 1 2

remoncie, - 4.500 zł. Polkowice, tel. 076/749-36-04 lub 
749-36-03
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel szyber
dach, 2 komplety nowych opon, alum. felgi, po wymianie 
sprzęgła (na nowe), tarcz hamulcowych, stan idealny, -8.500 
zł lub zamienię na VW Golfa 1,1.6 D, w cenie do 5.000 zł. 
Lubań, tel. 0602/88-30-08
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm stan idealny, po 
remoncie kapitalnym, 2 kpi. kół, nadkola, konserwacja, alarm, 
-10.000 zł. Nowogrodziec, te|. 0602/88-30-08 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., zielony, stan dobry, zapa
sowy silnik 24Ó0 D, zapłon w stacyjce, nowe opony, progi 
do wymiany, wspomaganie, hak, - 4.000 zł lub zamienię na 
Forda Transita. Chojnów, tel. 0606/24-23-44 
MERCEDES 200123 D, 1979 r.. 2000 ccm, diesel, biały, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, zapłon w stacyjce, tylna 
szyba ogrzewana, nowa tapicerka ♦ 4 koła zimowe, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/364-46-14 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie kier., zapłon w stacyjce, centr. zamek, RO 
stereo, komplet opon zimowych, tapicerka w kolorze nad
wozia, atrakc. wygląd, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0605/22-67-32, 
071/355-94-02
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm. diesel, biały,
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silnik w dobrym stanie, blacharka do naprawy, - 3.050 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
MERCEDES 200 E, 1980 r., 260 tys. km, 1988 ccm, żółty, 
stan b. dobry, zapasowe części silnika/skrzynia, opony, nowy 
akumulator, instalacja gazowa. • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/77-03-57
MERCEDES 200 123 D, 1980 r„ 2000 ccm, diesel po re
moncie silnika, stan blacharki dobry, wspomaganie kier., hak, 
podłokietnik, radio, alum. felgi, - 5.200 zł lub zamienię. Żary; 
tel. 0607/26-34-40
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 320 tys. km, 1971 ccm, 
diesel, brązowy, alum. felgi, RO, autoalarm. Bolesławiec, tel. 
075/732-24-01
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, sprawny, blacharka do poprawek, - 3.900 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-95-79 wieczorem, 0604/88-71-11 
MERCEDES 200 123,1981 r„ 2000 ccm, - 5.000 zł. Nowo
grodziec. tel. 075/731-71-20
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, hak, RO, wyłącznik zapłonu, -
4.500 zł, Wrocław, tel. 0601/71-49-05
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do 
remontu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie ', - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
MERCEDES 200123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel, kość sło
niowa, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, RO, alarm, 
alum. felgi, wspomaganie kier., garażowany, stan dobry, -
6.000 zł. Sława. tel. 068/356-85-86 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, hak, szyberdach, wspomaganie, stan silnika b. 
dobry. - 7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-07 
MERCEDES 200 124 E, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, - 16.000 zł lub zam ienię. M ilicz, tel. 
0603/34-93-12

0  M ERCED ES  200 124 D, 1987 r. wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, alum. felg i, -
21.500 zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, te l. - 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87018941

MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 126 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i reflektory, szyberdach, RM - 18.500 zł. 
Gubin, tel. 0606/68-53-43,068/359-82-02 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 185 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, szampański metalic, ABS, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz + 
pilot, hak, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, -19.500 zł. Konin, tel. 0604/22-60-19 
MERCEDES 200 124,1988 r., 320 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kremowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ta
picerka skóropodobna, blokada skrzyni biegów, 2 opony zi
mowe, drewno, dzielona tylna kanapa, garażowany, zadba
ny, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 373-01-29 
MERCEDES 200 124 E, 1988 r., 185 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, zadbany, wspomaganie, centr. zamek, el, otw. 
szyberdach, ABS, alarm, immobilizer, stan techn. b. dobry, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15,0501/76-70-59 
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 328 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, beżowy, ABS, alarm, szyberdach, szeroka listwa, 
centr. zamek, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 188 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, szary metalic, szyberdach, katalizator, hak, el. reg. 
lusterka, drewniane dodatki, blokada skrzyni biegów, alarm,
1 właściciel, w kraju od 2.5 r., garażowany, stan techn. b. 
dobry, - 36.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/38-48-54

O  M ERCEDES 200124 D, 1992 r., 2000 ccm , diesel, 
srebrny metalic, A B S t centralny zamek, wspoma
ganie kier., stan techn. b. dobry, • 18.200 zł. Oła
wa, tel. 071/303-37-13,0607/47-10-19 02020021 

MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, niebieski meta
lic, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 1999 r., centr. za
mek, ABS, wspomaganie, szyberdach, automatic, blokada 
skrzyni biegów, radio, skóra, • 28.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/341-31-39,0601/9V37-58 
MERCEDES 200124 D, 1992/93 r., 230 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor - kość słoniowa, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, do sprowadzenia z Niemiec, r 23.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/640-28-98,0501/31-49-91 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AC0204 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES 200,1993 r., 235 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, zadbany, serwisowany, w dobrym stanie, • 40.000 
zł. Warszawa, tel. 022/642-93-93

O  M ERCEDES 200 124 E, 1993 r., 95 tys. km, 16V, 
wrzosowy metalic, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, el. wysuwana antena, radio, tylne za
główki, el. reg. lusterka, książka serw isowa, w 
kraju od 10 mies., kpi. dokumentacja, - 34.500 zł. 
woj. lubuskie, tel. 068/374-28-85, 0607/10-85-06 
87019501

MERCEDES 200 124 E, 1994 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, 
automatic, el. otw: szyberdach, alarm, - 35.500 z ł . .. tel. 
0604/28-59-86
MERCEDES 200 124 E, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm,. 
granatowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, automatic, kpi. dokumentacja, stan idealny, ga
rażowany, - 42.000 zł. Częstochowa, tel. 0601/70-13-46 
MERCEDES 200 124 D, 1994 r., 190 tys. km. 2000 ccm. 
diesel, czerwony, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. za
mek, sensor, el. reg. lusterka, ABS, SRS, w kraju od miesią
ca, - 36.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28:88-71 
MERCEDES 200 124,1995 r., 230 tys. km, 2000 ccm, die
sel, piaskowy, automatic, drewniana kier., alarm, wnętrze w 
kolorze czarnym, szyberdach, - 42.000 zł. Głogów, tel. 
0603/30-79-25
MERCEDES 200 1?4 D, 1995 r., 216 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor kremowy, ABS, 5-biegowy, drewniane dodatki, 
szeroka listwa, bez wypadku, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, tempomat, stan 
b. dobry, • 31.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 0606/34-66-37, 
062/581-04-18
MERCEDES 200 124 E, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm, ; 
diesel, biały, ABS, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, centr.'  
zamek, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, wspomaganie, stan 
b. dobry, -40.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-04-09 
wieczorem, 0605/14-29-23

O  M ERCEDES 200 124 D, 1995 r., ko lo r - kość s ło
niowa, E-K lasse, A B S , radio, centr. zamek, pod
czerwień, el. otw. 4 szyby, klimatyzacja, 4 zagłów
ki, 2 pod. powietrzne, do sprowadzenia z  Niemiec, 
na go tow o , - 31.000 zł. W oj. lu b u sk ie , te l. 
0607/10-85-06 87019581

MERCEDES 200 E 210,1998 r., 26 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, RO, automatic, ABS, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 
poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, kpi.' 
dokumentacja, - 75.000 zł.., woj. lubuskie, tel. 0602/57-09-09 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AG0181 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 210 W, 1996 r., 65 tys. km, 2900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, czarna skóra, klimatyzacja, ABS, ASD, ASR,
4 poduszki pow., komputer, tempomat, webasto, el. otw. szy
by, szklany szyberdach, el. reg. lusterka, termometr zewn., 
RO + 8 głośników, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, alum. felgi, garażowany, - 88.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-36-26
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MERCEDES 220 115,1971 r., 2200 ccm, diesel, żółty, po 
remoncie blacharki i silnika, stan dobry, • 3.000 zł lub zamie
nię na Uaza 469 B, Gaza 69, Fiata Ritmo D, inny. Brzeg, tel. 
0606/92-66-10
MERCEDES 220 115 D, 1973 r., 2200 ccm, kolor kremowy, 
techn. sprawny, stan dobry, oryg. części, do drobnych po
prawek blacharskich, w ciągłej eksploatacji, + dużo różnych 
części, - 2.600 zł lub zamienię na sprzęt ogrodniczy, trakto- 
rek. Jezierzany, gm. Miłkowice k. Legnicy, tel. 076/857-02-43, 
078/722-85-51,0603/97-09-28 
MERCEDES 220 123 D, 1977 r., 2200 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, szyberdach, hak, atrakc. wygląd, 
stan dobry - 4.000 zł lub zamienię na Poloneza, inst. gazo
wa, 90/94 r. do 2.000 zł ♦ dopłata. Jelenia Góra, tel. 
0608/55-89-63
MERCEDES 220123,1979 r., 2200 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, wspomaganie, szyberdach, hak, przegląd do 2002 r, 
- 5.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-80-84 
MERCEDES 220 123,1979 r. nowe progi, opony, przegląd 
do 2002 r„ nowe opony, stan b. dobry, - 4.000 zl. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67
MERCEDES 220 123 D, 1980 r., groszkowy, zarejestrowa
ny, .na chodzie’ , w ciągłej eksploatacji, - 4.500 zł. Płonina 
49, gm. Bolków, woj. jeleniogórskie, tel. 0608/82-09-59 
MERCEDES 220 124 KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 2200 
ccm, benzyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, ABS, SRS, automatic, ekonomiczny, • 28.000 
zł. Chojnów, tel. 076/819-64-32,818-85-31 
MERCEDES 220 E, 1993 r., 170 tys. km. 2200 ccm, 16V, 
ciemnowrzosowy metalic, SRS, ABS, klimatyzacja, weba
sto, bezwypadkowy, drewno, stan idealny, • 39.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/854-05-87
MERCEDES 220 E, 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka 
listwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalno
ści, stan idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r., 117 tys. km, benzyna, 
16V, czarny metalic, poduszka pow-, ABS, alum. felgi, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka i antena, RO + 6 głośni
ków, serwo, centr. zamek, wersja Sport, 150 KM, sprowa
dzony z Niem iec, - 49.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/31-73-20
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, RO, 
automatic, el. otwierany szyberdach, ABS, wspomaganie 
kier., centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, alarm, 
sprowadzony w ca łości, - 48.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-27-25,0603/08-04-44 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, SRS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, reflektory, centr.'zamek, el. wysu
wana antena, radio, CD JVC, poduszka pow., atermiczne 
szyby, alum. felgi; alarm + pilot, stan b. dobry, serwisowany 
• 47.000 zł lub zam ienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0504/98-59-57,071/788-18-67 
MERCEDES 220 C, 1995 r.. 50 tys. km, 2200 ccm. benzy
na,: ciemnozielony, klimatronic, automatic, model .Elegan- 
ce", bogate wyposażenie, garażowany, radio, zmieniacz płyt 
CD, zabezp ieczen ia, - 46.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-58-86
MERCEDES 220 E W210, 1996 r . 93 tys. km, 2200 ccm. 
diesel 16V, poerłowoszmaragdowy. wersja Elegahce, klima
tyzacja, ABS, ETS, EDC, 2xSRS, sensor deszczu, wspoma
ganie kierownicy, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, alum. 
felgi, drewniane dodatki, wnętrze w jasnym kolorze, stan ide
alny, kompl. dokumentacja, - 75.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/483-23-57
MERCEDES 220 C, 1996 r., 108 tys. km, 2200 ccm. diesel, 
srebrny, pełne, wyposażenie, Mul-T-Lock, garażowany,
70.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-22-22
MERCEDES 220 C. 1997/98 r.. 18 tys. km, 2200 ccm, die
sel, srebrny metalic, automatic^ 5-biegowy, skóra, 4 pod. 
powietrzne, RO. książka serwisowa, kpi.el. kluczy, ABŚ, ESP, 
układ antypoślizgowy. I właściciel w kraju, alum. felgi, •
50.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-97-24.0601/57-68-94 
MERCEDES 220 C-KLASSE. 1998 r.. 100 tys. km. 2200 ccm. 
diesel, zielony metalic, 4 pod. powietrzne, stan b. dobry, -
67.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-07-47,0503/01-52-12 
MERCEDES 230 W 115,1973 r., 2300 ccm, czerwony, inst. 
gazowa', automatic, jasna tapicerka, zielone szyby, blachar
ka do poprawekt -1.800 zł. Srebrna Gora, tel. 074/818-03-12 
MERCEDES 230123 E, 1979 r., 250 tys. km, niebieski, wspo
maganie, hak, inst. gazowa, • 4.300 zł., tel. 0604/14-17-31 
MERCEDES 230123,1979 r., 2300 ccm, czarny, inst. gazo
wa, el. drewniane, alum. felgi, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-39-32
MERCEDES 230 123 W, 1980 r., 195 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, czerwony, hak, szyberdach, techn. spiawny, zare
jestrowany, blacharka do poprawek - 4.100 zł, zamienię na 
VW busa .ogórka*, stan dobry, chętnie oszklony albo inne. 
Wrocław, tel. 071/325-25-41 wieczorem, 0607/06-94-84 
MERCEDES 230123 E, 1982/91 r., 2300 ccm, srebrny me
talic, automatic, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi, sportowa kie
rownica, podłokietnik, stan b. dobry, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
346-25-09
MERCEDES 230123 TE KOMBI, 1983 r., 2300 ccm, benzy
na, kolor - kość słoniowa, el. otw. szyby i reg. lusterka, tylne 
zawieszenie hydrauliczne, wykończenia skórzane i drewnia
ne, atrakc. wygląd, centr. zamek, alarm, - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/16-83-65 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00431 www.autogiel- 
da.com.pl)..
MERCEDES 230 123 COUPE. 1983 r., 100 tys. km. 2300 
ccm, zielony metalic, wykończenia w drewnie, el. otw. szy
by, wspomaganie, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/16-12-88
MERCEDES 230 124 E, 1986/87 r., 230 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, zielony, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
alarm + pilot, hak, bez wypadku, stan dobry, • 12.800 zł lub 
zamienię na Opla Calibrę. Oleśnica, tel. 071/314-48-81, 
0607/56-13-98
MERCEDES 230 124 E, 1987/88 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, automatic, centr. zamek, serwo, 
ABS, el. reg. szyberdach, zagłówki, podłokietniki, podgrze
wane siedzenia, obniżony, białe zegary, ospoilerowany, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, • 17.500 zl lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61
MERCEDES 230124 E, 1987/88 r., 2000 ćcm, benzyna inst.
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oazowa, stan b. dobry, - 18.000 zl lub zamienię na tańszy. 
Żagań, tel. 068/478-35-13
MERCEDES 230 124.1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, szary metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, aluminiowe felgi, podgrzewane lusterka, podłokietniki, 
immobilizer, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lu
sterka i zagłówki tylne, nie składak, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Opole, tel. 0605/08-03-29 
MERCEDES 230 E, 1988 r., 130 tys. km. 2300 ccm. benzy
na, biały, bez wypadku, nowe klocki i tarcze hamulcowe, nowy 
akumulator, silnik z roku 1993, pełna dokumentacja, - 21.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/850-90-52,0603/87-72-97 
MERCEDES 230 124 E. 1988 r., 196 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, opuszczane zagłówki, alum. felgi, -19.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-66-36
MERCEDES 230124,1989 r., 269 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
srebrny, radio, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, ABS, SDS, szeroka listwa, 
- 18.000 zł. Pęcherzew, tel. 063/214-10-21,0609/59-27-48 
MERCEDES 230 124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 
ccm, benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna 
dokumentacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, - 
24.000 zl lub zamiana na busa lub osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80
MERCEDES 230124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy meta
lic, serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan 
idealny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 

O M ERCED ES 230124 KOMBI, 1991 r., 240 tys. km, 
2300 ccm instalacja gazowa, AB S , centralny za
mek, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, 
lusterka, radioodtwarzacz, hak, pilot, blokada 
skrzyni biegów, alarm, • 23.700 zł lub zamienię 
na tańszy, T2. Wrocław, tel. 0602/32-53*04 
84013621

MERCEDES 230 E-KLASSE. 1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka i szyby, alarm, centr. za
mek, drewno, alum. felgi, - 31.000 zł. Grodków, tel. 
0601/18-89-26
MERCEDES 230 124, KOMBI. 1992 r.. 126 tys. km. 2300 
ccm, kolor grafitowy metalic, I właściciel w Polsce, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 33.500 
zł. Kłodzko, tel. 0605/42-49-96 
MERCEDES 240 116 D. 1975 r.. 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, szyberdach, el. antena, wykończenia w drew
nie, hak, w kraju od 1998 r., w ciągłej eksploatacji, - 5.500 
zł. Oława. tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 240 123 D. 1976 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
uszkodzony, bez silnika, kpi. dokumentacja, - 1.000 zł. Lu
bin, tel. 0601/72-26-75
MERCEDES 240123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, 
techn. sprawny, wspomaganie, zarejestrowany, w eksploata
cji, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0600/31-39-36 
MERCEDES 240 D, 1978 r., 2000 ccm, pomarańczowy, szy
berdach, oryg. lakier, stan b. dobry, - 5.800 zl. Iłowa, tel. 
068/377-46-38
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
zadbany, dużo nowych części, szyberdach, wspomaganie, 
zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 5.200 zł. Gryfów SI., tel. 
06.06/28-97-37
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. 
felgi, hak, RM, stan techn. idealny, - 6.300 zł lub zamienię 
na tańszy. Sobótka, tel. 0603/30-26-89,071/346-11-15 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., zielony metalic, szyber
dach, 4 zagłówki, podłokietniki, RO, - 5.500 zl. Nowogro
dziec, tel. 075/736-11-49,0606/22-24-61 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm. diesel, biały, 
stan dobry, alum. felgi, - 6.500 zł lub zamienię na inny, z 
inst. gazową. Wrocław, tei. 329-01-64 
MERCEDES 240 123 KOMBI. 1982 r., 2400 ccm, diesel, 
bordowy metalic, relingi dachowe, dużo elem. chromowa
nych, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, hak, ciem
ne szyby, RM, zapasowe drzwi tylne, alum. felgi, pokrowce, 
b. dobry stan silnika - 5.800 zł. Legnica, tel. 0600/34-23-27 
MERCEDES 240 123 D. 1983 r., 360 tys. km. 2400 ccm. 
diesel, biały, stan dobry, • 5.000 zł. Św idnica, tel. 
074/853-70-39
MERCEDES 240123 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, wspomaganie, hak, szyberdach, 
drewniane wykończenia, RO, nowy akumulator, garażowa
ny, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0603/63-44-88 
MERCEDES 240 E 210,1998 r., 2400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, .okularnik', klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., automatic, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyna, nie
bieski metali, unikalny, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/27-03-75
MERCEDES 250 124 D, 1986 r., 326 tys. km. 2500 ccm. 
diesel, bordowy metalic, alarm, centr. zamek, radioodtwa
rzacz, wspomaganie, szyberdach, hak, alum. felgi, spoiler, - 
20.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-91-28 
MERCEDES 250124 D, 1986 r., 2500 ccm, dieselgranato
wy metalic, stan b. dobry, po remoncie silnika i zawieszenia, 
5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. szyber
dach, podłokietnik, nowe opony, pełna dokumentacja, spro
wadzony w całości, silnik ,na dotarciu*, możliwe raty, -19.800 
zł. Wrppław, tel. 071/372-47-88 
MERCEDES 250 124 D, 1988 r., 206 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, siwy metalic, ABS, szyberdach, szeroka listwa, alum. 
felgi, centr. zamek, hak, RM, 3 zabezpieczenia, automatic, 
zadbany, • 25.500 zł. Lubań, tel. 075/646-13-55, 
0602/15-69-89
MERCEDES 250 124 D, 1989 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, kolor śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie, szeroka 
listwa, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, 5-biegowy, 
żaluzja, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b.
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dobry, - 23.800 zł lub zamienię na tańszy, (możliwe raty przez 
komis). Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 
MERCEDES 250 KOMBI, 1991 r., 2 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
hak, roleta, relingi dachowe, książka serwisowa, - 34.000 zł 
lub zamienię na Mercedesa 200,220 C, diesla, 1993-94 r.. 
Jelenia Góra. tei. 075/722-34-21 do godz. 18.721-61:16 po 
godz. 18
MERCEDES 250 124 D. 1991 r., 190 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, popielaty metalic, ABS, RO ♦ CD, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry, -
30.000 zł. Wrocław, tel. 0501/4^-79-06
MERCEDES 250 124 E-KLASSE, 1993 r., 2500 ccm, TDI 
automatic, na gotowo • 29.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
MERCEDES 250 124, 1994 r., 2500 ccm, kolor grafitowy, 
bogate wyposażenie, stan b. dobry, - 44.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-78-28
MERCEDES 250124 D, 1994/95 r., 136 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, ciemnoczerwony, Ł-KLASA, model j rejestracja 
1995 r., ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, techn. sprawny, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, oryginalny odcze
piany hak, telefon, drewno, bez wypadku, stan idealny, kpi. 
dokumentacja, • 47.600 zł. Brody, tel. 068/371-81-86 
MERCEDES 250 C, ,1995 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czarny metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, • 47.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-28-19

0  M ERCEDES 250 124 D, 1995 r., 20V pełne wypo
sażenie, I w łaścic ie l oraz Mercedes 220 124 E, 
16V, 1993 r., pełne wyposażenie op rócz skóry, 
ce na  do u zg o d n ie n ia . W ro cław , te l. 
0601/74-46-92,0603/99-00-47 02020001

MERCEDES 250 C, 1997/98 r., 2500 ccm, turbo D, czarny, 
intercooler, ABS, EPS, BAS, 4 pod. powietrzne, ASR, auto
matic, tempomat, klimatyzacja, klucz na podczerwień, kom
puter, alum. felgi Limited, stan b. dobry - 71.000 zł lub za
mienię na Mercedesa .okularnika* 290 TD, 300 D + dopłata. 
Wrocław, tel. 071/354-26-88 po godz. 17,0601/74-02-03 
MERCEDES 250 E 210 KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, granatowy metalic, 5-biegowy, ABS, wspoma
ganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
alarm, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I właściciel, ABS, EPS, 
ASR, ksenonowe reflektory, relingi dachowe, niveau, -
129.000 zł., tel. 0603/66-56-69, 0603/66-56-55 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0197 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 260 124,1987 r., 2600 ccm, benzyna szeroka 
listwa, centr. zamek, alarm, ABS, wspomaganie, -14.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0601/57-16-16 
MERCEDES 260126 E, 1987 r., 2600 ccm, benzyna zareje
strowany, sprawny, 5-biegowy, nie składak, -16.500 zł. Wro
cław. tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 260 124 E, 1987/88 r., 2600 ccm, benzyna, 
bordowy, stan dobfy, inst. gazowa, ABS, ASD, centr. zamek, 
alarm, odcięcie zapłonu el. otw. szyberdach, - 18.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-18-70,0608/67-39-34 
MERCEDES 260124 E, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan silnika i blacharki bardzo dobry, inst. gazowa 
na gwarancji, el. reg. lusterka i szyberdach, automatic, alum. 
felgi, zadbane wnętrze, -16.000 zł lub zamienię na VW Gol
fa III. Wrocław, tel. 781-89-78.0501/94-29-07 
MERCEDES 270 E. 2000 r.. 10 tys. km, TDi, srebrny meta
lik, 170 PS, wersja Elegance, wspomaganie, tempomat, 
otwierany dach, alum. felgi, wycieraczki z sensorem, RO, I 
właściciel, na białych tablicach • 76.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/021-17-48-76-76
MERCEDES 280 SLC 107,1977 r., 2800 ccm, wtrysk, nie
bieski, automatic, jasna tapicerka, do sprowadzenia, dla ko
lekcjonera, stan b. dobry, sportowe coupe (nie kabriolet) - 
5.700 DEM. Złotoryja, tel. 076/878-41-17,0608/74-38-25 
MERCEDES 280 123E, 1981 r., 2800 ccm. benzyna, biały, 
wersja USA, stan b. dobry, • 6.200 zł. Bielawa, tel. 
074/833-14-35
MERCEDES 280 126 SE, 1981 r., 225 tys. km, 2800 ccm. 
biały, automatic, zabezp. przed kradzieżą, szerokie listwy, 
klimatyzacja, tempomat, ABS, centr. zamek, el. wysuwana 
antena, el. otw. szyby, wspomagani^, RM, garażowany, mało 
eksploatowany, I właściciel, w kraju od 2 lat, - 7.500 zł. Mirsk, 
tel. 075/783-45-71
MERCEDES 280 126 E, 1983 r., 270 tys. km, 2746 ccm, 
benzyna, granatowy, drewniane el. wyposażenia, ABS, alum. 
felgi, elektryka, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 13.900 
zł. Wrocław, tel. 387-80-57,0501/34-49-63 
MERCEDES 280 E-124,1995 r., 125 tys. km. 2800 ccm. V 
6, szary metalic, czarna skóra, klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, automatic, Dipol, alum. felgi, drewno, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 44.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
MERCEDES 280 E, 1997 r., 60 tys. km, 2800 ccm, kolor 
perłowogranatowy, uszk. klimatronic, Avantgarde, tempomat, 
automatic. Parktronic, sensor deszczu, szara skóra, el. reg.
1 pompowane fotele, szyberdach, 4 pod. powietrzne cale, 
blacharka do częściowej naprawy i do lakierowania, - 60.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0501/08-04-08
MERCEDES 300 123 D, 1977 r., 330 tys. km, 3000 ccm,- 
diesel, żółty, stan dobry, zapłon w stacyjce, po remoncie 
zawieszenia, nowe tarcze i klocki hamulcowe, - 5.300 zł. 
Bożacin, tei. 062/721-10-27
MERCEDES 300123, KOMBI. SKŁADAK, 1978/86 r., 3000 
ccm, diesel, zielony, zarejestrowany na 7 osób, zapłon w 
stacyjce, hak, wspomaganie, relingi dachowe, - 6.500 zł lub 
zamienię na granitowy pomnik. Lubań, tel. 075/722-56-96 
po godz. 20,0602/12-21-78
MERCEDES 300123,1979 r., 3000 ccm, diesel, zielony, po 
remoncie, hak, wspomaganie, nowe opony, alum. felgi, nowe 
pokrowce i akumulator, wymieniony olej i filtry, zarejestro
wany do 04.2002 r., RO, 4 zagłówki, podłokietnik, dużo no
wych części, - 6.500 zl. Głogów, tel. 0502/65-70-87 
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, zielony, 
po remoncie silnika, wspomaganie, hak, szyberdach, el. otw. 
szyby. • 4.900 zł. Kiełczów. tei. 071/398-85-61 
MERCEDES 300 123 D. 1979 r., 3000 ccm, diesel, niebie
ski, kombi, relingi dachowe, wspomaganie, alum. felgi, stan 
średni - 5.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/350-77-19 
MERCEDES 300123 D KOMBI, 1980 r., 3000 ccm, zielony 
metalic, stan dobry, szyberdach, • 7.800 21. Leśna, tel. 
0602/58-90-32, woj. jeleniogórskie 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny, 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Kostrzyn nad Odrą, woj. gorzow
skie. tel. 0601/85-64-21
MERCEDES 300 126 SD, 1983 r.. 120 tys. km, popielaty 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, RO z  pilotem, reg. pasy, podwójny alarm, 
stan b. dobry, -14.500 zl. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 300123 D, 1983/84 r., 3000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, zadbany, - 11.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-00-85
MERCEDES 300 123 D, 1984 r., brązowy, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Oława. tel. 0501/31-29-96 
MERCEDES 300 124,1986 r., 183 tys. km, 3000 ccm. die
sel, wrzosowy, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, klimatyzacja, - 22.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-08 
MERCEDES 300 E 124 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, bordo
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, alum. felgi, bez wypad
ku, I właściciel w kraju, automatic, skóra, ABS, centr. zamek 
* pilot, 3 zabezpieczenia antykradzieżowe, możliwość sprze
daży na raty, • 27.400 zł. Bralin k. Kępna, tel. 0601/43-86-65, 
0603/13-97-64
MERCEDES 300124,1986 r., 3000 ccm, benzyna, czenyo-
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ny, automatic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, centr. za
mek, -16.000 zł. Świebodzice, tel. 0605/35-99-80 
MERCEDES 300 126,1986 r., 3000 ccm, turbo D bez wy
padku, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 32.000 zł. Wro
cław, tel. 348-49-82

O  M ERCEDES 300124 D, 1986 r., ko lor m orski me
ta lic, A B S , ASD , k lim atyzacja , wspom aganie, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, • 24.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87018921

MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 300 tys. km, grafitowy me
talic, szyberdach, centr. zamek, - 18.700 zł. Lubomierz, tel. 
0603/87-91-71
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 230 tys. km, ciemnozielony 
metalic, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, 
szeroka listwa, oryginalny hak, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/37,71-22
MERCEDES 300124 E. KOMBI, 1987 r., 240 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, biały, automatic, ABS, ASD, el. otw. szyby, 
wycieraczki reflektorów, alarm, centr. zamek + pilot, zadba
ny, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66 
MERCEDES 300126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, 
koła letnie i zimowe, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300,1988/89 r., 235 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
5-biegowy, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyberdach, drewno, obrotomierz, RM + gło
śniki, el. reg. reflektory, garażowany, bez korozji i wgnieceń, 
stan b. dobry, - 22.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 270 tys. km, szary metalic, 
wspomaganie kier., ABS, el. roleta, el. reg. lusterka, szyber
dach, szeroka listwa, stan b. dobry, • 26.000 zł lub zamienię 
na droższy, Mercedes diesel. Bolesławiec, tel. 0602/71-76-71 
MERCEDES 300 124 D' 1989 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, biały, szyberdach, ABS, ASD, ASR, hydrauliczne za
wieszenie, podłokietniki, hak, RM, alarm, centr. zamek, wspo
maganie, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, bez 
wypadku, - 29.000 zł. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
MERCEDES 300 124 E, 1991 r., 168 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, automatic, RO, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
drewniane dodatki, szeroka listwa, stan idealny, atrakc. wy
gląd, • 25.900 zł lub zamienię; Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MERCEDES 300124,1992 r., 260 tys. km, 3000 ccm, ciem- . 
nobeżowy, stan Idealny, - 41.000 zł.. Wrocław, tel. 
0502/04-39-66
MERCEDES 300124,1992 r., 250 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, zielony metalic, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, podło
kietnik, kupiony u Zasady, książka serwisowa, RO, automa
tic, alarm, garażowany, stan b: dobry, • 39.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-58-58,0601/84-73-90 
MERCEDES 300 124 SEDAN, 1992 r., 196 tys. km, 3000 
ccm, diesel, bordowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, 
alarm, immobilizer, radioodtwarzacz, wspomaganie, • 35.000 
zł. Turek. teł. 063/289-35-60.0603/60-05-28 
MERCEDES 300 124 D. 1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, ABS, ASD, NIVO, hydraul. tele
skopy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, termo
metr zewn., podłokietnik, centr. zamek, alarm, blokada skrzy
ni biegów, RO, el. wysuwana antena, alum. felgi, hak, gara
żowany, - 36.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-36-26 

O  M ERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 
czarny metalic, E -k lasse, automatic, centr. za
mek, A B S , podwójna klimatyzacja, el. otw. szyby 
I szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. fote
le, alum. fe lg i, RM ze zm ieniaczem  CD, bez wy
padku, stan idealny, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-00 w ew n. 253, 0603/79-87-48 
01024021

MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, grana
towy metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum'. 
felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., klimatyzacja, 4 po
duszki pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, model «2000, • 
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-52-97,0602/48-10-55 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem 
• AG0196 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 320 210 E, 1996 r., 95 tys. km, granatowy, au
tomatic, skóra, nawigacja, pompowane fotele, pełne wypo
sażenie elektr., klimatyzacja, roleta, 2 kpi. felg aluminiowych, 
stan b. dobry, • 115.000 zł. Opole, tel. 0601/59-52-46 
MERCEDES 320 E KOMBI, 1997 r., 319 tys. km, 3199 ccm, 
ciemnogranatowy, RO, 5-biegowy, automatic, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokł., alarm, 
poduszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja,
- 81.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/773-13-54, 0604/28-94-87 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - AG0180 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 380 SE, 1983 r., 160 tys. km, granatowy, wspo
maganie, klimatyzacja, centr. zamek sterowany pilotem, 
alarm, automatic, ABS, stan b. dobry, na białych tablicach - 
2.300 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60

MERCEDES 420 126 SE, 1986 r., 220 tys. km, 4200 ccm, 
benzyna, zielony metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełne wyp. elektr., alarm, 
immobilizer, automatic, - 26.500 zł. Kalisz, tel. 062/757-55-74, 
0607/57-63-71
MERCEDES 500 COUPE SEC. 1983 r., niebieski, automa
tic, klimatyzacja, skóra, tempomat, poduszka pow., el. re
guł. fotele, el. otw. szyby, alum. felgi, stan b. dobry - 29.900 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/75-66-02 
MERCEDES 500 126 SLC, 1987 r., 280 tys. km, 5000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, pełne wyposażenie, - 25.000 zł. Ko
ścian, tel. 065/512-95-14
MERCEDES 560126 E COUPE. 1986 r.. 124 tys. km, 5600 
ccm, złoty metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, ASR, stan dobry, - 22.400 zl lub zamienię 
na inny. Wrocław, tel. 0602/29-44-35 
MERCEDES 560 SEC, 1987/96 r., 5600 ccm, czarny, obni
żony, pełne wyposażenie elektr., skórzana tapicerka, alum. 
felgi, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/08-64-86 

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA K U P IĘ : po wy
padku, lekko lub m ocno rozbite, do remontu lub 
uszkodzone mechanicznie, również po pożarze i 
całkow icie rozbite, zarejestrowane w kraju. Oso
bowe, dostawcze, terenowe i vany. Jeże li posia
dasz takie auto - wystarczy zadzwonićl Dojeżdża
my do klienta Odbieramy auto własnym transpor
tem GRATISI Fachowa i dyskr. obsługa. N A JLEP 
SZE  CENY, GOTÓW KA NATYCHMIAST!!! Wro
cław , te l. 0601/78-82-84, 0601/21-75-42 
81008751

MITSUBISHI
MITSUBISHI 3000 GT VRU, 1991/92 r., 100 tys. km, 3000 
ccm, Twin turbo, czerwony, 320 KM, dodatki skórzane czar
ne, napęd 4x4, tylne koła skrętne, klimatyzacja, aktywne 
spoilery, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, - 43.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/33-89-68
MITSUBISHI C 1 0 ,1985 r., 141 tys. km, 1480 ccm, benzy
na, czerwony, oberwane tylne amortyzatory, skrzynia bie
gów do remontu, - 2.500 zł. Mościsko, tel. 0604/08-45-64, 
woj. wałbrzyskie
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, radio, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/05-43-93
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 49 tys. km. 1800 ccm, gra
natowy metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., ABS, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. za
mek, alarm, klimatyzacja, 4 poduszki pow., kpi. dokumenta
cja, sprowadzony w całości, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-18-19,0601/75-67-43 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0182 www.auto- 
gielda.com.pl)
MITSUBISHI CARISMA 2000, 1999 r. pełne wyposażenie, 
klimatyzacja. - 47.000 zl. Lubsko, tel. 068/372-46-02 lub, 
0603/52-70-11
MITSUBISHI COLT, 1979/80 r., 50 tys. km, 1200 ccm. ben
zyna, czerwony, 2-drzwiowy, halogeny, RO Pioneer + 6 gło
śników, pokrowiec Miś, stan dobry, - 1.500 zł lub zamienię 
na motorower Simson lub Crosa, bez dokumentów. Złotniki, 
tel. 075/724-26-53
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1400 ccm, zloty metalic, 
5-drzwiowy, 8-biegowy, po remoncie podłogi, stan silnika 
dobry, aktualny przegląd, brak OC, • 1.500 zł lub zamienię 
na rower wyścigowy, dobrej klasy. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-68,0605/07-02-55 
MITSUBISHI COLT GLX, 1984 r., 192 tys. km, 1498 ccm, 
12V, czerwony, kasta II ocynk., 3-drzwiowy, 5-biegowy, ob
rotomierz, el. reg. lusterka, GSi, skórzana kierownica, RO + 
kolektor, 6 głośników, atermiczne szyby, termometr zewn. i 
wewn., po lakierowaniu w 99 r., stan idealny, części, - 3.650 
zł. Koźmin, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/28-90-63 
MITSUBISHI COLT GLXI, 1990 r.. 140 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, turkusowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, el. 
reg. lusterka, szyberdach, RO Philips, na białych tablicach - 
1.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 0605/04-95-99 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 
stan b. dobry, • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-96 
MITSUBISHI COLT. 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm. 75 KM. 
niebieski metalic, nowe opony i akumulator, serwo, centr. 
zamek, do poprawek lakierniczych, -18.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0602/85-43-87
MITSUBISHI ECLIPSE, 1990 r., 165 tys. km, 1800 ccm. biały, 
klimatyzacja, elektr. pasy, elektr. reg. lusterka, wspomaga
nie -15 500 zł lub zamienię na większy, Peugeot 605, BMW, 
Mercedes lub auto amerykańskie., tel. 0604/69-56-56 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1991-r., - 20.000 zł lub zamienię. 
Szczelniki, tel. 077/412-58-88 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, oryg. lakier, stan b. dobry, kola 
szprychowe, automatyczne pasy, dobre radio, - 22.500 zl 
lub zamienię na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, 
perłowy metalic, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, reg. 
kierownica, alum. felgi, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., 
sprowadzony w całości, kubełkowe fotele, sportowy wygląd, 
- 42.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-20-02 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0183 
www.autogielda.com.pl)
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna stan 
dobry, • 2.000 zł. Legnica, tel. 076/854-76-29 po godz. 16, 
0606/46-79-33
MITSUBISHI GALANT, 1982 r., 2300 ccm, turbo D w cało
ści lub na części, uszkodzony silnik, • 1.200 zł. Ratno Dolne, 
gm. Radków, tel. 074/871-23-16 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 30 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, kolor grafitowy metalic, po remoncie kapitalnym silnika, 
po lakierowaniu, po stłuczce, rozbita szyba przednia, błot
nik, lewa lampa, nosek i żaluzja oraz zderzak przedni, za
dbany, stan b. dobry, • 3.800 zl. Jelen ia Góra, tel. 
075/641-85-31,0609/16-64-28 
MITSUBISHI GALANT. 1987 r., 206 tys. km. 1800 ccm. tur
bo D, niebieski metalic, 4-drzwiowy, hak, oclony w całości, I 
właściciel, garażowany, wspom. kierownicy, intercooler, 84

KM, ekonomiczny, stan b. dobry, - 7.100 zł. Świebodzice, 
tel. 074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 277 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, hak, el. reg. 
lusterka, - 9.500 zł lub zamienię na droższy, do 40.000 zł. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, brązo
wy, mocno uszkodzony, hak, - 2.500 zł. Zamość, gm. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/739-95-05
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 172 tys. km, 2000 ccm, GTI, 
16V, DOHC, srebrny metalic, ARS, 4x4,4WS, ABS, 150£M. 
wspomaganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, el. pod
grzewane lusterka, podłokietnik, szyberdach, reg. kierowni
ca, centr. zamek, alarm + pilot - 10.700 zł lub zamienię na 
kombi, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0503/38-68-92 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji -10.000 zł lub zamienię na droższy. Jelenia Góra, 
tel. 0600/11-84-89
MITSUBISHI GALANT. 1993 r.. 70 tys. km, 1976 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model ’94, RO, 5-biegowy, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, ABS, pod. powietrz
na, składane oparcie tylnej kanapy, alarm, centr. zamek + 
pilot, stan b. dobry, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI GALANT, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm'ben
zyna, granatowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
stan b. dobry, - 25.500 zł lub zamienię na tańszy, możl. raty. 
Trzebnica, tel. 071/312-62-80 po godz. 15 
MITSUBISHI GALANT, 1995 r., 170 tys. km, 2000 ccm, V6, 
24 V, bordowy, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, RO, CD, alum. felgi, kola zimowe, bez 
wypadku, • 29.900 zł. Oława, tel. 071/313-95-59 
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie kapit. blacharki, lakierowaniu, elektr. reg. lu
sterka, sprowadzony w całości, stan b. dobry, zadbany, dzie
lona tylna kanapa, - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-39-10, 
0606/19-51-70'
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 165 tys. km, 1800 
ccm, diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, garażowany, stan dobry, - 5.400 zl. Piława Górna, tel. 
0602/53-50-17 po godz. 15
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 1500 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 5-biegowy, dużo nowych części, na bia
łych tablicach - 1.300 DEM. Wrocław, tel. 0503/37-20-37 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, brązo
wy metalic, bez wypadku, sprowadzony na mienie przesie
dleńcze, stan b. dobry, -10.000 zł. Lubin, tel. 0601/53-62-32 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, 4WD, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, 
hak, nowy lakier, zadbany, mechanizm antypoślizgowy, - 
12.500 zł lub zam ienię na motocykl. Prudnik, tel. 
077/436-30-55
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 135 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, - 10.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-28-61
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1997 r., 29 tys. km. 2000 
ccm, kolor morski metalic, 8-osobowy, ABS, klimatyzacja, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, 
nagrzewnica, hak holowniczy, tylne siedżenia rozkładane, 
5-drzwiowy, ciemne szyby, RM, - 53.000 zł. Krotoszyn, tel! 
062/725-45-71
MITSUBISHI SPACE RUNNER MINIVAN, 1996 r.. 140 tys. 
km, 1850 ccm, Pb/, zielony metalic, sprowadzony w całości, 
zadbany, dużo dodatków, inst. GSM, klimatyzacja, --38.500 
z ł lub zam ienię na dostawczy. Św iebodzice, tel. 
074/854-13-45
O  MITSUBISHI SPACE  STAR GL, 1999 r., 1300 ccm, 

n ieb ieski, klimatyzacja, A BS , el. otwierane szy
by, poduszka powietrzna, centralny zamek, wspo
maganie kier., zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, halogeny, radioodtwarzacz + 6 głośników, 
ciężarowo-osobowy, wystawię fakturę, • 39.000 
z ł (z VAT). Żary, tel. 068/374-86-77 84013211

MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990 r., 2000 ccm, bordo
wy, centr. zamek, immobilizer, elektr. otw. szyby, -12.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/454-86-16 po godz. 21 
MITSUBISHI STARION, 1982 r., 2000 ccm, turbo, czerwo
ny, skóra, elektr. otw. szyby, wspomaganie, • 6.500 zł. Bo- 
czów, tel. 0600/64-62-23, woj. zielonogórskie

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1991/92 r.. 58 tys. km. 1500 ccm. ben
zyna, popielaty, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, 
dodatkowo 2 koła oraz części, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-00-64

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 150 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
16V, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, alum. felgi, RM, dach typu targa, spoiler, 
stan b. dobry, - 11.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90, 
0602/66-59-74
NISSAN 200 SX, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, import z USA, alum. felgi, klimatyzaqa, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby,.RQ Panasonic, deska Digital, • 9.500 
zł lub zamiana na Golfa diesel, Escorta. Nowa Sól, tel. 
068/387-28-01
NISSAN 200 SX. 1990 r., 200 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, alum. felgi, wspomaganie, ABS, nowe zawie
szenie, nowe turbo, akumulator, świece i klocki, stan b. do
bry, -14.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-11-71,0601/88-51-11 
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukł. wyde
chowy, • 18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento albo 
Passata). Wrocław, tel. 0605/06-90-68, 071/398-18-86 po 
godz. 17
NISSAN ALMERA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, 
el.dach, el.lusterka, reg. kierownica, zadbany, możliwość 
zamiany na droższy VW Bora, VW Golf IV, Alfa Romeo 156, 
inne z dopłatą, - 23.000 zł. Chotków, tel., 068/377-13-38 
NISSAN ALMERA, 1997 r.. 54 tys. km, 1400 ccm, 16V, se
ledynowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pi-
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lot, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory - 25.500 zł. Piotr Ma
rzec, Wrocław, tel. 0604/37-03-11 
NISSAN ALMERA, 1999 r., 21 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, fa
bryczna homologacja na ciężarowy, 2 lata gwarancji, - 26.000 
zł + VAT. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-52,075/782-56-89 
NISSAN ALMERA II, 2000 r., 23 tys. km. 1500 ccm, benzy
na, czerwony.-kupiony u dilera, poduszka pow., el. otwiera
ne szyby, centralny zamek, kpi. opon zimowych, CD Clarion 
+ 4 głośniki, • 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-42-41, 
0601/78-41-23
NISSAN BLUEBIRD DATSUN. 1980 r., 1800 ccm, wtrysk, 
jasnoniebieski metalic, • 3.200 zł lub zamienię na VW Golfa, 
Fiata 126p, Fiata Uno. Jodłów, tel. 074/813-69-53 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1981 r., 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, technicznie sprawny, ważny przegląd, stan do
bry, • 1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p w tej cenie. Prze- 
cławice, gm. Żórawina, tel. 0603/99-75-32 
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, die
sel, czerwony, w ciągłej eksploatacji, RO, szyberdach * 2 
koła zimowe, • 2.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-72-82 
NISSAN BLUEBIRD, 1990 r., 114 tys. km, 1974 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, • 8.500 zł. Kroto
szyn. tel. 0606/42-94-46
NISSAN CHERRY DATSUN. 1981 r., 76 tys. km, 1163 ccm, 
wiśniowy, akumulator na gwarancji, radio + głośniki, szyber
dach, 5-biegowy, 5-drzwiowy, ubezpieczony, przegląd do
07.03.2002 r., stan dobry, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/27-73-46
NISSAN MAXIMA, 1992 r., 149 tys. km, 3000 ccm, V6, srebr
ny, bogate wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, tempo
mat. RO z CD Pioneer, alarm + pilot, centr. zamek + pilot, 
alum. felgi, hak, • 17.900 zł. Legnica, tel. 076/854-23-33 po 
godz. 18,0601/54-11-51
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwiso
wany, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MICRA, 1989 r., 171 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, II właściciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, nowe opony, welurowa tapicerka, alarm, nowe hamulce,
- 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-33-48 
NISSAN MICRA, 1991 r., 109 tys. km, biały, stan techn. b. 
dobry, • 9.100 zł lub zamienię na Poloneza Caro. Nysa, tel. 
077/433-53-39
NISSAN MICRA, 1996 r., 35 tys. km, 1000 ccm. zielony 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm, im
mobilizer, 3-drzwiowy, • 15.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0605/67-36-26
NISSAN MICRA, 1997 r., 28 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
kolor morsiki metalic, immobilizer, reg. kierownica, hak, RO 
oryginalny, • 18.500 zł. Legnica, tel. 076/851 -20-97 
NISSAN MICRA SPORT, 1997 r., 35 tys. km, 1100 ccm, 
wtrysk, turkusowy metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow. cała, 
alum. felgi OZ, spoiler tylnej klapy, zderzaki w kolorze nad
wozia, kompl. dokumentacja, I właściciel, w kraju od 99 r., 
atrakcyjny wygląd, zadbany, • 21.000 zł. Leszno, tel. 
065/535-05-05,0602/76-12-10 
NISSAN MICRA, 1998 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
pastelowo-morelowy, el. otw. szyby, wspomagani^, immobi- 
iizer, centr. zamek, - 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0602/61-43-54
NISSAN PRAIRE VAN, 1992 r., biały, inst. gazowa, automa
tic, alum. felgi, RO, szyberdach, el. reg. lusterka, -19.500 
zł. Marcinowice, tel. 074/845-33-82 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 166 tys: km, 1600 ccm,' 
16V, ciemnoszary metalic, wspomaganie kier:, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane i el. reg. lusterka, 
el. wysuwana antena, spoiler, zadbany, • 15.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-51-23
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 164 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, 16V, kolor grafitowy metalic, ABS, alum. felgi, hak, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RM, -13.200 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel.071/316-77-93 
NISSAN PRIMERA GT, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V 
ABS, el. otw. szyberdach, podgrzewane lusterka, alum. fel
gi, opony zimowe kpi. (2-letnie), -12.000 zł. Kostomłoty, tel. 
071/317-03-70
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, inst. gazowa, ABS, pełne wyposażenie el., 
zadbany, - 15.000 z L  Mikstat, gm. Komorów, tel. 
075/732-75-30
NISSAN PRIMERA SLX, 1392 r , 167 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, I właściciel, w kraju od 7 lat, 
el. otw. szyby, podgrzewane i el. reg. lusterka, el. otwierany 
szyberdach, dzielone siedzenia, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, kpi. kół zimowych, hak, bagażnik dachowy, alarm, RO 
Panasonic, zadbany, garażowany, - 16.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-60-17 wieczorem 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny, alarm + pilot, centr. zamek, inst, gazowa, -
13.500 zł. Wrocław, tel. 0603/38-18-11 
NISSAN PRIMERA SLX, 1992/93 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 
perłowogranatowy, 140 KM, sprowadzony w całości, na ko
łach, ABS, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi 15”, wspo
m a g a j,  centr. zamek, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, -14.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1993 r., 166 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, żonkilowy, el. otw. szyby, centralny zamek, - 19.800 
zł. Kalisz, tel. 062/740-90-12
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, złoty metalic, spr. w całości, udokum. pochodzenie, RM, 
pełna elektryka, ABS, szyberdach, centr. zamek, stan b. 
dobry • 16.900 zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1993 r., 76 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalic, SLX, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, nowy RO + głośniki Kenwo- 
od, antena automat., alum. felgi, hak, komplet zimowych kół.
-16.500 zł. Wrocław, tel. 359-56-01,0601/29-81 -36 
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, el. reg. i podg. lusterka, el. 
otw. szyby, alarm, immobilizer, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 352-46-08 
NISSAN PRIMERA, 1993/94 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, welur, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, do lakierowania 4 elementy, w pełni sprawny, • 14.900 
zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06
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NISSAN PRIMERA. 1994 r., 190 tyś. km, 2000 ccm, biały, 
pełne wyposażenie elektr, - 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-32-90
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 7.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-85-18
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, bez wy
padku, stan idealny, -17.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 91 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
granatowy, pełne wyposażenie elektr., poduszka pow., ABS, 
RO, bardzo oszczędny, zadbany, garażowany, • 23.800 zł. 
Głogów, tel. 076/834-09-02,0602/75-68-82 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, el. otw. szyby, stan b. dobry, el. wysuwana 
antena, centr. zamek, immobilizer, ABS, pod. powietrzna, 
welurowa tapicerka, hak, • 22.500 zł. Chociejów, gm. Gubin, 
tel. 068/359-25-24
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995 r., 59 tys. km. 1600 ccm, 
16V, czerwony metalic, reg. kierownica * wspomaganie, im
mobilizer, centr. zamek, pilot, 2 pod. powietrzne, el. reg. re
flektory, spoiler, halogeny, welurowa tapicerka, garażowany, 
stan b. dobry, - 20.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-20-38, 
0606/88-07-25
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 99 tys! km, 2000 ccm, V I6, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
pilot, klimatyzacja, skóra, wspomaganie, el. otw. szyby (4), 
podgrz. fotele, webasto, drewno, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 32.300 zł. Baborów, tel. 0600/26-00-01. woj. opol
skie
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, spoiler, dodat
kowe światło .stop', wykończenia w drewnie, kpi. dokumen
tacja, ekonomizer, stan b. dobry, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-80-77,0608/37-05-75 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
stalowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie, 5-drzwio
wy, pełna dokumentacja, ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, 
tel. 062/769-23-49.0502/04-47-68?
NISSAN PRIMERA SEDAN SLX. SKŁADAK, 1997 r.. 96 tys. 
km, 2000 ccm, diesel, złoty metalic, limuzyna, 4-drzwiowy, 
klimatyzacja, wspomaganie i reguł, kierownicy, podgrzewa
ne, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podwójny centr. za
mek, immobilizer, atermiczne szyby, RO Blaupunkt, weluro
wa tapicerka, oryg. lakier, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
- 23.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-78-50 
NISSAN PRIMERA SRI, 1997 r.. 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, alum. felgi .Borbet', drew
no, szyberdach, spoiler, 2 poduszki powietrzne, ABS, kie
rownica w skórze, welur, el. reg. świateł, halogeny, • 30.800 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0602/15-14-28 
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 55 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
morski, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, roleta, - 38.000 
zł. Syców, tel. 062/785-44-46
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 2000 ccm, TD, biały, ABS. kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + 
pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromowa
ne klamki, stan idealny, 4 elementy do malowania, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, • 34.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
NISSAN SERENA VAN, 1997 r., 51 tys. km, 2300 ccm, die
sel, granatowy metalic, 7-osobowy, bez wypadku, sprowa
dzony w całości w 12.1997 r., klimatyzacja, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, centr. zamek, wspomaganie, 
rozsuwane drzwi boczne, składane siedzenia, RO, podwój
na nagrzewnica, stan b. dobry, - 40.000-Zł lub zamienię na 
mniejszy, d iese l, kombi, do 25.000 zł; Kalisz, tel. 
062/736-75-21
NISSAN SERENA VAN, 1997 r., 55 tys. km, 2300 ccm, die
sel, granatowy metalic, bez wypadku, 7-osobowy, wspoma
ganie, klimatyzacja, podwójna nagrzewnica, rozsuwane 
drzwi, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, immobilizer, 
reg. kierownica, autom, reguł, pasów, rozkl. siedzenia, •
41.000 zł lub zamienię na mniejszy, Ford Escort kombi, do
22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-55-34
NISSAN SUNNY SLX, 1986 r., 148 tys. km, 1600 ccm, Czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO. bezwypadkowy, -
4.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-84-96 
NISSAN SUNNY, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowa
dzony w całości, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.800 zł lub za
mienię na Fiata 126p, Poloneza z inst. gazową. Krotoszyn, 
tel. 062/725-32-39.0608/76-3943 
NISSAN SUNNY B-11,1986 r.. 240 tys. km, 1700 ccm. die
sel, granatowy, nowe amortyzatory, sprężyny, robione za
wieszenie, po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie 60 
tys.km, po wymianie oleju, pasków, klocków ham, - 5.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-24-38,0606/18-77-92 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 220 tys, km, 1600 ccm, niebieski, 
reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, - 8.200 zł. 
Koźminek, tel. 062/763-73-96
NISSAN SUNNY, 1988/89 r., 177 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator i 
amortyzatory, nowy alternator, szyberdach, zadbany, gara
żowany, stan b. dobry, - 8.800 zł lub zamienię na VW Golfa 
II, diesla, Jettę, z dopłatą. Głuszyca, tel. 074/845-67-76 
NISSAN SUNNY, 1988/96 r., 1600 ccm, szary metalik, cen
tralny zamek, alarm, wspomaganie, radio, - 8.000 zł. Kol
sko, tel. 0606/27-48-81
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 240 tys. km, 1700 ccm, die
sel, złoty metalic, zadbany, po remoncie zawieszeń,’ nowe 
amortyzatory, • 10.000 zl lub zamieriię na buśa. Trzebień, 
gm. Bolesławiec, tel. 0604/25-36-59 
NISSAN SUNNY, 1990 r.. 170 tyś. km, benzyna, 12V, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, w ciągłej eksploatacji, 
zadbany, atrakc. wygląd, - 9.000 zł. Oława, tel. 0601/57-41-94 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 11.500 zł. Kamienna <3óra, tel. 
075/744-37-22
NISSAN SUNNY, 1990/97 r.. 132 tys. km, 1681 ccm, diesel, 
metalic, -12.500 zł. Bolków, tel. 075/741-37-81 
NJSSAN SUNNY KOMBI. 1991 t ,  1600 ccm, 16V benzyna, 
bordowy metalic, silnik Twin Cam, elektr. reg. reflektory, 
wspomaganie kier., alum. felgi, centralny zamek, alarm + 
pilot, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -10.500 zł. Bo
lesławiec. tel. 075/734-39-10,0606/19-51-70 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 136 tys. km, 1400 ccm, 
16V, biały, kupiony w salonie w Polsce, stan idealny, deska 
wykończona drewnem, 4-drzwiowy, - 10.900 zł. Kalisz, tel. 
062/761-93-63,0609/4043-68 
O NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 141 tys. km, 1700 

ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, nowe opony, serwisowany, 
stan idealny, • 12.900 zł. Wrocław, tei. 
0603/39-55-24 01023741

NISSAN SUNNY. 1991 r., 2000 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, alarm, wspomaganie, el. reg. reflektory, RO, immo
bilizer -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-83-51

NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, bez wypadku, oryg. lakier, nowy model, RO,
4-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.900 zMiib zamienię. Legnica, 
tel. 0603/07-30-64
NISSAN SUNNY N-14,1992/93 r., 200 tys; km, 2000 ccm, 
diesel, granatowy metalic, sprowadzony w całości w 1997 r., 
wspomaganie, alarm, el. reg. reflektory, RM + 4 głośniki, 
komplet opon letnich, garażowany, stan b. dobry, -14.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-21-71 
NISSAN SUNNY, 1992/93 r., 115 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, radio, 5-drzwio
wy, -12.300 zł. Moszna, tel. 077/466-96-91,0602/15-59-64 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
16V, kolor grafitowy metalic, zadbany, kupiony w salonie, 
reguł. wys. mocowania pasów, 5-drzwioWy, RO, alarm + pi
lot, bez wypadku, oznakowany, ekonomiczny, garażowany, 
nowe opony, -16.500 zł. Jawor, tel. 076/870-48-10 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic. 5 
drzwiowy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/87-4446
NISSAN SUNNY, 1994 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, opony zimowe, • 17.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-98-62 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, dzie
lona kanapa tylna, stan b. dobry, I właściciel w kraju, • 16.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-9049,0602/63-3041

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE AURORA, 1995 r., kolor wiśniowy, pełne 
wyposażenie - 44.000 zł. Śrem, tel. 061/282-54-83, 
0602/69-3443

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 50 tys. km, 1200 ccm, szary 
metalic, oryg. lakier, inst. gazowa, 5-biegowy, oryg. silnik 
(prod. francuskiej), zadbany, garażowany, stan b. dobry, dużo 
zapasowych części, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-50-23 
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-89-67

O PEL
O  AUTON sprowadzamy ćałe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zd jęcia w  inter
nacie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Be l
gii. K ilka tys ięcy  aut do obejrźenia. Fachowa po
m oc. IN F O R M A C JA :, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-674 6 01022991

OPEL AGILA, 2000 r., 4 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, RO Sony, wspomaganie, el. otw. szyby, dużo 
dodatków, częściowo spłacony do banku, - 31.000 zł. Legni
ca, tel. 0608/81-63-36
O PELASCO N A , 1978 r., 1900 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, alum. felgi 15", welurowa tapicerka, podsufitka, szy
berdach, RO Sony + głośniki 2 x 300 W, 2 x 80 W, inst. 
gazowa, po remoncie kapitalnym, oszczędny, - 4.500 zł. 
Bardo. tel. 074/817-16-37
O PELASCONA B. 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio

wy, hak, obrotomierz, części zapasowe, pilnie, - 1.200 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-54-68
OPELASCONA, 1979 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, nadkola do remontu, po remoncie skrzyni biegów,
• 1.200 zł. Kępno, tel. 062/782-01-66 
OPELASCONA, 1982 r., 158 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
5-biegowy, oryg. lakier, - 3.500 zł. Lubań, tel. 075/722-33-79 
OPELASCONA, 1982 r. 5-drzwiowy, hak, stan blacharki 
dobry - 1.500 żł lub. Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0608/45-10-04
O PELASCO NA SEDAN, 1982 r., 1800 ccm. OHC, srebrny 
metalic, po wymianie silnika, stan b. dobry, alum. felgi, 5-bie- 
gowy, przegląd do 03.2002 r, - 3.200 zł. Strzelin, tel. 
0602/68-86-14
OPELASCONA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, brązowy meta
lik, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-32-93 lub, 0501/22-3^40 
OPEL ASCONA, 1 9 8 3 1 4 6  tys. km, 1600 ccm. diesel, 
złoty metalic, stan techn. dobry, zarejestrowany 11.2001 r, •
5.600 zł. Bystrzyca Oł., tel. 071/303-07-23 
O PEL ASCONA, 1983 r.; 1600 ccm, diesel, brązowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-32-93,0501/22^3940.' • • ’
OPELASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, nowszy model, stan idealny blacharki, dobry silnik, dużo 
nowych części, - 3.8Ó0 zł lub zamienię na Poloneza Caro od 

<92 r.. Namysłów, teł! 077/410-24-73,0603/95-73-70 
O PELASCONA, 1983 r., 1600 ccm, niebieski, alum. felgi, 
alarm, stan b, dobry, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/367-87-31 
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, -
2.300 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/77-61-54
O PELASCONA SEDAN, 1984 r., 1600 ccm, beżowy, gara
żowany, oryg. lakier, 2-drzwiowy, stan dobry, RM, - 4.000 zł 
lub zamienię na ciągnik Ursus C-360, lub na Poloneza 1992 
- 1995 r., gaz., albo na Fiata 126p, 1995 r. Przemków, tel. 
076/831-98-01,0608/36-62-79 
OPELASCONA, 1984 r., 1600 ccm, OHC, czerwony, za
dbany, RO, nowy akumulator, 4-drzwiowy, - 4.200 zł. Ziębi
ce, tel. 0606/91-77-73
OPEL ASCONA, 1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, tylne lam
py przyciemnione, obniżony, zarejestrowany, stan dobry, -
2.500 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-53 
O PELASCONA SEDAN, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, nowy akumulator, skorodowany, przegląd do 08.2001 
r., zarejestrowany, eksploatowany, techn. sprawny, alarm, •
2.000 zł. Legnica, tel. 0602/65-59-25 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, zielony metalic, auto
matic, wspomaganie kier., oryg. szyberdach, alarm, opony 
zimowe na felgach, ciemne szyby, przegląd do 04.2002 r., 
zadbany, - 3.500 zł. Opole, tel. 077/455-54-56,0602/46-86-80

OPELASCONA, 1984 r„ 1600 ccm stan b. dobry, - 4.900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/5449-58
OPEL ASCONA, 1985 r., 20 tys. km, 1598 ccm, diesel, sza
ry metalic, po remoncie kapitalnym, centr. zamek, el. otw. 
szyby, nowy akumulator, łożyska i teleskopy, - 5.500 zł. Pro- 
szówka, tel. •075/781-28-70
OPELASCONA, 1985/86 r., 1800 ccm, GT Economic, srebr
ny metalic, atrakc. wygląd, po lakierowaniu w 2001 r., kubeł
kowe fotele, szyberdach, sportowy tłumik i zawieszenie, -
6.500 zł lub zamienię na Audi 80 .cygaro*, diesel, E + gaz, 
inny. Siekierczyn 367/a, tel. 075/72442-51 
OPEL ASCONA, 1986 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, szyberdach, stan dobry, • 4.900 zł. Wro
cław, tel. 071/345-14-60
OPELASCONA C J98 6  r., 1600 ccm, niebieski metalic, nowy 
silnik, sprowadzony z Niemiec, alum. felgi, alarm, 5-biego
wy, RM, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/31-5847

O  O PEL  ASCO N A  SEDAN, 1986 r., 1600 ccm , ben
zyna, n ieb ieski metalic, 4-drzwiowy, stan ideal
ny, na b ia łych  tab licach  - 750 DEM. Żary, tei. 
0602/67-33-28 87019521

O PELASCO NA S, 1986/96 r., 190 tys. km, benzyna, czer
wony, wersja sportowa, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, hak, 
szyberdach, RO, alum. felgi + 4 dodatkowo, 5-biegowy + 
skrzynia 5-biegowa (do remontu), - 5.800 zł. Rząsiny, tel. 
075/78440-83 lub 0608/16-68-66 
OPEL ASCONA, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, welur, centr. zamek, podgrzewane lusterka, 
alum. felgi, szyberdach, przyciemniane szyby, stan idealny,. 
• 5.500 zł. Kalisz, tel. 062/766-21-13,0604/92-84-35 
O PELASCO NA SEDAN, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm. 
czerwony, alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
O PELASCO NA SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, złoty metalic. 
centr. zamek, el. antena, welurowa tapicerka, stan b. dobry, 
- 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 0501/4641-69 
OPEL ASTRA GT, 1991 r., 98 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, 3-drzwiowy, RM, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, halogeny, szyberdach, bez wypadku, -12.300 
zł. Leszno, tel. 065/526-1143,0600/35-1343 
OPEL ASTRA, 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm, GL, bordo
wy, alarm + pilot, centr. zamek, 5-drzwiowy, udokum. po
chodzenie, zdjęcia, bez wypadku, w Polsce od jesieni. I wła
ściciel w Polsce, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-22-15, 
0605/26-3042 -  „  .
OPEL ASTRA. 1991/92 r., 105 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, szyberdach, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RM, 
5-biegowy, oclony w całości, - 12.000 zł. Żary, tel. 
068/363-80-27
OPEL ASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1800 ccm, ciemnonie
bieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, radio, ABS, 
4drzwiowy, bez wypadku, stan idealny, automatic, kupujący 
zwolniony z opł. skarbowej, - 14.000 zł. Blizanów, tel. 
062/751-10-07,0601/99-10-28 - 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, ko
lor grafitowy, centr. zamek, alarm, wspomaganie, RO, insta
lacja gazowa, • 15.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-76-08 
O PEL ASTRA, 1992 r., 145 tys. km. 1400 ccm, biały,
3-drzwiowy, RO, alarm, el. reg. światła, pierwszy właściciel 
w kraju, pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, -13.800 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/74442-07 
OPEL ASTRA, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, blokada skrzyni biegów, - 10.500 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-11-18
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, alum. fel
gi, szyberdach, ABS, komputer pokładowy, - 16.400 zł (do 
uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/346-19-38,0606/16-50-75. 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, granato

wy metalic, ABS, wspomaganie, komputer, centralny zamek, 
immobilizer, RO + 4 głośniki, elektr. otw. szyby, reg. lampy i 
lusterka, podgrzewane fotele i lusterka, kubełkowe fotele, 
sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, alum. felgi Borbet 
rst 15*. ciemne szyby, - 18.600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-12-07,0607/53-60-53 
OPEL ASTRA, 1992 r., 127 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr-. 
ny metalic, RO, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, na białych tab licach,'- 14.300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-57-39 po godz. 18,0604/8541-36 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, • 14.200 zł. Dobroszy
ce, tel. 071/314-11-83
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, RM, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -15.200 
zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-18-11 
OPEL ASTRA, 1992 r., 189 tys. km, 1700 ccm, diesel/kolor 
wiśniowy. 3-drzwiowy, I właściciel, elementy da lakierowa
nia, -12.800 zł. Grabów, tel. 0607/30-82-20 
OPEL ASTRA. 1992 r., 119 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, 
RO, alarm + pilot, 3-drzwiowy. - 10.000 zł. KaszcZor. tel. 
065/549-92-51.
OPEL ASTRA, 1992 r.. 81 tyś. km. 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, szyberdach, katalizator, ważny przegląd, 
wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, BO  
Blaupunkt, -15.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-63-22 . 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 61 tys. km. 1800 ccm, srebr
ny metalic, książka serwisowa, immobilizer, centr. zamek + 
pilot, szyberdach, welurowa tapicerka, ABS, wspomaganie, 
RM, komplet kół z oponami zimowymi, - 15.500 zł. Leszno, 
tel. 065/526-63-17,0607/43-70-25 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, el. reg. re
flektory, immobilizer, książka serwisowa, przegląd, bez wy
padku, zadbany, - 13.400 zł. Leszno, tel. 065/546-25-58, 
0502/40-34-74
OPEL ASTRA SEDAN. 1992 r., 75 tys. km. 1400 ccm. bor
dowy, centr. zamek, ABS, alarm + pilot, szyberdach, RM, 
ks. serwisowa, spr. w całości, stan b. dobry -15.000 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-23-08,0607/79-39-76 
OPEL ASTRA, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, 
5-drzwiowy. centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
alum. felgi, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, obroto
mierz, stan techn. b. dobry, • 13.100 zł lub zamienię na inny 
- do 3.000 zł. Marciszów, tel. 075/741-01-73,0607/50-9045 
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 14.000 
zł. Milicz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, - 15.500 zł lub zamienię. Oława, teł. 
071/303-28-14,0607/3447-37 
OPEL ASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr-
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ny metalic, sprowadzony na nowych zasadach, bez wypad
ku, książka serwisowa, po przeglądzie, w kraju od 13.04.2001 
r., wspomaganie, oryg. RM, stan idealny, dzielona tylna ka
napa, kpi. dokumentacja, • 13.300 zł. Raw icz, tel. 
065/546-27-99.0502/68-02-14 
O PEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy,
4-drzwiowy, sedan, stan silnika i blacharki b. dobry, garażo
wany, zadbany, - 14.200 zł. Strąkowa, gm. Ząbkowice ś lą 
skie, tel. 074/816-00-84
O PEL ASTRA, 1992 r., 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, GT 
Sport, kolor morski metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek * alarm * pilot, szyberdach, el. reg. reflektory, kubełko
we fotele, komputer, dzielona tylna kanapa, serwo. 3-drzwio
wy, alum. felgi + nowe opony, el. otw. szyby, sportowy ukł. 
wydechowy, obrotomierz, twarde zawieszenie, • 13.800 zł. 
Syców, tel. 062/785-37-09
O PEL ASTRA, 1992 r., 112 tys. km, 1400 ccm, biały,
5-drzwiowy, ospoilerowany, garażowany, alum. i blaszane 
felgi, sportowy wygląd, zadbany, • 12.000 zł. Świdnica, teł. 
074/853-20-29
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 132 tys. km, 1600 ccm. ko
lor wiśniowy metalic, wersja .Club", wspomaganie kierowni
cy, centralny zamek, alarm z pilotem, oryginalny hak, fotele 
kubełkowe, relingi dachowe, el. reg. reflektory, roleta bagaż
nika, pełna dokumentacja, - 14.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-11-39,0605/67-57-93 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, niebieski metalic, stan b. dobry, szyberdach, atrakc. 
wygląd, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-90-07, 
0607/30-88-97
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 
relingi dachowe, wspomaganie kier., centr. zamek, weluro
wa tapicerka, szyberdach, kompl. dokumentacja, garażowa
ny, stan b. dobry, • 13.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/55-05-84
OPEL ASTRA SEDAN. 1992 r., 200 tys. km. 1700 ccm. TDi. 
Isuzu, grafitowy metalic, welurowa tapicerka, szyby zielone 
i atermiczne, centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, od
cięcie zapłonu, obrotomierz, el. reg. reflektory, koła 14“. stan 
b. dobry, bez wypadku, RO + 6 głośników, w kraju od roku, 
kompl. dokumentacja, - 16.700 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-52-18
OPEL ASTRA. 1992/91 r.. 30 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic. CD, 5-drzwiowy, RM + RDS, centr. 
zamek, obrotomierz, ABS, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
komputer, serwo, I właściciel, książka serwisowa, sprowa
dzony w całości z  Niemiec 03.2001 r., bez wypadku, stan 
idealny, - 14.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75. 
0608/10-08-32
O  O PEL  A STR A  KOMBI, 1992/93 r., bordowy meta

lic, 5-drzwiowy, centra lny zamek, welurowa tapi
cerka, radioodtwarzacz, kubełkowe siedzenia , 
A B S , re lingi dachowe, roleta, halogeny, bez wy
padku, w  kraju od 2 dni, serw isowany, stan ide
alny, pełna dokumentacja, • 13.900 zł. Bo lesła
w ie c , te l. 075/644-92-38 , 0602/72-53-98 
84013221

O PEL ASTRA. 1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, kpi. 
dokumentacja, RO . alarm + pilot, kpi. opon zimowych, -
15.000 zł. Lubań, tel. 075/722-6249 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 117 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
bordowy, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku w 
kraju od 1 dnia, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
RM, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 13.900 zł. Rawicz, 
teł. 0605/22-90-19
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 108 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
perłowobordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości na kołach, 
po przeglądzie, • 14.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-52-76. 
0605/40-95-94
O PEL ASTRA SEDAN. 1992/93 r.. 127 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, kolor morski metalic, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, haloge
ny, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, 
ABS, RM + RDS, nowe opony, w kraju od tygodnia, zadba
ny, stan b. dobry, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0602/76-96-34,0607/40-13-01 
O PEL ASTRA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1400 ccm. kolor wi
śniowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, w kraju od tygodnia, -13.300 
zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/5464749, 
0606/51-38-01
OPEL ASTRA KOMBI. 1992/93 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski, centr. zamek, alarm + 2 piloty, el. reg. reflektory, 
wspomaganie kier., radio Pioneer, siatka grodziowa, tylne 
szyby przyciemniane, I właściciel, bez wypadku, • 14.500 zł. 
Rudzica, gm. Lubań, woj. jeleniogórskie, teL 0605/08-32-24 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, RO, 5-drzwiowy, halogeny, hak, dzielona tylna 
kanapa, sprowadzony w całości, w kraju od roku, 5-biegowy, 
ekonomizer, stan techn. b. dobry, serwisowany, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, oznakowany, -14.500 zł lub zamie
nię na dostawczy. Szprotawa, tel. 068/37643-21 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992/93 r.. 92 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO, za
dbany, • 14.800 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię 
Opla Corsę, Seata. Wrocław, tel. 367-06-39,0501/29-92-63 
O PEL ASTRA SEDAN, .1992/93 r., 1600 ccm. benzyna, ko
lor wiśniowy, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, • 15.700 
zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, el. 
reg. reflektory, książka serwisowa, sprowadzony 04.2001 r., 
po przeglądzie, kpi. dokumentacja, stan idealny, -14.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-20-75.0608/10-08-32 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 176 tys. km. 1700 ccm. czer
wony, RO, szyberdach, hak zdejmowany, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, immobilizer, alarm, zadbany; ga
rażowany, • 20.000 zł. Buczkowice k. Bielsko-Białej, tel. 
0501/264040
OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r.. 88 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, 4-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. za
mek, wspomaganie, halogeny, obrotomierz, 2 nowe opony, 
el. reg. reflektory, podgrzewanie przednie fotele, reguł, fotel 
kierowcy, ABS, RO, welurowa tapicerka, zadbany, dzielona 
tylna kanapa, - 17.000 zł. Bukowice, tel. 0600/62-38-78, 
071/399-26-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 150 tys. km. 1700 ccm. TDI, 
czerwony,,wspomaganie, poduszka powietrzna, ABS, cen
tralny zamek, w kraju od 2 tygodni, możliwość wyst. faktury 
VAT, -18.500 zł. Buszyce, tel. 077/412-83-65,0501/26-30-74 
OPEL ASTRA, 1993 r., 165 tys. km, 1700 ccm, bordowy, 
szyberdach, regulacja fotela, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, opłata skarbowa w cenie, -15.500 zł lub za
mienię. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/482-20-58,0604/68-3344 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm; ciemno
niebieski metalic, komputer, ABS, centr. zamek, szyberdach,
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3-drzwiowy. kubełkowe fotele, obniżony, alum. felgi; ospo
ilerowany, wspomaganie, stan b. dobry, - 15.000 zł.iubań, 
tel. 075/721-35-26
OPEL ASTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, ABS, poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, 
hak, RO, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -15.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-74-74
OPEL ASTRA, 1993 r., 105 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, sprawny • 3.500 OEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-32-41
O PEL ASTRA, 1993 r., 108 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, bez wypadku, -
12.000 zł. Jawor, tel. 076/870-58-86 po godz. 15
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, szyberdach, dzielona kanapa tylna, el. reg. reflek
tory, reg. fotel kierowcy, wspomaganie, tylna szyba ogrze
wana, stan b. dobry, garażowany, - 14.000 zł. Kępno, tel. 
062/791-11-09,0501/46-13-56 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 135 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
biały, wspomaganie, radioodtwarzacz, el. reg. świateł, halo
geny, bardzo zadbany, po przeglądzie technicznym, I wła
ściciel w Niemczech, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 16.300 zł. Krotoszyn, tel. 0606/16-77-67 
OPEL ASTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 cćm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, szyberdach, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, -14.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 074/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy -
3.200 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
OPEL ASTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciem
noniebieski, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
sprowadzony w całości, -12.000 zł. Milin, gm. Mietków, tel. 
071/316-83-21,0502/04-00-60 
OPEL ASTRA, 1993 r., 162 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RM, 3-drzwiowy,
• 15.800 zł lub zamienię na droższy albo inne propozycje. 
Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, ABS, centr. zamek, RO, -16.500 zł. 
Słupia 99, gm. Perzów, woj. kaliskie, tel. 062/786-15-44, 
0608/72-57-80
OPEL ASTRA, 1993 r„ 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, immobilizer, RO, 
zadbany, stan techn. b. dobry, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju 2 dni -16.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 105 KM ar- 
dio, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, poduszka pow., 
szyberdach, - 14.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-93-30, 
0602/45-36-68
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 153 tys. km, 1700 ccm. TDI, 
bordowy, szyberdach, ABS, immobilizer, alarm, relingi da
chowe, RO, wspomaganie, silnik Suzuki, hak, - 18.000 zł. 
Świdnica, (el. 074/856-67-18
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, 
wspomaganie, RO, - 14.300 zł. Twardogóra, tel. 
0601/76-12-77
OPEL ASTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1600 ccm, śliwkowy 
metalic, atrakc. wygląd, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, opony zimo
we, 2 pod. powietrzne, -17.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Wrocław, tel. 071/336-91-83 wieczorem 
O O PEL  A STR A  SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, szary 

metalic, wersja CD, wspomaganie, A B S , centr. 
zamek, szyberdach, bez wypadku, • 16.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tei. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019271

OPEL ASTRA TDI, 1993/94 r., 130 tys. km, 1700 ccm, czer
wony, silnik Isuzu, 82 KM, kombi, roleta, serwo, relingi da
chowe, obrotomierz, RM, szyberdach, kolorowa tapicerka, 
sprowadzony 04.2001 r., po przeglądzie, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 17.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993/95 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, szyberdach, el. reg. reflektory, roleta bagażni
ka, wspomaganie, stan b. dobry, właściciel niepalący, -12.800 
zł. Strzelin, tel. 0601/20-24-57 
OPEL ASTRA, 1993/96 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, szyberdach, alarm, Mul-T-Lock, filtr 
przeciwpyłowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewa
ne, wspomaganie, obrotomierz, halopgeny, welurowa tapi
cerka, żaluzje, RM, el. antena, 3-drzwiowy, garażowany, 
zadbany, ićpl. dokumentacja, bez wypadku, -15.500 zł. Gry- 
fów j f c  tel. 075/781-27-72
OPEL ASTRA, 1994 r., 72 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny, radio, szyberdach, elektycznie regulowane światła, -
15.000 zł. Babimost, tel. 0602/75-46-24
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, czerwony, stan 
bardzo dobry, od tygodnia w kraju, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, poduszka powietrzna, - 18.500 zł. Brzeg, tel. 
0501/26-30-74,077/412-83-65 
OPEL ASTRA, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, ciemnonie
bieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. reflektory, wyświetlacz elektroniczny, podnoszony 
fotel kierowcy, po wymianie paska rozrządu, amortyzatorów, 
świec i oleju, stan b. dobry, - 17.400 zł. Głogów, tel. 
076/835-32-20
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r., 115 tys. km, 1400 ccm, bia
ły, stan b. dobry, wspomaganie, radio, relingi dachowe, do 
sprowadzenia, -14.000 zł. Jasień, tel. 068/371-08-70 
OPEL ASTRA, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fio
letowy metalic, alum. felgi, szyberdach, RM, zadbany, stan 
b. dobry, w kraju od 3 miesięcy, • 18.500 zł lub zamienię na 
VW Golfa III. Legnica, tel. 0502/29-62-41 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, ko
lor grafitowy metalic, wspomaganie, RO fabryczny, roleta,1 
relingi, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja + książka 
serwisowa, opłata skarbowa w cenie, stan b. dobry, • 17.900 
zł lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
OPEL ASTRA, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, pod. powietrzna, szyberdach, alarm + pilot, RO 
+ głośniki i korektor, napinacze pasów, reguł, fotel kierowcy, 
dodatkowe światło .stop*, końcówka ukł. wydechowego, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/84-81-52
OPjEL ASTRA SI, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, atramento
wy, 100 KM, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, oryg. RM z RDS-em, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, halogeny, 3-drzwiowy, • 17.000 zł. 
Zalesie Wlkp., tel. 065/571-72-07,0608/33-27-48 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, Si, biały, 103 KM, 5-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kli
matyzacja, kubełkowe fotele, RO oryginalny, I rejestracja w 
1996 r, • 17.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-21, 
0600/28-79-19
OPEL ASTRA GSI, 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm, E, 16V, 
czarny metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, kompu
ter, szyberdach, stan b. dobry • 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-34-36 po godz. 16.0608/28-15-84 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r., 72 tys. km. 1600 ccm, 16V. 
ECOTEC. czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, immobilizer, kubełkowe fotele, roleta, relingi, RO, 
dzielona tylna kanapa, obrotomierz, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 20.000 zł. Kępno, tel. 062/731-95-27 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, niebieski metalic, RO, 
wspomaganie, szyberdach, bez wypadku, do sprowadzenia 
z Niemiec, -14.500 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92

OPELASTRA, 1994 r., 1400 ccm, ciemnoperłowy, 5-drzwio- 
wy, centralny zamek, szyberdach, RM, - 17.900 zł. Lubo-- 
mierz, tel. 0502/04-17-91
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm. ben: 
zyna, niebieski, ABS, szyberdach, wspomaganie, el. reg! 
lusterka, alum. felgi; centr. zamek, relingi dachowe, zagłów
ki, halogeny, w kraju od roku, - 14.900 zł. Opole, teł. 
0504/90-20-23
OPELASTRA, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 4-drzwiowy, RO, szyberdach, alum. felgi, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., napinacze pa
sów, garażowany, - 18.300 zł lub zamiana na Fiat 126p, do
3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-36-65 
O PELASTRA, 1994 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM 
z RDS, podgrz. fotele, halogeny, - 20.000 zł. Radzionków, 
woj. katowickie, tel. 0502/94-46-27 
OPELASTRA, 1994 r., 1400 ccm, biały, szyberdach. RM ♦ 
6 głośników, dzielona tylna kanapa, reg. przednie fotele, 
alarm, centr. zamek, komplet kół zimowych (stan opon b. 
dobry), kpi. dokumentacja, • 16.300 zł: Serby, tel. 
076/833-14-89,0601/95-74-59 
OPELASTRA  KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, alarm •+ pilot, szy
berdach, poduszka powietrzna, RM, książka serwisowa, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, siedzenia profilowane, 
silnik Isuzu, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89

OPELASTRA, 1994 r., 132 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, I właściciel, sprowadzony w całości, Mul-T-Lock, 
alum. felgi, -16.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-29-28 

O  O P E L  A S TR A  GSI, 1994 r., n ieb ie sk i metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, • 16.700 zł lub za
m ien ię . Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97 
87019131

OPELASTRA, 1994/95 r., 121 tys. km. 1700 ccm. turbo D. 
biały, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., immobilizer, 
oryg. RO, książka serwisowa, I właściciel, sprowadzony z 
Niemiec w całości 09.2000 r., 3-drzwiowy, garażowany, -
20.500 zł. Bogatynia, tel. 075/774-14-54 

O  O PEL ASTRA  KOMBI, 1994/95 r., 102 tys. km, 1700 
ccm, TDi, biały, wspomaganie Wer., szyberdach, 
2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, oclony 
i sprowadzony w ca łości, w  kraju od tygodnia, 
pełna dokumentacja, z pierwszym  przeglądem 
technicznym , stan idealny, nowy model, • 20.500 
z ł. N o w o g ro d z ie c , te l. 075/731-69-57, 
0609/29-02-07 84013281

OPEL ASTRA, 1994/95 r.TBl tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
perłowografitowy. sprowadzony w całości na kołach, bez 
wypadku, w kraju od 1 dnia, 5-drzwiowy, poduszka pow., 
centr. zamek, wspomaganie, RM, szyberdach, atermiczne 
szyby, welurowa tapicerka, - 15.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
OPELASTRA  KOMBI, CLUB, 1994/95 r., 86 tys. km, 1600 
ccm, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, halogeny, welurowa tapicerka, RM 
Blaupunkt, roleta bagażnika, dzielona tylna kanapa, relingi 
dachowe, napinacze pasów, II właściciel, stan idealny, -
19.300 zł. Świdnica, tel. 074/852-95-72.0603/33-56-83

O PELASTRA  KOMBI. 1994/96 r., 134 tys. km, 1700 ccm. 
turbo D. biały, immobilizer, radio, alarm, 2 pod. powietrzne, -
19.700 zł. Wrocław, tel. 347-86-77 
OPELASTRA  KOMBI, 1995 r  ̂113 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, śliwkowy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., 
centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, roleta, radio, stan 
idealny, - 23.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-55 po 
godz. 18,075/761-88-35 do godz. 17 (ke0083) 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 135 tys. km, 1700 ccm,TDI, 
biały, wspomaganie, centralny zamek, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, relingi dachowe, welur, RO z rds, zadbany, spro
wadzony w całości, ekonomiczny, stan idealny, - 20.500 zł. 
Nysa, tel. 0606/34-90-54,077/431-00-85 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor morski metalik, wersja Club, sprowadzony w całości, 
w kraju od pół roku, I właściciel, ABS, 2 pod. powietrzne, RO 
Blaupunkt, nowe opony (kupione w serwisie, w Niemczech), 
zadbany, roleta, szyberdach, reguł pasów i fotela, - 23.500 
zł. Prudnik, tel. 0604/63-30-77 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 1700 ccm, TDi, biały, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM •
4.200 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 146 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ecotec, biały, relingi dachowe, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, ABS, RM, roleta bagażnika, 4 za
główki, w kraju od pół roku, stan idealny, - 22.500 zł. Niemo
dlin, tel. 077/460-75-16,0606/39-35-43 
O PELASTRA  CLUB KOMBI, 1995 r., 162 tys. km, 1700 
ccm, TDi (Isuzu), czerwony, 2 poduszki pow., wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, roleta, el. 
reg. reflektory, welurowa tapicerka, halogeny, RM, napina
cze pasów, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, w 
kraju od 2 tygodni, stan b. dobry, • 22.900 zł. Sobótka, tel. 
071/393-80-44,0604/78-63-41 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 92 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, relingi dachowe, szyberdach, RM, skórzana 
kierownica, bez wypadku, stan idealny, - 24.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-69-09
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 112 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 2 
dni w kraju, oclony, bez wypadku, stan idealny, • 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-83-43

O  O P E L A S T R A , 1995 rM 1600 ccm , n ieb ie sk i, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
alarm, bez wypadku, - 18.900 z ł lub zam ienię. 
Żary , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87018901

O PELASTRA, 1995/96 r., 98 tys. km, 1700 ccm.turbo D, 
czerwień meksykańska, bez wypadku, wersja Club, 2 pod. 
powietrzne, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, RM, relingi dachowe, roleta, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, sprowadzony w całości na kołach po prze
glądzie, - 22.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
O PELASTRA  KOMBI, 1995/96 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ECOTEC, perłowoturkusowy metalic, 101 KM, bez wy
padku, poduszka pow., lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, książka serwisowa, relingi dachowe i roleta, stan ideal
ny, po przeglądzie, sprowadzony w całości na kołach, -19.300 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
O  O PEL  ASTRA, 1995/96 r., 117 tys. km, 1400 ccm, 

wtrysk, n iebieski, kupiony w salonie, serw isowa
ny, alarm, centra lny zamek, radioodtwarzacz z 
RDS, dużo nowych części, stan idealny, pilne, •

17.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-36-09 po godz. 17, 
0606/94-99-27 02020221

OPELASTRA KOMBI, 1996 r„ 1400 ccm, wtrysk, biały, inst. 
gazowa, ABS, centr. zamek, relingi dachowe, - 21.900 zł. 
Leszno., tel. 065/529-24-65
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, diesel, beżowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, 
alum. felgi, roleta, relingi dachowe, - 25.900 zł. Syców, tel. 
062/785-35-03,786-90-05
OPELASTRA, 1996 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
immobilizer, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO 
+ 6 głośników, 4 zagłówki, halogeny, el. reg. reflektory, -
23.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-64-25 po godz. 19 
OPELASTRA, 1996 r., 74 tys. km, 1400 ccm, MPi, 82 KM, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., 
blokada skrzyni biegów, immobilizer, zagłówki z tyłu, obroto
mierz, bez wypadku; kupiony w salonie, zadbany, garażo
wany, • 22.800 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, re
lingi dachowe, • 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPELASTRA CABRIO, 1996 r., 67 tys.-km, 1800 ccm, zie
lony metalic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, 2 x 
poduszka, el.dach, el.lusterka, el. 4 szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, - 27.200 zł. Leszno, tel. 
065/520-59-88,0601/77-81-51

OPELASTRA, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, el. ótw. szyby, 
szerokie zderzaki, lusterka i aluminiowe felgi w kolorze nad
wozia, 3-drzwiowy, RO, 2 poduszki powietrzne, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja celna, - 20.500 zł. Leszno, tel. 
065/549-01-71
O PELASTRA HATCHBACK, 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna wtrysk, zielony metalic, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, welur, el. wysuwana antena, alarm + pilot, 
centr. zamek, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, RM Philips + 6 głośników, dzielo
na tylna kanapa, przyciemniane szyby, wersja limitowana, •
22.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-67-40 
OPELASTRA, 1996 r., 122 tys. km, 1600 ccm, zielony, centr. 
zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, stan b. 
dobry - 7.500 DEM + cło. Żary, tel. 068/374-97-42, 
0604/60-38-82
OPEL ASTRA. 1996/97 r., 85 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
poduszka pow., centr. zamek, alarm + pilot, dzielona tylna 
kanapa, RO + pilot, listwy boczne, garażowany, stan b. do
bry, - 23.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, 
wspomaganie, relingi, regulacja foteli, dzielona kanapa, li
stwy, czarne zderzaki i lusterka, komputer, zagłówki, gara
żowany, udokum. pochodzenie, - 25.800 zł lub zamiana na 
tańszy. Leszno, tei. 065/540-42-17 
OPELASTRA. 1996/97 r., 65 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy, II właściciel, welurowa tapicerka, blokada 
skrzyni biegów, immobilizer, stan b. dobry, • 22.500 zł. Śro
da Śląska, tel. 0603/79-63-77 
OPEL ASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy

metalic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimo
we i letnie, termometr zewn, • 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/58-25-35,0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0191 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPELASTRA, 1997 r., 80 tys. km, 16V, biały, ABS, central
ny zamek + pilot, elektrycznie opuszczane szyby, poduszka 
pow. kierowcy, wspomaganie, kupiony w kraju, bez wypad
ku, - 24.000 zł. Katowice, tel. 032/250-22-38,0608/17-16-33 
O PELASTRA, 1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RM, książka serwiso
wa i inne, • 24.900 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, automatic, - 23.900 zł lub 
zamienię. Lwówek Śląski, tel. 0604/82-66-07 
OPELASTRA, 1997 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, immobilizer, hak, nowy akumulator, oznakowany, ga
rażowany, kupiony w salonie, alarm, centr. zamek, nowe 
amortyzatory, bez wypadku, Ił właściciel, zadbany, dzielona 
tylna kanapa, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-49 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
4 zagłówki, roleta, RO, zadbany, garażowany, - 27.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/736-06-29,0503/58-89-47 
OPELASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, biały, 2-drzwio-
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wy, - 20.500 zł. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16, 
0605/92-83-14
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D. zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, relingi dachowe, el. reg. reflektory, stan b. dobry, za
dbany, - 27.500 zł. Sośnie, tel. 062/739-10-90,0602/34-5t-74 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1700 ccm, TDS centr. za
mek, wspomaganie, roleta, el. otw. szyberdach, 2 pod. po
wietrzne, relingi dachowe, - 26.500 źł. Stary Lom, tel. 
076/817-72-94,0605/34-85-63 
O PELASTRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, ciemna zie
leń, wspomaganie, podgrzewane fotele przednie, el.szyber- 
dach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 21.000 zl. 
Sulmierzyce, tel. 062/722-35-28 
OPELASTRA  KOMBI, 1997 r., 78 tys. km. 1700 ccm, TD, 
zielony metalic, poduszka powietrzna, elektryka, wspoma
ganie, centr. zamek, radioodtwarzacz oryginalny, relingi, ro
leta, alum. felgi, - 28.000 zł. Turek, tel. 063/278-27-36, 
0600/32-61-92
O PELASTRA  KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
16V el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, książka serwisowa, - 22.800 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01 -22 
O PELASTRA  KOMBI. 1997/98 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Ecotec, zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el.

otw. szyby, ABS, wspomaganie, - 25.800 zł. Borowa Ole
śnicka, tel. 0603/38-50-63,071/315-73-55 
OPELASTRA II SPORT, 1998 r., 46 tys. km pełne wyposa-., 
żenie oprócz klimatyzacji, RO + CD, alum. felgi, kpi. ojioń 
zimowych, alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, • 37.500 
z ł , możl. rat przez komis.., tel. 0608/62-76-22 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0200 www.autogielda.com.pl)
OPELASTRA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, czerwony, I 
właściciel, z salonu, RO Panasonic, serwisowany, - 25.000 
zł. Brzeg, tel. 0602/70-12-88
OPELASTRA II, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., pełna elektryka, 2 pod. powietrzne, RO, 
-34.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-36-96 
OPELASTRA, 1998 r., 1700 ccm, TD 5-drzwiowy, podusz
ka powietrzna, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. wys. antena, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
26.000 zł. Pleszew, tel. 0601/57-04-90 .

‘  OPELASTRA II, 1998 r., 32 tys. km. 1400 ccm. 16V, ciem
nozielony, homologacja na ciężarowy, I właściciel, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, • 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/87-18-15
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, 66 KM, biały, relingi dachowe, 2 podłokietniki, 4 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, RM + CD i 8 głośników, 
alarm, immobilizer w kluczyku, reguł, fotel kierowcy, ozna
kowany, worek na narty, model Edition 2000, stan idealny, 
książka serwisowa, kpi. dokumentacja, • 37.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/10-46-61.0605/61-15-22 
O PELASTRA  II KOMBI. 1998 r.. 47 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, ABS, RO, centr. zamek + 
pilot, 4 pod. powietrzne, immobilizer, alum. felgi, - 34.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/39-93-98
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r.,.26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, relingi dachowe, podłokietniki, 4 pod. powietrzne, 
ABS, wspomaganie, RM ♦ CD + 8 głośników, książka serwi
sowa, kpi. dokumentacja, model .Edition 2000*, stan ideal
ny, alarm + pilot, immobilizer, reguł: fotel kierowcy, oznako
wany, worek na narty, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-15-22,0607/10-46-61 
O PELASTRA II, 1998/99 r., 24 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, granatowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. 
reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, ABS, halogeny, 4 pod. 
powietrzne, drewno, RO, nie eksploatowany w kraju, prze
gląd do 04.2002 r, - 38.000 zł. Kobyla Góra, teL 
0603/62-31-29
O PELASTRA  II, 1998/99 r., 34 tys. km, 1600 ccm, biały, 
kombi, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 4 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, relingi dachowe, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, - 35.600 zł. Wołów, tel. 071/389-01-06,0604/32-22-91 
OPELASTRA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1400 ccm, kolor gra
fitowy metalic, kupiony w salonie, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-75-91
O PELASTRA II, 1998/99 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, 16V, granatowy metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, bez wypadku, blo
kada skrzyni biegów, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 0602/28-71-97 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 
niebieski, ABS, 4 poduszki, centralny zamek * pilot, elek
trycznie otw. przednie szyby, RO, el. reg., lusterka, - 37.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-38-64 
OPELASTRA, 1999 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, stan b. dobry, ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie, komputer, do sprowadzenia, - 14.800 zł. Ja
sień, tel. 0604/89-54-95, woj. jeleniogórskie
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OPELASTRA II, 1999 r., 6 tys. km, 1200 ccm, 16V, kaka
owy metalic, 4 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
ABS, stan b. dobry, r 35.000 zł. Lwówek ś lą sk i, tel. 
075/782-36-36
OPEL ASTRA II, 1999 r., 34 tys. km, czerwień meksykań
ska, wersja sportive, 4 pod. powietrzne, radio + CD, alum. 
felgi, spoiler, pełne wyposażenie, 116 KM, - 43.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-77-75
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 2000 ccm, DTi, 16V 
Ecotec immobilizer, relingi dachowe, roleta, klimatyzacja, 
poduszka pow., alarm, ABS, centr. zamek na pilota, kpi. do
kumentacja, książka przeglądów, zadbany, stan idealny, 
zwolniony z podatku, - 39.900 zł. Kalisz, tel. 062/781 -20-77, 
0608/33-56-17
OPELASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 62 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, biały, immobilizer, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, 4 pod. powietrzne, RO Blaupunkt, relingi da
chowe, roleta, opony zimowe z felgami, garażowany, dodat
kowe światło .stop', reguł, fotel kierowcy, książka serwiso
wa, sprowadzony w całości, kpi. dokum, • 41.000 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0604/26-12-31 
OPELASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 63 tys. km, 2000 ccm, 
16V, turbo D, ecotc klimatyzacja, poduszka pow., relingi da
chowe, alarm, ABS, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, immobilizer, kpi. do
kumentacja, książka serwisowa, zadbany, stan idealny, wol
ny od podatku, - 39.900 zł. Kępno, tel. 062/781 -20-77, 
0608/33-56-17
O PELASTRA  KOMBI, 1999/00 r., 19 tys. km, 1400 ccm. 
szampanowy metalic, 2 poduszki, centr. zamek, RO, wspo
maganie, immobilizer, przyciemniane szyby, alarm, serwi
sowany, garażowany, bez wypadku, stan idealny, możliwa 
faktura Vat, - 28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-11-29 po 
17,0603/52-90-99
OPELASTRA II, 1999/00 r„ 34 tys. km, czerwień meksy
kańska, wersja Sportive, 4 poduszki pow., RO, CD, alum. 
felgi, spoiler, pełne wyposażenie, 116 KM, • 43.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-77-75
OPELASTRA, 2000 r., 18 tys. km, 2000 ccm, TDI, srebrny, 
reg. kierownica, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, ABS, kli
matyzacja, RO, - 52.000 zł, Ostrów Wlkp., tel. 0604/45-19-40 
OPELASTRA  II, 2000 r., 2000 ccm, TDi, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, serwisowany, 
• 48.800 zł. Nowy Lubosz, tel. 065/512-59-98,0602/43-36-40 
OPELASTRA II, KOMBI, 2000 r., 35 tys. km, 2000 ccm, E 
DTH 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, RM, alum. felgi - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/92-70-37
OPELASTRA CLASSIC SEDAN. 2000 r.. 13 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, reguł, fotel kie
rowcy, podłokietnik, napinacze pasów, alarm, na gwarancji, 
serwisowany, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 
- 33.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-76-93 
O  O PEL  ASTRA, 2000 r., 1400 ccm  wersja specjal

na, kupiony w kraju, stan idealny, na gwarancji, 
przebieg 2.600 km, 2 poduszki powietrzne, radio, 
centra lny zamek, wspomaganie kier., dzielona 
tylna kanapa, możliwe raty, • 31.000 z ł lub zamie
nię. Żary, tel. 068/375-94-15 84013511

OPEL CALIBRA, 1990 r., 142 tys. km. 2000 ccm. 16V, 150 
kM. wtrysk, biały, ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, reflek
tory soczewkowe, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi i 
pedały, białe zegary, spoiler, dod. światło .stop*, komputer, 
atrakc. wygląd, • 17.200 zł. Ząbkowice ś ląskie , tel. 
074/815-54-96,0601/97-65-21 
OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 135 tys. km. 2000 ccm, czar

ny, ABS, skórzana tapicerka, tuningowany, alum. felgi, sprzęt 
muzyczny Pionńór + 9 głośników, - 21.000 zł. Mariusz Lizak, 
50-430 Wrocław, ul. Świstackiego 18/19 

O  O PEL  CALIBRA, 1990/91 r., 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, alum. felgi, radio, ABS , dodatki elektr., 
sprowadzony w całości, I w łaścicie l, książka ser
w isowa, - 14.300 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43 87019481

OPEL CALIBRA, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, sportowy ukł. wyde
chowy i filtr, białe zegary, po wymianie płynów, świec, kon
serwacja, obniżony, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, stan idealny, niestandardowe za
bezpieczenie, -17.800 zł. Olesno, tel. 034/358-34-95 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., ABS, elektr. reg. reflek
tory, szyberdach, elektr. reg. i podgrzewane lusterka, alum. 
felgi 15', RO, przegląd ważny do 03.2002 r, -16.500 zł. Zło
ty Stok, tel. 074/817-58-38
OPEL CALIBRA, 1991 r„ 101 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, pełne wyp. elektr., wspo
maganie, - 14.500 zł. K a lisz, tel. 062/753-07-27, 
0604/65-33-20
OPEL CALIBRA, 1991 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, sportowy ukł. 
wydechowy i filtry, białe zegary, wymienione świece i płyny, 
konserwacja, obniżony, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, centr. zamek, zabezpieczenie antykradzieżo- 
we, - 17.800 zł. Olesno, tel. 034/358-34-95 
OPEL CALIBRA, 1991r., 140 tys. km, 2Ó00 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kier., el. otw. szyby, ABS, immobili
zer, centr. zamek, klimatyzacja, szyberdach, - 17.000 zł. 
Parowa, tel. 075/731-27-00,0608/37-09-44 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm. benzyna, wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, el. reg. 
reflektory, podgrzewane, el. reg. lusterka, alum. felgi, RO, 
przegląd do 03.2002 r, - 16.500 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-58-38
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyberdach, ABS, alum. felgi, bez wypadku, w kraju od ty
godnia, - 15.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
074/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 175 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, RO Sony * 4 głośniki, 
felgi 16", sportowa kierownica, tłumik Remus, blokada skrzyni 
biegów, serwisowany, garażowany, zadbany, komplet zimo
wych kół, atrakc. wygląd, kpi. dokum, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 364-74-93,0605/76-57-45 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 83 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek + alarm + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, ei. otw. szyber
dach, alum. felgi, spoiler tylny ze światłem .stop*, garażo
wany, tylna szyba ogrzewana, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-19-86,0601/57-21-53 
OPEL CALIBRA, 1992 r., biały, centr. zamek, el. reg. luster
ka, wspomaganie, alum. felgi, alarm, reg. kierownica, spo
iler tylny + światło .stop*, - 14.500 zł. Głogów, tel. 
0601/81-32-99
OPEL CALIBRA, 1992 r., 170 tys. km. 2000 ccm. i, niebie-, 
ski metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot, immobi
lizer, oznakowany, ABS, sportowy ukł. wydechowy, filtr po
wietrza, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, liczniki tuningo- 
we, - 18.000 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
ABS, centr. zamek, szyberdach, alarm, alum. felgi, -17.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 

O  O P E L  CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm , srebrny me
ta lic, A B S , wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, -15.900 z ł lub zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019321

OPEL CALIBRA, 1993 r., 60 tys. km, kolor śliwkowy meta
lic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, poduszki powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan b. dobry, •
18.500 zł. Modlikowice, tel. 076/877-42-87 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 103 tys. km. 2000 ccm, E, czarny 
metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, spoiler, ABS, wspo
maganie, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi - 20.000 zł 
lub zam ienię na BMW TD lub gaz. Polkow ice, tel. 
0608/67-51-05

O  O PEL  CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, turbo, kolor 
śliw kowy metalic, 4x4, katalizator, el. reg. luster
ka, ABS , el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, s iln ik  do małej naprawy. 
Z ąb ko w ice  Ś lą s k ie , te l. 074/815-57-66, 

'  0609/28-36-85, 0604/89-03-09 02019741
OPEL CALIBRA, 1993/94 r., 95 tys. km, 2000 ccm. kolor 
śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, podgrzewane siedzenia, skórzana 
tapicerka, centr. zamek, alarm, RM + 8 głośników, alum. fel
gi, I właściciel w kraju, sprowadzony w 2000 r., garażowany, 
czarne szyby, stan idealny, - 28.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-50-58,0502/93-78-60 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 115 tys. km, 1998 ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 zabezpiecze
nia, RO Panasonic, białe zegary, alum. felgi, do małych po
prawek, - 19.000 zł. Legnica, tel. 0605/08-45-12, 
0609/48-85-80
OPEL CALIBRA, 1994 r., 116 tys. km, 2500 ccm, V6, śliw
kowy metalic, alum. felgi, klimatyzacja, radio, CD, atrakc. 
wygląd, obniżony, ospoilerowany, stan techniczny b. dobry, 
- 24.500 zł. Syców, tel. 0604/79-30-50 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 107 tys. km, 2000 ccm, berayna. 
seledynowy metalic, ABS, RO z CD, klimatyzacja, podgrze
wane siedzenia, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrzewane lusterka i siedzenia, alum. felgi, katalizator, 
ciemne szyby, atrakc. wygląd, alarm, centr. zamek, • 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/782-67-57,0603/21-35-20 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 62 tys. km, 2000 ccm, 16V, ECO
TEC, ciemnozielony metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, 
140 KM, RO + CD i 6 głośników, obniżony, ospoilerowany + 
lotka ze światłem stopu, alum. felgi, katalizator, klimatyza
cja, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 26.500 zł lub zamienię 
na tańszy albo bus, może być uszkodzony. Trzeboszowice 
28, tel. 077/431-30-61,0600/38-03-46 

O  O PEL  CALIBRA, 1995 r., 2000 ccm, lakier „kame
leon” , katalizator, wspomaganie, ei. reg. luster
ka, ABS , alarm, el. otw. szyby, centr. zamek, k li
matyzacja, 2 pod. powietrzne, - 29.900 z ł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87018881

OPEL COMMODORE BERLINA, 1980 r., 157 tys. km, 2500 
ccm, benzyna, niebieski metaJic, reguł, fotel kierowcy, nie
bieska welurowa tapicerka, automatic, komputer, centr. za
mek, wspomaganie, do lekkich lakierniczych, stan dobry, •
2.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-66-82 wieczorem 
OPEL CORSA SEDAN. 1983 r.. 133 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, hak, inst. gazowa, - 4.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-58-11
OPEL CORSA, 1984 r., 93 tys. km, 1000 ccm, srebrny me
talic. stan b. dobry, garażowany, oszczędny, oryg. lakier, RO, 
mało używany, - 5.000 zł. Jemielnica, tel. 077/463-20-92, 
0604/52-10-04
OPEL CORSA SEDAN. 1985 rM 1200 ccm. OHC, granato
wy, 2-drzwiowy, garażowany, zadbany, przegląd do 03.2002 
r., kpi. dokumentacja, RO Pioneer, nowe opony, - 5.300 zł.

Skup samochodów za gotówkę
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Czeska Wieś 57, gm. Olszanka, tel; 077/411-97-04, 
0606/97-73-02
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, - 5.700 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
OPEL CORSA SEDAN, 1986 r., 120 tys. km. 1300 ccm. 
OHC, wtrysk, kość słoniowa, katalizator, 5-biegowy, 4-drzwio
wy, RO, aluminiowe felgi, garażowany, zadbany, stan tech
niczny bardzo dobry, - 5.200 zł. Czerna, tel. 068/377-25-91 
(7-15), 0606/92-62-55
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, oryg. lakier, • 7.200 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, katalizator, - 6.400 zł. Wojko
wice, tel. 071/316-57-10 ...
OPEL CORSA, 1989 r.rl200 ccm na białych tablicach, stan 
idealny, • 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-43-93, 
0607/71-19-55
OPEL CORSA, 1989 r., 136 tys. km, 1500 ccm. diesel alarm 
+ pilot, centralny zamek, właściciel niepalący, zadbane wnę
trze, bez wypadku, serwisowany w ASO, opony zimowe, 
garażowany, 5-biegowy, - 7.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/42-82-19
OPEL CORSA VAN, 1989 r., 1000 ccm, benzyna, biały. RO, 
nowe opony + kanapa tylna, - 4.100 z l. Wrocław, tel. 
0605/26-01-62
OPEL CORSA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 8.000 
zl. Legnica, tel. 076/862-00-71 
OPEL CORSA, 1990 r., 130 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czarny, RO, - 7.900 zł lub zamiana na Fiat 126p, do 3.000 zł. 
Rychtal, tel. 062/781-62-81
OPEL CORSA, 1991 r., 89 tys. km, 1200 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, • 9.300 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPEL CORSA. 1991 r., 135 tys. km, 1500 ccm, diesel, czar
ny, 5-drzwiowy, zadbany, garażowany, ekonomiczny, - 9.400 
zł. Syców. tel. 062/785-34-04
OPEL CORSA SEDAN. 1991 r., 1400 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, stan dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
OPEL CORSA SKŁADAK. 1991 r., 120 tys. km, czerwony, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 353-20-92 
OPEL CORSA, 1992 r., 137 tys. km, 1500 ccm, diesel, gra
natowy, silnik Isuzu, 4-drzwiowy. stan b. dobry, radio, -11.700 
zł. Gostyń, tel. 065/572-27-09 po godz. 15 
OPEL CORSA, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, katalizator, 
fioletowy metalic, szyberdach, RM, - 10.500 zł. Głogów, tel. 
0608/82-58-48,076/834-34-15 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 60 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski metalic, alum. felgi, szyberdach, immobilizer, stan b. do
bry, - 1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-82, 
0604/33-71-61

OPEL CORSA, 1993/94 r., 80 tys. km, 1200 ccm, turkuso
wy, I właściciel, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, RM, 
plastikowe nadkola, zadbany, stan b. dobry, -13.400 zł. Lu
bin, tel. 076/842-51-25
O  O PEL  C O R SA  B, 1993/94 r., 1200 ccm, w iśniowy 

metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, radio, central* 
ny zamek, welurowa tapicerka, zderzaki i luster* 
ka w  kolorze nadwozia, immobilizer, pełna doku
mentacja, bez wypadku, zadbany, sprowadzony 
z  Niem iec, w  kraju od  tygodnia, • 15.300 zł. Lwó- 
wek Ś ląski, tel. 0606/25-43-28 84013571

OPEL CORSA, 1994 r., 110 tys. km, 1200 ccm, turkusowy 
metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 14.800 zł.. Jasień, tel. 
076/371-05-70
OPEL CORSA, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, fioletowy, 
3-drzwiowy, RM CD, garażowany, I właściciel w kraju, stan 
dobry, -14.700 zł. Syców, tel. 062/785-34-04,0606/65-75-42 
OPEL CORSA B, SI, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, spoiler tylnej szyby, RO z 
RDS, stan b. dobry, pilnie - 16.000 zł lub zamienię na Opla 
Senatora, w cenie do 11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/18-93-80 
OPEL CORSA SWING, 1994 r.. 84 tys, km, 1200 ccm, ben
zyna, fioletowy, 3-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, ob
rotomierz, el. otw. szyby, RO, alarm, - 14.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-00-74
O PEL CORSA B, 1994 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm + pilot, immobilizer, 5-biegowy, ka
talizator, RO z panelem + 6 głośników, pirotechniczne napi- 
nacze pasów, relingi dachowe, termometr zewn., zadbany, 
reguł. wys. mocowania pasów, • 14.300 zł. Wrocław, tel. 
071/339-12-74,0501/43-58-00 
O PEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, niebieski, poduszka pow., 
blokada skrzyni biegów, szyberdach, 3-drzwiowy, -13.700 
zł. Żagań, tel. 068/477-33-48,068/478-39-32 
O PEL CORSA, 1994/95 r., 70 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-23-97, 
0603/13-69-67
OPEL CORSA, 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm, jasnozielony, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, garażowany, 1 pod. powietrz
na, immobilizer; RO + głośniki, kpi. opon zimowych i letnich, 
-16.500 zł. Opole. tel. 0604/06-39-21 
OPEL CORSA, 1995 r., 53 tys. km, 1200 ccm, E, morski 
metalic, centr. zamek, el. reguł, światła • 16.800 zł. Osiecz
na, tel. 0607/10-00-35,065/535-01-25 
OPEL CORSA, 1995 r., 68 tys. km, 1500 ccm, diesel, nie  ̂
bieski, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, spoiler, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, kompletna dokumentacja, •
13.800 zł. Pleszew, tel. 062/741-64-68,0603/53-27-25 
OPEL CORSA, 1995 r., 45 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czar
ny, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., szyberdach, alum. 
felgi, el. rfeg. reflektory, oryg. RO, spoiler + światło stopu, -
17.300 zł. Przemęt, tel. 065/549-73-12,0603/69-58-57 
OPEL CORSA, 1995 r., 63 tys. km, 1500 ccm, diesel, turku
sowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RO, stan b. dobry, • 18.800 
zł. Wrocław, tel. 0602/44-07-11 
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., centr. zamek, alarm, 

/alum. felgi, RM ♦ 6 głośników, sportowy ukł. wydechowy, •
17.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesla, z dopłatą. 
Zgorzelec, tel. 0608/01 -24-65
OPEL CORSA, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., wspoma
ganie, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 18.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL CORSA B, 1996 r., 108 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, 2 pod. powietrzne, zegarek z 
datą, termometr, b. oszczędny, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/61-44-98.071/361-17-24,0501/37-94-59 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
OPEL CORSA, 1996 r., 40 tys. km, 1200 ccm, kolor perto- 
wogranatowy, 3-drzwiowy, poduszka powietrzna, zderzaki w 
kolorze nadwozia, obrotomierz, I właściciel, RO, garażowa

ny, zadbany, - 18.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-76, 
0602/42-85-80
OPEL CORSA, 1996 r., 50 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, radio, w kraju od 2 mies, -
19.500 zł. Prus ice, tel. 071/316-62-00 po godz. 16, 
0601/72-56-38
OPEL CORSA, 1996 r., 45 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski, ABS, 2 pod. powietrzne, alarm, reguł, fotel kierowcy, 
el. reg. reflektory, oryginalne radio, z pełną dokumentacją -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0606/18-62-43 
OPEL CORSA, 1996 r., 33 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwo
ny, alum. felgi, ABS, poduszka pow., szyberdach, lakierowa
ne zderzaki, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-28-82 pogodz.17,0603/17-40-38 
OPEL CORSA ECO, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, immobilizer, alarm, el. reg. reflektory, 
RM z RDS Blaupunkt, termometr, dodatkowe światło .stop’, 
po wymianie rozrządu, opon, filtrów, płynów, oleju, kpi. do
kumentacja, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/83-91-77 
OPEL CORSA, 1997 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały. 90 
KM, 3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, oryginalny RM + 6 głośników, alarm 
+ pilot, I w łaściciel w kraju, - 19.900 zł. Brzeg, tel. 
077/416-46-60,0609/35-24-14 
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, zielony, centr. 
zamek, dzielona kanapa, z salonu, 5-biegowy, RO Sony z 
RDS, 3-drzwiowy, przegląd do 09.2002 r, • 19.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-50-60
OPEL CORSA, 1997 r., 38 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, 
komputer, RO Philips, zagłówki, listwy, regulacja foteli, ga
rażowany, inne dodatki, • 20.500 zł lub zamiana na tańszy, 
C inquecento, Ford, Golf, Opel, itp.. Leszno, tel. 
065/540-42-17
OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, • 19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz, 9-17,0603/60-78-74
OPEL CORSA, 1997 r., 44 tys. km, 1200 Ccm, benzyna, 
czarny, I właściciel, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, bez wy
padku, garażowany, RM Kenwood, immobilizer, centr. za
mek, zimowe opony, 5 zagłówków, stan b. dobry, • 20.000 
zł. Oława, tel. 071/313-27-97
O PEL CORSA, 1997 r., 45 tys. km, metalic, 3-drzwiowy, 
alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, - 21.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-32-20.0603/93-60-35 
OPEL CORSA, 1997 r., 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, alum. felgi, szyberdach, RM z RDS, el. reg. reflek
tory, reguł, fotel kierowcy, el. reg. lusterka, zderzaki w kolo
rze nadwozia, pirotechniczne napinacze pasów, - 21.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-47-72,0605/61-97-56 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 36 tys. km, 1200 ccm, biały, ga
rażowany, 3-drzwiowy, właściciel niepalący, RO Grundig,

termometr zewnętrzny, 2 pod. powietrzne, zegarek, dod. 
światło .stop', kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 21.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-15-67,0606/40-45-82 
O PEL CORSA. 1998 r., 100 tys. km, 1000 ccm, 12V, grana
towy metalic, - 17.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-18-16 
O PEL CORSA, 1998 r., 25 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
12V, niebieski, 3-drzwiowy, oryg. RO, kpi. dokumentacja 
celna, el. reg. reflektory, garażowany.stan b. dobry, • 23.000 
zł. Gierałtów 20, gm. Złotoryja, tel. 0606/16-17-87 
O PEL CORSA, 1998 r., 80 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwo
ny, centr. zamek, ciemne szyby, alarm + pilot, RO z RDS, 
stan idealny, - 22.500 zł. Legnica, tel. .076/856-35-99, 
0604/63-24-14
O PEL CORSA, 1998 r., 27 tys. km,,1200 ccm, 16V, grana-: 
towy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny zamek, 
szyberdach i inne, - 22.800 zł. Leszno, teł. 065/529-56-00 
OPEL CORSA, 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, 
nie rejestrowany, kpi. dokumentacja, • 24.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-07-33
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, poduszka, centr. zamek, wspomaganie, 
immobilizer, klimatyzacja, obrotomierz, el. otw. szyby, regu
lacja świateł, RO z RDS, regulacja fotela, lusterka i zderzaki 
lakierowane, garażowany, sprowadzony do Polski, - 26.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-28-90 po 15 
O PEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, 12V, czarny, 
wspomaganie, immobilizer, RO Car 500 + 6 głośników, -
19.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-00-01.0606/26-28-08 
O PEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1700 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie kierownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
spoiler z dodatkowym światłem .stop', immobilizer, 3-drzwio- 
wy, kodowany Blaupunkt, garażowany, - 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-31-31
OPEL CORSA, 1999 r., 24 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
niebieski, EPS, immobilizer, dodatkowe światło .stop', po
duszka pow., lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, spo
iler, - 22.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, jasnoniebieski metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, poduszka powietrzna, -
25.800 zł. Jarocin, tel. 0607/51-75-80,0601/73-25-09 
OPEL CORSA, 1999 r., 9 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwo
ny, wspomaganie, 3-drzwjowy, radioodtwarzacz, ABS, centr. 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 24.000 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
OPEL CORSA, 2000 r., 17 tys. km, 1000 ccm, 12V, chabro
wy metalic, klimatyzacja, ABS, RO, 4 pod. powietrzne, centr. 
zamek, pełne wyposażenie el., wspomaganie, stan b. dobry, 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, • 25.000 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/581-04-18.0606/34-66-37 
OPEL CORSA B, 2000 r„ 13 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, 
czarny metalic, 2 pod. powietrzne, obrotomierz, wspomaga
nie, udokum. pochodzenie, w Polsce od br, - 25.000 zł. Ole
śnica. tel. 0605/11-26-18
OPEL CORSA, 2000 r., 2 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 4 
poduszki powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
radioodtwarzacz, - 25.500 zł. Ostrzeszów, teł. 0603/74-60-29 
OPEL KADETT B SEDAN, 1975 r., 1200 ccm, benzyna,iół- 
ty, 2-drzwiowy, dużo części zamiennych (zderzaki niklowa
ne, 2 komplety foteli, błotniki, maska tylna i przednia, silnik, 
skrzynia biegów (4), ukł. wydechowy, drzwi, kolumna z kie
rownicą, zawieszenie przednie, zbiornik paliwa, lampa, licz
niki),- 1.800 zł. Bojadła, tel. 068/352-36-25 
OPEL KADETT KOMBI, 1978 r., 2000 ccm, E, niebieski, 
instal. gazowa, hak, oryginalne kołpaki, jasna tapicerka •
1.500 zł. Wrocław, tel. 321-63-97,0604/80-76-27 
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, przyciemniane 
szyby, alum. felgi, wspomaganie, RO, hak, garażowany stan 
dobry, • 2.200 zł. Brzeźnica 15. gm. Bardo $1., tel. 
074/817-08-20
OPEL KADETT, 1980 r„ 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, -1.000 zł. Głogów, tel. 0504/93-95-4)9 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, OHC 4-drzwio- 
wy, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, - 3.000 zł. Prasz
ka, tel. 034/359-19-46
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, do

remontu silnik i podłoga, w całości lub na części, dopusz
czony do ruchu, • 1.500 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-72 
po godz. 18
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, nowe opony, dużo nowych części, zadbany, ga
rażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, przegląd do
09.09.2001 r, • 2.300 zł. Muchów, gm. Męcinka, tel. 
076/870-87-64
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, po remoncie kapitalnym blacharki, nowy rozrząd i pompa 
wodna, po regeneracji i diagnostyce silnika, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 0501/75-96-36, 
071/352-90-53
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółto-niebie
ski, po remoncie silnika, po lakierowaniu, zadbany, aktualny 
przegląd, atrakc. wygląd, • 2.900 zł lub zamienię na inny, 
może być do remontu. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0608/17-46-26
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
żółty, stan dobry, - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 0607/72-10-20 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, OHC, 
bordowy, alum. felgi ATS 15/195/50, atrakc. wygląd, lakiero
wany w 2000 r. - 2.800 zł. Prudnik, tel. 077/436-43-90, 
0501/41-26-28
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, - 3.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-97-06,0503/68-54-43 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., biały, • 2.800 zł. Cieszano- 
wice, gm. Kamiennik, tel. 077/431-24-80 po godz. 17 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, - 3.000 zł. Gier- 
czyn. tel. 075/783-94-77
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, prze
gląd do 06.2001 r, - 3.000 zł. Twardogóra, teł. 071/315-01-62 
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, czerwony, - 2.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-05-97 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, - 3.300 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-11-99,0608/05-29-80 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, - 3.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-97-06,0503/68-55-43 
OPEL KADETT, 1982 r., 140 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
pomarańczowy, nowe opony, 3-drzwiowy, obrotomierz, RO, 
4 głośniki, stan b. dobry, na białych tablicach • 600 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm f czerwony, 5-drzwiowy, -
2.300 zł. Jawor, tel. 076/870-24-32
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm. - 4.200 zł. Pleszew, tel.
0605/27-51-72
OPEL KADETT, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel po remoncie 
blacharki, po remoncie silnika, • 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-69-41
O PEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.800 zł. Lubin, tel. 
0603/91-07-44
O PEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm. brązowy meta

lic. w ciągłej eksploatacji, do poprawek lakierniczych, stan 
dobry, obrotomierz, RO, • 2.500 zł lub zamienię na piłę mo
torową, Husqwama, dużą. Rawjcz, tel. 065/545-33-40 
OPEL KADETT, 1983 r., 72 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, po remoncie, • 4.300 zł. Legnica, tel. 
076/866-47-08
OPEL KADETT, 1983 r., 1196 ccm, diesel, bordowy, po re
moncie silnika w 2000 r., dużo nowych części, + części za
mienne, stan blacharki dobry, przegląd do 04.2002 r, - 2.900 
zł. Ruszów, tel. 075/771 -44-97 
OPEL KADETT KOMBI. 1983 r.. 1300 ccm inst. gazowa, 
silnik z 1989 r., alarm, hak, - 6.500 zł lub zamienię na Forda 
Scorpio, inny. Żary, tel. 0602/82-91-58 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1983/91 r., 150. tys. km, 1300 
ccitC OHC, benzyna, czerwony, stan opon ddbry, ekonomicz
ny, 3-drzwiowy, zadbany, kpi. dokumentacja, stan techn. b. 
dobry, - 3.500 zł. Świdnica, tel. 0605/39-20-28 
OPEL KADETT, 1984 r., 185 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
zielony, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan dobry, garażowany, 
ważny przegląd, - 3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Le
gnica, tel. 0604/59-31 -99
OPEL KADETT, 1984 r., 12 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, hak, garażo
wany, stan techn. dobry, -4.100 zł. Lubin, tel. 076/847-69-58 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel. OHC. srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, - 5.200 zł lub zamie
nię na diesla, VW Santana, Audi 80, uszk.. Bogatynia, tel. 
075/773-04-96
OPEL KADETT, 1984 r. stan dobry, - 3.500 zł. Buczków, 
gm. Wińsko, tel. 071/389-94-76 
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, czerwony, po wy
mianie amortyzatorów, nowy akumulator (gwarancja), - 4.300 
zł. Gosiejowice, teł. 0606/31-31-75 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, ważny przegląd i OC, stan dobry, pilne. -
3.600 zł. Kudowa Zdrój. tel. 0503/56-16-33 
OPEL KADETT GTE, 1984 r.. 1800 ccm, wtrysk, Biały, 5-bie- 
goWy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984/85 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
.łezka”, 5-biegowy, obrotomierz, kubełkowe fotele, hak, szy- 
berdacłr, sportowa kierownica i ukł. wydechowy, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony przednie, po wy
mianie głowicy, pierścieni i amortyzatorów tylnych, sprowa
dzony w 1991 r, - 5.100 zł. Żagań, tel. 068/360-65-71 po 
godz. 16,0606/87-49-09
OPEL KADETT, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm, bordowy, -
5.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-62-99, po 19 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm. diesel. - 6.000 zł. Gier- 
czyn, tel. 075/783-94-77
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel stan do
bry, 5-drzwiowy, - 5.400 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-36 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, błękit
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, alum. 
felgi, - 4.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-47 .
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
nowa skórzana tapicerka, alum. felgi (nowe), szyberdach -
7.000 zł. Piaski, tel. 065/571-97-86,0605/65-12-51 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm. benzyna, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, - 7.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT, 1985/86 r., 78 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
złoty metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe opony, radiood
twarzacz, garażowany, zadbany, - 6.900 zł lub zamienię na 
VW Golfa II, benzyna. Dzierżoniów, tel. 074/831-11-27 po 
godz. 17
OPEL KADETT. 1985/86 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
bordowy metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, RO, oryg. lakier, garażowany, bez śladów korozji, -
5.900 zł. Nysa, tel. 077/433^10-62,0604/68-43-18 
OPEL KADETT GSI, 1985/86 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy. sportowy wygląd, stan b. dobry, garażo
wany, - 6.990 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
OPEL KADETT, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, srebrny, 
alarm, radio, - 6.500 zł., teł. 0606/72-21 -44 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 cćm, diesel, biały, 3-drzwio-

wy, 4-biegowy, na białych tablicach • 2.000 zł. Cieplice, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy, wersja wzbogacona, szyberdach, relingi dachowe, hak, 
RM, alum. felgi i inne, • 5.400 zł lub zamienię na tańszy. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, czarny, 136 KM, 
sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, deska digital, ku
bełkowe fotele, szyberdach, wspomaganie, el. reg. i pod
grzewane lusterka, hak, zadbany, atrakc. wygląd, - 6.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-04-98,0607/74-59-93 
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
katalizator, nowy akumulator i opony (gwarancja), stan b. 
dobry, - 7.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-56:80 
OPEL KADETT, 1986 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, Jezka', nowy akumulator (gwa
rancja), RO, zabezpieczenie przed kradzieżą nowa uszczel
ka pod głowicą, stan dobry, - 6.500 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-89-17
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 1996 r., 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, zadbany, nowe amortyzatory, - 7.600 zł. Jerzma
nowice, tel. 076/818-67-24
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
stan b. dobry, ospoilerowany, inst. gazowa, - 6.600 zł. Na
mysłów, tel. 0605/69-47-96
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, na białych tablicach • 1.200 DEM. S łubice, tel. 
095/758-43-47,0607/63-24-89 
OPEL KADETT, 1986 r., czerwony, stan b. dobry, amortyza
tory na gwarancji, garażowany, • 7.200 zł. Wilczków, tel. 
0605/74-90-21
O  O PEL  KADETT, 1986 r., 1200 ccm , srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, - 6.700 zł lub zamie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019401

OPEL KADETT, 1986/87 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, inst. gazowa, obrotomierz, hak holow
niczy, przegląd do 01.2002 r., kpi. dokumentacja, - 6.800 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-48-16 
OPEL KADETT. 1986/95 r., 140 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, LS, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, hak, ciem
ne szyby, plastikowe progi, RO + głośniki, reguł. wys. moco* 
wania pasów, ekonomiczny, stan b. dobry, • 6.500 zł lub za
mienię na Opla Astrę kombi, 1992/93 r.. Wiechlice, tel. 
068/376-73-23
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.; 140 tys. km, 1300 ccm. 
szary, do malowania błotnik, klapa tylna, z urzędu celnego, 
po przeglądzie, relingi dachowe, - 5.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Jawor, tel. 076/870-37-13 
O PEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwio
w y p. alum. felgi, roleta, stan silnika b. dobry, halogeny, ku
bełkowe fotele, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy,

3-drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-62-84
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, metalic, ospoilerowany, 
kubełkowe fotele, podg. fotele, szyberdach, alum. feigi, •
7.200 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Bolków, tel. 
075/741-48-65
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesei, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 4-biegowy, relingi dachowe, roleta, hak, stan 
b. dobry, na białych tablicach, • 2.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, kolor grafitowy. -
8.000 zł. Jawor. tel. 076/870-47-77 
OPEL KADETT. 1987 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, obrotomierz, ra
dioodtwarzacz, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 6.200 zł 
lub zam ienię na d iesla, do 10.000 zł. K łodzko, tel. 
0603/78-54-99 >
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wloty pow. na masce, 
ciemne lampy z tyłu, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, deska digital, kubełkowe fotele, welurowa ta
picerka, • 8.200 zł (kupującyjiie płaci podatku). Kowalów, 
woj. wrocławskie, tel. 0601/53-58-11 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 cpm, diesel na białych tabli
cach • 900 DEM, Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
O PEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
2-drzwiowy, 4-biegowy, bez prawa rejestracji, stan b. dobry 
-1.150 DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27
OPEL KADETT. 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46.0601/73-20-98 
OPEL KADETT. 1987 r.. 132 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, 4-drzwiowy, centr. zamek, na białych tablicach • 
800 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/58-70-85 
O PEL KADETT SEDAN, 1987/88 r., 1300 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, nowe amortyzatory, nowy akumulator, tłu
mik, stan dobry, • 7.800 zł. Paczków, tel. 0608/03-27-39 
OPEL KADETT KOMBI, 1987/96 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, biały, stan dobry, po remoncie blacharki, ukł. hamul
cowego, po wymianie ukł. wydechowego, zadbany, - 6.700 
zł. Piława Dolna, tel. 074/837-00-14,0605/93-97-36 
OPEL KADETT GSI, 1987/97 r., 1800 ccm, 115 KM, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi 1T z rantem, sportowy 
tłumik, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, dodatkowe 
światło .stop*, ciemne tylne lampy, atrakc. wygląd, • 7.000 zł 
lub zamienię na Astrę GSI, Calibrę, 16 V - do 17.000 zł. 
Piława Górna, tel. 074/837-18-22,0600/28:79-19
OPEL KADETT SEDAN, 1987/97 r., 121 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, radio, nowe opony, ukł. wy
dechowy, klocki hamulcowe, olej silnika, filtry, hak, bez ko
rozji, przegląd do 12.2001 r., zadbany, - 7.400 zł lub zamie
nię na Lanos, Puntó z dopłatą. Świdnica, tel. 074/853-50-46, 
0607/17-32-04
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, i, kolor wiśniowy meta
lic, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/744-59-90
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 94 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, nowy akumulator 
(gwarancja), stan dobry, nowe klocki ham., I właściciel w 
kraju, • 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, biały, welurowa 
tapicerka, RO Blaupunkt, alum. felgi 195/65/R14, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, stan b. dobry, • 10.000 zł lub zamienię. Kłodzko, 
tel. 074/865-94-08
OPEL KADETT, 1988 r., 250 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, stan dobry, - 8.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-75-20 
OPEL KADETT, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
kubełkowe fotele, reg. fotela kierowcy, sportowy ukł. wyde
chowy, pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, wersja 
Tiffany, - 7.600 zł. Opole. tel. 077/453-06-32 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. 
Pyrzyce, tel. 0607/21-09-61
OPEL KADETT GSI, 1988 r„ 1800 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, da poprawek 
lakierniczych, - 5.500 zł. Borowa O leśn icka, tel. 
071/315-72-45

OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 94 tys. km, 1587 ccm. 
wtrysk, niebieski, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, 2 nowe opo
ny, szyberdach, katalizator, centr. zamek, roleta bagażnika, 
stan blacharki i silnika b. dobry, - 8.500 zl. Chocianów, tel. 
076/818-56-06
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, bia
ły, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, zadbany, - 7.500 zł. Nowo
grodziec, tel. (JB07/43-67-86
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 2000 ccm, 16V, biały, 5-drzwio- 
wy, na białych tablicach, stan idealny, - 4.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-43-93,0607/71-19-55 
O PEL KADETT GSi, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, alum. felgi 15” (gwiazdy), sportowy ukł. 
wydechowy, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, ciemne 
szyby, deska digital, wersja sportowa, komputer pokł., 2 tyl
ne .płetwy”, stan b. dobry, - 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/742-66-92 .
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czarny, po re
moncie kapitalnym silnika i blacharki, stan idealny, atrakcyj
ny wygląd, szyberdach, nowe opony, zadbany, oszczędny, 
wszystko zrobione, nie wymaga napraw, - 11.000 zł lub za
mienię na inny. Polkowice, tel. 076/845-37-64 po godz. 15 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, E alum. felgi, szy
berdach, sportowe zawieszenie - 7.500 zł lub zamienię na 
Fiata Ducato Max. Ścinawa Średnia, tel. 074/871-56-20 
OPEL KADETT, 1988 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, butla w kole zapasowym, el. reg. 
lusterka, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapicer
ka, 5 zagłówków, kubełkowe fotele, centr. zamek, zderzaki j 
lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach 2-funkcyjny, dzie
lona tylna kanapa, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-86 
O PEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, ra
dioodtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie; - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 191 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
wtrysk, srebrny metalic. 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, RO; 
halogeny, ospoilerowany, hak, deska digital, - 6.800 zł lub 
zamienię na tańszy. Zgorzelec, tel. 0602/26-25-28 
OPEL KADETT, 1988 r., 137 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, garażowany, RO, stan dobry, - 6.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-38-56 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 191 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, 150 kM, srebrny metalic, 5-drzwiowy, hak, kubełkowe 
fotele, ospoilerowany, szyberdach, halogeny, RO, zużycie 
paliwa 10 1/100 km, - 6.500 zł lub zamienię na tańszy - do
3.500 zł. Zgorzelec, tel. 0602/26-25-28 
OPEL KADETT j>KŁADAK, 1988/94 r., 140 tys. km, 1300 
ccm, OHC, zielony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wnętrze 
zadbane, w jasnym kolorze, RM, nowe progi, ukł. wydecho
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, opony w b. dobrym stanie, 
akumulator 1,5-roczny, stan b. dobry, - 6.200 zł. Złoty Stok, 
tel. 074/817-58-77
OPEL KADETT. 1988/95 r., 140 tys. km, 1300 ccm. OHC, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, jasne, zadbane wnę
trze, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, wymienione progi i

ukł. wydechowy, 1.5-roczny akumulator, plastikowe nadko
la, stań opon b. dobry, II właściciel, kpi. dokumentacja, ga
rażowany, - 6.400 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-77 
O PEL KADETT SEDAN. 1989 r.. 102 tys. km, 1300 ccm, 
LS, czerwony, przegląd do 04.2002 r„ szyberdach, stan ide
alny, dodatkowe światło .stop”, RO, - 9.000 zł. B. Muzyka, 
59-145 Chocianowiec 116
O PEL KADETT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
centralny zamek, RO, 5-drzwiowy, - 7.500 zł. Gubin, teł. 
068/359-33-24
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, i, biały, 3-drzwiowy, w 
kraju od 8 lat, sprowadzony w całości, kpi. opon zimowych, -
7.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-62-20 po godz. 16 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm,. 
benzyna, wtrysk, czerwony metalic, alarm, klimatyzacja, za
dbany, - 9.000 zł. Warszawa, tel. 0604/93-03-93 
OPEL KADETT, 1989 r., 14 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, alarm, oznakowany, szyberdach, 
płetwa, 3-drzwiowy, ABS, nowy akumulator, nowy ukł. wy- 
dechowyu, oszczędny, oryginalne halogeny, - 8.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/810-34-23 
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ciemna szy
ba z przodu, katalizator, kupiony z urzędu celnego, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, - 7.500 zł. Dobra k. Bole
sławca, teł. 075/644-95-56
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, we
lurowa tapicerka, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 8.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/23-99-85
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski, 5-biegowy, 5-drzwiowy, spoiler, dodatkowe światło .stop”, 
szyberdach, zadbany, garażowany, - 7.000 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-41-28
OPEL KADETT KOMBI. 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, nowy ukł. wydechowy, tarcza sprzęgła, ha
mulce, nie składak, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-95-35 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, szary metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek, sprowadzony w całości, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL KADETT, 1989 i., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości na mienie przesie
dleńcze, 3-drzwiowy, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, RO 
Blaupunkt, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-26, 
0601/89-24-92
OPEL KADETT, 1989/93 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, garażowany, II właściciel w kraju, 
zadbany, - 9.700 zł lub zamienię na Vectrę albo Mercedesa 
190, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/732-54-22 
OPEL KADETT, 1989/94 r., 78 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, szyberdach, radio, 
alarm, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Stronie SI., tel. 
074/814-10-65
OPEL KADETT, 1989/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, RO, 
obrotomierz, garażowany, • 8.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0601/20-11-34
O PEL KADETT, 1989/96 r., 1300 ccm, wtrysk, biały. 
3-drzwiowy, szyberdach, RO. - 7.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-70-04,0603/70-79-02 
OPEL KADETT, 1989/97 r., 36 tys. km, 1281 ccm, Pb/, czer
wony, katalizator, bez wypadku, garażowany, centr. zamek, 
II właściciel, przegląd do 15.12.2001 r., 5-drzwiowy, amorty
zatory przednie po wymianie, na gwar., stan dobry, - 8.200 
zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, teł. 071/311-13-85 po 
godz. 18
OPEL KADETT LIFE, 1990 r., 126 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, 
zadbany, RO, • 9.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/96-98-65 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, Club, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 9.600 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-56-82 
OPEL KADETT. 1990 r., 116 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, RO, el. regulacja świateł, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, - 9.400 zł. Je len ia Góra, tel. 
0600/60-45-25
OPEL KADETT,-1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
Wtrysk, biały, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, tylna lotka, szyberdach, skrzynia biegów (5) * dodat
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kowo druga, RM Kenwood ♦ głośniki, garażowany, • 8.300 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-50 
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 4-biegowy, po wymianie paska 
rozrządu, akumulator na gwarancji, szyberdach, RO Blau
punkt, stan tech. dobry, - 8.700 zł. Polkow ice, tel. 
0607/34-27-49,076/845-17-63 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, 
OHC, wtrysk, granatowy metalic, katalizator, alarm, immo
bilizer, kubełkowe fotele, centr. zamek, 5-biegowy, białe kie
runkowskazy, tylny spoiler, dodatkowe światło .stop*, spor
towy tłumik, rolety, zadbany, atrakc. wygląd, • 10.000 zł. 
Bogatynia, tel. 075/447-18-79,0603/23-19-54 
O PEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immobili
zer, szyberdach, atrakc. wygląd, RO, głośniki, • 11.000 zł. 
Głogów, tel. 0504/93-95-09
O PEL KADETT GSI, 1990 r., 2000 ccm, czarny metalic, kpi: 
dokumentacja, deska digital, szyberdach, stan dobry, - 7.700 
zł. Gogolin, tel. 077/466-61-39,0602/89-33-41 
O PEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, wspomaganie 
kierownicy, fotele kubełkowe, szyberdach, RO, • 7.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-08-45,0602/49-43-60 
O PEL KADETT, 1990 r., 1700 ccm, diesel na białych tabli
cach - 1.500 DEM. Gubin, tel. 0608/87-95-12 
OPEL KADETT, 1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, .łezka*, stan dobry, oznakowany, alarm, immo
bilizer, inst. gazowa (na gwarancji), szyberdach, kompl. do
kumentacja, w kraju od roku, - 9.300 zł. Gubin, tel. 
068/359-35-26,0603/65-14-59 
OPEL KADETT GSI, 1990 r., 176 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, składak z 1996 r., 3-drzwiowy, sportowy układ 
wydechowy, szyberdach, welurowa tapicerka, deska digital, 
RO ♦ 6 głośników, alum. felgi, atrakc. wygląd, kpi. doku
mentacja, - 8.000 zł. Kam ieniec Wrocławski, tel. 
071/318-56-64,0603/38-15-86 
OPEL KADETT, 1990 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, RO, kubeł
kowe fotele, bez wypadku, oclony w całości, nie eksploato
wany w kraju, zarejestrowany, - 7.600 zł. Kępno, tel. 
0604/27-82-66
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km. 14Q0 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immo
bilizer, RO, stan dobry, - 9.000 zł. Lubań, tel. 075/646-12-19 
O PEL KADETT SEDAN, 1990 r., 124 tys. km, biały, serwo. 
centralny zamek, nowy komputer, pompa hamulcowa, amor
tyzatory, sonda Lambda, paski, - 10.000 zł. Lubin, tel. 
0603/17-85-67
O PEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1700 ccm, diesel, żółty,
szyberdach, centr. zamek, welur, lotka + .stop’ , RO z RDS,
lakierowane lusterka i zderzaki, hak, - 11.000 zł. Mokrze-
szów, gm. Świdnica, tel. 0604/71 -94-98
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 177 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, niebieski metalic, szyberdach, relingi dachowe, kpi.
dokumentacja, kubełkowe fotele, el. podnoszone światła, •
9.400 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-74-56
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 92 tys. km szyberdach,
5-biegowy, welurowa tapicerka, centralny zamek, -10.500
zł. Pieńsk, tel. 075/778-61-49
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 146 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centralny zamek, szyberdach, we
lurowa tapicerka, katalizator, dzielona tylna kanapa, garażo
wany - 9.500 zł lub zamienię na droższy z dopłatą do 20.000 
zł. Syców, tel. 062/785-35-40 po 16,0607/16-85-50 
OPEL KADETT, 1990 r.. 1600 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, fotele kubełkowe, lakierowane lusterka i zderzaki; obro
tomierz, szyberdach 2-stopniowy, el. reg. reflektory, 3-drzwio
wy, I właściciel w kraju, kompl. dokumentacja, stan dobry, •
8.700 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata 1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-16-43 
OPEL KADETT, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm. OHC. bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, kubełkowe fo
tele, blokada skrzyni biegów. RO, - 9.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-29-34
OPEL KADETT, 1990 r., 158 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-72-38 
OPEL KADETT, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, szyberdach, welurowa tapicerka, aluminiowe 
felgi, komputer, pełna dokumentacja, zadbany, stan b. do
bry, w kraju od roku, - 12.200 zł lub zamienię na Opla Cali- 
brę, VW Golfa III, uszkodzony. Wrocław, tel. 0502/41-58-53 
OPEL KADETT, 1990 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, kpi. dokumentacja, stan dobry • 1.300 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT GSI, 1990 r., 170 tys. km. 2000 ccm. biały, 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi 15", katalizator, 
deska Digital, fotele kubełkowe, komputer, wspomaganie, -
9.000 zł. Żagań, tel. 068/377-36-30 
OPEL KADETT. 1990 r., 150 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
biały, garażowany, techn. sprawny, RO, nowe hamulce i wy
dech, - 8.200 zł. Żary, tel. 0602/28-88-35 
OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r.. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, relingi dachowe, el. reg. reflektory, 
nowy akumulator (gwarancja) i amortyzatory, stan b. dobry, 
- 8.000 zł. Jaroszów, tel. 074/855-80-10.850-82-50 
OPEL KADETT. 1990/91 r., 100 tys. km, 1600 ccm, biały, 
wspomaganie, alum. felgi, kubełkowe fotele, RO, sprowa
dzony w całości, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 6.800 
zł (możliwe raty przez komis). Kępno, tel. 062/781-25-19, 
0602/26-90-03
OPEL KADETT. 1990/91 r.. 160 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, stan b. dobry, ABS, szyberdach, kubełko
we fotele, • 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-34-04 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzv|jowy, RO, stan b. dobry, - 8.900 zł. Legnica, tel. 
0502/54*80-69
OPEL KADETT. 1990/91 r., 160 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadw., el. 
reg. świateł, hak, zadbany - 8 500 zł lub zamienię, z  dopłatą, 
na Ford Escort 1993/94 - do 16 000 zł. ścinawka Średnia, 
tel. 074/871-56-26
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 1400 ccm, granatowy, 
ABS, el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, szyberdach, 
kpi. kół, radio Kenwood, - 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/08-32-24
OPEL KADETT, 1990/94 r., 131 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony, zadbany, oryg. RO, nowy akumulator (gwaran
cja), przegląd do 04.2002 r., katalizator, • 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 784-55-25,0504/93-94-33 
OPEL KADETT CABRIO, 1990/97 r. do małych poprawek 
lakierniczych, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 0502/67-14-20 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 159 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, 
szyberdach, immobilizer, centr. zamek, hak, w kraju od 2 
mies, - 9.500 zł. Lubom ierz, tel. 075/783-36-94, 
0603/87-91-52
OPEL KADETT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, czerwony. 
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka lakierowane, RO Opel + 4 
głośniki, po przeglądzie, - 9.300 zł lub zamienię na droższy. 
Mieroszów, tel. 074/880-12-46 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic, 5-biego
wy. szyberdach, alarm, RO, obrotomierz, 3-drzwiowy, nowy 
akumulator, pasek rozrządu i opony, zadbany, stan techniczny 
b. dobry, - 9.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-15-45 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 1600 ccm. bordowy meta
lic, szyberdach, katalizator, centr. zamek, wspomaganie, ra
dio, hak, weluroWa tapicerka, w kraju od 4 dni, - 9.200 zł. 
Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07

OPEL KADETT, 1991 r., 86 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, szyberdach, wspomaganie, -10.000 zfcGóra, 
tel. 065/543-33-02
OPEL KADETT SED Ą łM 99 i-r. ','1 l5  tys. km, 1400 ccm. 
wtrysk, czerwony, radioodtwarzacz oryginalny, I właściciel, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, możliwość sprzedaży 
na rat# - 10.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 
0502/54-74-94
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, jasny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, opony 
zimowe, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, stan dobry,'
10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/54-76-78
O PEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. do
bry, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-41 
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy. stan b. dobry, kpi. dokumentacja, •
10.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/42-49-96
O PEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, bez 
wypadku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75

O  O PEL  KADETT, 1991 r., 1400 ccm, grafitowy me
ta lic, 5-drzwiowy, sprowadzony w ca łości, I wła
ś c ic ie l, rad iood tw arzacz, w y łączn ik  zapłonu, 
nowy ukł. wydechowy, akumulator, paski, zadba
ny, s ta n  b. dob ry , - 8.900 zł. L u b in , te l. 
076/846-95-64,0601/79-97-87 84013071

OPEL KADETT, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
garażowany, zadbany, II właściciel, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, spoiler, bez wypad
ku, nowy ukł. hamulcowy i wydechowy, nowy pasek rozrzą
du, aparat zapłonu, zawieszenie, świece, olej, sonda i inne, 
-10.300 zł. Oleśnica, tel. 071/798-15-28 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, 3-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach, ABS, - 2.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-82 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czer
wony, możl. raty, - 8.900 zł. Prusice, tel. 071/312-63-41, 
071/312-53-41
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RO, 
sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, stan dobry, -
8.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-53.0609/42-37-49 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, zadbany, • 8.500 zł. Strzegom, tel. 0602/49-49-20 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 102 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, książka ser
wisowa, nowe opony, akumulator, serwisowany, stan b. do- 
bry, -10.000 zł. Śrem, tel. 061/283-81-28,0502/81-76-07 
OPEL KADETT, 1991 r., 107 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, 
sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, obrotomierz, spo
iler, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 9.400 zł. Wro
cław. tel. 784-60-98.0602/52-39-04 
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
biały, katalizator, nowy akumulator i ukł. wydechowy, RM, 
stan techn. dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-51-76, 
0605/09-62-23
OPEL KADETT E, 1991/01 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, .Beauty*, RM Opel, 5-drzwiowy, reg. reflek
tory, welurowa tapicerka, immobilizer, centralny zamek, ob
rotomierz, fabryczny szyberdach, dzielone siedzenia, reg. 
wys. mocowania pasów, przegląd do 03.2002 r., regulowany 
fotel kierowcy, - 10.800 zł. Dębno Lubuskie, tel. 
095/769-02-32,0602/42-50-06 
OPEL KADETT SEDAN. 1991/96 r., 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, 3 światło 
.Stop*, RO, - 8.500 zł lub zamienię na Poloneza Trucka, 1600, 
1900 ccm, do 10.000. Jaroszów, tel. 074/855-82-53 
OPEL KADETT GSi, 1991/96 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo-* 
ny, katalizator, hak, ABS, szyberdach 2-funkcyjny, kubełko
we fotele, dzielona tylna kanapa, alum. felgi + kpi. kół zimo
wych, ospoilerowany, atrakc. wygląd, - 9.000 zł lub zamie
nię, pilne. Jacek Haber, 58-400 Kamienna Góra, ul. Skło
dowskiej 5/1
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski, sprowadzony w całości, • 14.500 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14
OPEL MANTA, 1980 r., 164 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
metalic, stan dobry, 2-drzwiowy, 4-biegowy, automatic, szy
berdach, nie zarejestrowany, kupiony z urzędu celnego, kpi. 
dokumentacja, • 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/47-29-24 
OPEL MANTA, 1982 r., 160 tys. km; 1300 ccm, benzyna, 
antracytowy, .na chodzie*, rej. do 17.11.2001 r, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-88-65
OPEL MONZA, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, dużo elektr. dodatków, zadbany, stan ide
alny, • 8.500 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-76-62 

O  O PEL OMEGA, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, beżowy, stan dobry, nowy układ wyde
chowy, nowe sprzęgło, zadbane wnętrze, radio z 
panelem, nowe teleskopy, w ciągłej eksploata
cji, pełna dokumentacja, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/74-03-95 02020181

OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, - 7.900 zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-00-19 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, serwo, ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyber
dach, RO, na białych tablicach - 1.200 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0605/58-33-77
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/88 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, blokada skrzyni biegów, inst. gazowa, dzie
lona tylna kanapa, dużo nowych części, stan dobry, - 6.200 
zł. Wójcieszów, tel. 075/751-26-84,0607/35-71-87 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm. benzyna, niebie
ski metalik, relingi. welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, RO, stan techn. i blacharki b. do
bry, • 8.700 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
OPEL OMEGA, 1988 r., 172 tys. km. 2000 ccm, OHC. wtoysk. 
benzyn, fciały, inst. gazowa, ABS, szyberdach, wspomaga

nie, hak, Mul-T-Lock, RO ♦ 6 głośników, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-92-99 po godz. 17,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA. 1988 r., 193 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
szary metalic, centr. zamek, dzielone tylne siedzenia, 
Mul-T-Lock, hak, wspomaganie kier., pompowane tylne za
wieszenie, welurowa tapicerka,. Intercooler, stan silnika i bla
charki bardzo dobry, -10.500 zł lub zamienię na F. Courier. 
Goczałków, tel. 074/855-95-48,0607/54-77-10 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm. benzyna, niebie
ski metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, stan techn. i bla
charski b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
OPEL OMEGA, 1988 r.r 2000 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-33 po godz. 16
OPEL OMEGA, 1989 r., 230 tys. km, 2300 ccm, diesel, srebr
ny, stan b. dobry, wspomaganie, - 9.800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-28 lub 0604/66-22-34 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk OHC, 
ciemny metalic, stan b. dobry, szyberdach, aluminiowe felgi,

welurowa tapicerka, nowe opony, oryginalne radio Opel + 4 
głośniki, hak, - 8.300 zł lub zamienię na BMW 524 TD z lat 
1987-88, w tej cenie. Cieszków, tel. 071/384-82-34, 
0607/50-22-32
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
automatic, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamiana. Sieradz, 
tel. 043/829-17-65,0603/35-65-64 
OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 11.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-92-44
OPEL OMEGA, 1990 r., 210 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
inst. gazowa, sprowadzony w całości, stan dobry, po prze
glądzie, - 9.600 zł. Świdnica, tel. 074/852-00-04 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/91 r., 125 tys. km. 2960 ccm. 
kólor wiśniowy metalic, w kraju od dwóch lat, oryg. relingi, 
ABS, wspomaganie kierownicy, komputer, siatka, dodatko
we lusterka boczne, roleta, pompowane zawieszenie, el. 
otwierane szyby tył i przód, szyberdach, klimatyzacja, el. 
podgrzewane lusterka-, radio, - 11.500 zł. Legnica, tel. 
0602/25-00-48
OPEL OMEGA, 1990/96 r., 215 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, granatowy metalic, inst. gazowa, el. podgrzewa
ne lusterka, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 10.500 zł. 
Lubin, tel. 0601/40-56-74
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk ABS, wspomaganie, szyberdach, alarm, oznakowa
ny, RM Kenwood, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, I właści
cie l w kraju, • 11.000 zł. Lubin, tel. 076/842-19-35, 
071/787-36-51 Wrocław, 0608/21-16-88 
OPEL OMEGA, 1991 r. el. reg. lusterka, ABS. - 10.000 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-26-76
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, wiśnio
wy, sprowadzony w 1995 r.. wspomaganie, immobilizer, 
alarm, 2 piloty, RO stereo, kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa, • 12.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
OPEL OMEGA GL, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, beżowy metalic, wspomaganie, ABS, RO, szyberdach, 
alarm, centr. zamek, ęl. reg. lusterka i reflektory, bez wy
padku, wymienione zawieszenie, - 13.900 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52 
OPEL OMEGA SEDAN, 1991 r., 174 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, bordowy, centr. zamek, alarm na pilota, szyberdach, 
hak, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 16.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-36
OPEL OMEGA, 1991 r., 230 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
granatowy, 104 KM, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, alarm, centralny zamek, 4 zagłówki, hak, nowe turbo, 
nowa pompa, nowy alternator z pompą hamulcową, po wy
mianie oleju i drążków, stan dobry, nie składak, • 8.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-62-59 po godz. 20,0607/73-02-29 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 102 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, Mul-T-Lock, -10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-21-56
OPEL OMEGA. 1991 r., 156 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, kombi, serwo, ABS, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, szyberdach, RO, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, alarm, immobilizer, komplet opon zimowych, stan 
b. dobry, • 12.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/58-53-77 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/92 r., 155 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, relingi dachowe, aluminiowe 
felgi, radioodtwarzacz Blaupunkt, ABS, el. reguł, lusterka, 
szerokie zderzaki, welurowa tapicerka, roleta, klimatyzacja, 
alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, •
11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-53-47 po godz. 17, 
0601/76-55-49
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy metalic, 115 KM, bez wypadku, w 
kraju od 2 dni, alum. felgi, RM, welurowa tapicerka, haloge
ny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w 
całości na kołach, po przeglądzie, - 13.900 zł. Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 128 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, srebrny, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, el. reg. lusterka, radio, welurowa tapicerka, spro
wadzony z Niemiec, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, 
- 11.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-59,0604/85-41-36  ̂
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
el. otw. szyberdach, welur, roleta, relingi, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, 
-13.500 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km. 2300 ccm. 
TDI, biały, webasto, wyposażenie GL, hak, nowe opony i 
akumulator, II właściciel, do sprowadzenia z Niemiec - 3.900 
DEM lub na gotowo -14.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-17, 
0608/74-38-25
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 169 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, alum. felgi, drewno, roleta, relingi dachowe, 
hak,. automatic, • 17.800 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, hak odczepiany, komputer, niklowane elementy, RM

Grundig, książka serwisowa, stan idealny, - 21.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-14-84
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, ABS, wspomaganie, centr. zamek, welur, el. otw. szyber
dach, 2 el. otw. szyby, relingi, halogeny, hak, 5-biegowy, spro
wadzony w całości, bez wypadku, I właściciel w kraju, moż
liwość sprzedaży na raty, • 16.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 3000 ccm, 24V, śliwkowy 
metalic, automatic, inst. gazowa, pełne wyposażenie, -
21.000 zł. Głogów, tel. 0607/33-69-65
OPEL OMEGA KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km. 2000 ccm. czar
ny metalic, ABS, centr. zamek, relingi dachowe, welurowa 
tapicerka, immobilizer, blokada skrzyni biegów, alarm + pi
lot, szyberdach, wspomaganie kier, - 15.000 zł. Wodziczna 
75, gm. Trzcinica, tel. 062/781-55-13 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, sprow. w całości, kpi. 
dokumentacja, cło opłacone, po przeglądzie, nie eksploato
wany w Polsce, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, relingi dachowe, roleta bagażnika, RM, oryg. 
przebieg, I właściciel, stan idealny, -17.500 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/372-47-88
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2500 ccm TDS. automatic, ABS, 
pełne wyposażenie elektr., komputer, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, centr. zamek, immobilizer, welurowa tapicerka. -
35.000 zł. Legnica, tel. 0603/39-19-70
OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km, 2000 ccm. 16V, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, siedzenia podgrzewane i regulowane elektr., kli
matyzacja, automatic, kupiony na mienie, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0604/26-21-66, 
0601/33-90-41
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, im
mobilizer, - 25.000 zł. Bogatynia, tel. 075/648-01-60 
OPEL OMEGA, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, 2 immobilizery, el. reg. 
lusterka, el. reg. fotela, el. otw. szyberdach, hak, centr. za
mek + pilot, wspomaganie, alum. felgi, radioodtwarzacz + 
system głośno mówiący .Nokia”, • 26.000 zł. Kalisz, tel. 
062/757-18-21
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. luster
ka, ABS, wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w 
Polsce, • 32.000 zł. O leśn ica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
kolor grafitowy, klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, immobi
lizer, centr. zamek, pełna dokumentacja, I właściciel w Pol
sce, zdjęcia do wglądu, telefony GSM, • 33.000 zł. Oława, 
tel. 071/303-89-80,0604/85-40-04 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 35.500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, serwo, przegląd 
do 2002 r., stan b. dobry, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/62-91-01
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, granatowy, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, - 26.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-87 
po godz. 18,0605/76-17-29
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r.. 121 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
książka serwisowa, kpi. kluczyków, zdjęcia, sprowadzony w 
całości z Niemiec, stan idealny, możliwe raty, • 33.000 zł lub 
zamienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 075/771-94-52, 
0502/36-22-14
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 103 tys. km, 2000 ccm, czar
ny metalic, limuzyna, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja,' ABS, 
automatic, pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, 
halogeny, centr. zamek, wspomaganie, I właściciel od 96 r., 
zadbany, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię. Świeradów 
Zdrój, teł. 075/781-65-57,0608/63-89-35 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r , 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, bordowy, wersja CD, welurowa tapicerka, ABS, drew
no, 2 pod. powietrzne, RO, el. otw. szyby, szyberdach, kom
puter, alarm, klimatyzacja, I właściciel w kraju, czysty, za
dbany, - 29.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
071/343-72-58
OPEL OMEGA B, 1994/95 r.. 170 tys. km. 2500 ccrti. TDS, 
biały, szyberdach, radio, wspomaganie, centr. zamek, tem
pomat, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, roleta, w kraju 
od 2 dni, bez wypadku, - 29.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 105 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, kpi. 
dokumentacja, pełne wyposażenie elektr., do sprowadznie z 
Niemiec, - 28.000 zł. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elekr, 
- 27.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km. 2500 ccm, TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie oprócz 
skóry, stan idealny, serwisowany, - 29.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-59-02,0604/56-57-15 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, centralny zamek, wspomaganie kierowni
cy, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reg. i podgrz. lusterka, 
webasto, el. reg. fotele, bez wypadku, I właściciel, w kraju 
od pół roku, pełna dokumentacja, • 31.000 zł lub zamienię. 
Unikowice k. Nysy, tel. 077/431-64-29,0604/27-99-38 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1995 r., 79 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna I właściciel w kraju, światła ksenonowe, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 34.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, teł. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 91 tys. km, 2000 ccm wspo
maganie, ABS, 2 pod. powietrzne, dodatki el., immobilizer, 
blokada skrzyni biegów • 31.000 zł lub zamienię na Vana 
95/96 r., terenowy : Opel Frontera (długi) lub Kia Sportage 
do 40.000 zł, zadbany. Wrocław, tel. 071/339-16-06, 
0601/78-05-28
OPEL OMEGA TDS KOMBI, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm 
ABS, ARS, klimatyzacja, automatic, wszystkie el. dodatki, 2 
pod. powietrzne, podgrzewane fotele, immobilizer, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 36.000 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-50-71,0606/98-27-90 .
OPEL OMEGA DIAMOND, 1996 V.. 78 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalik, ABS, klimatyzacja elektron. 
x2 ,2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., RO Opel 
+ CD, kupiony w salonie w Polsce, - 39.900 zł. Adam,., tel. 
0608/55-22-66
OPEL OMEGA B, KOMBI. 1996 r.. 2500 ccm, TDS, biały, 
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS, 2 poduszki 
pow., po kapitalnym remoncie silnika, c. zamek, elektr. otwie
rane szyby, elektr. regulowane lusterka, reflektory i fotele, 
blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, relingi dacho
we, stan idealny, • 38.500 zł. Strzelin, tel. 0604/89-08-67, 
0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Uh 
teroecie pod numerem - AC0217 www.autogielda.com.pl) 
O PEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS, biały, kli
matyzacja, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. powietrzne, po 
remoncie kapitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, stan idealny, - 38.500 
zł. Strzelin, tel. 0604/89-08-67,0607/60-84-00 
O PEL OMEGA B, 1996 r., 86 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr

ny metalic, klimatyzacja el., komputer pokładowy, ABS, po
duszki, pełna wyposażenie elektryczne, welur, radio Car 400,

' alum. felgi + komplet felg aluminiowych z oponami zimowy
mi, garażowany, • 41.000 zł. Legnica, tel. 076/856-41-23, 
0604/20-55-67
OPEL OMEGA B, 1996 r., 184 tyś. km, 2500 ccm. turbo D. 
biały, kombi, wersja CD, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
2 pod. powietrzne, komputer, klimatyzacja, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, zdjęcia do wglądu •
31.000 zł. Grodków, tel. 0602/17-42-99 
OPEL OMEGA KOMBI; 1996 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
złoty metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, 
welurowa tapicerka, roleta, siatka grodziowa, el. reg. sie
dzenia, el. otw. szyby, halogeny, relingi dachowe, komputer, 
termomter zewn., podwójna klimatronic, dodatki w drewnie, 
alum. felgi, szyberdach, - 35.000 zł. Konradowo, gm. Wscho
wa, tel. 065/540-62-22,0607/57-28-97 
OPEL OMEGA, 1996 r., 122 tys. km, 3000 ccm, MV6, zielo
ny, maks. wyposażony, szara skóra, webasto, 2 kpi. kół alum., 
letnie 16", zimowe 15", - 43.000 zł. Leszno, tel. 
0601/76-80-75,065/529-49-55 wieczorem 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 72 tys. km, 2500 ccm, TDS pełne 
wyposażenie oprócz skóry, udokum. pochodzenie, stan b. 
dobry - 42.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-40-24 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 89 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, relingi dachowe, roleta, radioodtwarzacz, 
bez wypadku, • 29.000 zł. Syców, te'l. 062/785-29-14, 
0601/79-75-12
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatro
nic, fotele Recaro, pełne wyposażenie elektr., sprowadzony 
w całości, kompl. dokumentacja, • 38.800 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 074/853-31-10
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie el., kpi. dokumentacja, spro
wadzony w całości, • 38.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 2500 ccm, TD klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, RO, - 35.000 zł. Bogatynia, tel. 075/648-01-60 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 
ccm, V6, biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., immobilizer, centralny zamek, dodatkowe zabezpie
czenia, - 35.500 zł. Bralin, tel. 062/781-27-59 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2500 ccm, V6, srebrny metalic, 
bogata wersja, automatic, • 43.500 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23,0601/70-25-02 
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r., 2000 ccm, biały, w kraju 3 
tygodnie, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, spro
wadzony w całości, - 33.700 zł. Wrocław, tel. 071/781-91-56, 
0601/76-45-06
OPEL OMEGA, 1998 r., 40 tys. km, 2500 ccm, V6, granato
wy metalic, xenony, skóra, klimatronik, automatic, RO, kom
puter, pełne wyposażenie elektr., memory i podgrzewane 
fotele, ABS, ARS, 2 pod. powietrzne, atraklcyjny wygląd 
Kamei, kompl. dokumentacja, I właściciel, zdjęcia przed na
prawą, - 57.000 zł. Leszno, tel. 065/535-05-05; 0602/76-12-10 
OPEL OMEGA, 1998 r., 72 tys. km, benzyna, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, ABS, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, prze
gląd do 2003 r.. stan idealny, el. reg. lusterka, • 55.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/54-73-01

O  O PEL  OM EGA B  KOMBI, 1998/99 r., 35 tys. km, 
2000 ccm , benzyna, biały, ABS , pdduszki pow., 
wspomaganie, centr. zamek z pilotem, im m obili
zer, lampy soczewkowe, el. reg. reflektory, luster
ka, szyby, fotele, RM z  RDS, welurowa tapicerka, 
re lingi dachowe, stan idealny, • 42.500 zł. Kowa
ry, tel. 075/718-25-94, 075/761-49-40 03002061

OPEL OMEGA KOMBI. 1999 r., 37 tys. km. 2000 ccm. ciem
nozielony, pełne wyposażenie, • 59.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-24-80,784-11-06
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, złoty metalic, automa
tic, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szy
berdach, RO Pioneer, alum. felgi, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
OPEL REKORD, 1979 r., 1979 ccm. benzyna, jasnobrązo- 
wy, po remoncie kapitalnym silnika, automatic, alum. felgi, 
centr. zamek, szyberdach, bez wypadku, sprawny, hak, •
1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Długołęka, tel. 
071/315-34-12
OPEL REKORD SEDAN, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, inst. gazowa na gwarancji, 5-biegowy, radio 
Clarion, alum. felgi, opony, opony zimowe z  felgami, weluro
wa tapicerka, stan dobry, zadbany, dużo zapasowych czę
ści. - 2.900 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-89-07 po 
godz. 18
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
szyberdach 2-stopniowy, białe zegary, światła jazdy dzien
nej, RO, hak, stan techn. dobry, przealąd do 10.2001 r. + 
drugi Opel 2000 ccm, cena obu 3.500 zł lub zamienię na 
mniejszy w tej cenie. Żary, tel. 068/375-09-57 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna alarm, el. otw. 
szyby, aluminiowe felgi + części, - 2.500 zł. Chwaliszów, tel. 
074/845-20-51
O PEL REKORD KOMBI. 1982 r.. 250 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, stan b. dobry, zadbany, zagłówki, RO, 
szyberdach. antena, ekonomizer, 5-biegowy, • 4.000 zł. 
Szczytna, tel. 0601/74-60-78
O PEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, brązowy meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, zarejestrowany w kraju, -1.700 
zł. Sulechów, tel. 0605/38-74-03 
O PEL REKORD, 1983 r., E+gaz, srebrny metalic, oryginal
ny lakier, instalacja gazowa, nowe amortyzatory, stan b. do
bry. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-75-48 
O PEL REKORD BERLINA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-54-98
O PEL REKORD, 1983 r.. 2000 ccm, diesel, ciemnozielony. 
5-biegowy, nowy silnik, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-61-19,0608/84-46-03 
O PEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, srebrny, nowszy mo
del, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-72-37 
O PEL REKORD, 1986 r.. 2000 ccm, benzyna inst. gazowa, 
klimatyzacja, do lakierowania, do remontu ukł. hamulcowe
go, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/82-54-76 
O PEL REKORD, 1987 r., 2000 ccm, brązowy metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, hak, RM, ospoilerowany, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry. - 6.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
O PEL REKORD SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk stan b. 
dobry, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, szyberdach, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, zadbany, - 9.500 zł lub zamienię., 
tel. 0600/19-32-12
O PEL SENATOR, 1991 r., 164 tys. km, 3000 ccm, 24V, gra
natowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 18.000 zł. Lubin, 
tel. 0503/93-24-85
OPEL SENATOR, 1991 r., 170 tys. km. 3000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, zadbany, • 13.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64,0606/10-16-21 
O  O PEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, w szystk ie  części, wymiana 
s iln ików , zn iszczone sam ochody z  po lską doku
mentacją, w sprzedaży piękne sam ochody mar
k i O pe l S ena to r, ta n io . D z ie rżo n ió w , te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020211

OPEL SINTRA VAN, 1997 r., 22 tys. km, 2200 ccm. 16V, 
srebrny metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,

HORNET Sp. z o.o. Autoryzowany dealer samochodów Opel 
oferuje do sprzedaży następujące samochody używane:

MODEL ROK KOLOR PRZEBIEG CENA

Nowa Corsa 
Astra Classic

2001
2000

niebieski
srebrny

rabr. nowy ' 
16 tys. km :

32.500 zl 
36.000 zl

Astra n; sedan 2000 . srebrny 29 tys. km 59.900 zł

Astra n  hatchback 2000 czarny 23 tys. km 58.900 zł

Astra n  kombi 
Omega sedan

2000
1998

srebrny
granatowy

fabr. nowy 
; 105 tys, km

51.200 zł 
59.900 zl

| tel. 071/345-79-55
OPOH692

e-mail:www.opel.wroclaw.pl
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BEZPOŚREDNI IMPORTER

E 3 FERODO Va/voIine
O P994187 K U PU JĄ C U NAS NIE PRZEPŁACASZ

E3
MONTAŻ we współpracujących serwisach GRATIS

przykładowe ceny detaliczne (z montażem):

yw GOLF [)l III •
VW GOLF II

marka

VW PASSAT
IPEL KADETT D. E
IPEL KĄDETTE
IPEL ASTRA

tył/przód rocznik

W t 118 zl
119zl
119 zt
24-9 zT

• AMORTYZATORY
- światowa jakość, 2 lata gwarancji
- wszystkie marki zachodnie
■ dla odbiorców prowadzących działalność 
gospodarczą - duże rabaty

• ELEMENTY ZAWIESZEŃ Ę 3
• KLOCKI HAMULCOWE FERODO
- FERODO - to jakość cert. 9001, producent do wyposażenia fabrycznego
_  ■ l f M E e A D i A  - haki, bagażniki, pokrowce i inne AA tel./fax 336-29-21
W  A I V u Ł 5 U n l A  - najbogatsza oferta w mieście___________ Wrocław, ul. Źegiestowska 3

m i r

- końcówki, drążki, łożyska, wahacze, sworznie 

■ szczęki, tarcze, cylinderki
■ 0 “ 071/336-20-95, -96

3 poduszki powietrzna, radioodtwarzacz, centr. zamek + pi
lot, alum. felgi, obrotowe fotele, stan b. dobry, • 49.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
OPEL TIGRA, 1995 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, el. otw. 

/szyby, 2 pod. powietrzne, spoiler, dodatkowe światło .stop*, 
wspomaganie kier., alum. felgi, kompakt Clarion, kpi. opon 
zimowych i letnich, serwisowany, I właściciel w kraju, - 22.000 
zł. Nysa. tel. 077/431-00-74,0601/56-55-60 
OPEL TIGRA, 1997 r., 40 tys. km, czerwony, stan idealny, - 
27.000 zł. Wrocław, tel. 0502/04-39-66 
OPEL TIGRA. 1997/98 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, czar
ny, Ecotec, el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, skó
rzana tapicerka, poduszka pow., alum. felgi, skórzana kie
rownica, RO, - 30.000 zł lub zamienię na Audi 80 B4. Opole, 
tel. 077/461-74-44
OPEL TIGRA, 1998/99 r.. 46 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECO
TEC, perłowogranatowy, klimatyzacja, poduszka pow., wspo
maganie. centr. zamek, el. otw. szyby, RM + 4 głośniki, ha
logeny, alum. felgi, stan b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Radzowice, tel. 062/785-92-15 
OPEL VECTRA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
bez wypadku, stan dobry, - 14.000 zł. Łomnica, tei. 
0609/63-46-19
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, - 9.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-69-41 
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, radio, - 11.200 zł. Głogów, tel. 
076/834-63-56
OPEL YECTRA GSL, 1989 r., 155 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, wtrysk, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, c$ntr. 
zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, reg. kierownica, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, el. otw. szyby przednie, -10.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-46 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 137 tys. km. 1800 ccm, 
złoty metalic, wspomaganie kier., nowe opony, po wymianie 
hamulców, stan b. dobry, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-46-30

O  O PEL  VECTRA, 1989 r., 2000 ccm , szary metalic, 
ABS , wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87019371

OPEL VECTRA GLS SEDAN. 1990 r., 220 tys. km, kolor 
wiśniowy metalic, el. reg. lusterka, centr. zamek, • 11.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-18-50 lub 0604/27-40-71 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, 16V, 190 KM. 
grafitowy metalic, kubełkowe fotele, szyberdach, wspoma
ganie, centr. zamek, fabryczny alarm, alum. felgi, poszerzo
ny, obniżony, RO Sony + 6 głośników, ukł. wydechowy Re- 
mus, el. reg. lusterka, komputer, drewniane wykończenia, 
ABS, stan idealny, -16.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-12-09 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm centr. zamek, alarm * 
pilot, katalizator, el. otw. szyby, światła, RO + głośniki i inne, 
- 12.000 zł. Brzeg, tel: 077/416-44-94 po godz. 17, 
0606/47-38-52
OPEL VECTRA. 1990 r„ 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyberdach, spoiler tylny, dzielone tylne siedzenia, eko
nomiczny, katalizator, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/847-50-14 
OPEL VECTRA, 1990 r., 147 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, wspomaganie, alarm, centr. zamek, 
szyberdach, 136 KM, RO Opel, 6 głośników, - 12.500 zł. 
Skarbimierz, tel. 077/411-37-01 
OPEL VECTRA, 1990/91 r.. 155 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, dzielona tylna kanapa, RO, bez wypadku, I właściciel, 
atrakc. wygląd. - 14.200 zł. Borek. tel. 065/571-64-81. 
0603/39-80-97
OPEL VECTRA SEDAN. 1990/91 r„ 140 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szy

by i szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, kubełkowe fotele, oclony w całości, zarejestrowa
ny, częściowo skorodowany, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
OPEL VECTRA GT, 1990/97 r., 170 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek,., 
alarm + pilot, szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, czerwo
ne zegary, nowe: amortyzatory, sprężyny i hamulce, stan 
akumulatora dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 351-22-78 
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflek
tory, reguł. wys. mocowania pasów, RM Panasonic, dzielo
ne tylne siedzenia, halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oclony 
w całości, bez wypadku, kpi*, dokumentacja, -11.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-45-84,0502/98-74-59 
OPEL VECTRA, 1991 r., 200 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
dodatkowo 4 opony letnie, RO, alarm, centr. zamek, - 8.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/57-18-92 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, i, szary metalic, stan b. 
dobry, sprowadzę z Niemiec, - 9.500 zł. G linka, tel. 
065/611-21-39
OPEL VECTRA, 1991 r., 250 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
stan dobry, komplet kół, - 8.000 zl. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/33-00-74
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, centr. zamek, szyberdach, dzielona tylna kanapa,
-12.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-7.4 
OPEL VECTRA GL, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy, 
szyberdach, el. otwierane szyby, centralny zamek, weluro
wa tapicerka, RM, 6 głośników, • 12.800 zł. Oława, tel. 
071/303-27-00
OPEL VECTRA, 1991 r., 136 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, • 11.500 zł. Pławin, tel. 0606/62-57-85 
OPEL VECTRA, 1991 r., 151 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor perłowy, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 
RO. • 11.900 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
OPEL VECTRA, 1991 r., 115 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, RO, szyberdach, wspomaganie kier, • 11.700 
zł lub zamienię na VW Golfa, (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL VECTRA, 1991 r., 126 tys. km. bordowy. RO, -10.800 
zł. Syców. tel. 062/785-35-92
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, I właściciel w kra
ju, garażowany, zadbany, kompl. kół zimowych, atrakcyjny 
wygląd, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-51-77, 
0501/06-50-68
OPEL YECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna doku
mentacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwa
rzacz + 6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 
0603/84-99-70
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 165 tys. km, 1700 ccm, 
diesel/zielony metalic, kupiony w salonie, hak, amortyzato
ry na gwarancji, udokum. pochodzenie, stan dobry, - 14.000 
zł lub zamienię na inny, z dopłatą do 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-16-54
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 135 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, granatowy metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspoma
ganie, stan b. dobry, - 13.700 zł. Wschowa, tel. 
065/540-13-46,0603/25-31-02 
OPEL VECTRA, 1991/92 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, RM, -12.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 
OPEL YECTRA CD, 1991/92 r.. 124 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, sedan, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, oryginalny alarm, hak,

RM, podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, -12.800 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-31-32,0608/77-04-92 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 128 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
perłowografitowy metalic, bez wypadku, sedan, centr. za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, RM, sprowadzony w 
całości na kołach, po przeglądzie, • 13.300 zł. Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL YECTRA, 1991/96 r., 130 tys. km, 2000 ccm. bordo
wy, stan b. dobry, -13.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-95-96 
OPELVECTRA, 1992 r. centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
w kraju od tygodnia, do lakierowania 3 elementy, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 11.000 zł (do uzgodnienia). 
Dzierżoniów, tel. 074/831-37-23 
OPEL YECTRA, 1992 r., 157 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnografitowy metalic, ABS, szyberdach, el. reg. luster
ka, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -14.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-46-22 po godz. 16 
OPEL VECTRA, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, alum. felgi, alarm, centr. 
zamek, szyberdach, szerokie opony, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, zadbany, stan b. dobry, • 12.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-00-08
OPEL YECTRA. 1992 r., 117 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
perłowofioletowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. 
reflektory, RM, po przeglądzie, sprowadzony w całości na 
kołach do Polski, w kraju od 3 dni, -13.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76.0604/26-53-15 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 161 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
biały, automatic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, haloge
ny, hak hol., bez wypadku, garażowany, -11.500 zł lub za
mienię na motocykl Honda CBR 600, Yamaha ZZR 600. 
Rząśnik, gm. Świerzawa, tel. 0603/34-71-57 
OPEL YECTRA GLS, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, złoty metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyber
dach, hak, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, radio Blau
punkt, zagłówki, bez wypadku, stan b. dobry, • 13.000 zł. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-27-39 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czarny, wspomaganie kier., alum. felgi, RO, el. otw.

szyby, centr. zamek + pilot, alarm, -13.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/39-31-39
OPEL VECTRA SEDAN GLS. 1992 r., 139 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, czerwony, zadbany, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, ciemny welur, I właściciel w kraju, -14.500 
zł. Września, tel. 061/436-61-98 
OPEL YECTRA, 1992 r., 160 tys. km, 1700 cćm, diesel, 
srebrny metalic, centr. zamek, welur, alarm, szyberdach, • 
16.500 zł. Kalisz, teł. 062/751-70-41.0608/72-19-97 
OPEL VECTRA, 1992 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS. komputer, szyberdach, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, 
sportowy ukł. wydechowy. - 14.000 zł lub zamienię na die
sla. Kłodzko, tel. 0602/30-76-70 
OPEL VECTRA, 1992 r., .162 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, katalizator, wspomaganie kier., I wła
śc ic ie l, nowy akumulator, - 13.800 zł. Opole, tel. 
077/456-91-99,077/455-57-58 wieczorem 
OPEL YECTRA. 1992/93 r.. 162 tys. km. 2000 ccm. wiśnio
wy, wersja CD Diamond, pełne wyposażenie bez skóry i kli
matyzacji, - 14.000 zł lub zamienię. Świeradów Zdrój, tel. 
0501/26-73-37
OPEL VECTRA A, 1993 r., 103 tys. km. 1600 ccm. niebieski 
metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, -15.800 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Blizanów, tel. 062/751-10-07, 
0601/99-10-28
OPEL VECTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan bardzo dobry, -13.800 zł. Buszyce, tel. 077/412-83-65 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r.. 96 tys. km, 1800 ccm, śliw
kowy metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm ♦ pilot, radio. ABS, bez wypadku, w kraju od 2 dni, • 
15.400 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, -15.300 zł. Leszno, tel. 065/527:12-86 
OPEL VECTRA CD. 1993 r.. 190 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, w kraju od pół roku, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., 
komputer pokładowy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, halogeny, alum. felgi 15" (5 szt.), welurowa tapicer
ka, drewno, 5-drzwiowy, wersja Diamond, • 18.500 zł. Mię
dzylesie, tel. 0607/06-09-27, woj. wałbrzyskie

OPEL VECTRA, 1993 r., 175 tys. km. 1600 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, alarm, centr. zamek, zabezpie
czenie przed porwaniem samochodu, spoiler, kompl. opon 
letnich i zimowych, - 15.500 zł. Środa Ś ląska, tel. 
071/317-36-28
OPEL VECTRA, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, szyberdach, el. reg. lusterka, autoalarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, ABS, RO Sony, centr. zamek, -13.900 
zł. Wołów, tel. 071/389-44-64
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, 4 elementy do lakierowania, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/302-68-81.0603/89-18-49 

O  O PEIrVECTRA , 1993 r., 2500 ccm, V6, błękitny 
metalic, AB S , 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, - 21.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019081

OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 150 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, granatowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
świateł, alum. felgi, stan idealny, - 18.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-15-65
OPEL YECTRA. 1993/94 r., 108 tys. km. 1600 ccm ABS. 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, RO + 4 głośniki, szy
berdach, hak, 2 nowe opony, stan b. dobry, -16.800 zł. Opo
le, tel. 077/442-38-08,0604/55-54-47 
OPEL VECTRA, 1993/95 r., 160 tys. km, 2000 ccm, CD. 
srebrny metalic, bogate wyposażenie, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory oraz 
fotel kierowcy i pasażera, komplet zagłówków, alum. felgi, 
spoiler, -16.000 zł. Wrocław, tel. 788-69-83 
OPEL YECTRA, 1994 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, granato
wy, 5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, 
immobilizer, ABS, - 20.000 zł. Lubin, tel. 0601/93-35-12 
OPEL VECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, wiśniowy. 
metalic, automatic, 2x poduszka pow., elektr. otw. szyby, - 
22.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/45-84-11 
OPEL VECTRA, 1994 r., 90 tys. km. 1600 ccm, GL, ciem
nozielony metalic, I właściciel, serwisowany, garażowany, bez

paliw o na cały rok

Kup teraz Astrę lub Corsę, a od ce
ny zakupu auta odliczymy średnie 
roczne koszty paliwa: 3 0 0 0  
złotych dla Astry i 2000 złotych 
dla Corsy.

Car Center Wrocław

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu!

Autoserwis DŚ Wrocław ul. Karkonoska 50, tel. 071/3628513,3628529 fax 071/3398688
ul. Muchoborska 7, tel. 071/3585900 fax 3737975 
ul. Legnicka 62, tel 071/3510372 
ul. B. Krzywoustego 250a, tel. 071/3457955, fax 071/3457346

ul. ul. Wrocławska 105, tel. 074/8514093(6), fax 074/8514097 
pl. Magistracki 3a, tel. 074/8433433, fax 074/8433131 

Nowa Ruda ul. Niepodległości 14, tel. 074/8722409, fax 074/8525056
Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 28, tel. 075/6421482, fax 075/6421480
Legnica Rzeszotary, tel./fax 076/8560458, tel. 076/8623771

O szczegóły pytaj w naszym 
salonie.

Hornet 
Euro Auto

Ligęza
Unimo

Wrocław
Świdnica
Wałbrzych

□ P E L 0
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Lubin ul. Scinawska 49, tel./fax 076/8442565
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wypadku, - 17.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-63-58, 
0604/49-41-72
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 2000 ccm. wtrysk 16V, gra
natowy, 5-drzwrowy, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, 
el. szyberdach, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO, 
immobilizer, • 20.300 zł. Lubin, tel. 0601^3-35-12 
OPEL VECTRA, 1994 r., 123 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
2  pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, hak, szklany szyberdach, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, - 19.800 zł. Nysa, tel. 077/433-71-69 po 
godz. 20,0600/53-80-63
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, wszyst
kie el. dodatki, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, immobir 
lizer, alarm, halogeny, oznakowany, szyberdach, alum. felgi, 
drewniane dodatki, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan, • 23.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-29-70,0601/28-50-59 
OPEL VECTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, GL. ciem
nozielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, garażo
wany, serwisowany, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, 
alarm, RO Philips, -19.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-63-58, 
0604/49-41-72
OPELVECTRAA, 1995 r.. 1600 ccm, bordowy metalic, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, - 19.000 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Blizanów, tel. 062/751-10-07, 
0601/99-10-28
OPEL VECTRA SEDAN. 1995 r., 88 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, perłowowiśniowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, hak, katalizator, RM, ter
mometr zewn., welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
stan techn. b. dobry, w kraju od 2 lat, - 22.200 zł. Lubin, tel. 
0601/59-55-43
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 86 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, fotele, lusterka 
i zderzaki w kolorze nadwozia, po przeglądzie, - 19.300 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
06Q4/26-53-15
OPEL VECTRA, 1995 r., 103 tys. km, 2000 ccm, srebny 
metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, centr. zamek na 
pilota, szyberdach, elektr. otw. szyby, alum. felgi, tapicerka 
welurowa, tylna kanapa dzielona, zagłówki, butla gazowa 60 
I, • 20.900 zł. Rybnik, tel. 0606/45-33-49 
OPEL VECTRA, 1995 r., 55 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, ABS, - 22.000 
zł. Jarocin, tel. 062/747-27-94 
OPEL VECTRA, 1995 r., 111 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
benzyna, kolor śliwkowy metalic, szyberdach, el. reg. reflek
tory, wspomaganie, podłokietnik, RM, wyłącznik zapłonu, -
15.500 zł. Legnica, tel. 076/855-20-48
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, auto
matic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, welurowa tapicerka, - 17.900 zł. Leszno, tel. 
0605/44-73-47
OPEL VECTRA, 1995 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, I właściciel w Polsce, sprowadzony 
w całości 02.2001 r., bez wypadku, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, pod. powietrz
na, el. wysuwana antena, nowe opony letnie i zimowe, RO, 
termometr, spo iler tylny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-13-41 po godz. 16
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, napi- 
nacze pasów, immobilizer, Mul-T-Lock, atermiczne szyby, 
szyberdach, welurowa tapicerka, termometr zewn., zegar, 
RM, halogeny, kpi. dokumentacja, I właściciel, oznakowany, 
serwisowany, stan b. dobry, • 22.600 zł. Wrocław, tel. 
071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, szary metalic, ku
piony w salonie, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, za
dbany, stan idealny, RO, alarm, - 27.900 zł (możliwe raty lub 
zamiana na tańszy). Dzierżoniów, tel. 074/831-44-39 po 
godz. 19
OPEL VECTRA CD, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, klimatyzacja, skórzana kierownica, drewno, elektr. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat, RO z rds, welurowe 
siedzenia, centalny zamek z pilotem, komputer pokładowy, 
sprowadź, z Niemiec, serwisowany w ASO Opel, stan b. 
dobry, - 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/96-98-65 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 62 tys. km, 1800 ccm, 16V, Eco
tec, atramentowy metalik, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ory
ginalne radio z rds, welurowa tapicerka, pełna dokumenta
cja, I właściciel, - 27.500 zł lub zamienię. Kuźnica Trzcińska, 
tel. 062/781-53-36
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 
16V, kolor grafitowy metalic, ABS. wspomaganie, immobili
zer, alarm, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
RO, reg. kierownica, bez wypadku, garażowany, alum. felgi,
- 30.900 zł. Oleśnica, tel. 071/388-21-60,0602/75-36-90 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 79 tys. km, turbo D, złoty meta
lic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 37.000 zł lub 
zamienię na busa. Wałbrzych, tel. 074/849-58-23
OPEL VECTRA, 1996 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16 V, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, alarm, pilot, centr. zamek, ABS, szy
berdach, 2 pod. powietrzne, RO, serwisowany, - 30.000 zł. 
., gm. Bralin, tel. 062/781-29-89 
OPEL VECTRA B, 1996 r., złoty, pełne wyposażenie, alum. 
felg i, - 29.000 zl. Donaborów, gm. Baranów, tel. 
062/781-01-36
OPEL VECTRA SEDAN. 1996 r.. 69 tys. km. 1600 ccm, 16V 
ECOTEC, srebrny metalic, pełne wyposażenie, 4-drzwiowy,
- 32.800 zł. Kępno, tel. 062/781-01-36
OPEL VECTRA, 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, i, kolor śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie kier., blokada skrzyni biegów, szyberdach, garażo
wany, stan idealny, - 30.000 zł. Koźmin Wlkp., teł. 
062/721-66-45 po godz. 18
O PEL VECTRA B, 1996 r., 132 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, nowe opony i akumulator, stan b. dobry, • 37.000 zł 
lub zamienię na tańszy diesel. Oleśnica, tel. 0607/14-97-55 
OPEL VECTRA B CDX, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, V6, 
zielony metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, kompu
ter, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, skóra, podgrze
wane siedzenia, • 36.500 zł. Ostrów Wielkopolski, teł. 
062/736-60-11
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 1800 ccm, ECOTEC, 
16V, zielony metalic, kupiony w Polsce, bez wypadku, ser
wisowany, garażowany,/kompl. dokumentacja, wspomaga
nie. 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, immobilizer, centr. 
zamek ♦ pilot, szyberdach, oryg. RO, halogeny, blokada 
skrzyni biegów, stan idealny, • 34.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-94-47.0601/27-10-81 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 127 tys. km, 1600 ccm, wtrysk ♦ 
gaz, biały, inst. gazowa, pod. powietrzna, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, radio, - 27.500 zł lub 
zamienię. Radomsko, tel. 044/683-83-77,0608/09-92-31 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 85 tys. km, 1800 ccm, Ecotec, 
grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspoma
ganie, ABS, RO z RDS, centr. zamek, blokada, immobilizer, 
centr. zamek, • 32.000 zł. Radwanice, tel. 076/831-18-00 
OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, V6, czarny 
metalic, obniżony, wykończenia w drewnie, pełne wyposa
żenie, I właściciel, - 41.000 zł. Topola, tel. 074/817-40-18 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 62 tys. km, 1800 ccm, Eco Tec, 
16V, atramentowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, oryg. RO z RDS, welurowa tapi
cerka, wspomaganie kier., kpi. dokumentacja, I właściciel, •
27.500 zł. Trzcinica, tel. 062/781-53-36

OPEL VECTRA B, 1996 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, kolor śliwkowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, 
RO, immobilizer, alarm, • 29.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-30-86
OPEL VECTRA. 1996/97 r., 174 tys.km^OOO ccm, benzy
na, tytanowy metalic, kupiony w salonie, pełna opcja, - 31.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-24-46 
OPEL VECTRA CD, 1997 r„ 85 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
perłowofioletowy, alum. felgi 15*, pełne wyposażenie, 2 pod. 
powietrzne, stan Idealny, - 36.500 zł. Gostyń, tel. 
0603/46-60-45
OPEL VECTRA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, grosz
kowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek + pitot, el. otw. szyby, immobilizer, - 34.500 zł lub 
zamienię na diesla. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-67 po 
godz. 16,0606/58-29-29
OPEL VECTRA, 1997 r.. 83 tys. km. 1800 ccm, 16V, platy
nowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 38.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-25-61,0608/87-41-13 
OPEL VECTRA B SEDAN. 1997 r„ 76 tys. km, 1800 ccm, 
16V, śliwkowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie 
kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podg. 
lusterka, alum. felgi, kpi. opon zimowych, RO z  RDS-em, 
alarm, reg. kierownica i fotel, stan idealny, kupiony w Pol
sce, II właściciel, • 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/784-55-77
OPEL VECTRA, 1997 r., 108 tys. km, 1800 ccm. fioletowy 
metalic, ABS, 2x poduszka pow., elektr. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, wspomaganie, regulowana wysokość 
fotela kierowcy, regulowana kolumna kierownicy, alarm, cen
tralny zamek, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-39 
O PEL VECTRA B. 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemT 
nografitowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, relingi dachowe, - 34.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-80-24
O PEL VECTRA KOMBI. 1997 r.. 55 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, elektryka, - 35.900 
zł lub zamienię na mniejszy. Kępno, tel. 062/782-40-89, 
0601/15^37-59
OPEL VECTRA B, 1997 r., 62 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowożółty, z salonu, centr. zamek, ABS, immobilizer, kom
puter, wspomaganie. - 30.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-47-81 
OPEL VECTRA B, 1997 r.. 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, sza
firowy metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, aluminiowe felgi, klimatyzacja, poduszka po
wietrzna, ABS, RM, stan b. dobry, • 32.000 zł. Oława, tel. 
071/313-46-46 po godz. 17
OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, czarny metalic, ABS, 
el: reg. lusterka, alum. felgi, • 33.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-69-37
OPEL VECTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona w salonie, I właściciel, • 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89.0503/84-39-17 
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r., 124 tys. km. 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, ABS, wspo
maganie kier, • 32.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-96-61 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r„ 132 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby, halo
geny, wspomaganie, alarm, I właściciel, serwisowany, •
27.000 zł. Wrocław, tel. 0605/19-52-62 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 62 tys. km. 1800 ccm. 
perłowogranatowy, zawieszenie i alum. felgi Irmscher, pełne 
wyposażenie, - 38.500 zł. Kępno, tel. 0603/76-58-22 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 69 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, ABS, TC, klimatyzacja, wspomaga
nie, wszystkie el. dodatki, 4 pod. powietrzne, napinacze, tem
pomat, komputer, RM Opel sterowany w kierownicy + 8 gło
śników, centr. zamek + pilot, immobilizer, alarm, relingi da
chowe, halogeny, książka serwisowa, alum. felgi, - 39.000 
zł. Opole, tel. 0608/50-96-92
OPEL VECTRA B, 1997/98 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., im
mobilizer, alarm, 4 poduszki pow., alum. felgi, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, - 35.500 zł lub zamienię na samo
chód z silnikiem o poj. do 1100 ccm. Wrocław, tel. 

,071/362-62-31
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 
czarny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, alum. fel
gi, RO Philips, halogeny, relingi dachowe, blokada skrzyni 
biegów, inst. telefoniczna, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-39-21
OPEL VECTRA KOMBI B, 1998 r., 71 tys. km, 1994 ccm. 
srebrny metalik, wersja CD, klimatronic, • 44.000 zł. Lubin, 
tel. 0601/77-70:90
OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, TDI, 16VI rejestracja w 
1999 r., I właściciel w kraju, ABS. alum. felgi, komputer, 4 
poduszki pow., pełne wyposażenie el., klimatyzacja, • 48.000 
zł lub zam ienię na d iesla do 25.000 zł. Brzeg, tel. 
077/433-77-16

O  OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., srebrny metąlic, 
wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, aluminio
we felgi, centralny zamek + pilot, pełne wyposa
żenie elektryczne, 4 poduszki powietrzne, relin
gi dachowe, radio sterowane w kierownicy, kom
puter, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, 
- 39.000 zł. Lwówek Śląski, tei. 0606/25-43-28 
84013501

O PEL VECTRA B, SEDAN, 1998 r., 2000 ccm, 16V, wtrysk, 
granatowy metalic, inst. gazowa, alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, alarm, centr. zamek, ABS, TC, RM + 8 głośników, el. 
otw. szyby, - 42.000 zł. Mąkoszyce, tel. 062/731-69-68 
O PEL VECTRA, 1998 r., 35tys. km, 1800 ccm, 16V, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz skóry, spoiler tylny, alum. 
felgi, garażowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 42.000 zł 
lub zamienię na Peugeota 406, z 1998/99 r.. Wrocław, tel. 
0608/31-12-40
OPEL VECTRA B, 1998 r., 83 tyś. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, reg. kie
rownica, auto alarm, blokada skrzyni biegów, - 38.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/355-61-19,0608/84-46-03 

O  OPEL VECTRA B SEDAN, 1998/99 r., 1600 ccm, 
16V ecotec, złoty metalic, klimatyzacja, ABS, 4 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie 
kier., 5 zagłówków, regulowana kierownica, cen
tralny zamek t  pilot, immobilizer, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, w cenie cło, - 35.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-30-39, 0604/75-06-57 
84013441

OPEL VECTRA, 1999 r., 35 tys. km, biały, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, kupiony w salonie, aluminiowe felgi, RO 
rds. - 48.500 zł. Legnica, tel. 0606/58-36-35 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
biały, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie w Polsce, książka serwisowa, • 48.000 
zł lub zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/862-15-72, 
0604/78-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem • AG0189 www.autogielda.com.pl)
O  O PEL  VECTR A  SEDAN, 1999/00 r. klimatronic, 

nowy model, aluminiowe felgi, centralny zamek,

el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radio, 
track control, I w łaścicie l, pełna dokumentacja, -
43.000 zł. W a rtow ice  42, te l. 076/818-98-25 
84013321

OPEL ZAFIRA, 2000 r., 55 tys. km, diesel, srebrny, 4x po
duszka pow., ABS, klimatyzacja, centralny zamek, wspoma
ganie, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, radio CD, komputer 
pokładowy, 7-miejscowy, - 69.000 zł. Września, tel. 
061/436-45-13
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 1600 ccm, 16V Ecotec, czarny me
talic, wersja Elegance, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., radio ze sterowaniem w kie
rownicy i telefonem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, żalu
zja w bagażniku, import z Niemiec, • 59.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-19-35,0605/46-65-65,0604/21-17-42

0  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 
samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w inter- 
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Bel
gii. Kilka tysięcy aut do obejrzenia. Fachowa po
moc. INFORMACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01023001

PEUGEOT 106 XN, 1992/93 r., 1000 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie w Polsce, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74
PEUGEOT 106, 1993 r., 93 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm + pilot, RO, nowy akumulator, za
dbany, -12.300 zł. Wrocław, tel. 788-18-14,0605/45-53-46 
PEUGEOT 106,1995 r., 121 tys. km, 1500 ccm, diesel, czar
ny, I właściciel, w kraju od 1998 r., hak, RO, stan b. dobry, 
3-drzwiowy, - 16.000 zł. Głogów, tel. 076/834-56-08 
PEUGEOT 106,1996 r., 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, zabezpieczenie antykra- 
dzieżowe, - 15.000 zł. Września, tel. 0502/96-58-58 
PEUGEOT 106, 1996 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-01 
PEUGEOT 106, 1996 r., 66 tys. km, 1000 ccm, niebieski

PEUGEOT 3P
1 WARSZTAT - 800-17M ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88
SKLEP - 8S#-17M ul. Kośc iuszk i 181

tel. 071/372 46 58 
s  O POOI326 ^

metalic, immobilizer, szyberdach, alarm, radioodtwarzacz, -
15.900 zł. Turek, tel. 0600/23-53-42 
PEUGEOT 106,1997 r., 49 tys. km, 954 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, poduszka pow., 3-drzwiowy, tylne szyby uchyla
ne, niebieska tapicerka, zegary, zderzaki w kolorze nadwo
zia, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -19.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-19-33
PEUGEOT 106 XR SEDAN, 1997 r., 63 tys. km, 1124 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, stan b. dobry, blokada zapłonu, 2 
pod. powietrzne, radio, centr. zamek, alarm, 3-drzwiowy, tylne 
szyby uchylne, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, 
garażowany, sprowadzony w całości, - 19.000 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-28-25,0604/66-34-78 
PEUGEOT 106,1998 r., 41 tys. km, 1100 ccm, zielony me
talic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, techn. spraw
ny, kpi. dokumentacja, nabywca zwolniony z podatku, •
16.500 zł, tel. 043/820-80-18
PEUGEOT 106, 1998 r., 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, immobilizer, obrotomierz, centr. zamek z 
pilotem, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, dzielona kanapa,

M ECH A N IK A  POJAZDOW A! 
N A PR A W A

P E U G E O T
Wrocław, ul. Ożynow a 46 

tel. 339-89-18 o p o o s h s !

RO, blokada zapłonu, wspomaganie, stan idealny, - .19.500 
zł lub zamienię na tańszy. Ostrzeszów, tel. 062/730-34-59 
PEUGEOT 106 COCTAIL, 1999 r., 180 tys, km, 1000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, poduszka powietrzna, 3-drzwio
wy, immobilizer, alarm, radio, książka serwisowa, stan ide
alny, garażowany, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 327-48-61, po 
16
PEUGEOT 205,1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm. kolor wi
śniowy, 5-drzwiowy, zadbany, ekonomiczny, garażowany, 
serwisowany, stan b. dobry, pilne, przegląd do 2002 r., zielo
na karta - 4.500 zł. Bolków, tel. 075/741-34-99 
PEUGEOT 205,1984 r., 1100 ccm, czerwony, ekonomiczny, 
zadbany, 5-drzwiowy, • 5.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-63-02
PEUGEOT 205,1985 r., 170 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-10-72 
PEUGEOT 205 GRD, 1985 r., 1800 ccm, diesel, biały, po 
remoncie kapitalnym nadwozia, nowe łożyska, pompa va- 
cum, amortyzatory i opony, centr. zamek, el. otw. szyby, 
panor, szyberdach, hak, tylna szyba ogrzewana, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO Pioneer, zadbane wnętrze, atrakc. wy
gląd, - 5.900 zł lub zamienię na tańszy. Zgorzelec, tel. 
075/778-70-26
PEUGEOT 205,1986 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, zie
lony metalic, garażowany, hak, RM, 5-drzwiowy, nowy aku
mulator, bez wypadku, szyberdach, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-38-48,071/357-98-52 
PEUGEOT 205,1988 r., 176 tys. km, 1100 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, po wymianie półosi, wahaczy, paska rozrządu i 
napinacza, stan b. dobry, - 6.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-17
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, garażowany, stan b. dobry, • 10.500 zł. Świebodzice, 
tel. 0601/67-21-85
PEUGEOT 205,1991 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby 
uchylane, zadbany, RO Blaupunkt, sprowadzony w całości, 
stan dobry, możliwość rat, - 9.200 zł. Minkowice Oławskie, 
tel. 071/318-61-41
PEUGEOT 205,1991 r., 115 tys. km, diesel po przeglądzie, 
stan dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/82-32-67 
PEUGEOT 205, 1991/92 r., 120 tys. km, kolor kremowy 
metalic, tydzień w kraju, sprow. w całości, centr. zamek, e l. . 
otw. szyby, szyberdach, kubełkowe fotele, RO, - 8.900 zł. 
Lwówek SI., tel. 0608/23-21-88 
PEUGEOT 205,1991/95 r., 93 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, 2-drzwiowy - 7.800 zł lub zamienię na tańszy. Wieru
szów, tel. 062/783-16-89
PEUGEOT 205,1992/96 r., 70 tys. km, 1000 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, szyberdach, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-69-96
PEUGEOT 205,1997/94 r., 1800 ccm, diesel, żółty, - 5.500 
zł. Głogów, tel. 076/835-50-55

PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, reg. kierow
nica! - 29.000 zł lub zamienię na RenaultKangoo. Namy
słów, tel. 077/410-22-33,0606/76-39-76 
PEUGEOT 206,1998 r., 18 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, klimatyzacja, immobilizer, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 2 poduszki powietrz
ne, radioodtwarzacz oryginalny, - 28.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0601/89-21-57
PEUGEOT 206, 1999 r., 35 tys. km. 1100 ccm, niebieski, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, blokada skrz. biegów, 2 pod. powietrzne, radio, 2-drzwio- 
wy, - 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/55-76-29 
PEUGEOT 206, 1999 r., 23 tys. km, 1400 ccm, koralowy, 
ABS, pod. powietrzna, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, nie eksploatowany w kraju, - 30.500 zł 

- lub zam ienię na Fiata C inquecento. Kępno, tel. 
0604/27-82-66
PEUGEOT 206,1999 r., 20 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, stan idealny, • 31.900 zł. Leszno, tel. 
065/529-71-78,0603/84-64-66 
PEUGEOT 206,1999 r„ 26 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, alarm + pilot, wspomaganie, alum. felgi, spoiler, tu- 
ning, RO, atrakc. wygląd, • 34.000 zł. Sośnie , tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74 
PEUGEOT 206 XS, 2000 r.', 8 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposaż, elektryczne, klimatyzacja, reguł, kie
rownica, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, pod. po
wietrzne, 3-drzwiowy, komputer, kompl. dokumentacja, -
33.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-42-41
PEUGEOT 206,2000 r., 1124 ccm, ciemnozielony, 5-drzwio
wy, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby,-reg. kierownica i fotel kierowcy (katapulta), immobili
zer, błotniki w kolorze nadwozia, blokada skrzyni biegów, 
kupiony w salonie, I właściciel, • 34.000 zł. Opole, tel. 
077/458-07-73,0607/43-62-41 
PEUGEOT 206 XS, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie el., wspomaganie i reg. kierow
nicy, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, komputer, poduszka 
pow., 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, - 34.000 zł. Polkowi
ce. tel. 076/845-42-41
PEUGEOT 305,1980 r., 1300 ccm, niebieski, garażowany, 
stan dobry blacharki, stan techn. dobry, stan b. dobry opon, 
- 1.850 zł. Miłkowice, tel. 076/887-10-96 
PEUGEOT 305,1982 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie kapitalnym, - 2.700 zł lub zamienię na Fiata 126p.

, Włodzice Wielkie, tel. 075/784-10-78 
PEUGEOT 305,1984 r., 1500 ccm, benzyna w całości lub 
na części, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0600/17-46-25 
PEUGEOT 306 XN, 1994/96 r., 41 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie kierownicy, immobilizer, szyberdach - 14.000 zł lub za
mienię na mniejszy, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-09-69 
PEUGEOT 306 SR, 1995 r„ 74 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, stan techn. b. dobry, serwisowany, wspomaganie, 
elektr. reg. reflektory, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/39-05-81 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm. bia
ły, el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, • 17.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-57-20,0602/36-61-31 
PEUGEOT 306 XN. 1997 r., 1400 ccm kupiony w salonie, -
19.500 zł lub zamienię na tańszy. Piaski, tel. 0608/25-95-62, 
woj. leszczyńskie
PEUGEOT 306, 1997 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wycieraczki z czujnikiem desz
czu, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RO z RDS + pilot, 2 kpi. 
opon, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-50-09, 
0604/94-97-41
PEUGEOT 306 KOMBI. 1998 r.. 50 tys. km. 1761 ccm, 16V, 
bordowy metalik, zadbany, automatyczna klimatyzacja, 2 
poduszki pow., ABS, welur, elektryczne otwieranie szyb, fel
gi aluminiowe, czujnik deszczu, RO Clarion ster. w kierown., 
komplet nowych opon zimowych, • 32.000 zł. Biała, tel. 
042/717-83-64
PEUGEOT 306, 2000 r., 1400 ccm, i, kolor grafitowy, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie, 5-drzwiowy, garażowany, -
35.000 zł. Gromadka, tel. 076/817-21-11
PEUGEOT 309,1986 r., 1Z2 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, - 5.500 zł. Gubin, tel. 
0605/62-28-98, woj. zielonogórskie 
PEUGEOT 309 GTI, 1987 r., 1600 ccm. biały, I właściciel, 
na białych tablicach • 800 DEM. Tułowice, tel. 077/460-07-23 
PEUGEOT 309,1987 r., 12 tys. km. 1300 ccm, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-21-69 po godz. 17.0603/09-99-05 
PEUGEOT 309.1988 r.. 138 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, hak, 3-drzwiowy, - 6.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-41-32
PEUGEOT 309, 1989/90 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, 2-drzwiowy, • 5.900 zł. O leśn ica, tel. 
071/398-40-23
PEUGEOT 309,1989/94 r., 130 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, 3-drzwiowy, hak, wspomaganie, tylne szyby 
uchylane, nowe opony, stan silnika idealny, ekonomiczny, 
stan b. dobry, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 0606/62-03-46 
PEUGEOT 309, 1990 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, do 
odbioru przy granicy - 1.200 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/736-53-45,0605/13-1049 
PEUGEOT 309,1990 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -
1.500 DEM. Trzebień, tel. 075/736-53-45,0605/13-10-49 
PEUGEOT 309,1990 r., 184 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, bardzo oszczędny, stan dobry, • 8.800 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-1346,0603/25-31-02 
PEUGEOT 309 GR, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm. szary, 
katalizator, immobilizer, 5-drzwiowy, RM, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, - 8.800 zł. Niedźwiedzica, tel. 
074/845-39-17
PEUGEOT 309,1991/95 r., 125 tys. km, 1361 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, bez wypadku, zadbany, 5-drzwio- 
wy, dzielona tylna kanapa, oszczędny, nowy akumulator i 
klocki hamulcowe, nowy RO, odcięcie zapłonu, oznakowa
ny, przegląd do 02.2002 r, • 9.100 zł. Wrocław, tel. 
071/352-61-44,320-87-77
PEUGEOT 309,1992 r., 118 tys. km, 1100 ccm, kolor grafi
towy, alarm, szyberdach, alum. felgi, radio Sony, pokrowce, 
spoiler, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, -13.700 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 0608/65-29-14 
PEUGEOT 309,1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor grafitowy metalic, szyberdach, nowe opony, RO, stan b. 
dobry, • 12.000 zł. Malczyce, tel. 0606/63-95-73 
PEUGEOT 405 GR, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, złoty me
talic, inst. gazowa, ekonomiczny, atrakc. wygląd, w ciągłej 
eksploatacji, • 6.300 zł., tel. 0503/57-37-17 
PEUGEOT 405 SR, 1988 r., 152 tys. km, 1580 ccm, benzy
na, szary metalik, alarm, centralny zamek, elektrycznie 
opuszczane szyby, welur, spoiler ze światłem stop, dzielona 
tylna kanapa, aluminiowe felgi, regulowana kierownica i pasy, 
RO z rds. dodatkowo cztery koła z oponami zimowymi, stan 
bardzo dobry, - 8.950 zł. Lubin, tel. 076/847-62-23 lub 
0602/81-15-76
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po remoncie silnika, hak, RM, pokrowce, atrakc. 
wygląd, - 7.900 zł lub zamienię na Forda Escorta, Audi 80 
B3, inne propozycje. Oława, tel. 071/303-24-12, 
0607/10-37-44
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, granatowy metalik, in

stalacja gazowa, stan idealny, pełne wyposażenie, - 9.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/82-21-29 
PEUGEOT 405,1989 r„ 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, be
żowy metalic, garażowany, w kraju od 4 lat, immobilizer, RO. 
pokrowce, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica. 
stan dobry, -11.300 zł lub zamienię na młodszy, diesel. Strze
gom, tel. 0603/07-71-66,074/858-63-69 po godz. 17 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, za
dbany, garażowany, • 9.800 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0604/78-05-72
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 200 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, inst. gazowa, RO, wspomaganie 
kier., wyposażenie standardowe, - 7.000 zł lub zamienię na 
busa. Opole, tel. 0606/22-2248 
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, wtrysk, grafitowy, pełne 
wyposażenie, - 7.000 zł. Wołów, tel. 071/389-1541 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r„ 1905 ccm, benzyna, wtrysk, 
grafitowy metalic, wspomaganie, katalizator, alarm * pilot, -
7.800 zł w rozliczeniu może być Fiat 126p, po 1996 roku. 
Wrocław, tel. 321-28-39
PEUGEOT 405 MI-16,1989 r., 1900 ccm, biały, wersja spor
towa, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.700 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0606/53-74-95
PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 17 tys. km, 2000 ccm, beżowy 
metalic, katalizator, skórzana tapicerka, elektr. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, po wymianie zawieszenia, przegubów, 
nowy akumulator, automatic, wspomaganie kier, - 8.500 zł. 
Jarnołtów, gm. Otmuchów, tel. 077/439-81-72 
PEUGEOT 405 GR, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, zadbany, bez korozji, hak, I wła
ściciel w Polsce, niepalący, regulowana kierownica, tunel na 
narty, nowe opony, stan techniczny b. dobry, -12.000 zł lub 
zamienię na diesla. Bolesławiec, tel. 075/732-50-53, 
0605/33-3143
PEUGEOT 405,1990 r., 120 tys. km, 1900 ccm, bordowy 
metalic, 4 x 4 ,  centr. zamek, alarm, reg. kierownica, radio, 
welurowa tapicerka, napęd na 4 kola, -10.500 zł lub zamie
nię na busa. Lubin, tel. 076/841-22-10 
PEUGEOT 405,1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. pasy, stan dobry, 
sprowadzony w ca łości, • 10.000 zł. O leśn ica, tel. ^  
071/314-26-99,0602/64-3845 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, - 7.300 z ł , do uzgod.. Wro
cław. tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405 Mi, 1990/96 r., 150 tys. km. 1900 ccm, 16V, 
czerwony, 147 KM, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, centralny za
mek, alarm, nowy układ wydechowy, opony zimowe, pełna 
dokumentacja, garażowany, stan idealny, • 10.200 zł. Wro
cław, tel. 071/336-62-59,0607/73-02-29 
PEUGEOT 405,1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
kupiony w salonie, bagażnik na rowery, 4 opony letnie, • 8.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-19-01 po godz. 20 lub, 
0502/20-21-65
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 170 tys. km, turbo D, biały, 
sedan, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, hak, 5-biegowy, halogeny, obrotomierz, bar
dzo ekonomiczny 51/100 KM, 90 KM, garażowany, stan b. 
dobry, - 15.200 zł. Wrocław, teł. 0603/9149-51 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1900 ccm, 
wtrysk, biały, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -12.000 zł.

PEUGEOT 405,1991/92 r., 160 tys. km, 1400 ccm. szary 
metalic. -10.500 zł. Głogów, tel. 076/8354549 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzy
na. szarozłoty. atrakc. wygląd, spoiler, kubełkowe fotele, RO 
Blaupunkt, hak, elektr. otw. szyby, alarm, centr. zamek, -
10.500 zl. Długołęka, tel. 071/315-23-75 

. PEUGEOT 405,1992 r„ 180 tys. km, 1900 ccm. 16V, czar
ny. ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, we
lurowa tapicerka, reg. kierownica, szyberdach podwójny, RO, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-93-74
PEUGEOT 405 STI, 1993 r.. 98 tys. km, 2000 ccm, benzy- ^  
na. granatowy, skóra, automatic, ABS, wspomaganie, el. otw. £  
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alum. fel- 
gi, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 0607/32-24-10 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm. 
d iesel, biały, centr. zamek, - 14.000 zł. Góra, tel. 
065/543-33-02
PEUGEOT 405 SRI KOMBI, .1993 r., 136 tys. km, 2000 CCm, 
grafitowy metalic, relingi dachowe, wspomaganie, ABS, centr, 
zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterko prawe i szy- ; 
berdach, dodatkowe światło .stop*, -18.000 zł lub zamienię 
na młodszy. Polkowice, tel. 076/845-29-67 
EEUGEOT 405 GL, 1993/94 r.. 120 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, biały, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, bez 
wypadku, zadbany, po przeglądzie, alarm, blokada skrzyni 
biegów, radio, - 21.000 zł. Lutynia k. Wrocławia, tel. 
071/317-12-63,0603/22-23-97 
PEUGEOT 405 GL. 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyn 
na, czerwony, I właściciel, wyprodukowany w Lublinie, RO, 
podgrzewane lusterka, blokada skrzyni biegów, alarm wy
maga naprawy, lakier z małymi odpryskami, - 11.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/84245-55,0604/26-89-73 po południu 
PEUGEOT 406 TDI, 1996 r., 2100 ccm, 12V, biały, pełne 
wyposażenie, skóra, - 35.000 zł. Zachorzew, tel. 
062/736-70-14
PEUGEOT 406,1996/6 r., 166 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, z  salonu, I właściciel, el. otw. szyby i szy
berdach, fotele podgrzewane, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi, jasna tapicerka, bez wypadku, - 32.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0604/37-03-15
PEUGEOT 406 TDI, 1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm. gra
fitowy metalic, I właściciel, klimatyzacja; pełne wyposaże
nie, zadbany, stan b. dobry, • 34.000 zł. Rawicz, tel. 
0607/0945-21 i
PEUGEOT 406 KOMBI. 1997 r„ 2000 ccm, 16V 7 miejsc, ć  
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, bez wypadku, - 38.900 
zł. Leszno, tel. 0601/74-76-57 
PEUGEOT 406, 1997 r., 17 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony, ABS, wspomaganie kier., elektr. otw. szy
by i szyberdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, reg. kie
rownica, elektr. reg. reflektory, zabezpiecz, przed kradzie
żą, podłokietnik w tylnej kanapie, - 28.700 zł. Sława, tel. 
068/356-74-22
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 85 tys. km, 1998 ccm. ciem
nozielony, klimatyzacja, 2 poduszki, radio, ABS, ciężarowy 
uniwersalny, • 34.900 zł. Wrocław, tel. 0601/89-27-38 
PEUGEOT 406,1997 r.. 67 tys. km. 1800 ccm, 16V. zielony 
metalic, w kraju od 07.2000 r., był lekko uszk. lewy błotnik 
(zdjęcia), serwisowany, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-23-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem • AC0208 www.autogielda.com.pl) 
PEUGEO t 406,1997 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, radioodtwarzacz 
+ pilot, halogeny, elektryka, - 31.500 zł lub zamiana na do
stawczy. Kalisz, tel. 062/751-28-15 
O PEUGEOT 406,1997 r., 87 tys. km, 1800 ccm, zie

lony, garażowany, i właściciel, zadbany, bogata 
wersja, opony zimowe gratis, RM Kenwood * 
zmieniacz CD, stan idealny, • 35.200 zł. Lubin, tel. 
0601/74-55-97 84012891

PEUGEOT 406,1997 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 16 V, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy- <f
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by. el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, RO, - 
33.800 zł lub zdmiana. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
PEUGEOT 406 SR, 1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, immobilizer, książka ser
wisowa, kupiony w salonie, kpi. opon zimowych, inst. gazowa 
do zainstalowania, - 33.500 zł lub zamienię na mniejszy. Ka
lisz, tel. 062/764-41-32 po godz. 18,0604/08-36-62 
PEUGEOT 406, 1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, poduszka pow., pef- 
ne wyposażenie elektr., centr. zamek + pilot, alarm, serwiso
wany, książka serwisowa, - 32.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-42-77,0602/63-29-24 
PEUGEOT 406 KOMBI FAMILIARE, 1998 r., 62 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, I,właściciel, kupiony w salonie, RO CD Sony, 2 
komplety'bpon, bez wypadku, serwisowany, - 41.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/76-00-99
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 31 tys. km, 2000 ccm, 16 V, 
perłowogranatowy, automatic, klimatyzacja, ABS, poduszka 
pow., drewno, el. otw. szyby, regulowane światła, centr. za
mek, opony 15", welur, stan idealny, - 37.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
PEUGEOT 406,1998/99 r., 58 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafi
towy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobi
lizer, poduszka pow., klimatyzacja, centralny zamek + pilot, 
welurowa tapicerka, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/384-62-73, 
0606/37-85-49
PEUGEOT 406,1999 r., 78 tys. km, 2000 ccm, B16V, wiśnio
wy metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, ABS, bez 
wypadku, sensor deszczu, sprowadzony, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 36.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-36-25,0606/21-11-47 
PEUGEOT 406 SEDAN, 2000 r., 6 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, wspo
maganie, ABS, • 42.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
PEUGEOT 505,1982 r., błękitny, garażowany, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, nowe szerokie 
opony, stan techn. b. dobry, radio, hak, - 3.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-26-80.0602/68-98-20 
PEUGEOT 505 KOMBI, 1986 r., kolor grafitowy metalic, peł
ny wtrysk, turbo, automatyczna skrzynia, klimatyzacja, elek
trycznie otwierane szyby, centralny zamek, skórzana tapicer
ka, tempomat, relingi dachowe, - 8.000 zł. Jawor, tel. 
0602/44-58-35
PEUGEOT 505 GTD, 1987 r., beżowy metalik, automatyczna 
skrzynia, centralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby, - 
7.000 zł. Jawor, tel. 0602/44-58-35 
PEUGEOT 605 SV, 1990 r., 140 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie elektryczne, cen
tralny zamek z pilotem, ABS, wspomaganie kierownicy, hak, 
drewniane dodatki, RÓ CD Panasonic, garażowany, zadbany, 
stan idealny, -15.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-91-75, 
0600/11-07-08
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/69-85-87
PEUGEOT 605 SRI, 1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, alum. 
felgi, tapicerka skórzana, pełne wypos. el., poduszka powietrz
na, -13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-48-91 
PEUGEOT 605,1991/97 r., 2000 ccm, srebrny metalik, el. 
reg. lusterka, szyby, alarm, instalacja gazowa, hak, wspoma
ganie, nowy przegląd, instalacja radiowa, • 12.400 zł lub za
mienię na tańszy. Jawor, tel. 076/870-37-13 
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z urzę
du skarbowego, klimatyzacja, czarna skórzana tapicerka, peł
ne wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, nie skła
dany, b. zadbany, bez wypadku, • 17.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
0603/32-46-17, 062/730-46-74 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00488 www.autogiel- 
da.com.pl)
PEUGEOT 605,1992 r., 144 tys. km, 2100 ccm, SVTD 12V, 
czarny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, regulo
wana kierownica, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, aluminiowe felgi, skórzana tapicerka, pełna dokumen
tacja, -19.900 zł. Strzelin, tel. 0600/32-69-05 
PEUGEOT 605 SVTD, 1992 r., 140tys. km, 2100 ccm, turbo 
D, wtrysk, 12, czarny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
alum. felgi, skórzana tapicerka, stan b. dobry, - 19.900 zł. 
Wiązów, tel. 0600/32-69-05,0604/23-81-68, woj. wrocławskie 
PEUGEOT 806,1994 r., 115 tys. km. 2000 ccm, kolor grafito
wy metalic, 7-osobowy, ABS, poduszka pow., alum. felgi, ste
rowanie radiem w kierownicy, 2 szyberdachy, zadbany, - 29.500 
zł. .Bielawa, tel. 074/833-44-63 
PEUGEOT 806,1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, perłowobor- 
dowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, nie.rejestrowa- 
ny, 2 tygodnie w kraju, • 31.500 zł. Sieradz, tel. 0603/35-65-64 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, I 
rejestracja 2000 r., na 7 osób, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, ABS, bez skory, - 55.000 zł. Lubin, tel. 076/846-87-72, 
846-70-62

PLYM OUTH
O  PLYMOUTH S E  VAN, 1995 r.( 16V, ciemnozie lo- 

noperłowy, automatic, klimatyzacja, zarejestro
w any ja ko  cię ża row o-osobow y, na 7 o sób , • 
32.000 zł lub zam ienię na osobowy, powyżej 1995 
r.. Lu b in , te l. 076/844-20-93, 076/842-53-72 
84013081

PLYMOUTH BREEZE, 1996 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, au
tomatic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, tem
pomat, RO, immobilizer, katalizator, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-58-48
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996 r., 3300 ccm. kolor 
grafitowy metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, alarm, ciemne szyby, - 51.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/54-08-42
PLYMOUTH GRAND YOYAGER, 1996/97 r., 170 tys. km, 
3000 ccm, V6, bordowy metalic, inst. gazowa, zarejestrowa
ny jako dostawczy, klimatyzacja, automatic, tempomat, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, RO, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, kapitańskie fotele, - 
48.000 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
PLYMOUTH YOYAGER VAN, 1992 r., 170 tys. km, 3000 
ccm, V6 benzyna, niebieski metalic, automatic. poduszka 
pow., reg. kierownica, wspomaganie, el. reguł, fotele, RO 
oryginalne, tempomat, stan dobry -18.500 zł. Lubsko, woj. 
zielonogórskie, tel. 0602/52-19-93

PO LO N EZ
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm po remoncie silnika, części, 
przegląd do 08.05.2001 r, - 800 zł. Św idnica, tel. - 
074/852-54-04 po godz. 20
POLONEZ, 1980 r., 1481 ccm, benzyna, granatowy, inst. 
gazowa, model przejściowy - tył Caro, przegląd do 04.2001 
r., zadbany, stan dobry, - 3.400 zł. Muchów k. Jawora, tel. 
076/870-87-71
POLONEZ, 1980 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, bordo
wy, stan dobry, garażowany, ważny przegląd, I właściciel, - 
2.000 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-05

POLONEZ, 1981 r., 1481 ccm, czerwony, instalacja gazo
wa, -1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-01-23 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, pomarańczowy,, stan.dobry, 
garażowany, po remoncie silnika skrzyni biegów, - 850 zł. 
Nysa, tel. 077/433-75-86
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, seledynowy, stan techniczny 
b. dobry, zadbany, garażowany, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-82,0503/97-67-59 
POLONEZ, 1981 r., seledynowy, zadbany, stan tech, b. do
bry, garażowany, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/848/11-82. 
0503/97-67-59
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, nowy aku
mulator, reg. kierownica, hak, stan dobry, przegląd do
09.2001 r, - 800 zł. Jawor, tel. 076/871-11-36 
POLONEZ, 1983 r„ 149 tys. km, 1500 ccm oryg. lakier, prze
gląd, II właściciel, • 1.290 zł (inst gazowa 680 zł). Dobrzeń 
Wielki, tel. 077/469-59-34, po 20
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, szary, po wymianie amorty
zatorów, aparatu zapłonu, łożysk w kołach, po remoncie ka
pitalnym silnika, stan dobry, - 1.700 zł lub zamienię na Taw- 
riję. Lubin, tel. 076/849-12-41
POLONEZ, 1983 r., czerwony, stan dobry, hak, - 800 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 0608/57-38-92
POLONEZ, 1984 r., 36 tys. km, 1500 ccm po remoncie silni
ka, nowe klocki hamulcowe, szyberdach, sportowe fotele + 
dużo części, • 1.550 zł lub zamienię na Opla Asconę, rozbi
ty, poj. 1.300 ccm. Głębock, tel. 075/761-02-15, 
0604/95-31-34
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, czerwony, karoseria Caro, 
„na chodzie*, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-74 po 
godz. 15
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, biały, nowy rozrusznik, alter
nator, 5-biegowy, zarejestrowany, .na chodzie”, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-71-36,390-95-26 
POLONEZ, 1985 r., 87 tys. km, 1500 ccm, biały, oryg. prze
bieg, stan techn. dobry, hak, halogeny, reg. kierownica, - 
1.100 zł. Świdnica, tel. 0603/59-43-57,074/852-55-51 
POLONEZ, 1985 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor 
groszkowy, po wymianie ukł. wydechowego i hamulców, stan 
silnika b. dobry, do remontu blacharki, bez ważnego prze
glądu, - 400 zł. Lubań, tel. 075/646-35-16 
POLONEZ 125 PN, 1985 r., biały, zarejestrowany ♦ dwa 
komplethe koła i części, - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/82-15-41 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
nowe opony 2 szt., stan silnika i blacharki dobry, 4-biegowy, 
przegląd do 10.2001 r., brak OC, • 650 zł. Starczów, gm. 
Kamieniec Ząbk., tel. 0603/06-20-34 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, oryg. lakier, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, .nosek*, stan b. dobry, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/328-94-63 
POLONEZ, 1986 r., 128 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, 
garażowany, stan dobry, .nosek* przód, • 1.300 zł. Brzezia 
Łąka, tel. 071/314-82-34
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, szyberdach, 
hak, .nosek*, -1.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-20 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, - 1.700 zł. Ple
szew. tel. 0605/27-51-72
POLONEZ. 1986 r.. 66 tys. km, 1500 ccm, biały, RO + 4 
głośniki, welurowa tapicerka, reg. kierownica, przegląd do
06.2001 r„ stan techn. dobry, - 1.800 zł. Rębiszów, tel. 
075/783-94-67
POLONEZ, 1986 r.. 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, aktualny przegląd i OC, oryg. lakier, RM, 
zadbany, - 2.600 zł lub zamienię. Stary Węgliniec, tel. 
075/771-23-97
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 5-biegó- 
wy, plastikowe nadkola, szyberdach, hak, wzmocnienie tyl
ne, resory, bez wypadku, przegląd do 11.2001 r., stan dobry, 
- 850 zł. Bogatynia, tel. 075/773-08-38,0608/26-22-29 
POLONEZ, 1987 r., 94 tys. km, 1600 ccm, szary, stan do
bry, silnik do remontu, opony przednie • stan b. dobry, opony 
tylne • stan dobry, nowe tarcze i klocki ham, - 1.000 zł. Jan- 
kowice WIk., gm. Olszanka, tel. 0608/04-36-96 
POLONEZ, 1987 r., 136 tys. km, 160Ó ccm, czerwony, reg. 
kierownica, szybki z tyłu, hak, stąp dobry, 5-bjegowy, - 1,000 
zf. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-/5 ;
POLONEZ SLE, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary, .no
sek*, szybki, hak, RO, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 
1.700 zł. Głogów, tel. 076/834-81-11,832-21-24 
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, szyberdach, hak, 
.nosek* przód, szybki z tyłu, • 1.800 zł. Góra, tel. 
065/544-17-19,0605/09r40-33 
POLONEZ. 1987 r. karoseria 1992 r.. alarm, halogeny, kom
plet foteli i kanapa dzielona (nowe), plastikowe nadkola, tył 
Caro, stan dobry, • 3.000 zł lub zamienię na busa, Ford Tam- 
sit, Transporter, LT 28. z dopłatą, Jelenia Góra, tel. 
075/642-12-74
POLONEZ, 1987 r„ 20 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, do drobnych poprawek lakierniczych, stan dobry, •
1.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-66-24
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 1481 ccm, biały, mały przebieg, 
stan techn. dobry, opony, stan blacharki i podzespołów do
bry, oryg. lakier, -1.300 zł. Lubin, tel. 076/844-70-75 
POLONEZ, 1988 r., 125 tys. km, 1500 ccm, czerwony, mo
del przejściowy, brak przeglądu i akumulatora, stan dobry, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/383-99-58
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, niebieski, rejestracja do
01.2002 r., nowe sprzęgło, po remoncie silnika w 1997 r., 
blacharka do poprawek, -1.500 zł. Wrocław, tel. 352-90-43, 
0501/33-53-53
POLONEZ, 1988 r., 50 tys. km. 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, stan tech. dobry, inst. gazowa (ważna do 2006 r.), 
welurowa tapicerka, nowe pokrowce, 5-biegowy, • 2.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-65-00 od godz. 18 
POLONEZ, 1988 r.. niebieski, nosek przód, szybki z tyłu, po 
remoncie silnika, drzwi do poprawek, stan dobry, -1.100 zł. 
Mieroszów, tel. 0605/23-65-42, woj. wałbrzyskie 
POLONEZ SLE, 1988 r., 15 tys. km, 1500 ccm, biały, inst. 
gazowa, hak, pokrowce, 2 dodatkowe światła stopu, opony 
w dobrym stanie, stan techn. dobry, po remoncie silnika w 
1999 r, - 2.600 zł. Dariusz Wośkowiak, 58-303 Wałbrzych, 
ul. Niepodległości 215/2
POLONEZ SLE, 1988 r., 100 tys. km,1500 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, drzwi i progi do wymiany, - 600 zł. Wleń, 
tel. 075/713-65-33 .
POLONEZ, 1988 r., czerwony, hak, alarm, nowe opony, stan 
b. dobry, - 1.600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-03-61, 
0602/58-90-32
POLONEZ SLE. 1988/89 r., 40 tys. km. 1500 ccm, czerwo
ny, po wymianie silnika, skrzyni biegów, .nosek* przód, szybki 
z tyłu, wnętrze Caro, bez śladów rdzy, techn. sprawny, w 
ciągłej eksploatacji, zadbany, II właściciel, -1.500 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-39-24,0603/92-82-62 
POLONEZ SLE, 1988/89 r., 1600 ccm model przejściowy, 
garażowany, bez wypadku, oryginalny lakier, II właściciel, 
plastikowe nadkola, przegląd do 02.2002 r, - 2.000 zł. Wro
cław. tel. 071/787-87-74
POLONEZ, 1989 r., 15 tys. km, 1408 ccm, czerwony, model 
przejściowy, brak akumulatora i przeglądu, stan dobry, -1.000 
z ł . .. tel. 071/333-99-58
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna ♦ gaz alarm, RO, 
oznakowany, stan b. dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/88-19-69 po godz. 15 /
POLONEZ, 1989 r., biały, dużo nowych części, nowe opony, 
akumulator, stan dobry, • 1.900 zł. Bielawa, tel. 
074/833-90-26,0606/22-43-23 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm. benzyna + gaz, biały, nowy
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blok, wał i tłoki, lotnicze fotele, 5-biegowy, hak, stan techn. 
idealny, - 2.700 zł. Sobótka, te l. 0603/30-26-89, 
071/346-11-15
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm nosek, tył Caro, nowe opony, 
układ wydechowy i hamulce, - 2.500 zł. Szczodrowice, tel. 
071/392-68-89
POLONEZ, 1989 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna, szary, 
RM, komplet opon zimowych, stan tech. b. dobry, • 1.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-38-62 po godz. 20,0603/58-91-75 
POLONEZ, 1989 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, bez korozji, bez wypadku, I właściciel, garażowa
ny, ważny przegląd, - 3.800 zł do negocjacji. Wrocław, tel. 
355-86-17,0601/74-60-20
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1600 ccm, biały, po remon-
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cie silnika, mało używany, RO, stan dobry, • 1.650 zł. Wro
cław, tel. 0607/08-61-22
POLONEZ, 1989 r„ 1500 ccm, biały, tył Caro, stan dobry, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/302-74-99,0502/40-08-94 
POLONEZ, 1990 r., 89 tys. km. kość słoniowa, stan dobry, 
wymieniony pasek, • 2.600 zł. Świdnica, teł. 0604/56-93-53 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, bordowy, instala
cja gazowa, stan dobry, radio, szyberdach, hak holowniczy, 
-2 .500zł. „ t e l .0607/37-54-81 
POLONEZ SLE, 1990 r.. 53 tys. km. 1500 ccm, granatowy, 
model przejściowy, 5-biegowy, halogeny, 4 głośniki, przegląd 
do 02.2002 r., opłacone OC, zielona karta, • 2.400 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0602/81-76-54
POLONEZ, 1990 r., 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna, bor
dowy, stan dobry, przystosowany do ciągnięcia przyczepy, 
tył Caro. pokrowce, przegląd do 12.2001 r., II właściciel, • 
3.500 zł. Głogów, tel. 076/834-93-29 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, w ciągłej eksplo
atacji. -1.600 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-78-92 
POLONEZ, 1990 r., 80 tys. km. 1500 ccm, wiśniowy, tył Caro, 
stan b. dobry, - 2.700 zł, Kowary, tel. 075/752-35-56 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki i po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, zadba-
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ny, aktualny przegląd i OC, • 2.200 zł. Osieczna, tel. 
065/535-95-97,0601/57-60-80 
POLONEZ, 1990 r., 83 tys. km, bordowy, nowy ukł. hamul
cowy i wydechowy, 5-biegowy, model przejściowy, tył Caro, 
blokada skrzyni biegów, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 
2002 r, - 2.250 zł. Pieszyce, tel. 074/836-50-80 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm', granatowy, .nosek* przód, 
szybki z tyłu, Caro, oryg. lakier, stan b. dobry, • 3.600 zł. 
Świdnica, tel. 0601/67-21-85

O  PO LONEZ 125 PN, 1990 r., 50 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, n ieb ieski, stan dobry, przebieg od no
wości, zadbane wnętrze, hak, oryginalny lakier, 
stan techn. b. dobry, ty ł Caro, • 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 0501/74-03-95 02020201

POLONEZ 125 PN, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, nowy typ
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klamek, tylne lampy i zderzak Caro Plus, sportowa kierowni
ca, klocki hamulcowe Ferodo, akumulator Bosch Silver (2 
lata gwarancji), magnetyzer Maksor, - 2.600 zł. Wrocław, teł. 
0502/96-16-23
POLONEZ, 1990 r., czerwony, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wro
cław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
POLONEZ GLE, 1990 r.. 92 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
złoty metalic, stan dobry, tył caro, inst. gazowa, nowy aku
mulator i tablice, po wymianie oleju i płynów, nowe tarcze i 
klocki hamulcowe, po remoncie silnika, bez przeglądu, szy
berdach, nadkola plastikowe, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-42-34
POLONEZ, 1990 r„ czerwony, model przejściowy, przód .no
sek*, tył Caro, stan silnika, blacharki i lakieru b. dobry, alarm 
♦ 2 piloty, pokrowce, RM + głośniki, ekonomiczny, zadbany, 
garażowany, konserwacja, ważny przegląd i OC, - 1.850 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 88 tyś. km, 1500 ccm, kolor

wiśniowy, nowy ukł. hamulcowy, sprzęgło i ukł. wydechowy, 
stan dobry, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-48-73 
POLONEZ, 1990/91 r., 1500 ccm, granatowy, model przej
ściowy, tył Caro, szyberdach, 5-biegowy, inst. gazowa, stan 
techn. dobry, II właściciel, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/849-30-04 
wieczorem
POLONEZ GLE, 1990/91 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
wyprodukowany w grudniu, inst. gazowa, hak, model przej
ściowy, pasy bezwł. z tyłu, po remoncie kapitalnym silnika i 
blacharki w 99 r., stan i wygląd dobry, przegląd do 05.2001 r, 
- 2.500 zł. Prudnik, tel. 077/43^63-35,0602/73-25-56 
POLONEZ, 1991 r., bordowy, model przejściowy, przód .no
sek*, szybki, tył Caro, stan silnika, blacharki i lakieru b. do
bry, 5-biegowy, garażowany, zadbany, konserwacja, alarm + 
pilot, RM + głośniki, przegląd do 29.11.2001 r, • 1.850 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ SLE, 1991 r., 126 tys. km, benzyna, kolor wi
śniowy, szyberdach, alum. felgi, nowy akumulator, sprawny, 
-1.100 zł. Wrocław, tel. 071/787-28-67 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, I właściciel, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, nowe opony, hak, konserwacja, bez wypadku i korozji, 
zadbany, stan b. dobry, • 9.200 zł. Nysa, tel. 0604/84-28-09 
POLONEZ ATU, 1996 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

biały, alarm, centr. zamek, alum. felgi, blokada skrzyni bie- 
gów, el. wtrysk, katalizator, RO, I właściciel, garażowany, • 
11.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-06-65 
POLONEZ ATU, 1996 r., 38 tys. km, metalic, I właściciel, 
immobilizer, garażowany, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/327-90-03 w godz. 9-16
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, -11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz. 20 
POLONEZ ATU. 1997 r., 111 tys. km, szmaragdowy, stan 
techniczny dobry, alarm, wspomaganie, • 8.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-49-99 .
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r., 45 tys. km. 1600 ccm, zielo
ny metalic, opony zimowe na felgach, zadbany, przegląd do 
2002 r., I właściciel, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-17-43 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 95 tys. km. 1600 ccm, ben

zyna, ciemnozłoty metalic, I w łaściciel, immobilizer, 
Mul-T-Lock, oznakowany, magnetyzer, owiewki, konserwa
cja, nowe amortyzatory, tłumiki, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/94-89-84
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 31 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, garażowany, I właściciel, alarm, blokada skrzyni 
biegów, bez wypadku, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-45-36 po godz. 19
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1998/99 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
seledynowy metalic, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
kompl. dokumentacja, książka serwisowa, do poprawek la
kierniczych, • 10.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-05-83, 
0601/82-95-42
POLONEZ ATU PLUS. 1999 r., 70 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, immobilizer, wspomaganie kier., reg. kie
rownica, -14.000 zł lub zamienię. Bralin, tel. 062/781-25-55, 
0604/82-40-80
POLONEZ CARO, 1988/92 r., 1500 ccm, benzyna, granato
wy, po wymianie karoserii w 1992 r. w Polmozbycie (faktu
ra), 5-biegowy, stan dobry, zadbane wnętrze, ważny prze
gląd, oryg. lakier, - 1.990 zł. Wrocław, tel. 350-31-99 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, bordowy, insL gazo
wa, garażowany, zadbany, szyberdach, • 4.200 zł lub zamie
nię na diesla, z dopłatą. Kowary, tel. 075/761-41-54, 
0504/93-84-20
POLONEZ CARO. 1991 r., 78 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
hak, RO, po przeglądzie, zadbany, stan b. dobry • 3.500 zł. 
Oława, woj. wrocławskie, tel. 0603/23-17-24 
POLONEZ CARO. 1991 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski, inst. gazowa, RM, szyberdach, nowe klocki i tarcze ha
mulcowe. • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/52-52-77 
POLONEZ CARO, 1991 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, instal. gazowa, stan b. dobry - 3.600 zł. Wro
cław. tel. 0501/46-69-61.071/353-67-15 
POLONEZ CARO, 1992 r.. 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
jasnoczerwony, alum. felgi, centr. zamek, okrągłe zegary, 
hak, poszerzone osie, hamulce i tylny most Lucas, zderzaki, 
listwy, lusterka i progi w kolorze nadwozia, stan b. dobry, 
ciemne szyby, - 6.600 zł. Osiecznica, tel. 075/732-12-81 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
alarm + pilot, otwierany dach, osłony progów, nowe opony, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, - 3.800 zł. Świdnica, teł. 
074/851-21-72
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 
5-biegowy, radio, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-49-02 po 
godz. 20
POLONEZ CARO, 1992 r., 112 tys. km, 1500 ccm, benzyna 
+ gaz, szary metalic, 5-biegowy, RM, techn. sprawny, • 2.500 
zł. Dobrzeń Wielki, tel. 077/469-66-81 
POLONEZ CARO, 1992 r., 96 tys. km, 1500 ccm, GLE, gra
natowy, bez wypadku, nowy akumulator, nowe opony, RO, - 
3.700 zł. Głogów, tel. 076/833-24-18 
POLONEZ CARO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
zadbany, RM, przegląd do 12.2001 r., stan opon i ogólny b. 
dobry, nadkola, dzielona tylna kanapa' garażowany, • 4.000 
zł. Jegłowa, gm. Przeworno, ul. Wł. Sikorskiego 2A 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
szyberdach, aktualny przegląd, • 2.600 zł. Kędzierzyn Koź
le, tel. 0607/03-23-32.077/481-94-18.
POLONEZ CARO, 1992 r., 1578 ccm, brązowy, stan dobry, 
dzielone tylne siedzenia, RO, nowy akumulator, po wymia
nie tarczy sprzęgła i oleju, reg. kierownica, przegląd do 
04.2002 r, - 3.500 zł lub zamienię.'Lubań, tel. 075/722-26-22 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 1600 ccm, benzyna inst. gazo
wa, zadbany, nowe opony, przegląd do 04.2002 r, • 4.000 zł. 
Miłków, tel. 075/761-04-48,0607/05-69-56 
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 137 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, granatowy, oznakowany, hak, alum. felgi, - 6.000 zł 
lub zamienię na Fiata Uno, 1.3 diesel - do 4.000 zł. Mosz- 
czanka, tel. 077/436-06-48
POLONEZ CARO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny, ekonomiczny, RO, reg. kierownica, stan b. dobry, - 
6.300 zł. Wrocław, tel. 342-74-45,0601/15-71-85 
POLONEZ CARO, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, oznakowany, alarm, insL gazowa, hak, nowe 
amortyzatory i akumulator (gwarancja), nowe resory, układ 
wydechowy i hamulcowy, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 329-00-46, 
0605/05-15-97
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, beżowy, I właściciel, 
zadbany, stan b. dobry, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/781-85-14,0501/25-05-96 
POLONEZ CARO, 1992 r., 74 tys. km, 1600 ccrh, granato
wy, inst. gazowa, szyberdach, RO, przegląd do 04.2002 r. - 
3.500 zł. Wrocław, tel. 788-17-61 
POLONEZ CARO, 1992 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, reg. kierownica, alarm + pilot, dzielona 
kanapa, pasy bezwładnościowe, halogeny, odcięcie zapło
nu, oznakowany, nowy akumulator i 2 opony, nowe sprzę
gło. filtry, przegląd do 2002 r.. II właściciel. - 4.300 zł. Wro- 
cław, tel. 0602/79-60-48
POLONEZ CARO, 1992 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, po remoncie, blokada skrzyni biegów, szyberdach, prze
gląd do 03.2002 r, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-48 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm zadbany, stan b. 
dobry, inst. gazowa w kole zapasowym, - 4.500 zł. Żary, tel. 
0502/67-17-61
POLONEZ CARO GLE. 1992 r., 1600 ccm, biały, instal. ga
zowa, RO, halogeny, • 4.500 zł. Żary, tel. 0502/67-17-61 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, biały, zadbany, 
nowe opony, halogeny, RO + głośniki, inst. gazowa, stan b. 
dobry. - 4.500 zł. Żary, tel. 0502/67-17-61 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, centr. za
mek, alarm, reg. kierownica i pasy, po remoncie blacharki i 
silnika, nowe filtry, olej, pasek, stan b. dobry, • 4.500 zł lub 
zamienię. Brzeg, tel. 077/416-92-71.0503/86-81-37 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, platynowy me
talic, RM, poszerzany, instlalacja gazowa, blenda, okrągłe 
zegary, stan b. dobry, - 4.600 zł lub zamienię na inny, (moż
liwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/74-36-52 
POLONEZ CARO GLD, 1993 r., 123 tys. km. 1900 ccm. 
seledynowy metalic, alarm, centralny zamek, alum. Jelgi, • 
7.000 zł. Lubin. tel. 076/847-50-33 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 53 tys. km, 1481 ccm, nie
bieski, centralny zamek + pilot, alarm, - 3.800 zł. Poznań, 
tel. 090/61-09-35
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, beżowy, po kapit. re
moncie silnika, zawieszenia przedniego, po wymianie kloc
ków hamulcowych, tarcz, łożysk, nowy akumulator i pokrow
ce, ważne opłaty, - 3.900 zł. Bolków, tel. 075/741-44-25 
grzecznościowy
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 104 tys. km, 1500 ccm.
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wiśniowy, inst. gazowa, I właściciel, -4.500 zł. Jerzmanowa, 
teł. 076/831-23-81 po godz. 15 
POLONEZ CARO GU, 1993 r., 62 tys. km, 1500 ccm. kolor 
wiśniowy, zadbany, alum. felgi, nowy lakier, • 3.200 zł. Ka
czorów, gm. Bolków, tel. 075/741-21-59 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ćcm, granatowy, 5-biego- 
wy, 5-drzwiowy, stan dobry, możliwe raty, - 3.200 zł. Prusi
ce. tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
POLONEZ CARO, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, instalacja gazowa, przegląd do 04.2002 r., alarm, 
stan b. dobry, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27. 
0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, biały, inst. gazowa, 
oznakowany, alarm, stan dobry, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 
071/316-52-94,0501/55-88-74 
POLONEZ CARO. 1993/94 r.. 102 tys. km, 1500 ccm, szary 
metalic, poszerzony, okrągłe zegary, kubełkowe fotele Inter- 
groclin, RO z RDS-em + 4 głośniki, plastikowe nadkola i pro
gi, do remontu blacharki, nowy akumulator, amortyzatory i

tarcza sprzęgła, inst. gazowa, - 3.800 zł. Przewóz, tel. 
068/375-12-43 wewn. 291,0603/58-71-23 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 98 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ro- 
ver, bordowy; el. otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ pilot, fo
tele Recaro, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/61-14-66 
(ke0094)
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, turkusowy, hak, 
stan dobry, instalacja gazowa na gwarancji. - 6.500 zł. Ka
lisz, tel. 062/735-25-61,0608/87-41-13 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 80 tys. km, bordowy, alarm, 
oryg. lakier, hak, stan b. dobry, • 5.900 zł lub zamienię na 
inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/74-36-52
POLONEZ CARO, 1994 r., 106 tys. km, 1500 ccm, jasno
zielony metalic, alarm + pilot, centralny zamek, elektrycznie 
otwierane przednie szyby, blokada skrzyni biegów, kompl. 
opon zimowych z felgam i, • 4.500 zł. Opole, tel. 
0604/56-76-96,077/474-58-36 
POLONEZ CARO, 1994 r., 53 tys. km, 1500 ccm, kolor wi
śniowy, po remoncie, okrągłe zegary, nowy akumulator, RO,

pokrowce, It właściciel, - 4.500 -zł. Piława Oolna, teł. 
074/837-00-99 po godz. 19
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 38 tys. km. 1500 ccm. zielo
ny metalic, I właściciel, garażowany, nie skorodowany, pla
stikowe nadkola, plastikowe nakładki na progi, dzielona tyl
na kanapa, okrągłe zegary, konserwacja, hamulce Lukasa, 
blokada skrzyni biegów, reguł, kierownica, stan b. dobry, •
8.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-05 - 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 71 tys. km. -15Q0 ccm. GLi. zie
lony, aluminiowe felgi, RM, - 5.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/83-11-45
POLONEZ CARO B, CD, 1994 r.. 131 tys. km. 2000 ccm, 
Ecotec, grafitowy metalic, dużo wyposażenia, automatic. w 
Polsce od 2000 r„ I właściciel, - 3.000 zł lub zamiana na 
tańszy. Góra, tel. 065/543-41-65 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, zielony metalic, 
alarm, Mul-T-Lock, okrągłe zegary, fotele ATU, stan b. do

bry, - 3.800 zł lub zamienię na Opla Kadetta GSi, Forda Escor
ta XR3i. BMW. Legnica, tel. 076/856-43-83.0600/14-31-82 
POLONEZ CARO. 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm. 16V, wi
śniowy, nowy akumulator, nowe amortyzatory i łożyska, alu
miniowe felgi, Mul-T-Lock, regulowana kierownica, dzielona 
tylna kanapa, hak, RO, hamulce Lucas, nowe opony, gara
żowany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Oleśnica, tel. 071/314-54-03 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, niebieski metalic, in
stal. gazowa, centr. zamek, alum. felgi, 2 nowe opony, amor
tyzatory, Mul-T-Lock, garażowany, ważny przegląd, stan 
dobry, - 6.200 zł. Oleśnica, tel. 0501/35-82-42 
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
seledynowy metalic, nowa inst. gazowa, alarm, centralny 
zamek, blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi, radiood
twarzacz, hak, plastikowe nadkola, owiewki szyb, okrągłe 
zegary, nowy akumulator, oznakowany, - 5.400 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-67-37
POLONEZ CARO, 1994 r., 69 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy metalic, centr. zamek, tylny spoiler ♦ trzeci .stop", 
alarm ♦ pilot, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, od

cięcie zapłonu, plastikowe nadkola, okrągłe zegary, RM pa
nel, stan b. dobry • 4.300 zł, pilne. Świdnica, tel. 
074/852-51-38
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, GLE, wiśniowy, alarm, 
el. otw. szyby, nowe klocki, RO, do poprawek blacharskich, -
4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-81. 0604/67-21-81 do 
godz. 17
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 81 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, okrągłe zegary, blokada skrzyni biegów, hak, radio, 
garażowany, zadbany, - 4.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wilkowice, tel. 065/534-11-08 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, 
bez wypadku, dobre opony, stan silnika i blacharki b. dobry, 
- 5.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 114 tys. km. 1400 ccm. 16V, ko
lor morski metalic, silnik Rovera, oznakowany, hak, blokada 
skrzyni biegów, centr. zamek, alum. felgi, spoiler tylny, RO, 
dzielona tylna kanapa, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-28-87 
POLONEZ CARO, 1994 r., 81 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
stalowy metalic, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, hak,

nowe opony, nowy akumulator (gwarancja) • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 324-91-34 do 14,355-43-82 po 16,0603/07-09-44 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 140 tys. km, 1400 ccm, ROVER, 
kolor platynowy, centr. zamek, alum. felgi, alarm, bez wy
padku, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 
POLONEZ CARO GLE. 1994 r.. 59 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, i właściciel, bez wypadku, 
Mul-T-Lock. alarm + pilot Enforcer, alum. felgi, RO. stan b. 
dobry, zadbany, dzielona tylna kanapa - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 789-59-29 po godz. 18,0601/72-62-34 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, bez, 
wypadku, welurowa tapicerka, stan dobry, • 5.500 zł. Wro-* 
cław, tel. 0608/30-37-66,0503/83-92-97 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 85 tys. km. 1600 ccm, kolor 
morski metalic, I właściciel, oznakowany, blokada skrzyni 
biegów, reg. kierownica, stan b. dobry, - 6.100 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-11-78^0604/20^11-12 
POLONEZ CARO, 1994/95 r.. 82 tys. km, 1400 ccm. 16V. 
srebrny metalic, fotele Recaro, alarm, blokada skrzyni bie

gów, aluminiowe felgi, • 9.500-zł lub zamienię na inny lub 
busa... tel. 0606/53-16-23
POLONEZ CARO GLI, 1994/95 r.; 62 tys. km, 1500 ccm. 
wtrysk, szary metalic, oznakowany, RM, blokada skrzyni bie
gów, plastikowe progi i nadkola, okrągłe, białe liczniki, dzie
lona tylna kanapa, reg. kierownica, pokrowce, • 5.700 zł. 
Głogów, tel. 076/832-13^7^'
POLONEZ CARO. 1995.r.. 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ro- 
vęr, zielony metalik, 103'KM, stan idealny, bardzo bogate 
wyposażenie, bezwypadkowy, I właściciel, - 8.900 zł. Kroto
szyn, tel. 0603/87-83-56,062/722-68-20 po 20 
POLONEZ CARO, 1995 r;, 46 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
biały, kubełkowe fotele, 3. światło stop. blacharka do popra
wek. - 4.400 zł:Lubin, tel. 0^06/58-21,7^ .
POLONEZ CARO, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm. zielony 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, immobilizer, blokada skrzy
ni biegów, - 6.000 zł. Opole, tel. 0607/17-3.5-55

POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 70 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, RO, 
plastikowe nakładki na progach, - 7.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
0607/11-80-43,0601/95-53-38,062/730-19-33 
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalik, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, plastikowe na
kładki na progi, - 7.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-19-33. 
0601/95-53-38
POLONEZ CARO, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, biały, in
stalacja gazowa, alarm, halogeny, blokada skrzyni, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/95-08-60 
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
niebieski, alrm, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, 
nakładki na progi, II właściciel, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-20-39
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, szyber
dach, stan b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię na busa, z do
płatą. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm,

zielony metalic, bezwypadkowy, zadbany,.stan techn. i karo
serii b. dobry, instal. gazowa, hak, immobilizer, blokada skrzy
ni, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-56-04 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 86 tys. km. 1600 ccm. kolor 
platynowy metalic, inst. gazowa, bogate wyposażenie, - 8.000 
zł. Baranów, tel. 0603/34-70-69, woj. kaliskie 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, kolor stalowy metalic, inst. gazowa, katalizator, peł
ne wyposażenie, bez wypadku, zadbany, garażowany, - 7.200 
zł. Głogów, tel. 076/834-55-81,0604/06-77-30 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, Mul-T-Lock, oryg. lakier, przegląd do
12.2001 r., opony zimowe, reg. kierownica, dzielona tylna 
kanapa, faktura zakupu, II właściciel, garażowany, stan ide
alny. - 6.100 zł. Głuszyca, tel. 074/845-92-92 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm. czer
wony, stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, inst. gazowa, 
butja 6 0 1, • 7.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/93-14-22 
POLONEZ CARO, 1995 r.. 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, alum. felgi, koła zimowe, blokada skrzypi biegów, 
halogeny, RO, stan b. dobry, • 10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/75-17-58
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 56 tys. km, 1600 ccm. kolor 
wiśniowy, zadbany, oryg. lakier, - 5.200 zł. Kaczorów, gm. 
Bolków, tel. 075/741-21-59
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, blokada skrzyni biegów, • 5.200 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-03-76
POLONEZ CARO, 1995 r„ 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, zielony metalic, bez wypadku, I właściciel, blokada 
skrzyni biegów, alarm, reg. kierownica, centr. zamek, dzie
lona tylna kanapa, alum. felgi, ospoilerowany, - 9.200 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-68-20 po godz. 20.0603/87-83-56 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.t 75 tys. km. 1600 ccm. kolor 
grafitowy metalic, autoalarm, pilot, Mul-T-Lock, I właściciel, 
- 5.600 zł. Legnica, tel. 076/862-21-83.0502/54-80-69 
POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 1600 ccm, wtrysk, beżowy 
metalic, katalizator, blokada skrzyni biegów, garażowany, 
zadbany, - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/854-62-39 po godz. 19 
POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 58 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, model Senator, inst. gazowa, el. otw. szy
by, kubełkowe fotele, odcięcie zapłonu, ospoilerowany w 
kolorze nadwozia, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -
8.700 zł. Lubin. tel. 076/847-20-54 
POLONEZ CARO GLI. 1995 r., 71 tys. km. 1600 ccm. szary 
metalic, katalizator, blokada skrzyni biegów, immobilizer, 
garażowany, nadkola, hak, komplet kół zimowych, oznako
wany, stan b. dobry, • 7.500 zł. Milicz, tel. 071/384-02-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 76 tys. km, 1598 ccm. szary 
metalic, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RO, - 3.050 zł. 
Niechlów, tel. 065/543-56-88,0605/08-10-77 
POLONEZ CARO, 1995 r.. 82 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, immobilizer, blo-v 
kada skrzyni biegów, - 6.000 zł. Opole, tel. 0607/17-35-55 
POLONEZ CARO, 1995 r., 62 tys. km, 1600 ccm, popielaty 
metalic, garażowany, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, nowy akumulator (gwarancja), pokrowce, RO, za
dbany, stan b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Pieńsk, tel. 075/778-55-95
POLONEZ CARO, 1995 r., 6 tys. km, 1600 ccm, GLE, zielo
ny metalic, bez korozji,, bez wypadku, instalacja gazowa, 
konserwowany, centr. zamek, oryg. lakier, RM, - 4.000 zł. 
Skalmierzyce, tel. 062/762-05-05 
POLONEZ CARO GLE. 1995 r„ 1500 ccm, biały. oryg. la
kier. bez wypadku, - 4.100 zł. Sobótka, tel. 071/391-05-06 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, stan b. dobry, inst. gazowa, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, hak, zadbany, - 6.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-56-04
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, centr; zamek, alarm, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-76-51. ,  >
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 53 tys. km, 1500 ccm. an
tracytowy, przegląd do 03.2002 r., bez wypadku, - 6.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-66-74
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, złoty metalic, wspo
maganie, alarm, blokada biegów, opony-zimowe, wnętrze 
zadbane, tećhn. sprawny, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 
0606/14-67-68
POLONEZ CARO ROVER, 1995 r., 51 tys. km, 1400 ccm. 
metalic, 102 KM, I właściciel, bez wypadku, alum. felgi, hak, 
RO, el. otw. szyby, reg. kierownica, stan dobry, - 8.300 zł. 
Wrocław, tel..0601/79-09-75 po 16 
POLONEZ CARO, 1996,r.s 72 tys. km, niebieski, blokada 
skrzyni biegów, stan techniczny dobry, I właściciel, • 75.000 
zl. Świdnica, tel. 074/853-49-99 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, zielony metalic, • 6.900 
zł. Kanyenna,G,óra,te|. 075/744-59-90. . .
POLONEZ CARÓ, 1996 r., 74tysv km, 1600 ccm,benzyna, 
wtrysk, śliwkowy, stan b. dobry, 2 kompl. opon, hamulce 
Lucas, - 6.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/33-05-15 
POLONEZ CARO GLI. 1996 r.. 67 tys. km. 1400 ccm. RO- 
VER, szary metalic. I właściciel, garażowany, RM + 4  koła z 
oponami zimowymi, - 9.000 zł. Je len ia Góra, tel. 
0601/54-36-33
POLONEZ CARO, 1996 r„ 65 tys. km. 1600 ccm. GLi. biały, 
centralny zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 6.700 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, plastikowe nadkola, hamulce Lucas, regulo
wana kierownica, konserwacja, stan b. dobry, alarm ♦ pilot, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-79-90.0602/45-72-29 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm. 
GLI, bordowy metalic, wspomaganie, alarm, RM, - 9.000 zł. 
Brzeg. tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
POLONEZ CARO GLI, 1997 r., 46 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
malinowy metalic, centralny zamek, immobilizer, Dan Lock, 
bez wypadku, stan blacharki i silnika b. dobry, zadbany, nowe 
opony, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 
GLi, zielony metalic, katalizator, wspomaganie, I właściciel, 
RM Kenwood, alarm, oznakowany, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, hamulce Lukas, pokrowce, konserwacja, serwiso
wany, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0600/30-78-02 
POLONEZ CARO, 1997 r., 30 tys. km, 1600 ccm, demno
zielony metalic, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, stan b. 
dobry, • 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/363-67-36 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.,36 tys. km, 1598 ccm, 
GSI, wtrysk, czerwony, I rejestracja w 1999 r., bez wypadku, 
oryg. lakier, zadbany, stan b. dobry, wspomaganie, centr. 
zamek, bez RO, reg. reflektory, mało używany, - 12.500 zł. 
55-140 Bychowo 38, gm. Żmigród 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.. 31 tys. km. 1600 ccm. 
GLi, zielony metalic, garażowany, I właściciel, kupiony w 
salonie, przegląd do 04.2003 r., serwisowany, wspomaganie 
kier., RO, zegarek cyfrowy, stan idealny, • 13.500 zł. Krośni
ce, tel. 071/384-62-25
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r„ 26 tys. km. 1600 ccm, 
GSI, czerwony, I właściciel, konserwacja, oznakowany, bez 
wypadku, alarm, immobilizer, RO, nadkola, wspomaganie 
kier., centr. zamek, serwisowany w salonie, stan b. dobry, -
13.000 zł. Legnica, tel. 076/876-33-52 
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm. 
GSI, bordowy metalic, instal. gazowa, I rej. 02.99 r., alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby, alum. felgi, ga
rażowany, hak, pilne • 14.100 zł. Oleśnica, tel. 399-40-10, 
0602/35-02-90

S t r z e g o m ,  u l .  K o < o i u « ł k l  2 8
Montaż zas ila czy  gazowych do w szystk ich typów aut 

z  siln ikam i benzynowymi - za  gotówkę lub ha raty. 
_________tel. 074/855-25-32, 0-601 858 681

POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 50 tys. km. 1600 ccm. 
MPi, zielony metalic, immobilizer, alarm + 2 piloty, wspoma
ganie, RM z pilotem, inst. gazowa, ekonomiczny, zadbany, 
stan b. dobry. - 12.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16, 
0603/29-53-50
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 18 tys. km. 1600 ccm. 
GSi, srebrny metalic, 1. właściciel, serwisowany, instalacja
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gazowa, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., nad
kola. -17.500 zł. Nysa. tel. 077/435-36-48.0608/87-49-59

O POLONEZ CARO, ATU, PLUS - KUPIĘ. Świebo
dzice, tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
84013471

PO N TlAC
PONTlAC FIERO. 1987 r.. 2500 ccm. GT. czarny, 2-osobo- 
wy, - 20.000 zł lub zamienię na motocykl, może być lekko 
uszkodzony. Środa Ś ląska, tel. 071/317-45-96. 
0603/56-95-29
PONTlAC FIREBIRD, 1988 r.. 280 tys. km. 5000 ccm, ben
zyna, V8, czerwony, dach Targa, el. otw. szyby, wspomaga
nie, klimatyzacja, alum. felgi + felgi stalowe (na zimę), do
datkowo różne częśc i, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-43-pi
PONTlAC FIREBIRD' 1990 r„ 67 tys. km, 3100 ccm. V6. 
żółty, automatic, dach Targa, alum. felgi, klimatyzacja, tem
pomat, pełne wyposażenie eL, welurowa tapicerka, 4 rury 
wydechowe, duży spoiler, wspomaganie, sprowadzony w 
1997 r, - 19.000 z ł lub zam ienię. Twardogóra, tel. 
0605/62-04-23
O PONTlAC FIREBIRD TRANS AM, 1996 r., 59 tys. 
1# • 5m» ccm» 300 KM, czerwony*, wersji euro- 

êjska; automatic, klimatyzacja, RO, ABS, uMad 
kontroli trakcji, pod. powietrzne, zdejmowany 
dach, skóra, immobilizer, alarm, • 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-76-60 01023551

O^PONTIAC FIREBIRD TRANS AM, 1996 r., 59 tys. 
"  km̂ 570§;ccm, czerwony, wersja europejska, 300 

KM, automatic, klimatyzacja, radioodtwarzacz, 
ABS, układ kontroli'trakcji, poduszki powietrz* 
ne, zdejmowany dach, skora, immobilizer, alarm, 
• 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01021011

PONTlAC GRAND PRIX, 1990 r., 62 tys. km, 3100 ccm. V6 
.wtrysk,, bordowy metalic, I właściciel, I rej. w 2001 r., stan 
dobry, automatic, el. otwierane szyby, centralny zamek, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, 142 KM, -
14.000 zł lub zamienię na Renaulta Twingo, Clio albo inne. 
Wrocław, tel. 0607/60-99-42
PONTlAC GRAND PRIX, 1991 r., 3100 ccm, V6. biały, peł
ne wyposażenie oprócz skóry. - 17.000 zł lub zamienię na 
motocykl .ścigacz". Skałka, tel. 071/316-84-57 
PONTlAC LE MANS SEDAN. 1989 r.. 180 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, czerwony metalic, alarm, klimatyzacja, zadba
ny, • 9.000 zl. Warszawa, tel. 0604/93-03-93 
PONTlAC LE MANS. 1990 r.. 1600 ccm. biały, instal. gazo
wa, automatic, klimatyzacja. RO, zimowe opony, • 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-66-89
PONTlAC SUNBIRD, 1992 r., 94 tys. km. 2000 ccm. biały. 
ABS, wspomaganie, klimatyzacja, katalizator, centr. zamek, 
welurowa tapicerka. automatic, alarm, atermiczne szyby, bez 
wypadku, sprowadzony na mienie, garażowany, eksploato
wany przez kobietę, zadbany, • 15.500 zł lub zamienię. Kro
toszyn, tel. 0601/72-45-99
PONTlAC TRANS SPORT. 1990 r., 250 tys. km, 3100 ccm. 
biały, bogate wyposażenie, van, 7 osób, gaz, - 25.000 zł. 
Będzin, tel- 0603/18-94-53. woj. katowickie 
PONTlAC TRANS SPORT. 1991 r., 3100 ccm, benzyna, 
szary metalic, silnik 95 r„ stan dobry, -16.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/31-97-60
PONTlAC TRANS SPORT. 1993 r., 200 tys. km, 2300 ccm, 
16V, bordowy, pełna wersja europejska, ABS, wspomaga
nie, AC, tempomat. RO, oszczędny, od 1994 r. w Polsce, 
bez wypadku, - 29.900 zł. Zduny, tel. 0604/17-81-72, woj. 
kaliskie
PONTlAC TRANS SPORT, 1994/95 r., 170 tys. km, 3800 
ccm, turkusowy metalic, pełne wyposażenie, RO w kierow
nicy, skórzana tapicerka, serwisowany, 7-osobowy, zużycie 
paliwa 91/100 km, - 33.000 zł. Bolków, tel. 075/741-48-65

RENAULT
O AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w inter
necie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do Bel
gii. Kilka tysięcy aut do obejrzenia. Fachowa 
pomoc. INFORMACJA:, tel. 071/393-26-37, 
0601/70-67-46 01023011

RENAULT 11, 1984 r.; 145 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
seledynowy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. za
mek, alum. felgi, • 4.600 zł. Przytoczna, tel. 0603/10-08-54

R E I V I  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  I N S T A L A C J I  G A Z O W Y C H  
DO AUT WTRYSKOWYCH I GAZNI KOWYCH

•  promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrecałw, ul. Opolska 23, tel. 341-67-70

AUTO NA GAZ “ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów
SYSTEMY WTRYSKU GAZU DGI i SGI

X^071
W-w, ul. Nenckiego 164,

071-368-74-86,0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl

raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

1 M O N T A Ż  IN S TA LA C JI G A Z O W Y C H  "
§ A U T O -G A Z -S E R V IC E , OPOLE, ul. Kępska 2, tel. 0-602 72 69 58
 ̂ tel.domowy 077/415-51 -64_____________ HOMOLOGACJA! y

W R O C Ł A W ,  u l .  B r a n i b o r s k a  7 0 / 8 0  
tel. 071/359-30-85, O 601 733 676

s p c i r le o
J E S T E Ś M Y  N A  R Y N K U  O D  7 L A T
M O N TAŻ DO W SZY STK ICH  TY PÓ W  I PO JEM N O ŚCI
R Ó W N IE Ż  N O W E  B E Z  U T R A T Y  G W A R A N C J I, H O M O L O G A C JA , R A TY

RENAULT 11,1985 r.. 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach. atrakcyjny wygląd, przegląd do^fr,
04.2002 r., stan techniczny b. dobry, - 5.000 zł. Opole, t e l . *  
077/464-65-71,0600/31-52-88 
RENAULT 11,1985 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
przegląd do 04.2002 r, - 5.000 zł. Opole, tei. 077/464-65-71. 
0600/31-52-88
RENAULT 11.1987 r., 211 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Przeworno, teł. 
074/810-21-34
RENAULT 11.1988 r. przegląd do 04.2002 r., alum. felgi, -
6.500 zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-87-79 
RENAULT 11,1988 r.. 213 tys/km, 1600 ccm. diesel, nie
bieski metalic, stan idealny, - 6.000 zł. Zielona Góra. tel. 
068/326-63-62
RENAULT 14,1981 r., 1200 ccm, złoty metalic, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, centr. zamek, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, przegląd do 01.2002 r., stan b. dobry, •
3.000 zł lub zamienię na Fiata Regatę. Dzierżoniów, tel. 
074/645-81-11
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r.. 1600 ccm. benzyna, biały. 
insL gazowa, centr. zamek, el. otw. szyby, - 1.800 zl. Ma
niów Wielki, tel. 0606/43-29-74 
RENAULT 19,1989 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, sprowadzony w całości. 5-biegowy, 3-drzwiowy. zderzaki 
w kolorze nadwozia, szyberdach. stan b. dobry, - 7.500 zł.
Opole, tel. 0600/15-89-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km, 1721 ccm, 
wtrysk, bordowy. 73 KM, ABS, wspomaganie, centralny za
mek, elektr. otw. szyby (przód) i reg. lusterka, • 9.900 zł. 
Wrocław, tel. 357-78-28
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 141 tys. km, 1400 ccm, 
ENERGY, srebrny metalic, centr. zamek ♦ pilot el. otw. szy
by. halogeny, alum. felgi, welurowa tapicerka, reguł, fotel kie
rowcy i kierownica, RO ż CD, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-71-86
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 184 tys. km. szary meta
lik, stan dobry, - 8.000 zł. Zawada, tel. 0601/76-83-40, woj. 
zielonogórskie
RENAULT 19,1990 r., 1721 ccm, pertowobordowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, I właściciel, • 8.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-21-83
RENAULT 19 CHAMADE. 1990/96 r., 150 tys. km, 1400 ccm. 
szary, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i fotel 
kierowcy, hak, RO + 4 głośniki, kpi. dokumentacja, - 9.500 zł 
lub zamienię na Fiata Temprę 93/94 r. + dopłata. Bolków, 
tel. 0607/04-00-85
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 120 tys. km. 1400 ccm. 
czerwony, silnik zapasowy, - 9.800 z ł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Blizanów, tel. 062/751-10-07,0601/99-10-28 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm. benzyna, gra
fitowy metalic, inst. gazowa, hak, centr. zamek, wspomaga
nie kier., nie składak. - 9.400 zł lub zamienię na inny (diesel, 
benzyna ♦ gaz), lub uszkodz.. Bolesław iec, tel. 
075/732-84-07,0606/83-07-99 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 137 tys. km. 1400 ccm. 
niebieski metalic, bez wypadku, radio, 5-biegoWy, stan b. 
dobry, do sprowadzenia z Niemiec - 2.400 DEM lub na goto- 
wo 9.200 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 151 tys. km. 1721 ccm. 
złoty metalic.'bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, stan b. dobry, - 9.800 zł. 
Legnica, tel. 0605/12-80-66
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., brązowy, centralny za
mek, elektrycznie otwierane szyby, szyberdach, 5-drzwio
wy, na białych tablicach, - 2.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
0603/20-78-38
RENAULT 19,1991 r., 98 tys. km, 1700 ccm, benzyna, srebr
ny metalik, 5-drzwiowy, oryginalny przebieg, garażowany, 
stan b. dobry, - 9.900 zł. Twardogóra, tel. 071/315-99-36 i. 
315-00-35
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 135 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, granatowy, el. otw. szyby zielone szyby, dzielona ka
napa. obrotomierz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
nie eksploatowany w Polsce, zarejestrowany od tygodnia, j £ a  
bez wypadku, stan idealny, -12.900 zł. Bolesławiec SI., tei. W  
075/734-48-03
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 107 tys. km, 1721 ccm. 
benzyna, jasny metalic, szyberdach, zadbany, na białych 
tablicach-1.700 DEM. Głogów, teł. 076/833-22-15 /
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, - 11.000 zł. Góra, tel. 
065/543-33-02
RENAULT 19 GTR, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
niebieśki metalic, inst. gazowa Lovato, ekonomiczny, 
5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, alarm z  immobilizerem, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, RM, reg. kierownica i fotel, stan tech. b. dobry, atrakc. 
wygląd, - 8.900 zł. Kożuchów, tel. 068/388-92-70 do godz. 17, 
0606/48-06-41
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, złoty metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. 
szyby. 5-drzwiowy, -11.000 zł. Leszno, teł. 0502/16-00-17 
RENAULT 19,1991 r., 101 tys. km, 1721 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, przegląd do 04.2002 r., obrotomierz, -
10.800 zł. Lubin, tel. 076/842-62-78 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, zielony metalic, -10.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-10-03 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, czerwony, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
kupiony w salonie w kraju, RO Sony + 5 głośników, serwiso
wany. oszczędny, stan idealny, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-86-21,0606/64-87-27 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czarny, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, szyberdach, -
8.500 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 150 tys. km. 1400 ccm. $  
czerwony, katalizator, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia,
RM, atrakc. wygląd, stan dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-91-01
RENAULT 19, 1991 r., 1400 ccm, platynowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, spr. w 
całości, stan b. dobry - 9.750 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 071/315-13-47

O RENAULT 19,1991 u  1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87019221

RENAULT 19 CHAMADE. 1991/94 r., 146 tys. km. 1721 ccm, 
srebrny, elektr. otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ pilot, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, halogeny, reg. kierowni
ca i światła, welur. dzielona tylna kanapa, radio, właściciel 
niepalący, -10.500 zł. Słubice, tel. 0605/42-33-37 
RENAULT 19, 1991/96 r., 1700 ccm, benzyna, czarny, 
5-drzwiowy, hatchback, dobrze utrzymany, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05
RENAULT 19,1992 r.. 79 tys. km, 1721 ccm, zielony meta
lic, bez wypadku, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, do sprowadzenia z Niemiec, nowy model - 2.500 DEM 
lub na gotowo 10.200 zl. Legnica, tel. 0605/96-26-56 
RENAULT 19, 1992 r., 120 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe hamulce, po wymianie wszystkich płynów, 
bez wypadku, I właściciel, garażowany, mało eksploatowa
ny w kraju, drugi kpi. opon, stan b. dobry, - 9.800 zł. Pławna, 
gm. Lubomierz, tel. 075/783-37-73 
RENAULT 19,1992 r.a 120 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
czerwień meksykańska, 5-drzwiowy, halogeny, radio, bez
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wypadku, serwisowany, w kraju od miesiąca, - 9.900 żł. Żary, 
lei. 0605/63-32-51 g j j  § g j^
RENAULT 19, 1992 r., 150 tys. T<m,-.1400 ccm, benzyną, * 
szary metalic, • 10.000 zł. Gubin, tel. 068/359-36-68 
RENAULT 19, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor morski, 5-drzwrowy, - 11.250 zł. Legnica, tel. 
0601/88-01-89

O  R EN A U LT  19, 1992 r., 1400 ccm , c z e rw o n y /
4-drzwiowy, sprowadzony w ca łości, w krajtrtjtfcr 
tygodnia, regulowana kierownica, dzieloną ty lna-” 
kanapa, pełna dokumentacja* ,stan b. dobry, •
9.800 zł. Lubin, teL 0605/44-74-00 84013731

RENAULT 19, 1992 r., niebieski metalic, 5-drzwiowy, nie 
eksploatowany w kraju, - 10.800 zł. Św idnica, tel. 
074/858-99-67
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm. - 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 351-19-65 po 18 
RENAULT 19/1992 L  120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, nowy model, ciemne reflektory, el. reg. reflektory, 
el. otwierany szyberdach 2-stopniowy, alarm + 2 piloty, reg. 
kierownica i pasy, oryginalne radio sterowane w kierownicy, 
welurowa tapicerka, I właściciel w kraju, zadbany, -10.300 
zł. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 

O  RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm , bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, bez wy
padku , - 11.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019101

O  RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, bordowy, bez wy
padku, • 10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019231

RENAULT 19 CABRIO, 1992/93 r., 120 tys. km, 180Ó ccm, 
16V, perłowogranatowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, ABS, alum. felgi, centr. zamek, alarm, garażowa
ny, atrakc. wygląd, • 19.500 zł. Głogów, tel. 0502/36-20-43 
RENAULT 19,1992/93 r., 113 tys. km, 1700 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, -10.500 
zł. Jankowice, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT 19,1992/93 r., 113 tys. km, 1700 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, immobilizer, kpi. dokumentacja, • 10.600 
zł. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 120 tys. km, 1400 ccm. 
czerwony, atrakcyjny wygląd, spoiler, alarm, RO, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop’ , dużo 
nowych części, zabezpieczenie dla dzieci, głośniki, reguł, 
pasy, dzielona tylna kanapa, stan idealny, -11.000 zł. Trzeb
nica, tel. 0603/50-48-13 po godz. 18 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 103 tys. km, 1400 ccm, 
zielony metalic, nowy model, katalizator, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, • 10.600 
zł. Żagań. tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r.. 130 tys. km. 1700 ccm. 
diesel, szary metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, dzielona tylna kana
pa, blacharka ocynkowana, sprowadzony w całości, stan 
techn. b. dobry, -14.200 zł. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
RENAULT 19, 1993 r., 132 tys. km elektr. otw. szyby. el. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, pierwszy właściciel w kra
ju. • 13.000 zł. Sulechów, tel. 0683/85-26-76 
RENAULT 19,1993 r., 90 tys. km. 1800 ccm, benzyna, ciem
nozielony, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
klimatyzacja, skórzane fotele, pilot, szyberdach, el. reg. lu
sterka, zagłówki, automatic, Bakara, -15.000 zł. Gubin, tel. 
0606/80-49-73
RENAULT 19,1993 r., 61 tys. km, 1721 ccm, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, szyber
dach, centr. zamek, alarm + pilot, RO + CD, - 15.500 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-76-33 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 190 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, szary metalic, RM, alarm + pilot, blokada skrzyni 
biegów, hak, kupiony w salonie, - 13.000 zł. Nysa, tel. 
0602/45-67-84
RENAULT 19,1993 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, 134.KM, 
lekko uszkodzony, na białych tablicach - 2.300 DEM. Wro
cław, tel. 0504/92-02-43
RENAULT 19,1993 r;, 1500 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, pełne wyposażenie elektryczne, hak holowniczy, -14,000 
zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
RENAULT 19,1993/94 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowosrebrny metalic, 90 KM, bez wypadku, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, nowy model, ei. reg. reflektory, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, halogeny, RM, sprowadzony w 
całości na kołach, po przeglądzie, w kraju od 2 dni, -13.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz; tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
RENAULT 19,1993/94 r., 80 tys. km, 1700 ccm, perłowo- 
bordowy, w kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapi
cerka, RM, halogeny, po przeglądzie w Polsce i w Niem
czech, • 13.900 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
RENAULT 19.1993/95 r.. 1900 ccm. turbo D. fioletowy me
talic, ei. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe 
opony, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku. •
19.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
RENAULT 19,1993/95 r.. 112 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, szyberdach, tyl
na kanapa dzielona, po naprawie ukł. hamulcowego, -11.400 
zł. Radwanice k. Głogowa, tel. 0608/81-22-99 po godz. 15 
RENAULT 19,1994 r., bordowy metalic, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, • 10.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-11-37 
RENAULT 19.1994 r., 81 tys. km, 1700 ccm, czarny meta
lic, poduszka pow., el. otw. szyberdach, RO, dużo innych 
dodatków, wspomaganie, - 13.500 zł. K a lisz, tel. 
062/766-72-05
RENAULT 19 RT, 1994 r., 57 tys. km, 1721 ccm, srebrny 
metiic, 3-drzwiowy, bodate wyposażenie, poduszka powietrz
na, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, podgrzewane 
lusterka, immobilizer, centralny zamek, wielostopniowa re
gulacja foteli, halogeny i wiele innych, - 15.000 zł. Kutno, 
tel. 0603/13-08-88,024/254-00-99 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 1800 ccm, perłowobuteł- 
kowy, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, po
duszka pow., el. otw. szyby, szybterdach, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek + pilot, RM, 
halogeny, kpi. dokumentacja, - 14.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
RENAULT 19 CHAMADE, RT, 1994 r., 105 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, bordowy metalic, centr. zamek, alarm * 2 pilo
ty, blokada skrzyni biegów, oznakowany, wspomaganie, re
guł. fotel kierowcy, poduszka pow., pirotechniczne napina- 
cze pasów, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, - 16.000 zł. ., tel. 
0603/62-16-87
RENAULT 19,1994 r., 88 tys. km, 1700 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, alarm, RO, - 12.500 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 0601/27-64-67 
RENAULT 19, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
niebieski, alum. felgi, sportowe fotele, alarm + pilot, centr. 
zamek, kpi. kół zimowych - 4.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-18-08-32-94
RENAULT 19,1994 r., 77 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, inst. gazowa, poduszka powietrzna, pirotech
niczne napinacze pasów, zadbany, el. otw. szyby i szyber
dach, immobilizer, alarm, alum. felgi, halogeny, RO, możli

wość rał,‘ -^ !^oW ł»J^ą|brzyGh, tel. 074/841-32-78, 
0606/65-25$) '
RENAULT 19, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, purpurowy, katalizator, oznakowany, blokada skrzy
ni biegów, alarm + pilot, książka serwisowa, RO + głośniki, 
el. reg. światła, tylny spoiler, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
14,800 zł lub zamienię na diesla. Wjgcław, teł 321-75-58 

R e n a u l t  19 CHAMADE, 1 99 ?rT T f tys. km, 1800 ccm, 
-bordowymęJ^liGrpotfuśzka pow., radio, wspomaganie, centr.

tamek^piloL immobilizer, - 14.500 zł (zwolnienie z opłaty 
“'skarb.J/Blizanów, tel. 062/751-10-07.0601/99-10-28 

RENAULT 19.1995 r., 84 tys. km. 1721 ccm, zielony meta
lik, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaga
nie, immobilizer, poduszka powietrzna kierowcy, pirotechnicz
ne napinacze pasów, regulowane światła, regulowana kie
rownica, regulowana wysokość foteli, sprowadzony w cało
ści. - 16.500 zł. Legnica, tel. 076/722-40-76 
RENAULT 19 CHAMADE. 1995 r.. 1400 ccm. bordowy me
talic,-kupiony w kraju, centralny zamek, alum. felgi, alarm, 
obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, -15.300 zł. Świd
nica, tel. 0604/19-46-98
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., bordowy metalic, kupio
ny w salonie, alum. felgi, centralny zamek, alarm z odcię
ciem zapłonu, - 15.300 zł. Świdnica, tel. 074/852-21-76 
RENAULT 19 RT, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO Panasonic z 
panelem, poduszka powietrzna, 3-drzwiowy, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, garażowany, kupiony w serwisie w Niem
czech w marcu 2001 r., wspomaganie kierownicy, -14.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-48-99,0605/41-35-08 
RENAULT 20, 1981 r.. 220 tys. km, 1981 ccm, benzyna, 
niebieski, centr. zamek, wspomaganie, przegląd do 08.2001 
r., stan dobry, pilne, * 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-56-22 
RENAULT 21 GTS, 1987 r., benzyna, biały, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, • 5.800 zł. Kę
dzierzyn-Koźle. tel. 077/483-74-66 
RENAULT 21 NEVADA. 1988 r., 1800 ccm, benzyna, sele
dynowy, centr. zamek, na białych tablicach, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/52-77-06
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centr. zamek ♦ pilot, RO, na białych tabli
cach • 1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r., 200 tys. km, 2100 ccm, 
granatowy metalic, garażowany, zadbany, stan b. dobry, 
oszczędny, pakowny, - 8.600 zł; Polanica Zdrój, tel. 
.074/868-11-69
RENAULT 21,1989/90 r., 190 tys. km. 1721 ccm. benzyna,

RENAULT
WARSZTAT • uf. Paczkowska

tel. 071/36913 88
SKLEP - 830-1700 ul. Kośc iuszk i 181

Vv tel. 071/372 46 58
% =  OPOOI327

RENAULT 5,1989 r., 1400 ccm, berizyna, zielony metalic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach, • 2.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-34-95
RENAULT 5 SL, 1989 r., 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
nowy akumulator, klocki, szczęki, linki, bez rdzy, stan dobry, 
- 5.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-20-64 po 18 
RENAULT 5 GTR, 1989/90 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, stan b. dobry, I właściciel w kraju, garażowany, 
alarm, centr. zamek, RO, bagażnik, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-35-21
RENAULT 5,1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, 2-drzwiowy, jasna tapicerka, stan b. dobry, i właściciel, 
na białych tablicach • 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
RENAULT 5,1991 r., niebieski, składak, 5-biegowy, obroto
mierz, • 3.500 zł. Oława, tel. 0602/59-10-73 
RENAULT 5,1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, garażowany, po wymianie ukł. hamulcowego i zespołu 
sprzęgła, - 6.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-71-20, 
090/25-41-83
RENAULT 5,1992 r., 106 tys. km, 1100 ccm, szary metalic, 
RO, 3-drzwiowy, - 8.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-45-23, 
0603/55-07-16
RENAULT 5,1994 r., 120 tys. km. 1400 ccm, benzyna, czar- 

’ ny, stan b. dobry, na białych tablicach -1.200 DEM. Zgorze
lec, tel. 075/771-76-60
RENAULT 9,1982 r., 1400 ccm, czeiwony, stan dobry, nowe 
sprzęgło, dodatkowo komplet opon zimowych, - 3.500 zł. 
Zgorzelec, tel. Q75/778-11-69,0502/54-56-19 
RENAULT 9 TSE, 1983 r., 1400 ccm, zielony metalic, insta
lacja gazowa, elektr. otw. szyby, - 3.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-64-97
RENAULT 9 GTL, 1986 r., 144 tys. km, 1400 ccm, beżowy 
metalic, welurowa tapicerka, 75 KM, kremowe wnętrze, cały 
po lakierowaniu, po przeglądzie, obrotomierz, 5-biegowy,

RENAULT CLIO, 1991 /., .102 tys, km, 1200 ccm, niebieski,. 
5-drzwiowy, stan dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 347-71-11 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1400 ccm, ENERGY, złoty meta
lic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. za- 

’ mek, a laraii automatic, bez wypadku, oclony w całości, • 
Wrocław, tej. 071/341 -4948 

RENAULT CLIO RT, 1991 r., 14Ó0 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek> pilot, ospoilerowany, aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1900 ccm, diesel, czar

ny metalic, szyberdach, 5-biegowy, -12.600 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87019241

O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1900 ccm , d iesel, ko lor 
g ra fitow y  m eta lic , 5-b iegotfy, szybe rdach , •
11.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019341

* O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ko lo r platy
nowy metalic, 5-biegowy, bez wypadku, * 11.900 
z ł lu b  za m ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87019381

RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
klimatyzacja, skóra, el. otw. szyby, alum. felgi, - 13.900 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/643-69-79,0605/29-70-00 
RENAULT CLIO, 1992 r„ 84 tys. km. 1108 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, alarm, oznakowany, po naprawie hamulców i 
przedniego zaw ieszenia, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 
071/336-79-68
RENAULT CLIO, 1992 r., 150 tys. km; 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, zadbany, - 10.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540-23-14,0607/57-28-66 
RENAULT CLIO, 1992 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
• 9.800 z ł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37.
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, ciemnozielo
ny, stan b. dobry, w kraju od 3 mies, -11.800 zł. Legnica, tel. 
076/721-89-79,0605/22-00-92 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1108 ccm, granatowy, 
alarm, zarejestrowany, reg. wys. pasów bezpiecz., składane 
oparcie tylne, oznakowany, • 9.800 zł. O leśnica, teł-. 
071/314-35-95
RENAULT CLIO, 1992 r., 1100 ccm, Pb, biały. 3-drzwiowy,

szary metalic, stan dobry, po wymianie łożysk kół, nowe opo
ny, radio, - 7.300 zł. Legnica, tel. 076/854-56-79 
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 1700 ccm. wtrysk, grafito
wy metalic. el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radio, relingi 
dachowe, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 
wspomaganie, • 12.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/844-5845
RENAULT 21 ALIZE, 1992 r., 120 tys. km. kolor grafitowy, 
klimatyzacja, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielona 
kanapa, centr. zamek, -15.000 zł. Ścinawa, tel. 076/84-3745 
RENAULT 21,1993 r„ 180 tys. km. 2100ccm, turbo D, złoty 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, centr. 
zamek + pilot, -11.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-2240 
RENAULT 21GTX, 1993 r., 95 tys. km, 2165 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 
alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, RO z CD, welurowa ta
picerka, reg. kierownica i fotel, dzielone i składane tylne sie
dzenia, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., blokada skrzyni bie
gów, -12.500 zł. Wrocław, tel. 07.1/344-23-37 
RENAULT 25,1989 r., 2800 ccm. V6. biały, pełne wyposa
żenie, klimatyzacja, instalacja gazowa. • 10.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/64-36-86
RENAULT 4.1980 r., 845 ccm, czerwony, blacharka do ma
łych poprawek, dodatkowo silnik, skrzynia biegów i błotnik 
tylny prawy, 5-drzwiowy, stan dobry, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/30-57-16
RENAULT 4,1985 r., 158 tys. km, 839 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie blacharki, po remoncie zawieszenia, bez 
wypadku, dodatkowo silnik, 4 felgi i nne części. - 3.500 zł. 
Opole, tel. 0504/90-12-06
RENAULT 5, 1980 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, .na chodzie’ , dokumentacja, brak OC, przeglą
du, do poprawek, - 700 zł lub zamienię na motorower Sim
son, kamerę video. Legnica, tel. 076/862-92-78 
RENAULT 5,1985 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, 125 KM, 
alum. felgi, kubełkowe fotele, obniżony, RO, nowy akumula
tor i opony, - 6.200 zł lub zamienię na uszkodzony. Wyszko- 
wice, tel. 0602/59-87-25
RENAULT 5,1986 r.. 1400 ccm, benzyna, 72 KM, srebrny, 
zadbany, garażowany, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, 
aktualny przegląd, - 4.500 zł. Wrocław, tei. 0600/21-05^64 
RENAULT 5,1987 r., 1400 ccm, srebrny metalic, inst. gazo
wa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 7.200 zł lub za
mienię. Prusice, tel. 071/312-6341,071/312-5341 
RENAULT 5,1988 r., 130 tys. km, 1108 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, lotnicze fotele, hak, RM + głośniki, nowe opo
ny, mało używany, stan b. dobry, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-06,345-04-23,0604/26-91-78

nowy akumulator, oryg. przebieg, atrakc. wygląd, - 6.200 zł. 
BrzegTtel. 0502/52-09-54
RENAULT 9 GTD, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 51/100 km, welurowa tapicerka, centr. Za
mek, el. otw. szyby, hak, 4-drzwiowy, szyberdach, blacha 
ocynkowana, przód Renault 11, po przeglądzie, atrakcyjny 
wygląd, - 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-74-65 wieczo
rem, 0603/62-0445
RENAULT 9, 1986 r , 1600 ccm, diesel po kapitalnym re
moncie silnika, - 6.000 zł. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-04-07
RENAULT CLIO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, Wil
liams, czarny metalic, sportowe wyposażenie, alum. felgi, 
el. otw. szyby (zielone), centr. zamek, immobilizer, wspoma- - 
ganię, kubełkowe fotele, RO, kpi. dokumentacja, • 12.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78 
RENAULT CLIO RN, 1991 r., 123 tys. km, 1200 ccm, ciem
nozielony 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. za
mek, szyberdach, stan b. dobry, - 10.000 zł. Góra, tel. 
065/543-3042
RENAULT CLIO, 1991 r., 300 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, halogeny, sportowy ukł. wydechowy, na białych tabli
cach - 3.000 zł. Bolesławiec, teł. 0604/42-54-87 
RENAULT CLIO, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, szyberdach, Centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, 5-drzwio- 
wy, możliwość sprzedaży na raty, - 11,500 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
RENAULT CLIO, 1991 r», 98 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, RO Philips, wy
mieniony pasek rozrządu, rolka napinacża, oleje, filtry i  świe
ce, reguł, zawory, sprowadzony (v całości, bez wypadku,

. zarejestrowany, garażowany, zadbany, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -10.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-54-88 
RENAULT CLIO. 1991 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny metalic, szyberdach, RM, • 12.000 zł. Chojnów, tel. 
076/819-16-41
RENAULT CLIO, 1991 r., 145 tys. km. szary metalic, 
3-drzwiowy, - 8.300 zł. Nysa, tel. 077/433-37-35 
RENAULT CLIO, 1991 r., 52 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, sprowadzony w 
całości, opłacone cło, w kraju od tygodnia,.-12.900 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/31749-74 
RENAULT CLIO. 1991 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, 3-drzwiowy, w kraju od 99 r, • 9.500 zł. Świdnica, tel. 
074/85347-55,0608/16-08-87 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, benzyna stan b. dobry 
• 2.000 DEM. Wałbrzych, tel. 074/66649-62

RM stereo, oznakowany, I właściciel, garażowany, stan b. 
dobry. -12.900 zł. Syców. tel. 0601/72-92-79.062/785-24-64 
RENAULT CLIO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm. bordowy. 
5-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, zadbany, stan techn. 
b. dobry, - 12.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15. 
0501/76-70-59
RENAULT CLIO, 1992 r., 92 tys. km, 1200 ccm. benzyna.
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach, • 9.900 zł. Żary, tel.
068/374-9742,0604/60-38-82
RENAULT CLIO, 1992/96 r., 93 tys. km. 1100 ccm, biały.
3-drzwiowy, I właściciel, - 8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel.
0603/93-60-05
RENAULT CLIO, 1993 r.. 9j0 tys. km, 120Ó ccm,.czerwony. 
5-drzwiowy, alarm, immobilizer; komplet opon zimowych, 
zadbany, serwisowany, bez wypadku, I właściciel, • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-264?
RENAULT CLIO RT, 1993 r., 71 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, niebieski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, welur, dzielona tylna kanapa, halogeny prze- 
ciwmgielne, uchylane,tylne szyby -12.100 zł. Wrocław, tel. 
071/783-26-66
RENAULT CLIO, ̂ 993 r., 1800 ccm, 16V, żółto-czarny, ku
piony w salonie, po tuningu, 150 KM, sportowy ukł. wyde
chowy, obniżony, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, alarm + pilot, komputer, ABŚ, 
centr. zamek, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 0603/53-90-90 
RENAULT CLIO, 1994 r., 82 tys. km, 1200 ccm. niebieski, 
silnik Energy, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, dżojstik do 
RO; halogeny, pełna dokumentacja + książka serwisowa, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 14.900 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/482-20-58,0604/68-3344 
RENAULT CLIO. 1994 r.; 98 tys. km. 1200 ccm, + gaz. nie
bieski, inst. gazowa Levato, ekonomiczny, 5-drzwiowy, centr. 
zamek z pilotem, alarm, immobilizer, RO, kupiony w salonie 
w kraju, bez wypadku, serwisowany, lakierowane zderzaki, 
atrakc. wygląd, stan idealny, • 15.000 zł. Kożuchów, tel. 
068/388-92-70 do godz. 17.0606/48-0641 
RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
inst. gazowa Lovato, b. ekonomiczny, 5-drzwiowy, centr. 
zamek + pilot, alarm * immobilizer, oryg. RM, kupiony w 
salonie w kraju, serwisowany, bez wypadku, stan idealny, 
lakierowane zderzaki, atrakc. wygląd, • 15.200 zł. Kożuchów, 
tel. 068/388-92-70 do godz. 17.0606/48-0641 
RENAULT CLIO. 1994/95 r.. 1200 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, szer. koła, 
alum. pedały, sportowy ukł. wydechowy, bagażnik dachowy, 
dodatkowe światło .stop*, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, RM + 6 głośników, tylne szyby przyciemniane i uchy
lane. -14.000 zł. .. teł. 0606/82-74-98

O ' -RENAULT CUpt 199.5 r„* 1400 ccm.bordowy me
talic, wspomaganie ,:ceftł r* za me k, immobilizer, 
poduszka pow.,. szyberdach, • 16:900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87018961

RENAULT CLIO, 1995/96 r., 1200 ccm, ENERGY, ciemno
zielony metalic, sprowadzony w całości, zadbany, -15.000 
zł. Opole, tel. 0602/11-75-58
RENAULT CLIO! 1995\96 r.. 45 tys. km, 1200 ccm 5-drzwio
wy, szyberdach, RO, blokada skrzyni biegów, zadbany, -
16.500 zł. Opole, tel. 077/474-72-07 
RENAULT CLIO, 1996 r., 99 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
bordowy, 3-drzwiowy, szyberdach, - 14.000 zł. Milicz, tel. 
0608/16-36-72
RENAULT CLIO, 1997 r.. 1200 ccm, czerwony, składak, 
ogrzewanie webasto, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tei. 
325-1848,0502/61-10-53
RENAULT CLIO, 1997 r., 38 tys. km, 1149 ccm, niebieski 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, oryginalny przebieg, serwisowany w Renault, el. 
reg. reflektory, halogeny, 3-drzwiowy, w kraju od 6 miesięcy, 
-19.500 zł. Wrocław, tel. 0502/66-19-57 
RENAULT CLIO II. 1998 r.. 18 tys. km, 1200 ccm, szary 
metalic, i właściciel, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, napincze pasów, 
RM, stereo, 4 CD ♦ pilot, 5-drzwiowy, - 27.900 zł. Syców, 
tel. 062/786-60-05,785-35-03 
RENAULT CLIO II. 1998 r., 58 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, bez wypadku, książka serwisowa, pod. 
powietrzna, centr. zamek z pilotem, alarm, halogeny, 
3-drzwiowy, immobilizer, • 24.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-96-09 po godz.18
RENAULT CLIO, 1998 r.. 19 tys. km. 1200 ccm. E, wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, radioodtwarzacz, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, stan b. dobry, 2 poduszki po
wietrzne, - 21.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-9248
RENAULT CLIO, 1998 r., 56 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, silnik Clio II, el. otwierane szyby, el. reg. reflek
tory, wspomaganie kier., immobilizer, centralny zamek + pi
lot, opony zimowe, - 20.700 zł. Wrocław, tel. 0602/77-92-96 
RENAULT CLIO li, 1998 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, poduszka pow., centr. zamek, halogeny, el. otw. 
szyby, kupiony w salonie, serwisowany, - 24.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/454-91-65 po godz. 20.0607/42-86-12 
RENAULT CLIO li. 1998/99 r.. 22 tys. km, 1400 ccm, kolor 
miodowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by i szyberdach, 4 pod. powietrzne, RO na CD, 3-drzwiowy,
- 23.000 zł. Leszno, tel. 0605/44-7347
RENAULT CLIO II, 1999 r., 13 tys. km;"V400 ccm. RT, nie
bieski metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 
el. reg. świateł, c. zamek ♦ pilot, wspomaganie, reg. kierow
nica, dzielone siedzenia, welur, RM + głośniki, klimatyzacja, 
4 poduszki powietrzne, napinacze pasów, halogeny, obroto
mierz, ABS, stan idealny, - 31.700 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/738-05-86
RENAULT CLIO II. 2000 r.. 13 tys. km. 1200 ccm pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, ks. serwisowa, stan b. 
dobry, 4-drzwiowy - 28.600 zł. Chocianów, tel. 0604/28-12-09 
RENAULT CLIO II, 2006 r.. 12 tys. km. 2000 ccm. niebieski 
metalic, TDi, serwo, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, radio ste
rowane w kierownicy, i właściciel. • 38.300 zł. Syców, tel. 
0601/55-28-50
RENAULT ESPACE, 1986 r., 240 tys. km, 2000 ccm, złoty 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek ♦ pilot, alarm, alumi
niowe felgi, obrotowe fotele, RM, oszczędny, szyberdach, 
ppłna dokumentacja, - 13.200 zł. Bolesław iec, tel. 
0601/16-93-22
RENAULT ESPACE GTX, 1988 r., 240 tys. km, 2200 ccm, 
wtrysk, srebrno-czerwony, bez wypadku, obrotowe fotele, 
ciemne szyby, inst. gazowa, -16.000 zł łub zamienię na tań
szy. do 7.000 zł. Świdnica, tel. 0603/5048-23 
RENAULT ESPACE, 1991/97 r., 210 tys. km. 2000 ocm. 
benzyna, szary metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, RO, • 20.000 zł lub zamienię na Mer
cedesa 190D. do 12.000 zł. Jelenia Góra. teł. 075/767-30-07 
RENAULT ESPACE, 1991/97 r., 230 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, szary metalic, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, - 20.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 190 D, do 12.000 zł, z dopła
tą. Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88 
RENAULT ESPACE, 1993/97 r., 2100 ccm, turbo D, czer
wony, elektr. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, alarm, wspo
maganie kier., relingi dachowe, hak, zarejestrowany na taxi,
- 30.500 zł. Krapkowice, tel. 0604/59-79-07
RENAULT ESPACE. 1995 r.. 139 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, w kraju od 97 r., klimatyzacja, wspo
maganie kier., hak, alarm, immobilizer, centr. zamek, el. otw. 
szyby przednie, el. reg. lusterka, obrotowe fotele, radio ster. 
pod kierownicą, - 31.500 zł lub zamienię. Brzeg Dolny, tel. 
0602/7441-81
RENAULT ESPACE, 1998 r., 72 tys. km. 2200 ccm. turbo 
D. srebrny metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, welurowa tapicerka, 2 pod. 
powietrzne, RM, - 67.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-70-35,0601/75-12-70 
RENAULT FUEGO, 1981 r., 1600 ccm, czarny, fotele kubeł
kowe, aluminiowe felgi, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, el. otw. szyby, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/354-37-33 
RENAULT FUEGO GTS, 1982 r., 1600 ccm, srebrny meta
lic, el. otw. szyby,, alum. felgi, reg. kierownica, po remoncie 
silnika," kubełkowe fotele, białe zegary, sport, kierownica •
3.200 z ł .+ drugi, przygotowany do malowania - 1.500 zł lub 
zam ienię na inny, lub ścigacz, chopper. Żary, tel. 
068/375-92-37
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 61 tys. km, 1200 ccm. benzy
na, biały, 5-osobowy, możliwa faktura VAT, kupiony w salo
nie, immobilizer, poduszka pow, - 28.000 zł. Lubań, tel. 
.0502/23-68-98 .
RENAULT KANGOO RT, 1998 r., 54 tys. km. 1400 ccm, 
zielono-niebieski, poduszka pow., e1. otw. szyby, centralny 
zamek, alarm, el. reg. lusterka-, klapa tylna, - 30.000 zł. Wro
cław. teł. 071/342-22-37.0501/40-75-15 
RENAULT KANGOO. 1998/99 r.. 30 tys. km. 1200 ccm, nie
bieski, ABS, centralny zamek + pilot, 5-osobowy, RO, el. re
guł. reflektory, immobilizer, w kraju od pół roku, książka ser
wisowa, - 24.500 zł. Leszno, tel., 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 40 tys. km, 1200 ccm. czer
wony, poduszka powietrzna, elektr. otw. szyby, centr. zamek 
+ pilot, immobilizer, alarm, 5-osobowy, faktura VAT, serwi
sowany w ASO. kupiony u dealera, bez wypadku, stan ideal
ny - 31 000 zł lub zamienię ną Mercedes 124 diesel + dopła
ta lub inne propozycje. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-12 
RENAULT KANGOO, 1999 r.. 41 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
żółty, stan idealny, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclo
ny, zarejestrowany, 5-osobowy, centralny zamek, poduszka 
pow., immobilizer - 26.500 zł. Wrocław, te(. 0607/80-08-60 
RENAULT KANGOO, 2000 r., 18 tys. km. 1400 ccm, biały, 
immobilizer, poduszka pow., centralny zamek, wspomaga
nie, 6-drzwiowy. 5-osobowy, kupiony w kraju, - 34.500 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/325-15-76, 
071/330-30-32,0601/9244-53 
RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 160 tys. km, zielony metalik, 
centralny zamek, ABS, alarm, RO, elektr. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, immobilizer, - 24.000 zł. Bralin, tel. 
062/791-24-00,0601/56-0443 
RENAULT LAGUNA. 1994 r., 112 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic. komputer, klimatyzacja. ABS, immobilizer,
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SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renault Twingo 1,2 1996 r. czerwony 35 tys.km 16.900 zł

2 Renault Clio 1,2 RN 1999 r. szaro-niebieski met 15 tys. km 29.900 zl

3. Renault Clio 1,9 DRN 2000 r. granatowy 20 tys. km 35.900 zł

4. Renault Megane 1,4 RT 1996 r. czarny metalic 92 tys. km 23.900 zł

5. Renault Megane 1,4 RT 1999 r. zielony metalic 11 tys. km 38.900 zł

6. Renault Megane 1,4 16VRT 2000 r. bordowy metalic 1 tys. km 47.900 zł

7. Renault Megane 1,4 1998 r. zielony metalic 47 tys. km 29.900 zł

8. Renault Megane Classic 1,4 RT 1997 r. czerwony 62 tys. km 30.900 zł

9. Renault Megane Classic 2,0 RT 1997 r. grafitowy metalic 88 tys. km 28.900 zł

10. Renault Megane Scenic 2,0 RT 2000 r. granatowy 20 tys. km 66.900 z

11. Renault Megane Coupe 1,6 RT16V1999 r. grafitowy metalic 12 tys. km 40.900 zł

12. Renault Laguna 2.0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 29.900 zl

13. Renault Laguna Kombi 1,8 RN 1996 r. zielony 67 tys. km 29.900 zł

14. Renault Safrane 3,0 RXE 1993 r. burgundowy met 144 tys. km 20.900 zł

15. Renault Kangoo 1,4 RT 2000 r. morski 33 tys. km 39.900 zł

16. Renault Rapid 1,4 RN 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 zł

17. Nissan Sunny 1,7 D 1991 r. srebrny metalic 141 tys. km 12.900 zł

18. Nissan Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego ot*oiQ762
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom. 0603 395 524 e-mail: nawrot@auto.com.pl

centr. zamek, syntezator mowy, katalizator, elektr. otw. szy
by, elektr. reg. lusterka, RM + RDS + 6 głośników, roleta 
bagażnika, podłokietniki, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, - 23.000 zł (możliwe raty). Paczków, 
tel. 0606/72-64-42
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 94 tys. km! 1800 ccm. bordo- 
wy metalic, centralny zamek, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, elektrycznie otwierane szyby, RO, kierowca niepalą
cy, - 21.300 zł. Wrocław, tel. 398-96-40 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 74 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, zadbany, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapiceska, wspomaganie, ABS, właściciel niepalą
cy, oryginalne radio z pilotem, immobilizer, centr. zamek + 
pilot, - 23.500 zł. Zawidów, tel. 075/778-84-11,0605/20-79-66 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 90 tys. km, zielony metalic, 
wspomaganie, alum. felgi, - 21.500 zł. Gorzupia, gm. Kroto
szyn, tel. 0606/79-01-58,062/721-19-44 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, alarm, klimatyzacja, komputer, ABS, im
mobilizer, syntezator mowy, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, - 23.500 zł. Paczków, tel. 0606/72-64-42 
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r., 80 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, kompletna dokumentacja, w kraju 
od 3 mies., bez wypadku, oryginalny lakier, stan idealny, -
20.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-72-39 
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r., 69 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, zadbany, el. otw. szyby (zielone), 
welurowa tapicerka, 3 zabezpieczenia, centr. zamek + pilot, 
reg. kierownica, wspomaganie, dzielona kanapa, RM, reguł, 
wysokość fotela kierowcy, nowe opony letnie i zimowe, la
kierowane zderzaki, - 22.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-40-02, 
0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bor
dowy metalik, kupiony w salonie w kraju, garażowany, ABS, 
pirotechniczne napinacze pasów, alarm, immobilizer, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, RO + 6 głośni
ków, bezwypadkowy, komplet opon zimowych, - 28.500 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/840-23-21 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 111 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, immobilizer, centr. zamek, alarm Di
pol, el. otw. szyby, klimatronic, ABS, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, halogeny, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, 
zadbany, serwisowany, garażowany, - 26.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0601/75-17-70
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, 
- 25.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-67-53 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 91 tys. km, 1783 ccm. benzy
na, zielony metalic, - 24.500 zł. Kępno, tel. 062/782-30-93 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, 1. rejestracja w 1996 roku, poduszka powietrzna, peł
ne wyp. elektr., wspomaganie, alarm, kupiony w salonie w 
Polsce, stan b. dobry. - 20.900 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 
0603/39-31-25
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, wspomaganie, RO oryginalny, 6 gło
śników, stan b. dobry, - 25.500 zł. Lubin, tel. 076/749-39-20 
wieczorem, 0601/70-92-37
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, hak, 
wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., welur, regula
cja świateł, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-15-31, 
0502/63-36-07
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r„ 113 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, automatic, pełne wyposażenie, 
klimatyzacja, - 22.000 zł. Żary, tel. 068/374-97-42, 
0604/60-38-82
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 94 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, zdjęcia, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 23.700 zł. Syców, tel. 062/785-92-59 
RENAULT LAGUNA. 1996 r., 93 tys. km, 2200 ccm. diesel, 
zielony metalic, centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, wspo
maganie, immobilizer, alum. felgi, autoalarm, oryg. RO, ABS, 
w łaścic ie l niepalący, - 31.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-22-23
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 41 tys. km, 2000 ccm, morski 
metalic, dużo wyposażenia oprócz Skóry, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, welur, alum. felgi 15', reg. kierownica, el. otw. 
szyby, lotka ze światłem, garażowany, - 30.000 zł. Legnica, 
tel. 0600/32-46-10
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tyl
na szyba ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażo
wany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 69 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic. centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, immobilizer, RO, odpinany hak, halo
geny, stan idealny, - 24.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-25-91
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996/97 r., 96 tys. km, 2200 
ccm, TDi, popielaty metalic, tylne szyby uchylane, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, halogeny, hak, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ga
rażowany, stan b. dobry, - 32.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-84-31,0601/73-26-01 
RENAULT LAGUNA RT, 1997 r., 98 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby przed
nie, kupiony w salonie. I właściciel, - 31.500 zł. Lubań, tel. 
0603/80-48-19
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 51 tys. km, 1800 ccm, bur- 
gundowy metalik, kupiony w salonie, serwisowany, bezwy
padkowy, - 24.900 zł. Warszawa, tel. 0602/73-92-05 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 54 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, stan b. dobry, centr. zamek, immobili
zer, halogeny, wspomaganie, poduszka pow., RM, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, zabezpieczenia antykradzieżo- 
we, - 26.000 zł lub zamienię na samochód do 13.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-10-76
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r . 55 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, w kraju od 2 lat, bogate wypo
sażenie, - 31.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-62-57 
RENAULT LAGUNA, 1997 r.. 58 tys. km. 1800 ccm. RNE. 
złoty metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, immobilizer, RO na pilota, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, - 28.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-53-53, 
0607/04-65-48
RENAULT LAGUNA RNA, 1997/98 r., 76 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, wspo
maganie, poduszka, garażowany, nowe opony, - 28.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-43-81
RENAULT LAGUNA. 1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm, czarny 
metalik, klimatyzacja. ABS, centralny zamek + pilot, wspo
maganie i regulacja kierownicy, aluminiowe felgi, poduszka 
powietrzna, RO, spoiler tylny, welurowa tapicerka, 6 mies. w 
kraju, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, • 30.000 zł., tel. 
0502/54-69-98
RENAULT LAGUNA II, 1998 r., 16 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek z  pilotem, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, RO, CD, wspoma
ganie, immobilizer, welurowa tapicerka, spoiler, - 44.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-68-68
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 66 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, airbag, el. otw. szyby, 
ABS, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, • 44.500 zł. Bra
lin. tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 140 KM. pełne wyposażenie, limitowana

wersja, 4 pod. powietrzne, popielata skóra, klimatronic, stan 
idealny. • 56.000 zł. Lubin, tel. 0605/08-24-55 
RENAULT LAGUNA KOMBI RT, 1999/00 r., 30 tys. km, 1600 
ccm, srebrny, faktura, homologacja fabryczna, elektr. otw. 
szyby i reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, 4x poduszka 
pow., pierwszy właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, -
50.000 zł. Katowice, tel. 0602/12-43-50 
RENAULT MEGANE DTI, 1987 r., 77 tys. km, 1900 ccm, 
zielony metalic, ABS, klimatyzaq'a, immobilizer, centr. za
mek, RO z RDS + sterowanie w kierownicy, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, reg. kierownica, Mul-T-Lock,
- 30.000 zł. Lubin, tel. 076/847-50-98,0607/38-70-35" 
RENAULT MEGANE RT, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, perłowoturkusowy metalic, 90 KM, garażowany, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, reg. kierownica, reguł, fotel kie
rowcy, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka i podgrzewane, 
el. otw. szyby, poduszka pow., immobilizer, blokada, - 25.600 
zł. Piechowice, tel. 075/761-76-78 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 61 tys. km, 1600 ccm. srebr
ny metalik, kupiony i serwisowany w Polsce, wspomaganie, 
elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, welu
rowa tapicerka, tylny podłokietnik, spoiler na tylnej klapie, 
.inteligentne* wycieraczki, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, halogeny, • 24.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-29-92 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 100 tys. km, 1900 ccm, die
sel, srebrny metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry. - 22.800 zł. Lubin, tel. 076/842-51-25 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 83 tys. km. 1600 ccm 
2x poduszka pow., centralny zamek, 8 głośników, CD Cla
rion, alum. felgi, tuning: stożek, brisk, sport ukł. wydechowy, 
magnetyzer, łezki, spoiler, serwisowany w ASO, - 24.000 zł. 
Poznań, tel. 0605/69-96-52
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 130 tys. km. 1600 
ccm, czerwony, kupiony w salonie, bezwypadkowy, central
ny zamek, RO + CD. serwisowany w ASO, el. otw. szyby, -
23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/22-69-33 
RENAULTMEGANE COUPE. 1996 r., 71 tys. km. 1600 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, pod. powietrzna, wspo
maganie, alarm + pilot, immobilizer, Mul-T-Lock, stan silnika 
i blacharki dobry, RO Sony z CD na 10 płyt + 6 głośników, 
kupiony u dilera w kraju, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-96-44
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 29 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, srebrny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. 
szyby, centr. zamek, immobilizer, 2 pod. powietrzne, ABS, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, welurowa 
tapicerka, RO Blaupunkt, - 26.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-27-54
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 42 tys. km. 160Q ccm. 
czerwony, wspomaganie, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz 
oryginalny + pilot. ABS. sportowy układ wydechowy, pod
grzewane lusterka, • 26.600 zł. Kalisz, tel. 062/501-04-78, 
0604/46-23-44
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 94 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer., 
RM, kupiony w salonie w Polsce, garażowany, - 22.600 zl. 
Kępno. tel. 0605/60-38-70.0605/58-63-99 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 49 tys. km. 1400 ccm, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, el. blokada zapło
nu, el. reg. lusterka i szyby, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, RO, halogeny, welurowa tapicerka, kpi. dokumen
tacja, - 23.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-06-47 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 103 tys. km, 2000 
ccm, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. I podg. lusterka, alum. 
felgi, RO z, RDS + pilot, immobilizer, alarm + pilot, koła zi
mowe, halogeny, wskaźnik oleju, centr. zamek, kupiony w 
salonie, serwisowany, poduszka pow., 115 KM, stan idealny,
• 29.600 zł. Leszno, tel. 0606/20-17-33 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 70 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby i szy
berdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, RO Philips, pilot, wspomaganie kier., 
halogeny, oznakowany, Mul-T-Lock, - 26.400 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 076/841-22-08.0603/89-12-88 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 62 tys. km, 1400 ccm, kolor 
wiśniowy, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, I wła
ściciel, kupiony w salonie, zderzaki w kolorze nadwozia, HAK, 
blokada skrzyni biegów, • 24.000 zł. Mąkoszyce, tel. 
062/731-69-68
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 92 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, srebrny, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, bez 
wypadku, poduszka pow., centr. zamek z  pilotem, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, immobilizer, - 23.900 
zł. Opole. tel. 077/458-08-97
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspoma
ganie, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka. opony zimowe, I właściciel, kupiony w salonie, bez

wypadku, garażowany, blokada skrzyni biegów, • 24.500 zł. 
Opole. tel. 0606/39-37-24
RENAULT MEGANE RT. 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm. 90 
KM, wtrysk, perłowoturkusowy metalic, ekonomizer, kupio
ny w salonie w Polsce, książka serwisowa, bez wypadku, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, reg. kie
rownica i fotel kierowcy, welurowa tapicerka, termometr 
zewn., el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, immo
bilizer. - 25.600 zł. Piechowice, tel. 075/761-76-78 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r , 60 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, centralny zamek, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1996/97 r.. 1600 ccm. 
ENERGY, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pod
grzewane lusterka, alarm, hak, wspomaganie, centr. zamek 
z pilotem, kupiony w salonie, serwisowany, dwa komplety 
opon, - 24.000 zł. Leszno, tel. 065/520-29-04 '

M EC H A N IK A  PO JA ZD O W A  
N A PR A W A

R E N A U L T
Wrocław, ul. Ożynow a 46 

tel. 339-89-18 opoosm

RENAULT MEGANE. 1997 r., 85 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, srebrny metalic, el. otw. szyby, immobilizer, serwo, kli
matyzacja. reg. kierownica, el. reg. reflektory, centr. zamek 
+ pilot, hak, - 28.000 zl. Kluczbork, tel. 077/418-77-41 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 82 tys. km. 1600 
ccm, grafitowy metalik, pełna opcja, klimatyzacja, hak, blo
kada skrzyni biegów - 29 900 zł lub zamiana na Fiat CC lub 
Audi 80 B4. Ostrów Wlkp., tel. 0608/34-56-79 
RENAULT MEGANE R T 9 0 .1997 r.. 84 tys. km, 1598 ccm. 
kolor perfowografitowy m. Classic, 90 KM, bogata wersja, 
kupiony w salonie 04.97 r., garażowany, serwisowany w sa

lonie. poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, centr. zamek + alarm + pilot + immobilizer, el. 
otw. szyby, radio, podgrzewane lusterka, halogeny. - 28.000 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-31-83 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 41 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, szary metalic, komputer, immobilizer, centr. zamek ♦ pi
lot, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, 
reg. kierownica, wspomaganie kier., RO + dżojstik, weluro
wa tapicerka, w kraju od roku, zarejestrowany, stan b. do
bry, - 31.200 zł. Bojanowo, tel. 065/545-61-46 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 85 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, centr. zamek, 2 poduszki pow.. immobilizer, RM z 
RDS, halogeny, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia. - 28.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-11-87
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 58 tys. km. 1400 
ccm, srebrny metalic, immobilizer. wspomaganie kierowni
cy, regulowana kierownica, alarm, centralny zamek z pilo
tem, dodatkowe światło .stop', - 24.000 zł. Nysa, tel. 
0608/77-62-74
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r.,.43 tys. km, czerwo
ny. po tuningu, - 34.000 zł. Opole, tel. 0606/28-04-34 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 82 tys. km. 1600 
ccm, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek z pilotem, RO Philips, wspomaganie, 
pełne wyp. elektryczne, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
hak, stan idealny, - 29.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0608/34-56-79
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r., 120 tys. km. 1600 
ccm. benzyna, wtrysk, żółtyfABS. wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, immobilizer, centr. zamek, alum. felgi 16" + kpi. 
kół zimowych, spoiler tylny, halogeny, bez wypadku, książka 
serwisowa, - 31.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-57-23, 
0601/69-67-22
RENAULT MEGANE, 1997 r„ 40 tys. km. 1600 ccm. srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oryg. RO, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, - 28.000 zł. Sława, tel. 
068/356-71-27
RENAULT MEGANE, 1997 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, podusz
ka, alarm, centr. zamek, - 26.400 zł. Wrocław, tel. 
.0602/45-57-36
RENAULT MEGANE CABRIO. 1997 r.. 50 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, niebieski metalic, 90 kM. zadbany, alum. fel
gi, el. otw. szyby, radio sterowane w kierownicy, • 36.900 zł. 
Zielona Góra. tel. 0502/21-96-02 
RENAULT MEGANE RT. 1997 r.. 63 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
czerwony, centr. zamek + pilot, immobilizer, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapi
cerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, halogeny, obrotomierz, 
przegląd do 3.11.2002 r. - 29.500 zł. Żmigród, tel. 
071/385-39-85
RENAULT MEGANE CLASSICC. 1997/98 r.. 60 tys. km. 
1400 ccm; granatowy metalic, kupiony w salonie, poduszka 
powietrz., wspomaganie kierownicy, regulacja kierów., cen
tralny zamek + pilota + alarm + immobiliser, regulacja świa
teł, lakierowane zderzaki, welurowa tapicerka, serwisowa
ny. - 26.000 zł. Nysa. tel. 077/435-85-30 lub 0608/34-79-85 
RENAULT MEGANE, 1997/98 r., biały, wersja podstawowa, 
el. otw. szyby, wspomaganie, - 25.000 zł. Piaski, tel. 
065/571-94-04
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 112 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, groszkowy metalic. poduszka powietrzna kie
rowcy, wspomaganie kier., centralny zamek, zderzaki wko- 
lorze nadwozia, immobilizer, el. reg. reflektory, kupiony w 
Polsce, serwisowany, - 27.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-47-84 
RENAULT MEGANE COUPE. 1998 r., 1600 ccm. kolor wi
śniowy metalic, poduszka powietrzna kierowcy, halogeny, 
centralny zamek na pilota, immobilizer, alarm Predator, blo
kada skrzyni biegów, komplet opon zimowych, pełna doku
mentacja, kupiony w salonie, bezwypadkowy, zadbany, stan 
bardzo dobry, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 325-44-78 po 18, 
0501/41-88-44
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r.. 14 tys. km, 1600 ccm. 
czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry. RO, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 31.000 zł. Zachorzew, tel. 062/736-70-14 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1998 r., 50 tys. km. 1900 
ccm, diesel, srebrny metalic, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, pod. powietrzna, el. reg. reflektory, oryg. RO, stan b. 
dobry. - 33.000 zł. Grabów, tel. 062/730-54-33 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1998 r., 36 tys. km. 1400 
ccm, Energy, biały. ABS, elektryka, centr. zamek, wspoma
ganie. immobilizer. radioodtwarzacz Blaupunkt ♦ sterowa
nie w kierownicy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
26.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-07-38, 
0606/61-60-42
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 46 tys. km. 1400 
ccm, zielony metalic. ABS. wspomaganie kier., reg. kierow
nica. centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, 2 pod. powietrzne.

el. otw. szyby, szyberdach, lusterka, welurowa tapicerka.. 
garażowany, - 33.000 zł lub zamienię na Citroena Evansion. 
Przemków, tel. 076/831-02-45,0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE, 1998 r.. 44 tys. km, 1400 ccm, meta
lic. centr. zamek, poduszka pow., alarm, - 24.000 zł. Wro
cław. tel. 071/327-50-41
RENAULT MEGANE RT. 1998/99 r.. 41 tys. km. bordowy 
metalic, bogate wyposażenie, bez wypadku, w kraju od 2 
dni, stan idealny. - 28.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
RENAULT MEGANE COUPE. 1998/99 r...43 tys. km. 1600 
ccm. benzyna, granatowy metalic, bogate wyposażenie, skó
ra. el. klimatyzacja, alum. felgi, sportowy układ wydechowy,
- 35.000 zł lub zamienię. Zielorfa Góra, tel. 068/324-94-19, 
0607/82-08-60
RENAULT MEGANE II, 1999 r.. 16 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
czerwony, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, 
pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, ABS, stan ide
alny, - 38.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-54 
RENAULT MEGANE RXE, 1999/00 r.. 28 tys. km. 1800 ccm, 
16V. 110 KM, srebrny metalic, 4 pod. powietrzne, serwo, kli
matyzacja. centr. zamek + pilot, ABS, komputer, el. otw. szyby
(4). alum. felgi 15'. el. reg. i podgrzewane lusterka, haloge
ny, welurowa tapicerka, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
skórzana kierownica, reg. kierownica, - 39.300 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0600/25-42-91
RENAULT MEGANE COUPE. 1999 r.. 30 tys. km. 1400 ccm. 
16V, srebrny metalic, - 30.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-22-40
RENAULT MEGANE IIRXE, 1999 r.. 22 tys. km. 1900 ccm, 
TDi, srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. kierowni
ca, 5-drzwiowy, atrakc. wygląd, - 31.900 zł. Sława, tel. 
068/356-67-38,0502/11-90-02 
RENAULT MEGANE RT. 1999 r.. 52 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
srebrny metalic, kupiony w salonie. 4 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie kier., immobilizer, centr. zamek, el. otw. szy
by, serwisowany, ciężarowy, faktura VAT, • 45.000 zł. Wał
brzych, tel. 0600/41-05-74
RENAULT MEGANE RXE, 2000 r., 25 tys. km. 1400 ccm, 
16V, zielony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierowni
ca. klimatyzacja, alum. felgi, 4 pod. powietrzne, podgrzewa
ne fotele, komputer, - 43.000 zł. Jasień, tel.0604/37-25-49, 
woj. zielonogórskie
RENAULT MEGANE II KOMBI. 2000 r.. 1900 ccm. diesel, 
czerwony, 4 poduszki powietrzne, ABS. wspomaganie kier., 
centralny zamek, welurowa tapicerka, relingi dachowe, ob
rotomierz. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan ide
alny. bez wypadku, sprowadzony w całości, faktura VAT, 
pełna dokumentacja, możliwe raty, - 44.000 zł lub zamienię. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-67-93 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, klimatyzacja. RO CD Philips, zestaw głośno mówiący 
do telefonu komórkowego, komputer, stan idealny, na gwa
rancji do 11.2001 r.. opony zimowe gratis. - 47.500 zł lub 
zamienię na Fiata. Świdnica, tel. 074/640-24-58 
RENAULT SAFRANE, 1992 r.. 2000 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, możl. raty, -18.500 zł lub za
mienię. Prusice, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
RENAULT SAFRANE, 1993 r„ 149 tys. km. 2200 ccm, ben
zyna, czarny metalic, inst. gazowa, wersja RN, sprowadzo
ny w całości w 98 r.. 2-letnia insL gazowa, nowe membrany, 
wymienione paski, oleje, klocki i inne części, stan b. dobry. •
16.900 zł. Kalisz, tel. 062/766-48-21,0606/48-28-40 
RENAULT SAFRAtyE. 1993 r., 2500 ccm. TDi centr. zamek. 
ABS, klimatyzacja. - 23.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Świebodzice, tel. 074/854-03-59.0601/58-20-53 
RENAULT SAFRANE. 1993/94 r., 2200 ccm. benzyna, czar
ny metalic, serwisowany, książka, automatic, alum. felgi, RM, 
elektr. dodatki, atrakc. wygląd, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 155 tys. km. 2000 ccm. die
sel, ciemnozielony metalic, ABS, klimatronic, el. otw. Szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, - 19.700 zł lub zamienię. 
Krotoszyn, tel. 0609/24-69-66 
RENAULT SAFRANE. 1994 r.. 140 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, granatowy metalic, klimatyzacja, alarm, radio + RDS, 
dużo dodatków, welurowa tapicerka, nowe opony. - 23.400 
zł. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-92-57 
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 113 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, instal. gazowa, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, 2 pod. powietrzne, regulacja świateł, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby i szyberdach, immobilizer, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 26.000 zł. Rogożewo, gm. Jutrosin, tel. 
065/547-16-75.0605/26-31-71 
RENAULT SAFRANE. 1997 r.. 96 tys. km. 2500 ccm. ben
zyna, granatowy, 168 KM, klimatronic, ABS, 2 pod. powietrz
ne. pełne wyposażenie el., wspomaganie. - 42.000 zł. Je
mielno. tel. 065/544-7343
RENAULT SAFRANE II. 1997 r.. 62 tys. km. 2000 ccm. 16 
V. morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
drewno, RO, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm, welur, - 37.900 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE. 1998 r.. 2000 ccm. benzyna, jasno
beżowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr,, 4 po
duszki powietrzne, automatic, klimatronic, alum. felgi, kom
puter, ABS, EPS, - 43.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-35-82
RENAULT SCENIC. 1996 r.. 70 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. jasnografitowa perła, centr. zamek, el. otw. szyby, im
mobilizer, welurowa tapicerka i inne dodatki, • 31.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/385-21-93
RENAULT SCENIC. 1997 r.. 61 tys. km. 2000 ccm, fioleto
wy metalik, klimatyzacja, ABS, 2x poduszka pow., 2x szy
berdach, elektr. otw. szyby, reg. lusterka. - 36.800 zł. Ra
wicz. tel. 0601/71-90-15
RENAULT SCENIC, 1997 r., 70 tys. km. 1600 ccm. śliwko
wy metalic, stan b. dobry, • 36.600 zł lub zamienię na mniej
szy. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/25-56-06 
RENAULT SCENIC. 1997 r., 58 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, grafitowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne. centralny zamek ♦ pilot, z salonu, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 36.500 zl. Stronie Śl., tel. 074/814-13-12 
RENAULT SCENIC. 1997 r., 121 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic, poduszki pow., el. otw. szyby, klima
tyzacja, wspomaganie, el. reg. i podgrz. lusterka, el. reg. 
reflektory, fotel, relingi dachowe, RM, kpi. dokumentacja, 
kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, - 35.900 zł. Wał
brzych. tel. 0602/28-30-95
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 105 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, granatowy, kupiony w salonie, poduszka powietrzna, 
immobilizer, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reg. 
reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, serwisowany w ASO, 
stan b. dobry, • 28.000 zł. Świdnica, tel. 0604/65-15-84 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 35 tys. km, bordowy meta
lic, I rejestracja 02.98 r., kupiony w salonie, bogate wyposa
żenie, bez wypadku, stan idealny, • 41.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/95-28-95
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 54 tys. km. 1600 ccm, biały, 
serwo, ABS, 2x el. otw. szyberdach, welur, alum. felgi, elektr. 
otw. szyby, wzmocnienie przednie ozdobne z rur, hak nie 
używany, stan b. dobry, - 37.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-09-60,0502/66-86-84 
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 58 tys. km, biały, serwo. ABS. 
el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
przednie wzmocnienie, hak, • 37.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-09-60.0502/66-86-84 
RENAULT SCENIC. 1998 r., 65 tys. km. 1600 ccm. niebie
ski metalic. ABS. poduszka powietrzna, el. otw. szyby, relin-
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gi, centr. zamek, alarm, immobilizer, • 35.000 zł. Piątek Mały, 
tel. 062/752-83-01,0602/28-97-04 
RENAULT SCENIC. 1998 r., 29 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, alarm, 2 pod. powietrzne, ABS, au
tomatic, el. otw. szyby, regulowane światła, welur, centr. za
mek, RO, I właściciel, stan idealny, - 39.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT SCENIC. 1998 r., 74 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic. relingi dachowe, RO, zadbany, ku
piony w salonie, bez wypadku, serwisowany, • 39.500 zł lub 
zamienię na Forda Escorta kombi, do 15.000 zL-Wrocław, 
te l.793-55-99.0604/58-60-14 
RENAULT SCENIC. 1999 r., 50 tys, km. 19Ó0 ccm, OTI, 
szary metalic, el. otw. szyby,-el. reg! lusterka, centr. zamek 
+ pilot, klimatyzacja, wspomaganie, szyberdach, ABS, -
43.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-34-23,0606/75-09-61 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 46 tys. km. 1900 ccm, DTi, 
ciemnozielony metalic, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, RM + dżojstik, immobili
zer, welur, bez klimatyzacji, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, stan b. dobry, - 39.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-92-92 po godz. 17,0605/09-45-70 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 20 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, pełne wy
posażenie elektryczne, alarm + pilot, reguł, fotele, zareje
strowany jako ciężarowo-osobowy, kupiony w salonie, stan 
idealny, faktura VAT, - 65.000 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
RENAULT SCENIC RT, 2000 r.. 22 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
szary metalic, ABS. wspomaganie, RO, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, otwierana 
tylna szyba, immobilizer, alum. felgi, halogeny, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, • 52.000 zł. Milicz, tel. 0601/48-21-04 
RENAULT TWINGO, 1993/94 r., 91 tys. km, 1200 ccm, bor
dowy metalic, stan b. dobry, nowe łożyska kół przednich, 
nowe świece, nowy tłumik wraz z rurą, • 12.600 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-11-69
RENAULT TWINGO, 1994 r., 112 tys. km, 1238 ccm, wtrysk, 
fioletowy, katalizator, serwisowany, alarm + pilot, immobili
zer, zestaw audio, kpi. opon zimowych, napinacze pasów, 
garażowany, stan b. dobry, I rej. w 1995 r. -14.000 zł. Wro
cław. tel. 0606/21-29-27
RENAULT TWINGO ZET. 1995 r., 40 tys. km, 1200 ccm, 
niebieski, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, immobili
zer, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, garażowany, za
dbany • 15.500 zł lub zamienię na Daewoo Lanos, Peugeot 
206 lub Renault Megane Coupe, z dopłatą. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-85-62 po godz. 20 
RENAULT TWINGO, 1996 r., 113 tys. km, 1250 ccm, sele
dynowy, bez wypadku, kupiony w salonie, wersja standard, 
alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, RO - 16.500 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-25-57
RENAULT TWINGO, 1998 r., 56 tys. km, 1100 ccm. niebie
ski metalic, po tuningu, eh otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, alum. 
felgi, rozsuwany dach, - 18.200 zł. Borek Wielkopolski, tel. 
065/571-62-22,0601/57-18-73

ROVER
ROVER 200,1997/98 r., 75 tys. km, 1400 ccm, 16V, benzy
na, kolor śliwkowy, I rejestracja w 1998 r., wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, alarm, zabezp. przed kradzieżą) el. otw. 
szyby, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, zdjęcia do 
wglądu, - 23.600 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-82 
ROVER 214 SI, 1995 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, alarm, garażowany, zadbany, -
16.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-43-95 
ROVER 214 SI, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 16 V, benzy
na, niebieski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, el. otw. szy
by, szyberdach, silnik wzmocniony, I właściciel, alarm, centr. 
zamek, 4 głośniki, RO, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, 
ABS, SRS, welur, drewno, - 24.300 zł. Bolków, tel. 
075/741-36-48
ROVER 21S GSI, 1993 r., 139 tys. km, 1500 ccm, 16 V, 
szary, szyberdach el., wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, stan b. dobry, nowy akumulator, nowe klocki, wy
dech, welur, - 16.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-89-52, 
0605/06-94-19
ROVER 218, .1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, do lakierowania 3 elementy, 100% sprawny, - 15.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-19-94 po godz. 20, 
0606/90-36-79
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, TDi, perło- 
wobordowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, alarm, drewniane dodatki, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-10-02,0502/30-52-70 
ROVER 220 D, 1998 r., 76 tys. km, 2000 ccm, turbo, srebr
ny metalik, alarm, immobilizer, poduszka pow., wspomaga
nie, 3-drzwiowy, - 28.500 zł. Leszno, tel. 065/520-92-29, 
0601/62-49-61
ROVER 400,1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby 
(x4), el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm 
+ pilot, klimatyzacja, alum. felgi 15”, skórzane dodatki, wy
kończenia w drewnie, stan idealny, - 38.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-01-98,0503/70-25-26 
ROVER 414 i, 1997 r., 46 tys. km, 16V, perłowoniebieski, 
103 KM, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, reguł, 
kierown., el. otw. szyby, el. reg. lampy, centr. zamek + alarm 
+ pilot, immobilizer, RO Pioneer, drewno, welur, chromy, 
pełna dokument., stan idealny, • 28.700 zł., tel. 0608/37-62-74 
ROVER 416 SI, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, poduszka pow., alum. fel
gi, el. otw. szyby, ABS, - 33.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
ROVER 416,1997 r.. 1600 ccm, 16V, srebrny, pełne wypo
sażenie el., klimatyzacja, dodatki, - 30.000 zł. Wilamowa, 
tel. 077/431-75-31,0606/27-19-37 
ROVER 416 KOMBI, 1998/99 r., 54 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna, zielony metalic, immobilizer, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, drewno, chrom, alum. 
felgi 15", - 29.000 zł. Krobia, tel. 065/571-23-61 
ROVER 600,1999 r., 27 tys. km, 2000 ccm, turbo D, srebr
ny metalik, felgi aluminiowe, klimatyzacja, ABS, alarm ♦ pi
lot, odtwarzacz CD, komplet opon zimowych, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, - 43.000 zł. Leszno, tel. 0601/75-76-63 
ROVER 618,1998 r„ 78 tys. km, 1800 ccm, granatowy me
talik, poduszka pow., wspomaganie, alum. felgi, centr. za
mek + pilot, welur, inst. gazowa, skórzana kierownica i gałka 
zmiany biegów, el. otw. szyby, - 41.000 zł. Pajęczno, tel. 
034/311-11-48
ROVER 620,1993 r., 1997 ccm, wtrysk, biały, welur, elektr. 
otw. szyby (x2), el. reg. lusterka, drewno, wspomaganie, ra
dio, alum. felgi, centr. zamek, immobilizer, ABS, zamek ♦ 
pilot, do malowania jeden element, - 23.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/756-83-24
ROVER 620 SI, 1994 r., 2000 ccm, ciemnozielony metalic. 
skórzana tapicerka, elektr. otw. szyby (x4), el. reg. lusterka, 
podgrz. lusterka, el. otw. szyberdach, drewno, wspomaga
nie, radio ♦ 6 CD, alum. felgi, centr. zamek, immobilizer, 
ABS, el. reguł, fotela, hak odpinany, zamek + pilot, drewnia
na kierownica, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 0604/42-67-39 
ROVER 620 SI, 1995 r., 2000 ccm, czerwony metalik, skó
ra, elektr. otw. szyby,'el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, 
centr. zamek, alarm. ABS, pilot, poduszka powietrzna kie
rowcy, • 27.500 zł. Zielona Góra, teł. 0501/94-98-99
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ROVER 620,1995 r., 121 tys. km, 2000 ccm, Si, stalowy 
metalic. pełne wyp. elektr., ABS, centr. zamek + pilot, wspo
maganie, alarm, poduszka powietrzna, hak, radioodtwarzacz 
Panasonic, pełna dokumentacja, I właściciel w Polsce, stan 
idealny, bez wypadku, • 24.000 zł lub zamiana na Fiata Du- 
catoTD (busa), lub innego busa. Kalisz, tel. 062/766-35-75, 
0606/73-85-99
ROVER 620 SDI, 1995 r., 230 tys. km, 1990 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, immobilizer, radio, 
garażowany, ABS, el. otw. szyby, • 29.000 zł. św. Katarzy
na, tel. 0601/79-85-42
ROVER 620 i, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, I w łaściciel, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-67-72
ROVER 620 SDI, 1998 r., 92 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, alum. felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, kłimatyzaaja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, drew
niane elementy i inne dodatki, - 40.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68,0608/38-65-77

SAAB
SAAB 900 COUPE. 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, RDS, immobilizer, alum. 
felgi, inst. gazowa (oryg.), welurowa tapicerka, w kraju od 2 
lat, - 374)00 zł lub zamienię na tańszy, diesel - do 30.000 zł 
♦ dopłata. Opole, tel. 077/460-80-39 
SAAB 9000 CD, 1991 r., 160 tys. km, 2300 ccm, perłowo- 
zielony metalik, alum. felgi, alarm, skórzane dodatki, klima
tyzacja, komputer, tempomat, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, ABS, SRS, halogeny, 
relingi, RO, centr. zamek, automatic, wspomaganie kier, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-04-93 lub, 0607/28-54-91 
SAAB 9_3,1999 r., 85 tys. km, 2179 ccm, TID, zielony me
talik, wersja wyposażenia S, 115 KM, tapicerka jasna welu
rowa, 3 poduszki powietrzne, klimatyzacja, podgrzewacz 
Webasto, szyby reg. elektr., kompl. opon zimowych, - 69.000  ̂
zł. Wrocław, tel. 0604/75-67-67

SEAT
SEAT 850,1974 r., benzyna, bordowy, aktualny przegląd, 
stan dobry, • 1.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-96 
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm. TDi, gra
natowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, w kraju od roku, - 53.000 zł 
lub zamienię na inny, do 20.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 

O  SEAT ARO SA , 1997/98 r., 1000 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, alarm, centr. zamek + pilot, RM, 
reg. k ierownica, reg. reflektory, mały przebieg, •
20.000 zł., tel. 065/571-12-12 01023621

SEAT AROSA, 1997/99 r., 48 tys. km, 1000 ccm. zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, bez wypadku, -
20.500 zł-(zwoln ienie  z opłaty skarb.). Bralin, tel. 
062/781-20-97,0607/35-01-35 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 36 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
czarny, poduszka pow., wspomaganie, reg. kierownica, im
mobilizer, obrotomierz, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, 
atermiczne szyby, zarejestrowany - 25.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-40-64
SEAT CORDOBA, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
el. otw. szyby, - 18.800 zł. Dobroszyce, gm. Oleśnica, tel.
 ̂071/314-11-83 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel 
wspomaganie, centr. zamek,, el. otw. szyby, 2 zabezpiecze
nia, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-08-69 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, serwo, 2x poduszka pow., centr. zamek, zde
rzaki od modelu ’97 w kolorze nadwozia, sprowadzony do 
kraju w lutym 2001, oclony, stan bardzo dobry, opony Pirelli 
p5000, el. otw. szyby, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0606/55-21 -53 
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r., 12 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, wtrysk, czerwony, I rejestracja 31.12.1994 r., spor
towe zawieszenie, el. reg. reflektory, obrotomierz, kataliza
tor, RO, szyberdach, 4 zagłówki, - 18.600 zł. Wrocław, tel. 
071/362-85-94,0603/16-70-20 
SEAT CORDOBA GLX, 1995 r., 10 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, nowe opony, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka i szyby, stan idealny, - 22.000 zł. Bielany Wr., gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-10-78,0605/54-44-99 
SEAT CORDOBA, 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
seledynowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
- 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-11-93 wieczorem, 
0605/96-09-52 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
temecie pod numerem • A00483 www.autogielda.com.pl) 
SEAT CORDOBA COUPE, 1996 r., 42 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, ABS, napi
nacze pasów, alum. felgi, sport, fotele, wspomaganie, -
24.000 zł. Brzeg. tel. 077/485-21-12 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, 
el. otw. szyby. 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, el. reg. 
reflektory, książka serwisowa, stan b. dobry, • 23.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/23-18-93
SEAT CORDOBA, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, z salonu, I właściciel, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, dzielona kanapa, ha
logeny, lakierowane zderzaki, stan b. dobry, • 22.900 zł lub 
zamiana na tańszy, Fiat, Skoda. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
SEAT CORDOBA GT, 1996 r., 96 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D. niebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ pilot, el. otw. szyby, alum. felgi, szeroki zderzak w kolorze 
nadwozia, RM, kubełkowe fotele, obrotomierz, niepalący wła

ściciel, stan b.'dobry - 24.500 zł. Tursko, tel. 062/761-59-10, 
062/761-51-30
iE A T  CORDOBA, 1996 r. J 2 5  tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
srebrny metajior 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RO, alum. felgi, Kubełkowe fotele, - 
25:500 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01-65 
SEAT CORDOBA, 1997 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, granato
wy metalic, 2 poduszki, ABS, szyberdach, wspomaganie, 
centralny zamek, immobilizer, dodatkowe światło stop, 6 gło
śników + org. radio Seat, • 26.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-02-58
SEAT CORDOBA VARIO SXE, 1997 r., 73 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, perłowozielony, ABS, 2 pod. powietrzne, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek z pi
lotem, relingi dachowe, roleta, RO, halogeny, alum. felgi, •
28.500 zł. Przemków, tel. 076/831-96-13 
SEAT CORDOBA SXE, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, dodatkowo osłona silnika 
i oryginalne listwy boczne (od VW), serwisowany w serwisie 
Seata, • 28.500 zł. Kalisz, tel. 0601/74-27-45 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 39 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, immobilizer, do
datkowe zabezpieczenie, centr. zamek z pilotem, RO, 4 gło
śniki, alarm, - 26.500 zł. Leszno, tel. 0606/89-69-12 
SEAT CORDOBA VARIO, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, bia
ły, I rejestracja 06.99 r., ku piony n w salonie, serwisowany, 
bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, zadbany, ga
rażowany, wspomaganie kier, • 21.000 zł + VAT. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0602/88-89-68
SEAT CORDOBA SE, 1998/99 r., 30 tys. km. 1400 ccm, 
srebrny metalic, garażowany, RO, stan idealny, I właściciel, 
-28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-90-40,0607/59-20-61 
SEAT CORDOBA, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, SDI, gra
natowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, • 34.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
SEAT CORDOBA SDI, 1999 r., 56 tys. km, 1900 ccm, perło
woczarny, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, kli
matyzacja, techn. sprawny, oryginalny dowód rejestracyjny, 
spoiler fabryczny, • 30.500 zł + 1.000 zł lakierowanie (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/592-70-35. 
0601/75-12-70
SEAT IBIZA GL, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, 3-drzwiowy -
3.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/68-94-74,075/755-44-69 
SEAT IBIZA, 1987 L  39 tys. km, 1500 ccm, zielony metalic, 
sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, garażowany, po remon
cie silnika 39 tys. km, el. otw. szyby, centr. zamek, radio 
Blaupunkt, • 5.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0603/79-88-70
SEAT IBIZA, 1988 r., 115 tys. km, 1200 ccm, czerwony, sil
nik system Porsche, ważny przegląd, • 4.800 zł lub zamienię 
na inny, 2-3 letni, o poj. do 1200 ccm. Wrocław, tel. 355-10-67 
SEAT IBIZA, 1989'r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. i blacharki idealny, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, -
7.000 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, benzyna, biały, zadbany,
3-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, na białych tablicach - 
550 DEM. Gubin, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
SEAT IBIZA, 1990 r.. 903 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
techn. b. dobry, centr. zamek, • 5.500 zł. Lubsko, tel. 
068/372-45-97,0601/43-49-02 
SEAT IBIZA, 1990 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czar
ny, silnik system Porsche, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, alarm, 
szyberdach, stan dobry, • 8.500 zł lub zamienię na diesla. 
Radwanice, tel. 0601/07-86-72 
SEAT IBIZA, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, czerwony, ospo
ilerowany, centr. zamek, alum. felgi, - 8.500 zł. Nieciszów, 
gm. Oleśnica, tel. 071/399-04-29 
SEAT IBIZA, 1991 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, niebie
ski, radioodtwarzacz, • 7.900 zł. Bolesław iec, tel. 
075/732-49-08
SEAT IBIZA, 1991 r., 2000 ccm, niebieski, szyberdach, RO, 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Kępno, tel. 062/782-21-24 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, alumi
niowe felgi, el. otw. szyby, centralny zamek, el. reg. reflekto
ry, podgrzewane lusterka, RM, - 6.800 zł. Krzydlina Mała, 
gm. Wołów. tel. 071/389-01-19 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, zielony metalic, 3-drzwio- 
wy, - 6.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
SEAT IBIZA, 1991 r., 89 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, silnik system Porsche, stan dobry, - 9.000 zł. święt- 
no, gm. Wolsztyn, tel. 068/374-75-64 

O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy met?- 
lic, - 8.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019111

SEAT IBIZA, 1992 r., 96 tys. km, 1200 ccm, szary metalic,

kubełkowe fotele, 4 koła zimowe, 4 alum. felgi, z oponami, 
elektr. reg. lusterka, szyberdach, w kraju od 2 mies., stan b. 
dobry, kompl. dokumentacja, • 9.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-68-61,0608/23-52-71 
SEAT IBIZA, 1992 r., 94 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 
stan b. dobry, - 8.700 zł. Żagań, tel.* 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
SEAT IBIZA GLX, 1992 r., 1200 ccm, brązowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, hak, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
8.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/782-55-71,0608/71-56-22 
SEAT IBIZA, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, nie skła
dak, w kraju od 96 r., nowe amortyzatory (gwarancja), RO + 
głośniki Pioneer, - 9.900 zł. Krzelów, tel. 071/389-92-02, 
0606/76-55-27
SEAT IBIZA CLX SPORT, 1992/93 r., 118 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centralny zamek, obrotomierz, el. 
otwierane szyby, zielone szyby, radio, siedzenie tylne dzie
lone, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, dodatkowe światło .stop*, atrakcyjny'wygląd, ospo
ilerowany, I właściciel, książka serwisowa, - 10.300 zł. Ra- 
kowice 40, gm. Bolesławiec
SEAT IBIZA, 1992/93 r., 40. tys. km, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, katalizator, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-38-24
SEAT IBIZA, 1993 r., 106 tys. km, 1200 ccm, benzyna, sza
ry metalic, katalizator, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, radio, garażowany, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-15-03 
O  SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm  5-drzwiowy, 5-bie- 

gowy, centr. zamek, bez wypadku, -11.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019421

SEAT IBIZA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, 
sprowadzony w ca łości, • 16.000 zł. Sokolniki, tel. 
062/784-50-61 wieczorem, 0605/32-25-28 
SEAT IBIZA, 1993/97 r., 153 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor grafitowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, alum. 
felg i, RO * 8 głośników, - 16.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-23-99,0502/23-35-22 
SEAT IBIZA, 1994 r., 150 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, centr. zamek, immobilizer, - 13.900 zł. Rybnik, tel. 
0606/45-33-49
SEAT IBIZA, 1994 r., 109 tys. km, 1300 ccm, biały, I właści
ciel, dzielona tylna kanapa, szyby atermiczne, RO, obroto
mierz, stan b. dobry, • 13.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/08-56-22 
SEAT IBIZA, 1994 r., 139 tys. km. 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, halogeny, immobilizer, książka serwisowa, bez 
wypadku, 2 dni w kraju, oclony, po przeglądzie, stan idealny, 
-18.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-83-43 
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 58 tys. km, 1400 ccm, jasnograna- 
towy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, immobilizer, - 14.500 zł. Turek, tel. 
063/278-59-73 po godz. 18,0607/59-32-79 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, RO Pioneer, alarm, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, el. reg. światła, termometr, pełna do
kumentacja, komplet kluczy, po wymianie oleju i filtrów, stan 
b. dobry, - 18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 lub 
0502/83-69-38
SEAT IBIZA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioleto
wy metalic, 3-drzwiowy, pełne wyp. elektr., zamszowe skó
rzane fotele w kolorze nadwozia, białe zegary, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, faktura VAT, • 17.900 zł. K a lisz, tel. 
062/502-32-25,0603/69-19-06 
SEAT IBIZA, 1995 r., 71 tys. km, 1900 ccm, diesel, fioleto
wy metalic, centr. zamek, immobilizer, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, wspomaganie kier.,-3-drzwiowy, -17.000 zł. Leszno, 
tel. 065/529-24-51
SEAT IBIZA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, RO + 4 głośniki, pod. powietrzne, bez wy
padku, garażowany, ekonomiczny, przegląd do 07.2001 r., 
stan silnika, blacharki i lakieru b. dobry, atrakc. .wygląd, pil
ne, - 18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-09-38, 
0601/72-48-24 *
SEAT IBIZA, 1995 r., 2000 ccm, czerwony, immobilizer, ob
niżony, sportowy wygląd, el. otw. szyby, 2 poduszki pow, -
22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-10-34,0602/49-45-89 
SEAT IBIZA GLX, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor.grafitowy metalic, alum. felgi 14" + kpi. kół z oponami 
zimowymi, el. otw. szyby, szyberdach, halogeny, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, alarm, RO Pioneer + 6 głośników, 
obrotomierz, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, nowe

amortyzatory, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 355-84-55. 
0501/92-89-47
SEAT IBIZA, 1996 r., 44 tys. km, 1400 ccm, zielony, z salo
nu, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, garażowany, RO, 
immobilizer, blokada biegów, 5-drzwiowy, - 22.500 zł. Lubię- 
chowa, tel. 075/713-53-96
SEAT IBIZA, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski, 
5-drzwiowy, szyberdach, ABS, wspomaganie, ei. reg. luster
ka, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, pilot, dodatk. kom
plet opon zimowych, - 27.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-09-39
SEAT IBIZA, 1998 r., 42 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, MPi, 
granatowy, el. reg. reflektory, immobilizer, ABS, 3-drzwiowy, 
ciemne tylne szyby, reg. fotel, opony zimowe i letnie, trzecie 
światło .stop", RO z CD Sony t 4 głośniki, - 22.500 zł. Kar
pacz, tel. 0606/49-42-92
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, granatowy, wspo
maganie, RM, książka serwisowa, zadbany, zarejestrowa
ny, -21.500 zł. Odolanów, tel. 0606/74-63-01,062/733-12-92 
SEAT IBIZA, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, perłowoczarny 
metalic, bogate wyposażenie,- 26.000 zł lub zamienię na 
Renault Megane. Wolsztyn, tel. 068/384-39-11 
SEAT IBIZA, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, SDI, granatowy 
metalic, poduszka pow., wspomaganie kierownicy, centr. 
zamek, elektr. otw. szyby, ospoilerowany, trzecie światło stop, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, ~ 33.900 zł. Rybnik, tel. 
0606/45-33-49
SEAT IBIZA, 1999 r., 36 tys. km, zielony,.2 pod. powietrzne, 
90 KM, alum. felgi, kupiony w salonie, bez wypadku, - 32.000 
zł. Gromadka, tel. 076/817-29-87 
SEAT IBIZA, 1999 r.. 13 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny,
3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, klimatyzacja, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 2 pod. 
powietrzne, - 28.700 zł. Leszno, tel. 0607/28-31-31, 
0609/28-19-42
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 78 tys. km, 1900 ccm, perłowobia- 
ły, TDi, serwo, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, obrotomierz, immobili
zer, - 29.900 zł. Syców. tel. 062/786-91-24 
SEAT IBIZA CUPRAII. 1999 r.. 15 tys. km. 2000 ccm. 16V 
GT, perłowoczarny, po tuningu w Szwajcarii, 180 KM, ABS, 
EDS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, czarna skóra, pełna 
elektryka, kubełkowe fotele, ciemne szyby, obniżony, spor
towe zawieszenie, alum. felgi OZ Racing 195/45 R16, CD 
Pioneer + 6 głośników, atrakc. wygląd i inne, - 49.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-96-23
SEAT IBIZA, 2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., centr. zamek, blokada skrzyni biegów, RO 
Blaupunkt * 6 głośników, halogeny, 5-drzwiowy, serwisowa
ny, garażowany, stan b. dobry, - 35.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-34-61
SEAT MALAGA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, stan dobry, - 6.800 zł lub zamienię na inny, z dopłatą. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-54,0608/46-74-51 
SEAT MALAGA, 1991 r., 125 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, stan idealny, na białych tablicach -1300 DEM. Ka
lisz, tel. 0602/28-97-04
SEAT MARBELLA. 1992 r.. 90 tys. km, 903 ccm, turbo D, 
biały, 5-biegowy, udokum. pochodzenie, el. reg. reflektory -
6.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-26-47 po godz. 20 
SEAT TOLEDO, 1992 r.. 70 tys. km, czerwony, bezwypad
kowy, -14.300 zł. Gostyń, tel. 0605/43-00-54 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r.. 106 tys. km. 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełne wyposa
żenie elektryczne, szyberdach, alum. felgi, I właściciel, stan 
b. dobry, • 16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-33, 
0606/92-53-16
SEAT TOLEDO, 1992 r., 114 tys. km, czerwony, zderzaki i 
lusterka w kol. nadwozia, centr. zamek, alarm, hak, stan b. 
dobry, - 13.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-89-48, 
0604/36-75-44
SEAT TOLEDO. 1992 r., 153 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
złoty metalic. wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, lusterka, reflektory, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
zdjęcia, • 18.500 zł. Leszno, tel. 065/529-04-54 po godz.17 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, nowe opony, garażowany, -14.500 
zł. Paczków, tel. 077/431-62-78,0603/99-81-54 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, brązowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, halogeny, szyber
dach, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi
cerka. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RM + 6 gło
śników, garażowany, zadbany, stan b. dobr, • 19.500 zł. Wią- 
zów, tel. 0603/60-61-18
SEAT TOLEDO, 1992 r., 127 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, szyberdach, 
aluminiowe felgi, immobilizer, 95 KM, przegląd do 03.2002 
r., stan b. dobry, - 13.200 zł. Wrocław, tel. 071/325-91-13, 
0606/10-16-33
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, sportowa kier., hak, bagażnik dachowy, stan 
b. dobry, sprowadzony w 1998 r, • 13.000 zł. Wrocław, tei. 
071/348-27-52,0601/85-28-83 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r. wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, bez wypadku, • 18.000 zł (do uzgodnienia). Dzierżoniów, 
tel. 074/831-37-23
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 160 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, granatowy, w kraju od 1997 r., I właściciel, bez wypadku, 
garażowany, książka serwisowa, ospoilerowany, szyberdach, 
dodatkowe światło .stop", el. reguł, fotele, Mul-T-Lock, el. 
odcięcie zapłonu, welur, RO + 4 głośniki, nowy akumulator, 
przegląd do 03.2002 r, - 14.700 ;ł. Zgorzelec, tel. 
075/775-46-53 po godz. 18
SEAT TOLEDO ELX, 1993 r., 104 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, kupiony w salonie Seata, I właści
ciel, bez wypadku, 4 elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, 
elektr. reg. reflektory, b. ładna tapicerka, RO, garażowany, 
stan idealny, -16.500 zł-Kamienna Góra, tel. 075/744-19-08 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, zie
lony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, halogeny, • 17.700 
zł. Zawady, tel. 062/730-51-93 
SEAT TOLEDO, 1993 r.. 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, wi
śniowy, el. reg. reflektory, katalizator, stan dobry, -12.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/33-15-96 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 190 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
czarny, spoiler na tylnej klapie, centr. zamek, obrotomierz, 
RO ♦ CD + 6 głośników, hak, tylna kanapa rozkładana, -
15.500 zł lub zamienię na samochód osobowy lub busa (D), 
z dopłatą. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO. 1994 r., 136 tys. km, 1800 ccm, platynowy 
metalic, szyberdach, wspomaganie, ABS, centralny zamek, 
el. reg. reflektory, welur, dzielona kanapa, przyciemniane 
szyby, zimowe opony, • 17.600 zł. Góra, tel. 0603/60-31-01 

O  SEAT TOLEDO, 1994 r., 99 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, nie eksploatowany w Po lsce , stań idealny, -
14.900 z ł. B o le s ła w ie c , te l. 075/734-64-10, 
0605/33-31-07 01022541

SEAT TOLEDO, 1994 r.. 106 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony, sprowadzony w całości, • 13.900 zł. Dobroszyce, 
tel. 071/314-11-83
SEAT TOLEDO GL. 1994 r.. 109 tys. km. 1800 ccm, kolor 
platynowy metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie kier., alarm, RO, welurowa tapicerka, dzielo
na tylna kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, •
16.700 zł. Wołów, tel. 071/389-35-19 po godz. 18, 
0603/07-21-30

PTHW sp. z o.o.
50-203 Wrocław 
ul. Dmowskiego 7
Oferujemy wszystkie modele
Salon: telVfax 071/321-02-89, serwis: telVfax 321-01-02 
Sklep części zamiennych: \t\J\u 321-01-02

Zapraszamy: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14

Naprawa i obsługa wszystkich samochodów osobowych. 
Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych. 

Blacharstwo, naprawa układów wydechowych.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTOKOMIS - SEAT WSZYSTKIE MARKI 
tel. 071/345-39-28,0-608 696 694
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SEAT TOLEDO gti.j|994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccrri, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, obniżony,|jr i6 .9 0 0  zł. Z ielona Góra, tel. 
068/324*82^10; 0605/40-26-99 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 106 tys. km, 2000 ccm, 16V, grafi
towy metalic, szyberdach, centr, zamek, alum. felgi, el. btw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, skóra, lekko uszko
dzony, sprawny. -18.000 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Bli
zanów, tel. 062/751-104)7,0601/99-10-28 
SEAT TOLEDO, 1995 f., 48 tys. km, 1600 ćcm, wtrysk, srebr
ny metalic, radio, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, reg. 
kierownica, poduszka pow., sprowadzony w całości, i wła
ściciel, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, • 19.200 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-11-66,0601/68-97-94 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 300 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 4-drzwiowy, na białych tablicach, 2 sztuki • 5.000 
DEM. Sulechów, tel. 0606/36-50-95 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 30 tys. km, 19Ó0 ccm, turbo D, 
czerwony, 4-drzwiowy, serwo, stan b. dobry, możliwość spro
wadzenia, 2 szt., na białych tablicach - 5.000 DEM. Żary, 
tel. 0606/36-50-95
SEAT TOLEDO, 1995/97 r., 58 tys. km, 1800 ccm, iE, perło
wogranatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie kier., obrotomierz, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka i reflektory, reg. kierownica, komputer, welurowa 
tapicerka, 4 zagłówki, podłokietnik, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, nie składak, - 21.500 zł. Głogów, tel. 
0605/66-80-47
SEAT TOLEDO, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
.pacyfic blue’ , bez wypadku, ABS, klimatyzacja, pełne wy
posażenie elektryczne, skórzane siedzenia, hak, sprowadzo
ny w całości z Niemiec, książka serwisowa, airbag, - 28.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-25-97, 0501/86-29-13 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
A00475 www.autogielda.com.pl)
SEAT TOLEDO, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, zielony (bu
telkowy), klimatyzacja, komputer, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, 4 el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
- 22.300 zł. Turek. tel. 063/278-16-82,0600/61-37-51 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, zielony, ku
piony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, bez 
wypadku, garażowany, stan b. dobry, • 22.900 zł. Opole, tel. 
077/421-64-44
SEAT TOLEDO SXE, 1997 r., 42 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
110 KM, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, 4 el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, alum. felgi 15", 
atrakc. wygląd, - 33.700 zł. Jarocin, tel. 062/747-61-86, 
0604/60-52-83

O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy
posażen ie , • 54.500 z ł lub zam ien ię . Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
8701*091

SEAT TOLEDO II, 1999/00 r., 35 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
perłowozielony metalic, SRI, ABS, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, wspomaganie, pełne wyposażenie elektryczne, 
centr. zamek + pilot, radio Seat, stan idealny, I właściciel, w 
kraju od 1,5 roku, - 44.000 zł lub zamienię na tańszy, do
15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/42-24-77

SKO DA
SKODA 100S, 1974 r., 98 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 
mało eksploatowany, I właściciel, - 1.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-55-53
SKODA 100 S, 1976 r., zielony, po remoncie blacharki i sil
nika, nowy lakier i akumulator, + drugi na części, - 1.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/411 -33-36,0605/65-28-31 
SKODA 105, 1977 r., pomarańczowy, zadbany, bagażnik 
dachowy, hak, garażowany, • 1.250 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-76-18,0604/07-30-64 
SKODA 105 L, 1981 t, zielony, po remoncie blacharki, ha
mulców i silnika, lakierowany, nowe sprzęgła i hamulce, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/786-87-33 wieczorem 
SKODA 105S, 1981 r., 122 tys. km, 1050 ccm, pomarań
czowy, dwie nowe opony, dodatkowo dwa przednie błotniki, 
w ciągłej eksploatacji, do drobnych poprawek - 700 zł. Wro
cław. tel. 071/321-62-78
SKODA 105 S, 1981 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, po remoncie kapitalnym blacharki, po lakierowaniu, nowa 
tarcza sprzęgłowa i zawieszenie przednie, przegląd od
09.2001 r, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-16-24 
SKODA 105,1981 r., 67 tys. km, 1046-ccm, benzyna, kolor 
piaskowy, stan dobry,-w ciągłej eksploatacji, przegląd do
7.2001 r., stan blacharki dobry, I właściciel, • 1.300 zł. Wro
cław, tel. 071/783-29-43
SKODA 120 L, 1981 r., 1174 ccm, żółty, techn. sprawny, 
przegląd techn. do 08.2001 r, • 1.850 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-40-64
SKODA 105 L, 1982 r., 1046 ccm, zielony, - 600 zł. Janików, 
tel. 071/303-08-98
SKODA 120 GLS, 1982 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, hak, inst. gazowa, zarejestrowany, stan techn. dobry, •
1.000 zł. Lutynia, tel. 071/317-77-41 
SKODA 105 L, 1982 r.. 1050 ccm, czerwony, sprawny, brak 
przeglądu, • 600 zł lub zamienię na konsolę Sony Playsta
tion 7502,9002. Polkowice, tel. 0501/64-05-33 
SKODA 105 S, 1982 r., biały, po remoncie silnika, przegląd 
do 05.2001 r, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-25-69 
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, kolor piaskowy, nowe 
pokrowce, ukł. hamulcowy i akumulator, hak, radio, 2 nowe 
opony, dodatkowe światło .stop’ , zarejestrowany, -1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-24-60
SKODA 105S, 1982/83 r., 1049 ccm, biały, hak, - 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 316-84-07,0502/96-50-31 
SKODA 105,1983 r., 49 tys. km, 1050 ccm, czerwony, prze
gląd do 01.2002 r, • 1.500 zł. Budzów, tel. 074/818-11-99 
SKODA 105 S. 1983 r.. 1050 ccm, pomarańczowy, silnik - 
stan b. dobry, blacharka - stan średni, nie zarejestrowany, - 
700 zł lub zamienię na motocykl, w tej cenie. Lwówek Ślą
ski, tel. 050Ś/94-17-55

GOSIA AUTO SERWIS 
tel. 350-50-40

SKODA 105, 1983/84 r., 70 tys. km, 1048 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony i akumulator, w ciągłej eksploatacji, 
ważny przegląd, po remoncie skrzyni biegów, dużo części 
zapasowych, stan blacharki i silnika dobry, - 1.300 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-70-60
SKODA 120 L, 1983/84 r., czerwony, przegląd do 03.2002 r,
-1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/644-98-81 
SKODA 105 L, 1984 r., 50 tys. km, 10.54 ccm, benzyna, czer
wony, stan techn. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, 
nowa głowica, wersja eksportowa, przegląd do 28.08.2001 
r.. RO. • 1.400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-50-16 
SKODA 120L, 1984 r., 150 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, hak, tylna .szyba ogrzewana, lampy pro
stokątne, zadbane wnętrze, bardzo oszczędny, przegląd do
04.2002 r, -1.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-36-65 
SKODA 120 L, 1984 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
nowe opony, stan b. dobry, przegląd do 11.2001 r, - 2.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-66-36.0604/67-21-81 
SKODA 105 S. 1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie 
kapitalnym silnika, - 2.300 zl. Wrocław, tel. 071/355-95-77 

O  SKO D A  120 LS, 1985 r., 50 tys. km, n ieb ieski, 
oryg. lakier, stan idealny, - 2.500 z ł lub zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019011

SKODA 105 L, 1987 r., 150 tys. km, 1046 ccm, beżowy, I 
właściciel, 3 tys. km po remoncie kapitalnym silnika - nowe 
tuleje, tłoki, panewki, rozrząd i opony, pokrowce, hak, szy
berdach, nowe progi, oryg. lakier, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-93
SKODA 120,1987 r. 5-biegowy, - 1.750 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-55-80
SKODA 105 L, 1987 r., 84 tys. km, 1043 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie blacharki, nowy aparat zapłonowy, stan 
dobry. - 2.400 zł. Świdnica, tel. 074/856-55-21 
SKODA 105,1987/88 r., 1140 ccm, czerwony, stan dobry, 
RM, pokrowce'.miś", nowe progi, stan opon i akumulatora 
dobry, nowe sprężyny tylne, garażowany, ekonomiczny, -
1.900 zł. Głuszyca, tel. 0607/19-42-60, woj. wałbrzyskie 
SKODA 120 L, 1988 r., 120 tys. km, 1174 ccm, niebie- 
sko-szary, garażowany, stan techn. dobry, przegląd do
12.2001 r., II właściciel, wyłącznik zapłonu, nowe progi, -
3.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-59-19,0600/24-24-08 
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. do
bry, zadbanym 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 120 L, 1988 r., 67 tys. km, 1174 ccm, beżowy, nowy 
pasek rozrządu, filtry, olej, gaźhik, szczęki i klocki ham., tyl
na szyba ogrzewana, RO, dzielona tylna kanapa, oryg. la
kier, nadkola, hak, zagłówki, stan b. dobry, - 3.300 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-95-99
SKODA 120 L, 1989 r., 116 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
szary, stan techn. b. dobry, nadkola, hak, oznakowany, RO, 
nowy akumulator, rozrusznik, alternator, rozkł. siedzenia, 
przegląd techniczny do 08.2001 r, - 3.100 zł. Lubin, tel. 
076/749-70-27
SKODA 105 L, 1989 r., 109 tys. km, 1046 ccm, cźerwień 
meksykańska, II właściciel, oryginalny lakier, pokrowce, ra
dio, klocki i szczęki nowe, nowa pompa hamulcowa, nadko- - 
la plastikowe, nowy akumulator, pasy tylne, reflektory nowy 
typ (do zamontowania) + drobne części, - 3.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-76-34
SKODA 120 L, 1989/90 r., 1200 ccm, kolor groszkowy, stan 
b. dobry blacharki, nowy akumulator, klocki, po wymianie 
oleju, obrotomierz, nowa kierownica, halogeny, światła dzien
ne, pokrowce, plastikowe nadkola, listwy boczne, światła tra
pezowe, .RO + głośniki 80 W, alarm ręczny, odcięcie zapło
nu, zadbany, - 3.800 zł. Piśkorzów, teł. 0605/74-73-^9 
SKODA 120 LS, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, riowy lakier, nowy akumulator, pokrowce, 5-biego- 
wy, po remoncie kapitalnym silnika 2 tys. km, garażowany, II 
właściciel, - 4.200 zł. Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/38-05-72
SKODA FAVORIT136,1989 r., 78 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, beżowy, nowy akumulator, pokrowce, zagłówki tylne, 
dzielona kanapa tylna, garażowany, RO Kenwood, atrakc. 
wygląd, przegląd do 2002 r, • 5.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-27-41
SKODA FAVORIT136,1990 r., 150 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, biały, przegląd do 2002 r, - 6.200 zł lub zamienię na 
Daewoo Tico. Wrocław, tel. 071/350-83-02 
SKODA FAVORIT 136 L, 1990 r., 80 tys. km. 1300 ccm, 
biały, I właściciel, I rejestracja w 1991 r., garażowany, nowe 
opony, przegląd do 01.2202 r., bez wypadku, - 6.000 zł. Wło
szakowice, tel. 065/537-02-63 
SKODA FAVORIT LS, 1990 r., 1289 ccm I rej. w 1991 r., I 
właściciel, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm. bordo
wy, blokada skrzyni biegów, pokrowce, nowy rozrząd, opony 
zimowe, oznakowany, • 6.600 zł. Izbicko, tel. 077/463-12-86 
SKODA FAVORIT 135LS, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, 
szarozielony, nadkola, halogeny, dzielona tylna kanapa, ozna
kowany, RO, zapezpieczenie zapłonu, nakładki na progi, stan 
techniczny b. dobry, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 0601/05-04-61 „ 
074/852-69-47
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, beżowy, halogeny, obrotomierz, RO z panelem, 
nowy akumulator i tłumik, garażowany, konserwacja, 4 za
główki, 5 pasów, dzielone tylne siedzenia, pokrowce, tylna 
szyba ogrzewana, piln ie, - 6.400 zł. Świdnica, tel. 
074/852-31-23,0502/30-87-04 
SKODA FAVORIT136L, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, zadbany, bez korozji, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 780-85-71

SKODA FAVORIT, 1991 r. - 6.350 zł: Krzyżkowice, tel. 
077/436-26-96:; .*5 ...+ V  J  S Ł  '
SKODA FAVORIT 135LS,,1991 u . 89 tys. km, 1300 cćm, 
benzyna, wiśniowy,'halogeny, obrotomierz, tylna wycieracz
ka, RMS,.listwy, noW/tikumulator, nowe opony, tłumiki* stan 

• 'dobry, - 5.700 zł. Lubin, tel. 076/846-73*23 
'  SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
, benzyna, bordowy, konserwacja, nadkola, owiewki, listwy 

boczne, belka wzmacniająca,- atrakcyjny wygląd, przegląd 
do 01.2002 r„ stan dobry, bez wypadku, * 6,500 zł. Pieszy
ce, tel. 074/836-64-73
SKODA FAVORIT135L, 1991 r., 82 tys. km, 1289 ccm, bor
dowy, I właściciel, stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, teł. 
071/346-62-77 ,
SKODA FAVORIT136,1991 r., 103 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, wiśniowy, nowy tłumik, tarcze hamulcowe, klocki, ńowe 
amortyzatory przednie, nadkola, II właściciel, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel.071/789-38-69
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, nowe 
opony, RM, pasy bezwładność., stan b. dobry - 4.950 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-13-47
SKODA FAVORIT, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, oryg. lakier, hak, obrotomierz, opony zimowe, 
spoilery, wycieraczka tylna, przegląd do 04.2002 r, • 8.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-86-26 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 98 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
zadbany, dzielona tylna kanapa, nowe amortyzatory, - 8.400 
zł. Wrocław, tel. 325-84-31
SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna 4-kolorbwa, 
sportowa kierownica, białe zegary, okleina drewnopodobna, 
sportowy ukł. wydechowy, 5-drzwiowa, 5-biegowa, dzielona 
tylna kanapa, RO, stan dobry, atrakcyjny wygląd, I właści
ciel, - 8.000 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0603/28-05-22 
SKODA FAVORIT 135 LS, 1992 r., 90 tys. km, 1300 ccm, 
wiśniowy, RO i 4 głośniki, listwy boczne, lotka, tylna wycie
raczka, halogeny, nadkola, dzielona kanapa, szyberdach, 
tylna szyba ogrzewana, 4 zagłówki, belka wzmacniająca, 
nakładki na błotnikach, nowy akumulator, - 8.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-90-48
SKODA FAVORIT 135 LS. 1992 r.. 108 tys. km. 1300 ccm 
oznakowany, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, dzielona ka
napa, RO, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-10 
SKODA FAVORIT135,1992 r., 98 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, bordowy, wycieraczka z tyłu, listwy boczne, obroto
mierz, garażowany, bez uszkodzeń, II właściciel, alarm, •
7.200 zł. Krzeszów, tel. 075/742-30-20 
SKODA FAYORIT LS, 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm. ciem
nozielony, atrakc. wygląd, halogeny, obrotomierz, spoilery, 
szyberdach, immobilizer, alarm + pilot, stan b. dobry, ekono
miczny, zadbany, • 8.200 zł. Legnica, tel. 0601/94-67-96 
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, ko lor mor

ski, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87018951

SKODA FAVORIT, 1993 r., 58 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, alarm, inst. gazowa, przegląd do
02.2002 r., stan idealny, opony zimotve, garażowany, -11.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-19 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 98 tys. km, 1300 ccm, granato
wy metalic, stan bardzo dobry, szyberdach, ważne badania 
techniczne do 2002 r., możliwość oclenia (ok. 2500 zł), na 
białych tablicach, • 4.000 zł. Słubice, tel. 0607/74-41-29 
SKODA FAVORIT 135 LS. 1993 r., 78 tys. km. 1300 ccm, 
bordowy, stan b. dobry, serwisowany, książka serwisowa, 
nowe amortyzatory przednie, nowe opony, nowy układ wy
dechowy, RO, obrotomierz, halogeny, - 9.500 zł. Wschowa, 
tel. 0603/87-46-46
SKODA FAVORIT LX, 1993 r., 1300 ccm, benzyna, bordo
wy, welurowa tapicerka, RO, zegar elektroniczny, hak, ba
gażnik, nadkola, • 10.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-69-41 
SKODA FAVORIT135,1993 r., 62 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, hak, nowe opony, konserwacja, nadkola, 
boczne listwy, RO, - 8.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 071/324-12-59,0603/31-13-56 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 79 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy, kupiony w salonie, serwisowany, Mul-T-Lock, 
oznakowany, * 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/354-07-79 
SKODA FAVORIT LX, 1994 r., 54 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna. turkusowy, blokada skrzyni biegów, oznakowany, nad
kola, I właściciel, frowe opony i akumulator, - 11.500 zł. Le
gnica, tel. 076/854-85-63
SKODA FAVORIT LX, 1994 r., 63 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, I właściciel, garażowany, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, konserwacja, alarm, blokada skrzyni biegów, nadko
la, radioodtwarzacz, listwy boczne, nowe opony, nowy aku
mulator, bez wypadku, - 11.500 zł. Legnica, tel. 
076/722-29-93,0606/55-53-57 
SKODA FAVORIT135,1994 r., 65 tys. km, 1300 ccm, GLX, 
czerwony, konserwacja, nadkola, Mul-T-Lock, welurowa ta
picerka, halogeny, stan b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-74-84
SKODA FAVORIT, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
blokada biegów, alarm, centr. zamek, kpi. opon zimowych z 
felgami, RO, zadbany, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, -
9.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-79-97,0503/78-81-99

O  SKODA FAVORIT,1994 r., 1300 ccm, -10.800 zł. 
Ż ary , u l. O k rz e i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019361

SKODA FAVORIT LX, 1994/95 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, RO, listwy boczne, nadkola, 
halogeny, konserwacja, -11.700 zł. Opole, tel. 077/452-52-12, 
0502/52-07-34
SKODA FAVORIT GLX, 1994/95 r., 73 tys. km, 1300 ccm, 
turkusowy, RO, koła zimowe • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-85-24
SKODA FAVORIT 135 GLX, 1994/95 r., 67 tys. km. 1300 
ccm, benzyna, kolor wiśniowy, zadbany, bez wypadku, do
datkowe wyposażenie, stan techn. b. dobry - 12.000 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento lub Fiata Seicęnto, 900 ccm. 
Wrocław, tel. 071/373-61-86 wieczorem 
SKODA FAVORIT LXI, 1998 r„ 80 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, blokada skrzyni biegów, - 18.500 zł lub za
mienię na Fiata Uno. Kamienna Góra, tel. 0604/27-46-48 
SKODA FELICIA, 1995 r., 85 tys. km, 1300 ccm, granatowz

boczne.plastikowe riadkolą„ halógeQy.stan techn.'b. dobry,
. -14.900 zł. 0501/45-00-37

,; SKOOA-FELięi^, f995 rr; 74 tyciem, 1300 ccm, benzyna,, 
- fcofoj-wiśmOwy, ioipiony w kraju,'łl właściciel,-alarm, ozna
kowany' RM, -15.500 zł-tub zamieni^ na Opla Astrę kombi. 

|  Wrocław, M . 07tn61-05.p4,0503/90-51-49"
7  SKODA FELICIA, 1995 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 

czerwony,^stao b- dobry, listwy-boczne,plastikowe nadkola, 
konsola, opony le tn ie j zimowe , l właściciel, po wymianie 
sprzęgła, nowy akumulatonukład wydechowy, garażowany, 
-15.500 zł. Złotoryja, (el. 076/878-19-46 r ,■

l SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 59 tys. km, 1300 ccm, biały, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, garażowany, 
stan b. dobry, plastikowe nadkola, instalacja radiowa, imrno- 

. bilizer, opony zimowe, serwisowany, -15.300 zł. Leszno, tel.

. 065/527-12-72 pó 18 
SKODA FELICIA, 1996 r., 56 tys. km, 1300 cęm, benzyna, 
błękitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centralny 
zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, obrotomierz, relin
gi dachowe, halogeny, radio, - 17.200 zł. Świdnica, teł. 
074/853-91-44,0607/60-60-43 
SKODA FELICIA LXI, 1997 r , 38 tys. km, 1300 cćm. czer
wony, wyprodukowany w listopadzie, I właściciel, serwiso
wany w ASO, bez wypadku, oznakowany, garażowany, kon
sola środkowa, Tytan-Lock, nadkola, RO, - 18.500 zl. Wro
cław, tel. 071/360-90-19 

‘ SKODA FELICIA. 1997 r., 41 tys., km, 1300 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, I właściciel, garażowany, immobilizer, 
konsola, radioodtwarzacz, listwy boczne, nadkola, dzielona 
tylna kanapa, bez wypadku, zadbany, właściciel niepalący, -
18.000 zł. Brzeg, tel. 0502/13-91-70 
SKODA FELICIA, 1997 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, I właściciel, RM, nowe amortyzatory i klocki 
hamulcowe, nowe opony, przegląd do 3.2003 r, • 18.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-98-27 po godz. 18 
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 77 tys. km, 1300 ccm, biały, 
kombi, immobilizer, RO, 4 głośniki, listwy boczne, garażo
wany, I właściciel, -17.900 zł. Legnica, tel. 0606/97-56-40 
SKODA FELICIA, 1997 r., 65 tys. km, 1300 ccm, czerwień, 
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, nowy tłumik, 
szerokie listwy, nadkola, bez wypadku, konsola, obrotomierz, 
RO Aiwa, oznakowany, dożywotnia gwarnacja, pokrowce, •
17.800 zł. Legnica, tel. 076/855-27-77 
SKODA FELICIA, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, stan b. dobry, kupiony w salonie, immobilizer, • 20.000 
zł. Łukaszów, tel. 076/877-34-40 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, I właściciel, garażowany, nadkola, 
immobilizer, hak, listwy boczne, nadproża, konsola środko
wa, -18.500 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-40-18 
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, gra
natowy, immobilizer, alarm, RO, welurowa tapicerka, I wła
ściciel, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/58-18-58 
SKODA FELICIA GLC KOMBI, 1997 r„ 48 tys. km, 1300 
ccm, bordowy metalic, radio z RDS-em, komplet opon zimo
wych, I właściciel, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, 
garażowany, alarm, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
zadbany, stan idealny, - 18.900 zł. Wrocław, teł. 
071/325-06-79

O  SKODA FELICIA, 1997 r., 49 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, kupiony w salon ie , -18.300 zł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019431

SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 55 tyś. km J 300 ccm, benzy
na, czerwony, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
alum. felgi, konsola, listwy boczne, wykończenia drewniane, 
relingi dachowe, szyberdach, dzielona tylna kanapa, obroto
mierz, Mul-T-Lock, immobilizer, garażowany, • 21.400 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 41 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, RO z rds, konsola, sygnał dźwiękowy biegu wstecz
nego, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 0603/58-23-59 
SKODA FELICIA, 1998 r.. 31 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
biały, stan b. dobry, bez wypadku, I właściciel, kupiony w 
salonie, kpi. dokumentacja, - 21.000 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/755-38-69
SKODA FELICIA, 1998 r., 33 tys. km, 13Ó0 ccm, benzyna, 
biały, z salonu, serwisowany, I właściciel, nadkola, lampy 
przeciwmgielne, RM Blaupunkt, aluminiowe felgi, stan b. 
dobry, bez wypadku, - 21.800 zł. Wrocław, tel. 0603/92-71-27 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 44 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści
ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocławjel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FELICIA. 1998/99 r., 31 tys. km, 1300 ccm. zielony 
metalic, I właściciel, faktura zakupu, radio, centr. zamek, 
garażowany, halogeny, koła zimowe, listwy boczne, pokrow
ce, stan idealny, - 21.000 zł. Budziszów Średzki, gm. Ko
stomłoty. tel. 071/795-17-69,0608/55-54-21 
SKODA FELICIA KOMBI. GUC, 1998/99 r.. 26 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, zielony metalic, stan b. dobry, pod. powietrz
na, welurowa tapicerka, pokrowce, relingi dachowe, alum. 
felgi, koła zimowe, inst. radiowa, 4 głośniki, serwisowany, I 
właściciel, - 22.500 zł. Lubin, tel. 076/846-81-85 
SKODA FELICIA LXI, 1999 r., 54 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, 
centr. zamek, immobilizer, alarm, alum. felgi, halogeny, RO, * 
opony zimowe, listwy boczne, - 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-30-72 w godz. 10-18,0601/58-33-15 
SKODA FELICIA MPI, 1999 r., 42 tys. km, 1300 ccm, grafi
towy metalic, I właściciel, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, alum. felgi, nadkola, halogeny, - 22.700 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-19-79,0604/30-57-60 
SKODA FELICIA GLX, 1999 r.. 17 tys. km, bordowy meta
lic, alarm, kupiony w salonie, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
372-15-79 po godz. 18
SKODA FORMAN 1351, 1992 r., 105 tys. km, 1300 ccm. 
ciemnoniebieski, I właściciel, garażowany, bez wypadku, 
zadbany, szyby z filtrem, welurowe siedzenia, halogeny prze
ciwmgielne, belka wzmacniająca zawieszenie, RO, nowe 
opony, akumulator, aparat zapłonowy, stan idealny, - 7.500 
zł. Głubczyce, tel. 077/485-29-29 
SKODA FORMAN LS, 1992 r., 40' tys. km, 1300 ccm, kolor

SM ART
SMART CITY COUPE, 1999 r., 600 ccm, benzyna, żółty, 
bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, 
automatic (tiptronic), klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, sze
rokie alum. felgi, najbogatsza wersja, atrakc. wygląd, - 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00

SUBARU
SUBARU IMPREZA 555, 1996 r., 134 tys. km, 2000 ccm. 
turbo, niebieski, bez wypadku, stan techn. b. dobry, dodatki. 
2 x alarm, - 55.000 zł lub zamienię na Toyotę Avensis D 4D, 
Skodę Ocłavię TDi. Wrocław, teł. 0601/70-34-91 '
SUBARU IMPREZA OUTBACK, 1999 r., 21 tys. km. 2000 
ccm, 16V, boxer, perłowosrebrny, 4 WD, pełne wyposaże
nie, alarm, immobilizer, klimatyzacja, centr. zameik, po tu- 
ningu, alum. felgi 16', ABS, SRS, EBD. oryginalny hak, koła 
zimowe, radio Panasonic, niebieskie podświetlenie panela, 
CD, stan idealny, serwisowany, - 65.700 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/48-02-53
SUBARU LEGACY, 1996 r., 40 tys. km. 2200 ccm, benzy
na, - 35.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-32-51 
SUBARU LEGACY. 1996/97 r.. 150 tys. km. 2000 ccm. bia
ły, serwisowany, pełna elektryka, 4 WD, zimowe opony wraz 
z felgami, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 342-58-00,0601/70-18-27

SUZUKI
SUZUKI ALTO, 1997 r., 35 tys. km, 800 ccm, MPI, czerwo
ny, z salonu, I właściciel, 5-drzwiowy, immobilizer, RO ste- 
reo-ściągany panel, opony zimowe, przegląd do X. 2002 r., 
stan b. dobry, -12.500 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-21-27 
SUZUKI BALENO, 1995 r.. 59 tys. km, 1300 ccm. 16V. czer
wony, 3-drzwiowy, obrotomierz, dzielone tylne siedzenia, RO 
z  CD, alarm, b. ekonomiczny, • 14.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-72-95
SUZUKI MARUTI, 1993/94 r., 82 tys. km. 800 ccm, zielony,
5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry - 7.500 zł. Bogu-
szów-Gorce, tel. 074/844-25-56
SUZUKI ŚWIFT, 1987/94 r.. 130 tys. km. 1300 ccm, 16V,
czarny, 101 KM, nowe: sprzęgło, opony, amortyzatory, el.
reg. lusterka, welur, stan dobry, - 6.000 zł. Jawor, tel.
076/870-63-34
SUZUKI SWIFT, 1989 r., 1000 ccm. czerwony, kpi. doku
mentacja, nowy akumulator, alarm, radio Philips, sprowa
dzony w całości, - 7.800 zł. Kaliszkowice, tel. 062/731-08-72, 
0502/22-90-29
SUZUKI SWIFT GL, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czarny.
3-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alarm, szy
berdach, • 9.500 zł. Mirków, tel. 071/315-14-59, 
0607/22-36-56
SUZUKI SWiFT, 1993 r.. 86 tys. km. 1000 ccm, czerwony.
4-drzwiowy, RO, alarm z pilotem, zadbany, stan b. dobry, •
12.800 zl. Legnica, tel. 0503/66-18-92
SUZUKI SWIFT, 1994 r.. 85 tys. km. 1000 ccm. benzyna, 
wtrysk, biały, komputer, 3-drzwiowy, alarm + pilot, dod. światło 
.stop’ , 5-biegowy, nie składak, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 12.800 zł. Dobrodzień, tel. 034/353-65-53 
SUZUKI SWIFT, 1995 r., 66 tys. km, 993 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. otw. 
szyby. - 15.000 zł. Grodków, tel. 077/415-46-31, 
074/814-80-83 Lądek Zdrój
SUZUKI SWIFT. 1998 r.. 50 tys. km. 996 ccm. czerwony. 2 
poduszki pow.. welurowa tapicerka. elektr. otw. szyby, RO 
Philips, komplet nowych opon zimowych, zadbany, bezwy
padkowy, kupiony w Polsce, - 21.0ÓO zł. Brała, tel. 
042/717-83-64

TALBO T
TALBOT SAMBA CABRIO. 1980 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, 
czarny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd, - 3.900 
zł. Wrocław, tel. 071/311-41-62.0600/62-77-07 
TALBOT TAGORA, 1982 r.. 2156 ccm, srebrny metalic, inst. 
gazowa, • 3.000 zł. Trzebień, tel. 075/736-55^68

TAWRIJA
TAWRIJA, 1990 r„ 1100 ccm, - 2.700 zł. Tomaszów Bolesła
wiecki, tel. 076/818-02-19
TAWRIJA, 1991 r., 70 tys. km, 1100 ccm, biały, w całości lub 
na części, stan silnika dobry, techn. sprawny, zarejestrowa
ny, • 1.000 zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 076/870-90-38 
TAWRIJA 1102,1991 r,. 110 tys. km. 1100 ccm. seledyno
wy, garażowany, stan dobry, • 2.500 zł. Ścinawa Mała, gm. 
Korfantów, tel. 077/431-29-03,0607/71-14-15 
TAWRIJA ZAZ, 1992 r., 89 tys. km, 1100 ccm, jasnobrązo- 
wy, I właściciel, nowe opony, RO, stan dobry, • 1.900 zł. 
Świeca, gm. Odolanów, tel. 0602/25-19-08, woj. kaliskie

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS, 1997 r.. 45 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, klimatyzacja, kupiony w salonie w 1998 r., I właściciel, 
ABS, el. otw. szyby, garażowany, bez wypadku, • 42.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-59-94
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1998 r.. 28 tys. km. 1800 ccm. 
16 V. granatowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alarm,
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SKODA 105,1983 r. stan dobry, - 1.000 zł. Namysłów, tel. 
0609/29-11-83
SKODA 105 L, 1983 r„ 1046 ccm, benzyna, jasnoczerwony, 
stan dobry, przegląd do 07.2001 r., nowy akumulator (gwa
rancja), - 800 zł. Świdnica, teł. 074/853-68-34 
SKODA 105 S, 1983 r., 120 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
czerwony, RM, hak holowniczy, części Zamienne, -1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-66-65 
SKODA 105 L. 1983 r. stan blacharki i lakieru b'. dobry, po 
remoncie silnika, światła nowego typu, garażowany, ważny 
przegląd i OC. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42. 
0608/75-16-34
SKODA 105 L. 1983 r.. 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapi
talnym silnika w 1997 r., nowe hamulce, sprzęgło, reflektory 
poziome, prawie nowa inst. elektr., akumulator (gwarancja), 
stan opon b. dobry, ubezpieczony, przegląd do 6.2001 r, •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80,0601/09-75-80

SKODA FAVORIT, 1991 r„ 75 tys. km, 1300 ccm. czerwony, 
stan b. dobry, welurowa tapicerka, obrotomierz, tylna szyba 
ogrzewana, hak, nowy akumulator, opony i.rozrząd, pasy 
tylne, belka wzmacniająca, przegląd 03.2002 r., bez korozji, 
- 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-30,0607/41-93-29 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, szyberdach, nadkola, oznakowany, zabezp. 
przed kradzieżą, tylna szyba ogrzewana, hak, stan dobry, 
garażowany, - 6.500 zł. Chobienia, tel. 076/843-95-36 po 
godz. 18
SKODA FAVORIT135,1991 r„ 86 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
niebieski, listwy boczne, bagażnik, nadkola, tylna szyba 
ogrzewana, garażowany, • 5.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-05-71 .
SKODA FAVOR!T LX, 1991 r.. 78 tys. km, 1280 ccm, bordo
wy, pełne wyposażenie, czarna tapicerka, - 8.300 zł. Kłodz
ko. tel. 074/868-53-87.0604/23-86-42

metalik, garażowany, oznakowany, I właściciel, kupiony w 
salonie w Polsce, zadbany, alarm + piloty, zamek centralny, 
nadkola plastikowe, listwy boczne, konsola środkowa, 3. stop, 
RO, halogeny, właściciel niepalący, stan b. dobry, -15,000 
zł. Wrocław* tel. 362-82-47,0501/45-00-37 

'SKO D A FELICIA, 1995 r., 85 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
zadbany, alarm + piloty, zamek centralny, nadkola plastiko
we, listwy boczne, 3. stop, radio, halogeny, właściciel niepa
lący, stan b. dobry, • 15.800 zł. Wrocław, teł. 362-82-47 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 1300 ccm, granatowy, stan b. 
dobry, oznakowany, immobilizer, nowy akumulator, hak, -
14.500 zł. Wrocław, tel. 0601/57-78-47 lub 350-10-77 
SKODA FELICIA, 1995 r., 60 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, RO Sony, listwy, halogeny, immobilizer, I właści
ciel, • 14.300 zl. Legnica, tel. 076/855-00-44 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 86 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, zadbany, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, 
alarm, centr. zamek, radio, dodatkowe światło .stop’ , listwy

wiśniowy, stan b. dobry, • 9.000 z ł..Jaksonowice, tel. 
071/398-78-74
SKODA OCTAVIA ŚLX, 1997/98 r., 84 tys. km. 1900 ccm. 
TDI, czerwony, 110 KM, nowe opony zimowe z felgami kpi., 
serwisowany w ASO, stan b. dobry, - 41.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-43-65
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm. srebrny 
metalic. wspomaganie, radioodtwarzacz, elektryka, bez wy
padku, kupiony w salonie, - 34.000 zł. Pleszew, tel. 
0607/47-06-19
SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r., 26 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
granatowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, garażowany, stan b. dobry, - 52.000 zł. Oła
wa. tel. 0607/57-73-10
SKODA RAPID 136.1988 r.. 1300 ccm, biały, 2-drzwiowy,. 
wersja sportowa, bez wypadku, stan b. dobry, przegląd do
12.2001, • 3.400 zł. Wrocław, tel. 0604/96-60-74

OP003156

centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, we
lur, drewno, 4 zagłówki, RO, stan idealny, • 38.900 zł. Wro
cław. tel. 0602/45-57-36
TOYOTA CAMRY, 1993 r., 2200 ccm, ciemnozielony meta
lic. pełne wyposażenie, automatic, instalacja gazowa, wer
sja USA, zadbany, stan b. dobry, • 25.000 zł. Góra, tel. 
0502/23-57-66
TOYOTA CAMRY, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, ziełony me
talic, automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, oryg. RO ♦ CD, wersja amerykańska, pełne wypo
sażenie elektr, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
O  TOYOTA CAM RY X I , 1994 r., 2200 ccm, szary me

ta lic, in sL  gazowa, klimatyzacja, AB S , pełne wy
posażenie elektr, • 22.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87018981

TOYOTA CAMRY, 1995 r., 120 tys. km, 2200 ccm, benzyna.
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perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., centralny zamek, alarm, poduszka pow., wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, oryginalne radio, stan b. 
dobry, - 34.500 zł. Czarny Bór. tel. 074/845-03-63 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 2200 ccm, benzyna, ciemnozie
lony. pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 37.500 
zł lub zamienię na tańszy, możl. raty. Trzebnica, tel. 
071/312-62-80 po godz. 15
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 130 tys. km. złoty metalic, pełne 
wyposażenie, alarm + pilot, immobilizer, I właściciel, serwi
sowany w ASO, książka serwisowa, - 30.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-86-61,0601/85-22-61 
TOYOTA .CARINA, 1982 r.H600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, instal. gazowa, - 2.50&'Zł: Wschowa, tel. 
065/540-44-59,
TOYOTA CARINA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, 
srebrny, 4-drzwiowy, RM, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/61-98-55.
TOYOTA CARINA ET T993T r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, śliwkowy, garażowany, atrakc. wygląd, pełne wypo
saż. elektron., weluroWa tapicerka, ABS, wspomaganie i re
guł. kierownica, zadbany, - 19.500 zł. Głogów, tel. 
0604/81-01-55
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, alum. 
felgi 5-ramienne Toyota, RO Panasonic, koła zimowe, •
25.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-34 po 16

O  TOYOTA CARINA E, 1994 r., 2000 ccm, ciem no
zielony, inst. gazowa, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka i szyby, alarm, alum. fe lg i, •
21.800 zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87018911

TOYOTA CARINA GLI, 1994/95 r., 118 tys. km, 1600 ccm, 
16V, 107 KM, kolor śliwkowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
alum. felgi, immobilizer, RO Toyota, halogeny, bez wypad
ku, I właściciel w kraju, stan idealny, - 23.300 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-67-92,0606/94-15-05 
TOYOTA CARINA E, 1995 r.. 58 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, pełne wyposażenie el., immobilizer, wspomaga
nie, stan b. dobry, • 26.000 żł. Nysa, tel. 077/433-09-66 
TOYOTA CARINA, 1995 r., 109 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie kierownicy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyza
cja, halogeny, welurowa tapicerka, I właściciel w kraju, -
29.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-63-27, 0605/56-65-00, 
0606/21-10-72
TOYOTA CARINA E, 1995/96 r„ 76 tys. km, 1999 ccm, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie, alum. felgi, centr. za
mek, pełne wyposażenie elektr., sprowadzony w całości, -
26.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-08,0603/77-14-72 
TOYOTA CARINA E, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, TD, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, peł
ne w/posażenie el., alum. felgi, halogeny, RO, welurowa ta
picerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażowany, 
- 37.500 zł. Kudowa Zdr., tel. 074/866-28-67,0601/83-91-73 
TOYOTA CARINA E, 1997 r., 90 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D, biały, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
el., welurowa tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, • 31.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-20-12,0601/14-85-80
TOYOTA CELICA, 1991 r., 17Ó tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, el. reg. lusterka, elektr. otw. szyby, ABS, alum. felgi, 
radio, 170 KM, 3 lata w kraju, - 20.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0501/30-29-71
TOYOTA CELICA, 1994 r., 70 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 
pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, - 39.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
TOYOTA C O R O LU  GT, 1979 r., 1600 ccm, DOHC, srebr- 
no-szary, 3-drzwiowy, 118 KM, 5-biegowy, dzielona tylna 
kanapa, inst. gazowa, nowe amortyzatory, pompa hamulco
wa, aluminiowe felgi, sportowa kierownica, po remoncie bla
charki, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-58, 0501/50-48-61 
po godz. 18
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1980 r., 1300 ccm. benzyna, 
brązowy metalic, RM + głośniki, zadbany, 4-drzwiowy, stan 
dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-00-22,0605/52-53-26 
TOYOTA C O R O LU , 1982 rM 1300 ccm, czerwony, aktual
ny przegląd, I właściciel, tylne szyby uchylne, stan dobry, •
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
TOYOTA C O R O LU  SEDAN, 1986 r., 220 tys. km, 1800 
ccm, diesel, niebieski, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, •
5.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-92-98
TOYOTA C O R O LU , 1986/87 r., 1600 ccm, 16V, biały, Twin 
Cąm (sedan), model sportowy, obniżony, ospoilerowany,
2-drzwiowy, 130 KM, sportowy wydech, • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-58-73
TOYOTA C O R O LU . 1987 r., 183 tys. km. 1900 ccm, die
sel, beżowy metalic, stan dobry, kupiony w salonie, kpi. do
kumentacja, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA C O R O LU , 1987 r., 221 tys. km, 1280 ccm, ben
zyna, szary, 5-biegowy, 5-osobowy, 5-drzwiowy, amortyza
tory po regeneracji, 2 nowe opony, alarm, stan b. dobry, -
8.000 zł. Szymanów, gm. Dobromierz, tel. 074/858-67-70 
TOYOTA C O R O LU , 1988 r., 240 tys. km, 1800 ccm, kolor 
grafitowy, dobry stan, bezawaryjny, RO z 4 głośnikami, •
9.000 zł. Poznań, tel. 0601/39-01-53
TOYOTA C O R O LU . 1988 r., 1300 ccm, biały, katalizator, 
składak, w kraju od 1996 r., pełna dokumentacja, szyber
dach, stan b. dobry, - 8.500 zł. Żary, tel. 068/374-96-80, 
0604/31-55-90
TOYOTA C O R O LU  SEDAN, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 
ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, kupiony w salonie 
w Polsce, stan b. dobry, - 9.700 zł. Sucha, tel. 068/327-59-32 
TOYOTA C O R O LU  SEDAN, 1988/89 r„ 1800 ccm. diesel, 
szary metalic, 4-drzwiowy, RO, zimowe opony, kupiony w 
salonie w kraju, faktdra zakupu, książka serwisowa, bez 
wypadku, stan b. dobry, r 11.000 zł. Świdnica, tel. 
0604/47-54-91
TOYOTA C O R O LU , 1989 r.. 1300 ccm, benzyna, perłowo
czamy, stan techn. idealny, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, RO, tylne szyby uchylne, - 9.500 zł lub zamie
nię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
TOYOTA C O R O LU , 1989 r., 1600 ccm, czerwony, zderza
ki w kolorze nadwozia, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzfriowy, 5-biego
wy, ekonomiczny, reg. kierownica, - 7.800 zł. Wrocław, teł. 
0502/31-64-28
TOYOTA C O R O LU  HATCHBACK, 1990 r., 176 tys. km, 
1600 ccm, benzyna, 12V, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, eko
nomizer, el. reg. lusterka i reflektory, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, 4 halo
geny, oryg. spoilery (niemieckie), - 9.000 zł. Głogów, tel. 
0604/63-72-54
TOYOTA C O R O LU  XL, 1991 r., 149 tys. km, 1300 ccm, 
12V, grafitowy metalic, liftback, 75 KM, 5-drzwiowy, sprowa
dzony w całości, economizer, pełny serwis, książka przebie
gu, el. otwierany szyberdach, el. otwierane drzwi, dzielona 
tylna kanapa, aluminiowe felgi gwiazdy, drugi komplet kół 
zimowych, garażowany, stan b. dobry, -11.500 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-81-19,0601/82-22-34 
TOYOTA C O R O LU  KOMBI. 1991 r., 169 tys. km, 1300 ccm. 
12V, szary metalic, szyberdach. dwa komplety opon, RO z 
RDS-em, akumulator na gwarancji, hak, przegląd do 04.2002 
r., serwisowany, • 11.800 zl. Opole, tel. 077/454-79-09 
TOYOTA C O R O LU . 1991 r., 1300 ccm. szary metalic, I 
właściciel w kraju, • 11.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0604/34-93-01
TOYOTA C O R O LU  SEDAN, 1991 r., srebrny, stan b. do-
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JAPOŃSKICH
• filtry oleju, powietrza, paliwa
• świece iskrowe DENSO
• klocki, szczęki hamulcowe
• paski rozrządu, klinowe
• napinacze, rolki
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• elementy układu kierowniczego 

I zawieszenia
• amortyzatory Kayaba
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bry, RO + 4 głośniki, 4-drzwiowy, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/61-98-55
TOYOTA C O R O LU , 1991 >., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach • 2.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
0606/53-74-95
TOYOTA C O R O LU , 1991/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
12V 5-drzwiowy, - 11.500 zł. Kowary, tel. 075/718-34-70 po 
16
TOYOTA C O R O LU . 1992/93 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, błękitny, 3-drzwiowy, el. otw. szyby,el. otw. szy
berdach, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
poduszka powietrzna, - 14.200 zł (możliwe raty). Świdnica, 
tel. 074/640-76-54,0600/43-60-98 
TOYOTA C O R O LU  SI, 1992/93 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, 105 KM, 2-drzwiowy, nowa wersja, ABS, 
centr. zamek, poduszka pow., RM, szyberdach, welurowa 
tapicerka, - 15.500 zł (możliwe raty). Wołów, tel. 
071/389-26-05 do godz. 15.30 
TOYOTA C O R O LU . 1993 r., 1400 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, bez wy
padku, alarm, Mul-T-Lock, centr. zamek + pilot, stan techn. 
idealny, - 18.900 zł. Wrocław, tel. 786-72-53,351-34-43 
TOYOTA C O R O LU , 1994 r., 128 tys. km, 1332 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, hatch-back, 3-drzwiowy, ABS, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, RO 
Philips, 2 komplety opon, ekonomizer, zadbany, -17.500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-59-73,0601/08-69-98 

O  TOYOTA C O R O L U  E, 1994 r., 1600 ccm, benzy
na • 23.000 zł, SEAT TOLEDO GT 2.0,150 KM, 1996 
r. - 23.300 zł, FORD FIESTA, 1997 p., 1.200 ccm  -
17.500 zł, FORD TRANSIT, 1991 r., 2.5 D, osobo
wy - 17.000 zł, Mercedes V-klasse, 1997 r., 2.3 E. 
G ó ra , te l. 065/543-.26-95, 0603/70-95-52 
84013121

TOYOTA C O R O LU  XLI, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
biały, katalizator, stan b. dobry, książka serwisowa, 3-drzwio
wy, alarm + pilot, el. otwierany szyberdach, el. reg. lusterka, 
ekonomizer, obrotomierz, poduszka pow., welurowa tapicer
ka, regulowane siedzenia, - 18.900 zł. Legnica, tel. 
076/856-40-42,0502/11-78-10 
TOYOTA C O R O LU  XLI SEDAN, 1994 r., 140 tys. km, 1332 
ccm, srebrny metalic, kupiony w salonie, przeglądy w ASO, 
bez wypadku, alarm, immobilizer, centr. zamek, RM, gara
żowany, stan b. dobry, zadbany, - 20.000 zł lub zamienię na 
Toyotę Corollę. wypr. po 1998 r„ z dopł.. Wałbrzych, tel. 
074/841-63-13 po godz. 18,0602/17-60-52 
TOYOTA C O R O LU , 1995 r., 130 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
75KM, zielony metalic, 5-drzwiowy, zadbany, pełne wyp. 
elektr. (4 szyby + szyberdach), centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, immobilizer, - 22.000 zł. Września, tel. 0503/77-06-26 
TOYOTA C O R O LU , 1995 r.. 104 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, immóbilizer, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 
pod. powietrzne, ęl. otw. szyby przednie, RO, -18.500 zł lub 
zamienię na nowszy, do 32.000 zł. Niedoradz, gm. Otyń, tel. 
068/388-12-78
TOYOTA C O R O LU , 1995 r., -85 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czarna perła, wspomaganie, alum. felgi, 2-drzwiowy. spo
iler. Ostrów Wlkp., tel, 0603/50-73-98 
TOYOTA C O R O LU  XLI, 1995 r.. 84 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czarny metalic, wersja HB, centr. zamek, klimaty
zacja, 5-drzwiowy, wspomaganie, garażowany, immobilizer, 
• 18.000 zł. Zielona Góra. tel. 0601/78-85-64 
TOYOTA C O R O LU  KOMBI, 1996 r., 73 tys. km, 1400 ccm, 
16V, granatowy, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, RM, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, kupiony w salonie, II wła
ściciel - 22.000 zł lub. Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, tel. 
0607/13-99-47, woj. zielonogórskie 
TOYOTA C O R O LU  KOMBI, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, zielony metalic, automatic, nowy model, ABS, 
2 poduszki pow., wspomaganie kier., ceńtr. zamek * pilot, 
el. dodatki, - 33.000 zł. Łambinowice, tel. 0606/11-35-10, woj. 
opolskie
TOYOTA PASEO, 1996 r., 64 tys. km) 1500 ccm, 16V, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, elektryka, alum. felgi 16”, radioodtwarzacz, - 24.000 
zł. Janków, tel. 062/741-85-13 
TOYOTA PICNIC, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, atramen
towy, 6-osobowy, inst. gazowa na wtrysk, ABS, pod. powietrz
ne, alarm, centr. zamek, pełna elektryka. CD Śony, - 43.000 
zł. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0603/59-45-69 
TOYOTA PICNIC, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, automatic, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, ABS, radio, CD, - 54.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-46-56,0601/79-72-30 
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r., 220 tys. km, 2400 ccm. 
benzyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, ser
wo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welurowa 
tapicerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, • 22.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA PREVIA, 1991 r., granatowy, automatic, kompih 
ter, klimatyzacja x2, ciemne szyby, sprowadzony z Kanady, 
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
TOYOTA PREVIA, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm. grafito
wy metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kompu
ter pokładowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 7 osób lub 450 kg, garażowany. - 30.000 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-48-59,074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w Internecie pod numerem • AG0192 
www.autogielda.com.pl)
TOYOTA STARLET, 1987 r„ 146 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 600 DEM lub 1.100 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
TOYOTA STARLET, 1991 r., 98 tys. km, 999 ccm, czerwo
ny, RO, stan ogólny dobry, w kraju od 1996 r„ I właściciel, •
10.500 zł. Wrocław, tel. 0604/47-00-69
TOYOTA STARLET. 1995/96 r.. 90 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, reguł, reflektory, garażowany, -
15.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-12-74,0604/77-10-85
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TOYOTA STARLET. 1998 r.. 18 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, ks. serwiso
wa. - 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0502/04-47-68 
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 155 tys. km, 3000 ccm, 24V skó
ra, klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, webasto, 2 
poduszki, sprowadzony w całości, stan idealny, - 75.000 zł 
lub zamienię na okularnika. Wrocław, tel. 0502/19-12-94 
TOYOTA YARIS VERSO, 1999 r., 1300 ccm, srebrny meta
lic, ABS, 3 pod. powietrzne, radio CD, klimatyzacja, centr. 
zamek, nawigacja satelitarna, - 51.000 zł. Koźmin Wlkp., woj. 
poznańskie, tel. 0604/29-87-80

TR A BA N T
TRABANT KOMBI, 1963 r. * drugi na części, • 500 zł. 01- 
szyniec, tel. 074/845-33-67
TRABANT 601,1970 r., 595 ccm, benzyna, beżowy, kombi, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, - 800 
zł. Lwówek Śląski, tel. 090/65-40-60 
TRABANT 601,1972 r., 95 tys. km, 601 ccm, żółty, po re
moncie silnika w 2001 r., instalacja 12V, alternator, nowe 
lampy H4, nowe opony, nowy akumulator, nie wymaga wkła
du finansowego, zniżka OC 50%, po wymianie nadwozia w 
1986 r., stan nadwozia dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0503/86-98-16
TRABANT 601,1976 r. instal. 12V, żarówki H4, alternator 
Bosch, po remoncie kapitalnymw 2000 r., zarejestrowany + 
części i skrzynia biegów - 900 zł. Sobótka, woj. wrocław
skie, tel. 0602/38-95-76
TRABANT 601,1976 r., 595 ccm, biały, inst. 12 V, stan silni
ka dobry, nowa tarcza i docisk sprzęgła, do wymiany amor
tyzatory, szczęki hamulcowe i alternator, w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 09.2001 r., nowe tablice rejestracyjne, - 
350 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-18-42,0602/33-22-81 
TRABANT 601 S, 1984 r., E, czarny, instal. 12V, żarówki 
H4, alternator, pasy bezwładn., techn. sprawny, brak prze
glądu i OC • 220 zł. Wrocław, tel. 321-63-97,0604/80-76-27 
TRABANT 601 S, 1987 r.-, 62 tys. km, 600 ccm, 12V, niebie
ski, ekonomizer, wskaźnik paliwa, tylne szyby uchylane, tyl
na szyba ogrzewana, RO, żarówki H4, H3, halogeny, stan b. 
dobry silnika i blacharki, * opony zimorie, -1.250 zł. Jelenia 
■Góra, tel. 075/753-52-31
TRABANT, 1987 r., beżowy, w ciągłej eksploatacji, • 800 żł.
Raciborowice Górne, tel. 0501/56-89-86
TRABANT 601,1987 r., 600 ccm, kość słoniowa, kombi, dla
majsterkowicza, brak przeglądu, - 350 zł. Świdnica, tel.
074/852-25-31
TRABANT 601 S, 1988 r., 595 ccm, kość słoniowa, stan 
dobry, instalacja 12 V, alternator, gruba kierownica, RO, za
pasowe części, nowy ukł. hamulcowy, nowe opony, ekono
mizer, -1.150 zł. Jedlina Zdrój, tel. 0603/40-23-78 
TRABANT 601,1990 r., 595 ccm, benzyna, 12V tylna szyba 
ogrzewana, zapalniczka, zegarek, gruba kierownica, prze
gląd ważny do 01.2002 r., stan idealny, drugi samochód na 
części, dużo nowych części, • 1.600 zł lub zamienię. Lubań, 
tel. 075/721-70-18
TRABANT 601,1990 r., 48 tys. km, 595 ccm, beżowy, stan 
b. dobry, bez wypadku, garażowany, - 1.350 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-19-17
TRABANT POLO, 1990/91 r., 89 tys. km. 1100 ccm. benzy
na, biały, inst. gazowa, centr. zamek, RM, zadbany, - 3.800 
zł. Wrocław, tel. 071/356-52-14 w godz. 10 - ,17. 
0501/97-96-02
TRABANT POLO, 1991 r., 45 tys. km, 1100 ccm, biały, za
dbany, I właściciel, nowy akumulator, stan b. dobry, • 3.200 
zł. Wrocław, tel. 071/354-62-67 
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwładnościowe, hak, 
dodatkowe części, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, • 4.000 zł. Krotoszyn, tel. 0606/31-68-84, 
062/725-38-07
TRABANT POLO, 1991 r., 40 tys. km, popielaty, stan b. 
dobry, konserwacja - 3.500 zł. Lwówek Ś ląski, tel. 
075/782-55-71
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, biały, stań b. dobry, 
garażowany, hak - 3.500 zł. Wiszna Mała, tel. 071/312-40-09 
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 80 tys. km, 1100 ccm, 
benzyna, kość słoniowa, stan dobry, nowe opony, układ wy
dechowy i hamulcowy, przegląd do 08.2001 r, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-04-05
TRABANT POLO, 19911.< 97 tys. km, 1100 ccm, biały, stan 
b. dobry, bez wypadku, po lakierowaniu, RM Pjoneer z  pa
nelem, głośniki Pioneer, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/57-74-70
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 83 tys. km, 1100 ccm. 
kość słoniowa, stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-79-87

VOLVO
VOLVO 142,1974 r., 2000 ccm do małych poprawek bla
charsko • lakierniczych, 50 % zniżki na OC, w ciągłej eks
ploatacji, -11700 zł. Wrocław, tel. 071/788-79-27 
VOLVO 240 SEDAN, 1983 r., 2400 ccm, diesel, błękitny, 
wspomaganie, kpi. dokumentacja, • 6.200 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-19
VOLVO 244,1981 r.,:170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, alarm + pilot, 2 koła zimowe, stan dobry, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 244 GL, 1982 r.', 2300 ccm, benzyna, srebrny, zare
jestrowany jako 1.5, w ciągłej eksploatacji, -• 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-61-44
VOLVO 340,1982 r., 1585 ccm, benzyna, szary metalic, stan 
dobry, - 3.000 zł. Cigacice, tel. 068/385-92-00 
VOLVO 340 DL, 1986 r., 1600 ccm, srebrny metalic, wyma
ga remontu, • 2.200 zł. Nawojów śl., woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/35-29-16
VOLVO 340, 1987/88 r., 77 tys. km, 2000 ccm. niebieski 
metalic,410, wspomaganie, alum. felgi, reg. kierownica, el. 
reg. lusterka, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry 
- 1.200 DEM. Lubin. tel. 076/878-57-39.0604/85-41-36 
VOLVO 340 SEDAN, 1989 r., 92 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
fioletowy metalic, po remoncie blacharki, 5-biegowy,
4-drzwiowy, hak, welurowa tapicerka, alum. felgi, szyberdach, 
halogeny przeciwmgielne, centr. zamek, kupiony w salonie, 
garażowany, 4 zagłówki, stan techn. b. dobry, • 9.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
VOLVO 440, 1990 r., 120 tys. km. 1700 ccm. TD. szary 
metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, komputer, inst. 
oazowa, - 13.500 zł lub zamienię na tańszy, możliwe raty. 
Świebodzice, tel. 0601/58-20-53

VOLVO 440,1992 r., 130 tys. km, biały, • 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/31-45-54
VOLVO 440,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, el. otw. szyby, ABS, szyberdach, centr. zamek, do 
częściowego lakierowania, -18.500 zł. Kuczków k. Plesze
wa, tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
yOLVO 440 GLE, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, alum. fel
gi. - 21.000 zł. Lubań, tel. 075/722-14-54 
VOLVO 440,1994 r., 96 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, ABS, RM, SRS kierowcy, immobili
zer, obrotomierz, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 14 mies., 
przegląd do 04.2002 r., zadbany, kpi. dokumentacja, - 21.800 
zł. M irsk, woj. je len iogórskie, tel. 075/783-45-96, 
0607/11-49-19
VOLVO 440,1994/95 r., 1800 ccm, niebieski metalic, nowy 
model, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, weluro
wa tapicerka, RM Panasonic, sprowadzony w całości, -
24.800 zł (możliwe raty) łub zamienię na tańszy. Syców, tel. 
062/786-60-05,785-35-03
VOLVO 440,1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 23.000 zł. Chojnów, tel. 
0602/10-02-36
VOLVO 440,1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, ABS, SRS, wspomaganie kier., RO, •
18.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0608/38-10-05
VOLVO 440,1995 r.. 134 tys. km, 2000 ccm, 136 PS, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., wspo
maganie, pełne wyposażenie, I właściciel, serwisowany, -
23.500 zł. Rawicz, tel. 0501/77-03-64
VOLVO 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic. klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, - 24.800 zł. Le
gnica, tel. 0601/33-39-92
VOLVO 460,1992/93 r., 127 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, halogeny, reguł, fotel kierowcy, alum. 
felgi, RO, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, stan idealny, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-53-23
VOLVO 460,1993 r., 1998 ccm, benzyna, czerwony, ABS, 
SRS, centr. zamek, alum. felgi, reg. kierownica, pełne wy
posażenie el., szyberdach, przegląd dg 04.2002 r., zadbany, 
dodatkowo komplet opon zimowych, • 15.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/24-07-93
VOLVO 460,1994/95 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony, bez wypadku, zadbany, pod. powietrz
na, ABS/PS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, immobilizer, zadba
ny, garażowany, - 17.500 zł. Je lcz-Laskow ice, tel. 
071/318-85-12,0605/05-93-55 
VOLVO 460,1995 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bor
dowy, immobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyber
dach, alarm, oznakowany, kierownica łamana, wnętrze skó
rzane, RO z CD, poduszka pow., ABS, wspomaganie, nowe 
amortyzatory, kpi. dokumentacja, garażowany, - 25.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/646-40-41
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłaco
ny, szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewa
na, hak, - 5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempingową,
2-pokojową. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
VOLVO 740 GL; 1986 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gaz., po remoncie silnika w 2001 r., po wy
mianie łożysk, tarcz, klocków ham., blacha ocynk., stan bla
charki b. dobry, bez rdzy, nowa .podsufitka', wspomaganie 
kier., duży hak, • 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 0608/12-41-13 
VOLVO 740,1987 r. w całości lub na części, • 4.000 zł. Le
gnica. tel. 076/721-89-79.0605/22-00-92 
VOLVO 760 GLE. 1983 r.. 242 tys. km. 2400 ccm, turbo D 
automatic, el. reg. lusterka, el, otw. szyby i szyberdach, RO, 
alum. felgi, hak, klimatyzacja-do napełnienia, - 8.800 zł. Wro
cław, tel. 789-56-56,0501/21-22-75 
VOLVO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm. 20V, zielony 
metalic,'I'właściciel w kraju, poduszka pow., ABS, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, radio, stan b. dobry, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-74-08,0604/47-50-66 
VOLVO 850,1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 20V, ciemno
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, skórzana tapicerka, podgrzew. fotele, klimatyzacja, alum. 
felgi, alarm, RN Sony, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 0607/81-23-78
VOLVO 940 CU SS IC . KOMBI, 1997 r.. 50 tys. km. 2300 
ccm, turbo E, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w cało
ści, wszystkie el. dodatki, podgrzewane fotele, lusterka, 
wspomaganie, ABS, pod powietrzna, klimatyzacja, skórza
na tapicerka (szara), alum. felgi, relingi dachowe, RO, •
46.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-73-09,0600/27-36-28 
VOLVO 960,1991 r., 3000 ccm, 24V, złoty metalik, inst. ga
zowa, pełne wyposażenie, • 26.000 zł. Polkowice, tel. 
0503/72-91-77
VOLVO 960,1994/95 r., 125 tys. km, 2500 ccm, 24V, fiole
towy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, centr. zamek, podgrzewane siedzenia, 
immobilizer, • 37.000 zł. Pyzdry, tel. 063/276-83-91, 
276-86-23 po godz. 15,0602/55-89-41 
VOLVO S40 T 4 ,1997/98 r., 45 tys. km, bordowy metalic, 
200 KM, turbo intercooler, pełna opcja, - 64.900 zł lub za
mienię. Lublin, tel. 0606/33-68-99 
VOLVO S70,1997 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem- 
nooliwkowy, kupiony w salonie, klimatyzacja, okno dacho
we, wycieraczki reflektorów, ABS, 4 pod. powietrzne, ukł. 
antypoślizgowy, tylny spoiler, jasna tapicerka, alarm Volvo, 
zadbany, • 58.000 zł. Leszno, tel. 0601/76-13-22 
VOLVO V40 KOMBI, 1997 r., 48 tys. km, 1800 ccm, grafito
wy metalic, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek +. pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, 
alarm, klimatyzacja, poduszka pow.( serwisowany w Niem
czech, - 49.000 zł. Z ielona Góra, tel. 068/320-94-12, 
0502/40-82-06
VOLVO V40 ,1998 r., 43 tys. km, 1800 ccm, 16V el. autom, 
klimatyzacja, pełne wyp. elektryczne, ABS, skórzano-welu- 
rowa tapicerka, 4 pod. powietrzne, immobilizer, kompletna 
dokumentacja, • 49.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-68-81,0608/45-47-86 
VOLVO V40, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDi. czarny, 
pełne wyposażenie • 48.000 zł lub. Ostrzeszów, tel. 
062/730-45-90,0603/74-59-83 
VOLVO V40 T4 ,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo E, 200 
KM, czarny metalic, obniżony, I właściciel, pełne wyposaże
nie, • 59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0600/15-74-68

O VOLVO V40,1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, tur
bo E, zielony metalic, centralny zamek, ABS, peł
ne wyposażenie, cena 17.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23 84013421

VOLVO V70,1997 r., 230 tys. km, niebieski, klimatyzacja, 
podgrzewane fotele, elektr. otw. szyby i reg. lusterka. 3x 
poduszka pow., alarm, centralny zamek, kupiony w salonie, 
bezwypadkowy, serwisowany, możliwe raty, • 48.000 zł. Wro
cław. tel. 0601/57-27-33
VOLVO V70 AWD, 1998 r., 130 tys. km, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, serwisowany, bez
wypadkowy, gwarancja 6 mies., możliwe raty, • 88.000 zł. 
Wrocław, tel: 0605/31-45-54

v w
O  VW  - AUTON sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia 
w  Internecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd 
do Belg ii. K ilka  tys ięcy aut do obejrzenia. Facho
wa pom oc. INFORM ACJA:, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01023021

VW BORA, 1999 r., 19 tys. km. 2000 ccm, 115 Ps, czerwo
ny, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. 
reg. reflektory, alarm, centr. zamek, komputer, oryg. RO, -
45.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-13-00 
VW BORA TDI, 1999 r„ 1900 ccm, bordowy metalic, klima
tyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, oryginalny dowód rejestracyjny, ABS, do ma
lowania 3 elementy, - 49.500 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-70-35,0601/75-12-70 
VW BORA, 2000 r., 56 tys. km, 1600 ccm, granatowy meta
lic, kupiny w salonie w Polsce, ABS, centr. zamek, elektr. 
otw. przednie szyby, 2x poduszka pow., blokada skrzyni bie
gów (Dipol), alarm, wspomaganie, bezwypadkowy, • 49.500 
zł. Żary, tel, 0600/34-34-76
VW CORRADO G60, 1989/90 r., 135 tys. km. 1800 ccm, 
turbo, kolor wiśniowy metalic, ABS, 5-biegowy, alarm, alum. 
felgi, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, el. 
reguł, spoiler, komputer, wspomaganie kier., 160 KM, serwi
sowany, stan idealny, kpi. dokumentacja, - 16.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0602/59-57-54 
VW CORRADO, 1990 r., 127 tyś. km. 1800 ccm. czerwony, 
ABS, centr. zamek. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, wspomaganie kier., RO, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, garażowany, alum. felgi 15" 205/50, • 18.500 zł 
lub zamienię na Forda Transita, Mercedesa 190, BMW E-36. 
Wrocław, tel. 0606/39-49-32
VW CORRADO, 1990 r.. 140 tys. km. 1800 ccm, turbo, 200 
PS, ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spo
iler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, -*18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-41-17,0605/62-55-47 
VW CORRADO, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm. G60. czer
wony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, komputer, radio Sony, - 18.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-18-31,0607/47-01-43 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie .pod numerem - AE0051 
www.autogielda.com.pl)

O  VW  CORRADO, 1992 r., 90 tys. km , 2900 ccm , 
VR6, błękitny metalic, el. otw. szyberdach, spo
iler, szyby i lusterka, wspomaganie kier., radio 
CD  Sony, 10 g łośników  Axton, alum iniowe felg i 
16” , • 24.000 zł. Kostom łoty, tel. 0607/63-35-28 
01023871

VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, czarny, zarejestrowany, prze
gląd do 11.2001 r.. nowy akumulator, stan blacharki i silnika 
b. dobry. - 1.200 zł. B iernacice, gm. Z ięb ice, tel. 
074/819-50-48
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm RO + głośniki, ekonomiczny, 
duży bagażnik, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, stan opon
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.bardzo dobry, • 2.000 zł. Bukowice? gm. M ilicz, tel. 
0601/19-89-07
VW DERBY SKUD AK , 1983/93 r., 142 tys. km. 1100 ccm. 
benzyna, czerwony, szyberdach, pokrowce, welurowa tapi
cerka, dodatkowe światła drogowe, nowy akumulator, RO, 
kołpaki, nowe sprzęgło, nowe opony, przegląd ważny do
12.2001 r„ zadbany, garażowany, części zamienne, - 4.000 
zł: Lubsko, tel. 068/372-02-44,0601/32-14-87 
VW DERBY, 1983/93 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach. kołpaki, pokrowce, welurowa tapicerka, nowy aku
mulator, przegląd do 12.2001 r, - 4.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-02-44,0601/32-14-87 
VW GARBUS, 1964 r., 150 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
zielony metalic, srebrne nadkola, wysokie fotele, szyberdach, 
radio, 50% zniżki OC (weteran), drugi silnik, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, - 9.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-91-18, 
0602/66-62-63
VW GARBUS, 1968 r„ 1200 ccm, granatowy metalic,.po 
remoncie silnika, układu kierowniczego, zawieszenia, dużo 
części zamiennych, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0600/36-51-01 
VW GARBUS. 1969/99 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
skórzana tapicerka, ogrzewanie elektryczne, chromowane 
rury (przód), nowe opony, halogeny, ciemne szyby, silnik po 
remoncie, termometr wewnętrzny i zewnętrzny, konsola z 
dodatkowymi zegarami, skórzane pokrycie kierownicy, bez 
dokumentacji, • 3.100 zł lub zamienię na motocykl. Bralin, 
tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
VW GARBUS, 1971 r„ 87 tys. km, 1600 ccm, perłowogra- 
natowy, poszerzane nadkola, szerokie koła, skórzana kie
rownica (raid), fotele od Hondy CRX, pirotechniczne napina
cze pasów, szyberdach, odnowiona tapicerka, hamulce tar
czowe (przód), silnik po remoncie, nowy gażnik, - 8.300 zł. 
Wrocław, tel. 0605/44-20-92
VW GARBUS, 1971 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, - 3.000 
zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58-98 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm. żółty, - 3.500 zł. Prusz
ków. tel. 022/716-23-78
VW  GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, bordowy metalic, lotnicze 
fotele, alum. progi, drobne dodatki, do wykończenia, do re
montu silnika, - 2.300 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-60-21, 
0605/78-22-00
VW GARBUS 1302 L, 1972 r., 1300 ccm. zielony metalic, 
szyberdach, alum. felgi, RO Grundig, - 5.500 zł. Zawidów, 
tel. 0607/82-73-67, woj. jeleniogórskie 
VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, auto
matic, renowacja w 1998 r., garażowany, stan b. dobry, •
9.500 zł. Polkowice, tel. 0603/70-83-07 
VW GARBUS, 1973 r., 1200 ccm, fioletowy. - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-62-42
VW GARBUS, 1974 r.. 1200 ccm. czerwony, po remoncie 
blacharki (wymieniona podłoga i progi), po lakierowaniu, stan 
techn. b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS, 1975 r., 55 tys. km, 1200 ccm, żółty, po re
moncie kapitalnym w Niemczech (nowe chromy, tapicerka, 
silnik po remoncie), stan idealny, sprowadzony z  Niemiec, 
na białych tablicach, 2 lata w Polsce, - 8.000 zł. Mrozów, tel. 
071/317-07-12
VW GARBUS, 1975 r., 1200 ccm, czarny, silnik z 98 r., nowy 
tłumik ♦ części, - 4.500 zł. Kluczbork, tel. 0604/24-18-04 
VW GOLF GLS, 1977 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
po remoncie kapitalnym zawieszeń, nowe opony, lampy i 
akumulator, RO, dużo nowych części, pokrowce, dodatko
we światło .stop*, stan idealny, zadbany, - 3.500 zł lub za
mienię na Opla, Mazdę, Poloneza lub inny. Jawor, tel. 
0603/32-97-31
VW GOLF I, 1977 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa,
4-drzwiowy, garażowany, oryginalny lakier, radio, halogeny,
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Naprawy bieżące, główne 
pompy wtryskowe, wtryskiwacze, naprawy podwoziowe 

L WROCŁAW, UL. ŚLĘŻNA 138, TEL. 783-57-37 ,

tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, ważny przeglądi I wła
ściciel, w ciągłej eksploatacji, - 1.800 zł.Lwó^ek Śląski, tel. 
075/782-27-16
VW GOLF (3TI, 1977 r., 180 tys. tan.1600 cćm, benzyna, 
granatowo-perłowy, 110 KM, 5-drzwiowy obniżony, posze
rzony, RO, alum. felgi 15”, sportowe zawieszenie^spoilery, •
5.800 zł. Nieszkowjce, tel. 0607/55-09-63 
VW GOLF 1,1978 r., 1600 cćm, czarny, w ciągłej eksploata
cji, przegląd do 04.2002 r, • 1.500 zł. Biedrzychowice, tel. 
075/781-45-98
VW GOLF, 1978 r.. 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, stan techn. dobry, po wymianie silnika, po remoncie pod
wozia, szyberdach, RO, - 3.000 zł. B ielawa, tel. 
074/645-31-80
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, kolor morski, szerokie 
lampy, aktualny przegląd, stan b. dobry, - 4.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p, Opla Kadetta, VW Golfa II. Brzeg, tel. 
0607/37-48-78
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny, 2-drzwio
wy, hak, RO, szyberdach, po wymianie silnika, przegląd do
12.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 3.250 zł. Dąbrowa Gór
na, tel. 076/844-93-29
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwio
wy, oryg. lakier, zadbane wnętrze, plastikowe nadkola przed
nie, opony, stan b. dobry, hak, szerokie zderzaki, stan techn. 
b. dobry, - 2.800 zł. Kam ieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-45-97,0606/73-25-15 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, po remon
cie silnika, nowe opony, szyberdach, blacharka do popra
wek, - 3.000 zł. Piława Dolna, tel. 074/831-32-43 
VW GOLF GTI, 1978 r., 1800 ccm, benzyna, fioletowy, stan 
dobry, RO, alum. felgi, kubełkowe fotele, ciemne szyby, do
datkowe zegary, model przejściowy, nowe wnętrze, szyber
dach, szerokie czerwony lampy tylne, • 2.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-76-89
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie silnika, instalacja 2 letnia, hak, dodatkowe światło 
stop, stan blacharki dobry, nowe amortyzatory, łożyska, ga
rażowany, - 3:500 zł. Trzebnica, teł. 071/312-33-54 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.300 zł. Żagań, 
tel. 068/477-65-65
VW GOLF 1,1978/81 r., 63 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, stan silnika i blacharki b. dobry, szyberdach, 4 światła 
przednie, ciemne szyby, szerokie opony, sport, kierownica, 
pokrowce, nowe wtryski, atrakc. wygląd, dużo nowych czę
ści, pilne, • 3.300 zł. Paczków, tej, 0600/57-29-90 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, srebrny, stan b.dobry, zadba
ne wnętrze, - 3.900 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
VW GOLF 1,1979 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, w całości lub na części, kpi. dokumentacja, zareje
strowany do 03.2002 r., .na chodzie', stan techn. dobry, -
1.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-26-37,0601/21-71-56 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm. diesel, niebieski metalic, nowe 
amortyzatory, wymienione paski i koła zamaehowe, stan b. 
dobry. - 3.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-60-14,0609/28-51-54 
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, niebieski metalic, zarejestro
wany na 1.1, alum. felgi 15", stan b. dobry, - 3.000 zł lub 
zamienię. Gierczyn, tel. 0502/33-73-28, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF, 1979 r., 143Ó ccm, kolor wiśniowy, nie wymaga 
nakładów finansowych, - 3.550 zł. Jakuszowa, tel. 
076/870-12-10'
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, bordowy, po re
moncie kapitalnym, hak, nowy akumulator, • 2.900 zł. Kowa
ry, tel. 0604/68-51-74
VW GOLF, 1979 r., 200 tys. knl, 1100 ccm, biały, przegląd, 
sprawny, zadbany, - 2.400 zł. Lubań, tel. 075/721-50-68 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, biały, RM, model przejścio
wy, alum. felgi, hak, szyberdach, sportowy ukł. wydechowy, 
spoiler na tylnej klapie i progach, halogeny, 4 zagłówki, kie
rownica z wersji GTI, tylna szyba ogrzewana, - 3.100 zł. Stro- 
nie Śl.. tel. 074/811-86-54
VW GOLF, 1979 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, hak, po remoncie blacharki, stan silnika dobry, 
zadbane wnętrze, - 3.300 zł lub zamienię na inny, może być 
prod. japońskiej/diesel. Wieruszów, tel. 062/784-22-47 
VW GOLF GTI, 1979/80 r., 1600 ccm. granatowy, kubełko
we fotele Shell, kierownica Sparco, klatka rajdowa, alum. 
felgi 15*, sport, zawieszenie, atrakc. wygląd, - 4.400 zł. Hen
ryków. tel. 074/810-52-55
VW GOLF 1.1979/91 r., 150 tys. km, 1100 ccm. turkusowy, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, alum. felgi, obniżony, 
szerokie zderzaki, spoilery, 3-drzwiowy, przegląd do 03.2002 
r., sportowy ukł. wydechowy, stan idealny, - 2.700 zł lub za
mienię na inny. Olszyny 69, gm. Kamienna Góra, tel. 
075/742-27-64
VW GOLF, 1980 r., 1300 ccm, zielony, stan b^dobry, obroto
mierz, - 2.700 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-18-27 lub 
0608/52-00-19
VW GOLF 1,1980 r., 186 tys. km, 1500 ccm, diesel, poma
rańczowy, zarejestrowany, z urzędu celnego, w ciągłej eks
ploatacji, dużo nowych części, - 3.800 zł. Kamieniec Ząbk., 
teł. 074/817-33-83
VW GOLF i, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, RO, dodatkowe światło .stop*, 
konserwacja, wymienione progi, pokrowce, garażowany, 
udokum. pochodzenie, z urzędu celnego, zadbany, - 2.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 0608/86-64-59 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan b. dobry, sportowa kierownica, ciemne szyby, RM, czar
na tapicerka, dużo części zamiennych (np.elem. blacharki), 
- 2.500 zł. Kowary, tel. 075/752-77-00 w godz. 8-16, 
718-31-30 po godz. 16
VW GOLF IX , 1980 r., 180 tys. km, 1500 ccm, diesel, nie
bieski metalic, szyberdach, alarm, centr. zamek, 5-biegowy, 
bez wypadku, oryginalny lakier, garażowany, - 5.000 zł. Lu
bań. tel. 075/646-18-73
VW GOLF 1,1980 r., 250 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwo
ny, 4-drzwiowy, ekonomiczny, II właściciel, w kraju od 10 lat, 
zadbany, wymienione pierścienie, klamki drzwi, szyba czo
łowa, kpi. dokumentacja + .brief, do wymiany progi zewnętrz
ne, - 4.000 zł. Nysa, tel. 077/448-64-48 lub, 0602/45-76-53 
VW GOLF 1,1980 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, stan b. dobry, 2-drzwiowy, alum. felgi, el. otw. 
szyberdach, zielone szyby, obniżony, utwardzony, sportowy 
ukł. wydechowy, kubełkowe fotele, radio Sony z RDS-em + 
głośniki 4x100 W, bez korozji, atrakc. wygląd, zaświadcze
nie o legalności i od rzeczoznawcy, • 3.700 zł. Rybnik, tel. 
0607/41-52-62
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm. diesel, niebieski, stan dobry, 
techn. sprawny, przegląd do 4.2002 r„ nowe przednie opo
ny, nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, • 3.000 zł lub 
zamienię na tańszego Fiata 126p. Węgliniec, woj. jelenio
górskie. tel. 0606/68-40-12
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, po remoncie silnika, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 352-43-60, 
0600/50-34-75
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejścio
wy, szyberdach, po wymianie amortyzatorów, stan blacharki 
i silnika idealny, RO, kpi. dokumentacja, • 4.900 zł. Ludwiko- 
wice, tel. 074/871-66-76 po godz. 15 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, fotele ku
bełkowe, alum. felgi, letnie opony i zimowe, nadkola, kie
rownica z Audi, RO i głośniki, przegląd do 2002 r, • 5.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-97-82 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty, 4-biegowy, 
3-drzwiowy, na białych tablicach - 2.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0609/63-96-19

VW GOLF, 1981-/., 1600 ccm, diesel po remoncie, - 4.200 
zł. Legnica, tel. 076/866-14-83 po godz. 18,0607/52-52-19 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
szyberdach, alum. felgi, zadbany, • 4.600 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-33-11,0604/51-21-40 
VW GOLF 1,1981 r, 1300 ccm, bordowy metalic, hak. obro
tomierz, blacharka do poprawek, - 2.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-71-38
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy meta
lic, stan dobry, alum. felgi + kpl. stalowych, dużo części, prze
gląd do 02.2002 r., szyberdach, - 3.800 zł lub zamienię na 
Mercedesa 240, 300 D, w tej cenie. Szprotawa, tel. 
068/376-42-22,0608/35-40-22 
VW G O LF1 ,1981 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 3-drzwiowy, 
- 4.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11.0606/23-39-62 
VW GOLF 1.1981 r., 1500 ccm, benzyna stan idealny, - 5.000 
zł. Żmigród, tel. 0603/30-12-98,0602/30-12-98 
VW GOLF, 1981/90 r„ 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, hak, w ciągłej eksploatacji, stan 
techn. i blacharki dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-83
VW GOLF 1,1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, hak, 5-drzwiowy, 5-biegowy, model przej
ściowy, nowe opony, stan hamulców b. dobry, serwo, 4 lam
py, garażowany, bez korozji, • 6.200 zł. Golanka Górna, tel. 
076/857-52-44
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika i blacharki, nowy ukł. hamulcowy i świece, hak, RO, 
zadbany, przegląd do 10.2001 r, - 4.950 zł. Sułów, tel. 
0604/25-55-75
VW GOLF, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, nowy 
akumulator, alum. felgi, 4 lampy przednie, po remoncie bla
charki i zawieszenia, po lakierowaniu, aktualny przegląd, w 
ciągłej eksploatacji, - 4:200 zł. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm brak przeglądu, do poprawek 
mechanicznych, sprawny, -1.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/85-35-79
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, stan ide
alny, kpi. dokumentacja, - 5.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0503/36-35-34
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony, model 
przejściowy. - 2.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-50-55 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio

wy, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, - 3.000 zł. Ciepłowo
dy, tel. 074/810-33-75,074/810-33-87 
VW GOLF 1,1982 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ON, bordowy, 
stan dobry, - 5.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-36-43 
VW GOLF 1 ,1982 r., 80 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty, 
3-drzwiowy, ciemne szyby, model przejściowy, stan silnika 
b. dobry, na białych tablicach • 900 DEM lub 1.700 zł. Gubin, 
tel. 0502/16-94-74
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, kość słoniowa, szy
berdach, 5-biegowy, hak, stan dobry, • 4.800 zł. Lubań, tel. 
075/722-47-34 po godz. 18
VW GOLF, 1982 r., diesel, żółty, stan dobry, - 3.400 zł. Ła
giewniki, tel. 071/393-92-98
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, -4.800 
zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po god?. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika i blacharki, nowy ukł. hamulcowy i świece, hak, RM, 
zadbany, garażowany, przegląd do 10.2001 r., stan b. dobry, 
- 4.950 zł. Sułów, woj. wrocławskie, tel. 0604/25-55-75 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, żółty, po remoncie 
kapitalnym blacharki, po wymianie amortyzatorów, tarcz i 
bębnów ham., pompy wtryskowej, nowy ukł. wydechowy, 
ekonomiczny, - 5.200 zł lub zamienię na Golfa II, 1.8 ccm,
1.8 ccm GTi, z dopłatą. Ścinawka średnia , tel. 
074/871-53-21,0608/88-63-38 
VW GOLF III, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, przegląd do 02.2002 r., aluminiowe felgi, tylnfc szyba 
ogrzewana, podwójne reflektory, - 3.800 zł. Tarnów Opolski, 
tel. 077/464-44-81
VW GOLF 1,1982 r., 900 ccm, ciemnozielony, po lakierowa

niu, 5-drzwiowy, III właściciel, bez wypadku, po remoncie 
silnika, dużo nowych części, 4 reflektory, szerokie lampy tyl
ne, zadbany, tylna szyba ogrzewana, RM Panasonic, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0605/21-23-63 
VW GOLF ILX, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst. gazowa, model przejściowy, RM + głośniki, alarm, szy
berdach, obrotomierz, nie wymaga napraw, stan b. dobry, -
5.500 zł. Borek Strzeliński 23, tel. 071/796-13-03
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm 3-drzwiowy. hak, - 4.000 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-85-43
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, alum. felgi, w całości lub na części • 1.500 DEM* Ole
sno, tel. 0607/19-07-88, woj. częstochowskie - .
VW GOLF I,-1983 r., 1100 ccm, benzyna, kotfr piaskowy,
2-drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-05-87
VW GOLF, 1983 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, diesel z urzędu 
celnego, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, - 5.400 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-41-37
VW GOLF I, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, model przejściowy, 4 lampy z przodu, 
przegląd do 2002 r., 4-biegowy, stan dobry, - 5.000 zł. Strze- 
gomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-35-87 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, biały, po remoncie blacharki
i po lakierowaniu, sportowa kierownica, spoiler. pod zderza
kiem, na klapie i progach, RO Panasonic, stan b. dobry, -
5.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 372-06-50
VW GOLF 1,1983 r„ 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, na 
białych tablicach -1.000 DEM. Lubań ŚL, tel. 0602/83-23-92 
VW GOLF I, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, model przejściowy, stan 
dobry. - 4.700 zł. Nysa, tel. 0501/56-18-06 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, granatowy, 4-biegowy, -
5.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-10
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwio
wy, 4-biegowy, na białych tablicach - 900 DEM. Opole, tel. 
0502/52-07-17
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, 4 lampy przednie, sprowadzony w cało
ści, bez rdzy, stan b. dobry, • 7.200 zł. Radwanice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-70-45,0609/49-96-15 
VW GOLF II, 1984 r„ 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, 4 lampy z przodu, sprowadzony w cało
ści. stan b. dobry. - 7.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, z 
dopłatą. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-71-96 
VW GOLF II, 1984 r., czerwony, 3-drzwiowy - 5.500 zł. Strze
lin, tel. 0605/62-23-16

VW GOLF II, 1984 r.| 193 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
ważny przegląd, 2-drzwiowy, ciemne szyby, RO, szyberdach, 
inst. gazowa, - 7.900 zł. Świdnica, tel. 074/649-10-54, 
0606/60-54-61

- VW GOLF II GTI, 1984 r., 140 tys. km, 16V, czarny metalic, 
centralny zamek, szyberdach, aluminiowe felgi, limitowana 
wersja, po remoncie, nowy lakier, atrakcyjny wygląd, • 6.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 123, diesel, stan dobry. Wro
cław, tel. 071/372-21-35 po godz. 21 
VW GOLF II, 1984 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski; centr. zamek, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, RO 
+ głośniki, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, 4 lampy z przodu, oryg. lakier, stan 
b. dobry, - 7.400 zł lub zamienię na diesla w tej cenie. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-45-97,0606/73-25-15 
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, aluminiowe felgi 
15’  BBS, szyberdach, pokrowce na siedzenia, zadbane wnę
trze, alarm, centralny zamek na pilota, 3-drzwiowy, - 6.800 
zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, niebieski metallic, automa
tic, fotele Recaro, kierownica Momo, pojedyncza wycieracz
ka, - 6.500 zł. Słubice, tel. 0601/87-75-60, woj. gorzowskie 
VW GOLF, 1985 r., 111 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, konserwacja, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/365-18-94 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach • 800 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, zarejestro
wany, na białych tablicach, - 2.500 z ł.., tel. 052/318-97-40 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
3-drzWiowy, 5-biegowy, hak, RM, nowy tłumik, alum. felgi, -
8.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-14-17,0608/60-02-30

VW GOLF II, 1985 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, czarne nakładki na nad
kolach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, na białych tablicach - 
690 DEM lub 1.250 zf. Gubin, tel. 0502/16-94-74, woj. zielo
nogórskie -
VW GOLF II, 1985 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, stan b. dobry; pilnie, • 6.800 zł. Jawor, tel .076/870-02-71 
prosić Marcina
VW GOLF II, 1985 r.,' 228 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, oszczędny, sprowadzony na 
mienie przesiedleńcze, z pełną dokumentacją, garażowany, 
nowe klocki ham., nowe opony, stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Ptakowice, gm. Lewin Brzeski, tel. 0608/39-70-74 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach • 800 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
VW GOLF II, 1986 r., 197 tys. km, 1300 ccm, biały, oryginal
ny szyberdach, tylny spoiler ze stopem, białe zegary, po 
wymianie: amortyzatorów, ukł. wydechowego, płynów, regu
lacji silnika, blacharka stan dobry, garażowany, mało eks
ploatowany, zadbany, wiele nowych części, sprowadzony w 
1992 r, • 9.000 zł. Bielawa, tel. 0604/70-93-43 lub 
074/833-54-72
VW GOLF GTI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, ospo
ilerowany, alum' felgi, nowy sportowy układ wydechowy, tar
cze hamulcowe, amortyzatory i sprężyny, szerokie zderzaki, 
b. atrakc. wygląd, bez korozji, - 9.000 zł lub zamienię na 
dostawczy, może być Jekko uszkodzony. Gozdnica, tel. 
068/360-17-83
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio

wy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, -1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/28-74-21 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, na 
białych tablicach, - 1.600 zł. Lębork, tel. 0608/82-94-57 
VW GOLF II, 1986 r., 30 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdąch, alum. felgi 15”, 4 lampy z przodu, szerokie 
zderzaki, el. otw. klapa tylna, RO, hamulce tarczowe, 
oszczędny, po remonciepilnika i pompy, stan b. dobry>9.200 
Zł. Sobótka, tel. 071/346-11-71 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
światła,przeciwmgielne, 4-biegowy, przegląd do 02.2002 r., 
techn. sprawny, stan dobry, - 8.500 z ł. Brzeg, tel. 
077/411-71-56,0602/18-21-80 
VW GOLF, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, - 7.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 0503/50-24-43 
VW GOLF. 1986 r., biały, szyberdach - 6.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/95-81-44,074/831-97-90 
VW GOLF II, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, stan b. dobry •
8.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-33-11 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwio
wy, alarm, oznakowany, bez korozji, zadbany, nowe sprzę
gło, dod. kpi. opon zimowych, - 7.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-23-49
VW GOLF, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, gti, szary meta
lic, obniżony przód, alum. felgi 15", kubełkowe fotele, kom-
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puter, grill bez znaczka, szerokie zderzaki, tylna rejestracja 
w zderzaku, czarne lampy, zielone szyby, cały po lakierowa
niu 11.2000 r., stan techn. b. dobry, oznakowany, - 6.800 zł. 
Świebodzin, tel. 068/382-54-65 
VW GOLF II, 1986 r., 170 tyś. km, 1800ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, alarm, RO.
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-12-76
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, brązowy metalic, instal. 
gazowa, szyberdach, 5-drzwiowy, RO, alarm, stan b. dobry,
- 6.000 zł. Wrocław, tel. 0607/77-66-74,0603/38-13-77 
VW GOLF II, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, hak, 5-biego
wy, bez prawa rejestracji - 1.500 DEM. Wrocław, tel. 
0608/16-27-27
VW GOLF II, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, behzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, -
7.200 zł.' Zgorzelec, tel. 0607/12-52-35 
VW GOLF II, 1986 r., 155 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RO Blaupunkt + 6 gło
śników, nowy akumulator i pasek rozrządu, blenda odbla
skowa, nowe świece żarowe, garażowany, zadbany, zużycie 
paliwa 5 1/100 km, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-41-13,0605/56-91-48 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, czarny metalic, stan b. do
bry, 3-drzwiowy, na białych tablicach - 700 DEM. Żary, tel. 
0606/55-82-35 .
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, TD, czerwony, do malowa
nia, nowe opony, fotele kubełkowe, stan techniczny dobry, -
8.000 zł. Grodków, tel. 0601/18-89-26 
VW GOLF II, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, GTi, .kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm, kompu
ter, 5-biegowy (nowa skrzynia), 4 lampy z przodu, tylne przy
ciemniane, - 6.500 zł. Kalisz, tel. 0607/83-60-28 - 
VW GOLF II GTI, 1987 r., 162 tys. km, 2000 ccm, DOHC,

szary, metalic, silnik Passat GT, z  92 r., 160 KM, szerokie 
zderzaki, welur fioletowy, wspomaganie, komputer, szyber
dach, ciemne światła Helia, alum. felgi 15* z'szer0kim ran
tem, sportowy tiumik, nie składany, RO Kenwood, stan ide
alny, -11.900 zł. Lubin, tel. 076/842-45-95,0607/76-26-22 
VW GOLF II, 1987 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżo
wy, 3-drzwiowy, hak, stan b. dobry, na białych tablicach, -
2.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-82 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 0.500 zł. Prusice, tel. 
071/312-63-41,07'1/312-53-41 
VW GOLF II. 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. do
bry, po remoncie silnika, białe tablice, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/73-00-65
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, immobilizer, przegląd, zadbany, stan b. do
bry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km. 1300 ccm, benzyna, biały, 
aktualny przegląd, zadbany, stan idealny, • 7.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/38-73-72
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, szerokie 
zderzaki, • 7.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-94-19, 
0607/82-08-60
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, białe 
zegary, alarm, odcięcie zapłonu, zadbany, opony Zimowe, 
alum. felgi, właściciel niepalący, hak, - 9.200 zł. Ziębice, tel. 
0602/38-11-34

O  VW GO LF II, 1987 r., 1600 ccm, bordowy, inst. 
gazowa, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019001

VW GOLF II, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnofioleto- 
wy metalic, synchro, 4 x 4 ,  ABS, alum. felgi (3-ramienna 
gwiazda), podwójne lampy, szerokie zderzaki, skórzane fo
tele kubełkowe, wspomaganie, RO, 5-biegowy, - 10.000 zł. 
Borów, tel. 0606/74-53-81
VW GOLF II, 1987/88 r., 174 tys. km. 1600 ccm 3-drzwiowy,
RO, komplet opon zimowych, zadbany, - 9.000 zł. Kudowa
Zdr., tel. 074/866-29-38,0601/07-40-16
VW GOLF, 1987/88 r., czarny, szyberdach, centr. zamek,
alarm, alum. felgi, szerokie zderzaki, zadbany, • 8.200 zł.
Minkowice Oławskie, tel. 071/318-63-34
VW GOLF, 1988 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan
b. dobry, * 11.000 zł. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18
VW GOLF II, 1988 r., 95 tys. km, 1600 cćm, czarny, pełne
wyposażenie, po tuningu, • 12.000 zł. Wałbrzych, tel.
0608/52-52-09
VW GOLF, 1988 r., 165 tys. km, 1300 ccm, granatowy, alarm, 
RO Kenwood, szerokie listwy, welur, ekonomiczny, stan bar
dzo dobry, • 9.000 zł? Wrocław, tei. 0600/28-15^09 
VW GOLF II, 1988 r., 10 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika w 2000 r., hak, 3-drzwiowy, - 9.900 zł lub 
zam ienię na Poloneza, z dopłatą. Domasław, tel. 
071/311-98-33
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, -
8.600 zł. Głuchołazy, tel. 0502/24-53-70 
VW GOLF, 1988 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, re
guł. wys. mocowania pasów, 4 zagłówki, • 7.500 zł. Kawice, 
tel. 0603/06-64-71
VW GOLF II, 1988 r., 125 tys. km,'l800 ccm, GT.srebrny, 
3-drzwiowy, alum. felgi, komputer, szyberdach, obniżony, 
szerokie zderzaki, sportowy ukł. wydechowy, • 8.000 zł. Le
gnica, tel. 0605/03-39-53
VW GOLF II, 1988 r., 250 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, zimowe opony, stan b. dobry, 
- 9.000 zł lub zamienię na diesla, do 6.000 zł. Oława, tel. 
0601/14-88-69
VW GOLF, 1988 r., 165 tys. km, 1300 ccm. granatowy, 
3-drzwiowy, amortyzatory na gwarancji, przegląd do 12.2001 
r., Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, • 9.000 zł. Szczepa
nów, tel. 071/317-37-76 po godz. 17,0602/41-07-32 
VW GOLF II, 1988 r., 91 tys. km, 1300 ccm. benzyna, gra
natowy, benzyna bezołowiowa, kpi. dokumentacja, kataliza
tor, szyberdach, 3-drzwiowy, • 9.000 zł. Szczytna, tel. 
074/868-30-80
VW GOLF II, 1988/89 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski mettalic, pokrowce, hak, RO, nowe tarcze hamul
cowe, 3. stop, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 9.000 zł. Opole, tel. 
0608/17-56-92,077/455-84-52 
VW GOLF II, 1989 r., 97 tys. km. 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, szyberdach, alarm, centr. zamek, RM Blau
punkt + 4 głośniki, nowe opony i klocki hamulcowe, • 11.000 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-14-75 ‘
VW GOLF II,1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
inst. gazoWa, 5-drzwiowy, - 11.000 zł. Częstochowa, tel. 
034/311-21-60

VW GOLF GTI, 1989 r., 175 tys. km. 1800.ccm, 16V, fioleto
wy metalik, 130 KM, fotele kubełkowe, -11.500 zł. Głubczy
ce, tel. 0602/25-21-64
VW GOLF GTI, 1989 r., 175 tys. km, 180 ccm, 16V, fioleto
wy metalic, 130 KM, szyberdach, wspomaganie, centralny 
zamek, alarm, sportowe zawieszenie, tłumik, kierownica, 
fotele kubełkowe Recaro. przyciemnione lampy i szyby.
3-drzwiowy, • 11.500 zł lub zamienię. Głubczyce, teł. 
0602/25-21-64
VW GOLF, 1989 r.. 125 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, szyberdach, opony 14*. - 8.500 zł. Legnica, tel. 
0605/69-34-92
VW GOLF, 1989 r.,,1600 ccm, fioletowy metalic, 2-drzwio
wy, stan bardzo dobry, brak korozji, białe tablice, - 2.450 zł. 
'Słubice, te l.0607/7441-29,woj.gorzowskie .,
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, serwo, szyberdach, - 8.800 
ż łju b  zamienię na tańszy. Legnica, tel. 074/854-57-13, 
0602/38-55-22
VW GOLF II. 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, wspo
maganie, sportowe siedzenia, opony zimowe, stan dobry, •
10.500 zł. Lubań, tel. 075/722-53-35 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 

, 2-drzwiowy, - 11.000 zł. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
VW GOLF II GTI, 1989 f„ 148 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
DOHC, granatowy metalic, katalizator, komputer, immobili
zer, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaga
nie, RO Sony + głośniki, alum. felgi + kpi. opon zimowych, -
8.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/44-76-03 
VW GOLF Ił, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, sprowadzony w całości, • 9.800 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-14-54
VW GOLF, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, niebieski, stan 
dobry, 4-drzwiowy, - 9.300 zł lub zamienię na mniejszy i tań
szy, możliwe raty. Świebodzice, tel. 074/854-70^98. 
0601/58-20-53
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, oryginalny szyberdach, podwójne reflekto
ry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, GTi, szyberdach, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, komputer, radio + 4 głośniki, - 10.700 zł. Kalisz, tel. 
062/757-40-03,0600/50-46-10

VW GOLF II, 1990 r.. 100 tys. km, 16Ó0 ccm, granatowy 
metalic, alarm, centralny zamek, przyciemniane szyby (zie
lone), szyberdach, welur, 5 lat w kraju, przegląd tech. do
15.11.2001 r, • 12.400 zł lub zamienię na VW Passat kombi. 
Wrocław, tel. 342-04-77
VW GOLF II, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czarny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, kpi. doku
mentacja, - 10.600 zł. Wrocław, tel. 071/789-43-84, 
0501/47-37-01
VW GOLF, 1990 r,, 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, RO głośniki, nowe sprzęgło, amortyza
tory, łożyska, szyberdach, + opony zimowe, Mul-T-Lock, stan 
b. dobry, -11.000 zł. Grodków, tel. 077/415-34-97 
VW GOLF, 1990 r., 168 tys. km, 1800 ccm, 16V GTi,biały, 
sprowadzony jako mienie, alum. felgi, sportowy ukł. wyde
chowy i kierownica, obniżony fabrycznie, halogeny, szerokie 
zderzaki, zadbany, serwisowany, stan idealny, - 9.000 zł lub 
zamienię na Audi B4 TDi, BMW 3,5, benzyna lub diesel. Je- 
łowa, tel. 077/421-11-67
VW GOLF II, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. podgrzewane lusterka, szyber
dach, sprowadzony w całości w 1998 r., stan b. dobry, -v
10.200 zł lub zamienię na maszyny stolarskie. Kamienna 
Góra, tel. 0602/67-93-64
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan dobry,: 12.300 zł. 
Kudowa Zdr., tel. 0605/23-67-92 
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km. 1600 ccm. turbo D. czar
ny, 80 KM, składak GTD, alum. felgi, szyberdach, RO, alarm, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. światła, garażowa
ny, techn. sprawny, -16.500 zł. Legnica, tel. 076/850-60-32 
VW GOLF II GTI, 1990 r., 93 tys. km, 1800, czerwony,
3-drzwiowy, stan dobry, pełna dokumentacja, szerokie zde
rzaki, halogeny, aluminiowe felgi, uszkodzony szyberdach, -
11.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-69-66 
VW GOLF II. GTI, 1990 r., 1500 ccm, wtrysk, kolor ciemno- 
śliwkowy, alum. felgi, alarm, wspomaganie, ciemne szyby, 
ei. reg. reflektory, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, fabryczny szyberdach, • 11.500 
zł możliwe raty przez komis. Międzylesie, teł. 0501/61-02-29 
VW GOLF II, 1990 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, RO z panelem, 4 głośniki, katalizator, 
welurowa tapicerka, halogeny, trzecie światlp .stop*, alarm 
+ 2 piloty, szyberdach, 5-biegowy, nowe opony, wymieniony 
układ wydechowy (gwarancja). 5 lat w kraju, książka serwi
sowa, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na VW Golfa III 
z dopłatą. Świdnica, tel. 0608/75-15-93 do godz. 22 
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czar
ny, szyberdach, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, el.re- 
flektory, sportowy wydech, alum. felgi (gwiazda), komplet kół 
zimowych, sprowadzony na kołach, stan b. dobry, -11.700 
zł. Ujazd Górny, tel. 076/871-91-69,0609/48-32-46 
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, wspoma
ganie, RO, alarm ♦ pilot, alum. felgi + kpi. stalowych, tylne 
lampy przyciemniane, 5-biegowy, stan dobry, - 11.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/847-74-97 późno wieczorem, 
0603/80-64-37
VW GOLF II, 1990 r., 115 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czar
ny, radio, alum. felgi Borbet 16x9*, silnik wzmocniony 115 
kM, sportowe zawieszenie, 3 światło .stop*, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, szerokie, lakierowane zderzaki, II 
właściciel, - 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 0503/34-13-09 
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, podwójne reflekto
ry, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm + pilot, zadbany, RM 
Blaupunkt - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-91-42, 
0601/18-13-43
VW GOLF II, 1990 r., 103 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza- 
ro-granatowy metalic, alarm, centr. zamek, zielone szyby, 
szyberdach, welurowa tapicerka, 2 kpi. opon, atrakc. wygląd, 
w kraju od 5 lat, przegląd do 11.2001 r, - 12.400 zł lub za
mienię na VW Passata kombi. Wrocław, tel. 071/342-04-77 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, • 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 12.000 zł. Zgorzelec, te l.'075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel nowe części, -13.000 
zł. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0^07/58-12-35 
VW GOLF, 1990/91 r., 159 tys. km, 1600 ccm, turbo D, gra
natowy, - 11.000 zł. Kuklinów, gm. Kobylin, tel. 
065/548-49-19,0604/11-01-79 
VW GOLF, 1990/91 r.v 154 tys. km, 1300 ccm, benzyna,- 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + 2 piloty, pokrow
ce. garażowany, stan b. dobry, dużo nowych części, • 11.700 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 076/815-48-74,0605/94-85-11
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VW GOLF III GT, 1991 r.. 137 tys. km, 1600'ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, szerokie zderzaki i plastiki w kolorze 
nadwozia, RO z CD Kenwood, alum. felgi Borbet, sportowy 
układ wydechowy i zawieszenie, alarm + pilot, • 13.000 zł. 
Kluczbork, tel. 0604/66-89-18
VW GOLF GTI, 1991 r.,'1800 ccm, perłowofioletowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi 15”, kompakt Cenwott, 
szerokie zderzaki, kubełkowe fotele i sportowe tłumiki, głośni
ki Magnat, stan b. dobry, -11.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79 
VW GOLF, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, ABS, garażowany, atrakc. wygląd, 5-biegowy, 
stan b. dobry, w rozliczeniu może być Fiat 126p, *11.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
VW GOLF II GTI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy me
talic, alum. felgi 16”, szerokie Zderzaki, komputer, RM, szy
berdach, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 13.400 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/74-84-54 
VW GOLF II, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm. TDI, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, elektrycznie otwierane wszystkie 
cztery szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane luster
ka, centralny zamek, obrotomierz, siedzenie kierowcy regulo
wane, -13.700 zł. Opole. tel. 0502/13-91-34 
VW GOLF II, 1991 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 
miesięcy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi 14", alarm + 
pilot 2 szt., RM, el. regulowany fotel kierowcy, el. reg. reflek
tory, bez wypadku, stan b. dobry, - 11.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-61-75
VW GOLF II, 1991 r., 164 tys. km, 1600 ccm, benzyna, meta
lic, stan dobry, alarm, szyberdach, zadbane wnętrze, - 10.000 
zł lub zamienię na tańszy, diesel albo z  inst. gazową. Wscho
wa, tel. 065/540-29-13 po godz. 18 
VW GOLF II, 1991 r.t 179 tys. km. 1600 ccm, turbo D. czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, welurowa tapicerka, 4 mie
siące w Polsce, oclony w całości, pełna dokumentacja, stan 
bardzo dobry, I właściciel, -13.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-27,96 lub 0602/17-45-39 
VW GOLF II, 1991 r., 144 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, centr. zamek, alarm (gwarancja), po wy
mianie tulei, paska rozrządu, świec, I właściciel, w kraju od 
2000 r., nowy RO Panasonic z panelem, konserwacja, stan 
idealny, -13.600 zł. Jawor, tel. 076/870-41-82 
VW GOLF, 1991 r., 98 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
garażowany, 3-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), przed
nie amortyzatory oraz rura wydechowa, nowe sprężyny, stan 
b. dobry, 4 lampy z przodu, - 10.200 zł. Jawor, tel. 
076/870-59-95
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, metalic, wspo-. 
maganie, alum. felgi BBS 15 x 50 x 195, kubełkowe fotele, 
sport, kierownica i lewarek zmiany biegów, obniżony, sport, 
zawieszenie, zderzaki w kolorze nadwozia,' białe zegary, -
11.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. Kobylin, tel. 
065/548-23-31,0606/42-35-87 
VW GOLFU, 1991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, sprowadzony w całości, I 
właściciel w kraju • 10.300 zł. Lubin, tel. 076/846-50-18 po 
godz. 20,0604/93-63-21 -
VW GOLF III, 1991 r., 230 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, katalizator, 3-drzwiowy, - 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-42 '
VW GOLF GTD, 1991 r., 181 tys. km. 1600 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, 80 KM, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, alarm + pilot, szerokie zderzaki, alum. felgi, koła zi
mowe, kubełkowe fotele, obrotomierz, 4 lampy przednie, 
atrakc. wygląd, garażowany, RM Panasonic + 6 głośników, po 
przeglądzie - 14.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-62-37, 
0607/42-40-54
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, 
szerokie zderzaki, szyberdach, 4 lampy, alum. felgi, immobili
zer, alarm, -11.700 zł (możliwe raty lub zamiana). Olesno, tel. 
034/358-39-41,0602/82-28-21

O  VW  GO LF II GL, 1991 r., 162 tys. km, 1600 ccm, 
TDI 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny za* 
mek, szyberdach, szerokie zderzaki, welurowa ta
picerka, 4 lampy, zadbany, w  kraju od 2 miesięcy, 
zarejestrowany, • 15.500 zł. Po lan ica Zdrój, tel. 
0606/85-75-72 84013091

VW GOLF II, 1991 r., 183 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały,
3-drzwiowy, I właściciel w kraju, stan dobry, hak, -11.500 zł. 
Węgliniec, tel. 075/778-00-76 po godz. 16 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel, szary, szerokie zde
rzaki, wspomaganie kier., hak, szyberdach, • 15.000 zł. Wil
czy Las, tel. 076/817-73-78
VW GOLF II GT, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, szerokie zderzaki oraz elem. plastikowe 
w kolorze nadwozia, czarne lampy, sportowa kierownica, CD 
Kenwood, aluminiowe felgi barbet, sportowy układ wydecho
wy i zawieszenie, alarm z  pilotem, - 13.000-zł. Wołczyn, tel. 
077/418-93-52
VW GOLF II, CL, 1991 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
zadbany, alum. felgi (4 szt.), • 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/330-03-93,0604/90-62-60 
VW GOLF CABRIO, 1991 r., 152 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
czarny, el. otw. czarny dach, alum. felgi, alarm, komputer, sze
rokie zderzaki i progi, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0603/71-47-08 
VW GOLF II. 1991 r., 141 łys. km, 1300 ccm, granatowy me
talic, 3-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, RO, komplet opon 
zimowych z felgami, po wymianie olejów i paska rozrządu, 
przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, • 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/43-42-97
VW GOLF II, 1991 r., 131 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, alum. felgi, RM, 
Mul-T-Lock, II właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 
całości, zadbany, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-37-54
VW GOLF III, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, grafitowy metalic, 
wspomaganie, RM, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, nowy 
akumulator (gwarancja), I właściciel, kpi. dokumentacja, ga
rażowany, -18.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/31-58-07 
VW GOLF II, 1991/92 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, -13.900 zł. Legnica, tel. 
074/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF. 1991/92 r.. 159 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały. 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, • 12.500 zł. 
Syców, tel. 062/785-21-83
VW GOLF II, 1991/92 r., 170 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, alarm, im
mobilizer, radioodtwarzacz, napinacze pasów, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja, nowe zawieszenie, paski (kli
nowy, rozrządu), opony, bagażnik dachowy, • 12.000 zł. Wro
cław. tel. 071/786-79-88,0601/32-87-55 
VW GOLF II, 1991/92 r., 114 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, czerwony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, kata
lizator, szyberdach orygin., elektr. reg. reflektory, garażowa
ny, komplet opon zimowych z felgami, reguł, fotel kierowcy, 
RM, bez wypadku, dodatkowe światło .stop", w kraju od 2 mies, 
- 11.900 zł lub zamienię. Zgorzelec, teł. 075/775-10-94, 
0604/14-75-39 v
VW GOLF II, 1991/96 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, granatowy, inst. gaz., Odrzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, wspomaganie, el. reg. lusterka, podwójne lampy przed
nie, centr. zamek, szerokie zderzaki, alum. felgi, -11.500 zł 
lub zamienię na Audi 80, VW Passata w tej cenie. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0502/26-07-33
VW GOLF III, 1992 r„ 139 tys. km, 1900 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, RO, alarm, kubełkowe fotele, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna dokumentacja,

opłata skarbowa w cenie, - 21.500 zł lub zamienię. Olesno, 
tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
VW GOLF III GT, 1992 r., 1800 ccm, beńzyna, perłowozielo
ny metalic, 5-drzwiowy, 4 el. otw. szyby. el. szyberdach, el. 
reg. reflektory, centr. zamek, alum. felgi, kubełkowe fotele, 
RO, oclony w całości, bez wypadku, stylizowany na VR6, stan 
b. dobry, -15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
VW GOLF III GTD, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. 
reflektory i lusterka, alarm + pilot, oznakowany, odcięcie za
płonu, alum. felgi, RM, hak, garażowany, stan b. dobry, • 20.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-31-38,0608/29-06-41 
VW GOLF III, 1992 r., 2000 ccm, TDi, czarny metalic, 5-drzwio- 
wy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centr. zamek, 
wspomaganie, do poprawek lakierniczych, • 14.500 zł. Lesz
no, tel. 065/527-12-86
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy, 4-drzwiowy, alum. felgi, 4 koła zimowe, czarne tylne lam
py, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, RO + 4 głośniki, 
zadbany, garażowany, centr. zamek, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-20-81,0607/34-19-1^
VW GOLF III, 1992 r., 138 tys. km, 1900 ccm, turbo D, błękit
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, kubełkowe fotele, RM, 
alarm, bez wypadku, sprowadzony w 1993 r., I właściciel, za
dbany, - 21.500 zł lub zamienię na tańszy albo inne propozy
cje. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
VW GOLF III GT, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach el., blokada skrzyni 
biegów - 15.000 zł lub zamienię, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/373-78-73 po godz. 20
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całości, z pełną dokumenta
cją, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm + pilot, centr. zamek, 
5-drzwiowy -18.700 zł. Wrocław, tel. 071/372-64-49 

O  VW  GO LF III, 1992 r., 2800 ccm, VR6, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, el. reg. luster
ka i szyby, alum. felgi, - 19.500 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 
87019331

VW GOLF III, 1992/93 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
biały, 3-drzwiowy, radio, szyberdach el., wspomaganie, przy
ciemniane szyby, zderzaki lakierowane, • 18.400 zł. Chojnów, 
teł. 0606/25-28-07
VW GOLF III, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic. 
wspomaganie, 3-drzwiowy, alum. felgi, 8 m-cy w kraju, -15.500 
zł lub zamienię na terenowy, może być uszkodzony. Opole, 
tel. 077/469-24-93,0602/75-86-88 
VW GOLF III, 1992/93 >., 160 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 5-drzwiowy, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, 
szyberdach, el. reg. oświetlenie, alum. felgi, RO Sony, centr. 
zamek, alarm, sprowadzony w całości w 1996 r.. wspomaga
nie kier, - 20.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-83-32 
VW GOLF III, 1992/93 r.. 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, oryginalny lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy, central
ny zamek, alarm, komplet opon zimowych, atrakcyjny wygląd, 
stan techniczny b. dobry, • 18.700 zł. Wrocław, tei. 
071/364-32-44 po godz. 15
VW GOLF III GTI, 1992/93 r., 45 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
komputer, 5-drzwiowy, sprowadzony z  Niemiec, zadbany, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 789-1.1-91 
VW GOLF III, 1992/93 r., 131 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 75 
KM wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, el. reg. re
flektory, alum. felgi BBS 15* + opony 195/50/15, koła zimowe, 
dzielona tylna kanapa, antena z inst. teł. Siemens, RO Beta + 
6 głośników, katalizator, alarm, sprowadzony na mienie w 11.98 
r., zadbany, -18.300 zł. Zgorzelec, tel. 075/773-32-13 
VW GOLF III, 1992/93 r., 120 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, radio, immo
bilizer, bez wypadku, w kraju od 4 dni, • 16.600 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 
VW GOLF III, 1992/98 r., 82 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perło- 
wobiały, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, RO, - 16.900 zł. Legnica, tel. 074/854-57-13, 
0602/38-55-22
VW GOLF Ili GTI, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, perłowo- 
czamy, ABS, komputer, skórzana tapicerka, alum. felgi, ater
miczne szyby, centr. zamek, alarm, SIM-Lock el. otw. szyber
dach, halogeny, wspomaganie kier, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-04-93 lub, 0607/66-05-04 
VW GOLF III, 1993 r., 74 tys. km, 1400 ccm, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, oznakowany, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, kompl. kół zimowych, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/42-86-00
VW GOLF III, 1993 r., 74 tys. km, 1400 ccm, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, oznakowany, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, kompl. kół zimowych, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/42-86-00
VW GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy metalic, el. otw. szyberdach, alum. felgi 16”, nowe 
amortyzatory tylne, wspomaganie kier., centr. zamek, atrakc. 
wygląd, - 18.900 zł. Wrocław, tel. 0608/69-44-71, 
071/789-98-90 dom
VW GOLF III, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek 
+ alarm i pilot, immobilizer, reg. reflektory, reg. i podg. luster
ka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny soczew
kowe, welur, 12 głośników, alum. felgi 15”, nowe opony + kpi. 
zimowych, hak, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry -
19.500 zł lub zamienię na. VW Passata B5, Borę, z dopłatą, 
Oleśnica, tel. 071/398-87-81, 0605/26-57-82 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0211 
www.autogielda.com.pl)
VW GOLF GTI, 1993 r., 150 tys. km. 2000 ccm ABS, EDS, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, komputer, 
alarm Bosch, immobilizer, centralny zamek, el. otw. dach, fo
tele Recaro, aluminiowe felgi, halogeny, radio, 6 głośników, 
komplet opon zimowych, serwisowany w ASO, pełna doku
mentacja, - 22.000 z ł.., tel. 0603/76-55-42 
VW GOLF III, 1993 r., 172 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach 
el., wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, RM Clarion, 
ospoilerowany, alum. felgi 16”, w kraju od 10 mies., stan ide
alny, • 18.500 zł lub zamienię, do 10.000 zL  ., tel. 
074/854-12-75,0501/10-99-46 
VW GOLF, 1993 r., 117 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, -
23.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/38-46-03
VW GOLF III, 1993 r., 97 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. szyberdach, 
alum. felgi, wersja GT, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, I 
właściciel w kraju, - 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-85-39, 
0604/37-24-01
VW GOLF III, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, wspomaganie, alarm z pilotem, 5-drzwiowy, -
16.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-06-52
VW GOLF III, SPECIAL, 1993 r., 1800 ccm, ciemnozielony 
metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, poduszka pow., el. reg. szy
berdach, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, RO Sony z 
CD, stoi w Niemczech • 5.000 DEM. Legnica, tel. 
0605/63-21-21 Niemcy, 0049/17-32-90-53-41 
VW GOLF CL, 1993 r., 196 tys. km. 1900 ccm, diesel, grana
towy, wspomaganie, alarm, centr. zamek, RO, el. reg. reflek
tory i szyberdach, hak, sport, kierownica, alum. felgi, spoilery, 
bez wypadku, wymienione zawieszenie, - 21.900 zł. Lubań, 
tel. 075/722-42-71,0604/31-29-52 
VW GOLF III GT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, bordowy metalic, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, halogeny, roleta bagażnika, relingi dacho-
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we, książka serwisowa, sprowadzony z Niemiec, - 21.500 zł. 
Syców, tel. 0503/01-56-88
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TD, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, - 20.500 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-32-07
VW GOLF III GT, 1993 r., 91 tys. km, 1800 ccm, perłowoczar- 
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., dodatkowe 
światło „stop”, halogeny, el. otw. szyberdach, el. reg. reflekto
ry i fotel kierowcy, nowy akumulator, kubełkowe fotele, alum. 
felgi 15”, w kraju od 6 miesięcy, I właściciel, atrakc. wygląd, 
kpi. dok, -19.500 zł. Świdnica, tel. 0603/36-62-51 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, ciemnogranatowy,
3-drzwiowy, w kraju od roku, I właściciel, zadbany, -16.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/19-32-12
VW GOLF III, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, CL, 
biały, I właściciel, sprowadzony w całości, zadbany, garażo
wany, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, ABS, 4 
zagłówki, halogeny, oryg. radio, kpi. opon zimowych, - 20.500 
zł. Żary, tel. 0602/76-54-99
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, szyberdach, wspomaganie, relingi dachowe, 
radio, roleta, hak, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, spro
wadzony w całości w 2000 r, • 23.000 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-24-97
VW GOLF III, 1993/94 r., 160 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, 
alarm, automatic, 2 pod. powietrzne, RO, stan techn. b. do
bry, - 15.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
VW GOLF III GT KOMBI, 1993/97 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, inst. gazowa, el. szyberdach, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, poduszka pow., el. reg. reflektory,
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koła 15”. regulowana kierownica, reguł, fotele, • 22.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-69-32,0503/74-31-74 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, szyberdach 
el., wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, w kraju od pół 
roku, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 24.400 zł. Legnica, tel. 0606/49-79-90 
VW GOLF III, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, bordowy meta
lic, TDi, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, książka serwisowa, - 25.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30,0606/46-56-52 
VW GOLF III VARIANT, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm; ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, alarm, centr. za
mek, 4 zagłówki, roleta, relingi, el. otw,. sjzybecdach, obroto
mierz. - 22.000 zł. Nysa. tel. 077/433-81-97 w godz. 9-17 
VW GOLF, 1994 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wiśniowopedowy,
4-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, zadbany, alarm, kupiony w salonie (w Polsce), > 17.500 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Wrocław, tel. 071/398-82-53, 
0503/97-20-51
VW GOLF III, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, immobilizer, el. reg. re
flektory, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, lotnicze fotele, 
pokrowce, dodatkowe światło .stop”, garażowany, dokumen
tacja, -19.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-43 
VW GOLF III, 1994 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach el., wspomaganie, -17.500 zł. Lesz
no. tel. 065/543-43-84,0603/59-69-88 
VW GOLF III, GT. 1994 r.. 73 tys. km, 1900 ccm, TDi, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr.
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zamek + pilot, alarm, kubełkowe fotele, - 25.000 zł. Leszno, 
tel. 065/526-10-02,0502/30-52-70 
VW GOLF lii, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestra
cja 96 r, -19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r.. 129 tys. km. 1900 ccm, turbo D, kolor 
groszkowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek z pilotem, RO, odpinany hak, reguł, fotel kierowcy, alarm, 
blokada skrzyni biegów, dzielone tylne siedzenia, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, • 22.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591 -52-96 
VW GOLF III, 1994 r., 110 tys. km, 19Ó0 ccm, turbo D, szary 
metalic, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, el: otw. szyby, 
hak, katalizator, wspomaganie, nowe amortyzatory, przegu
by, łożyska i sprzęgło, • 23.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0606/40-3.7-25
VW GOLF III, 1994 r. el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, 3-drzwiowy, - 24.500 zł. Wilamowa, tel. 
077/431-75-31.0606/27-19-37 
VW GOLF III KOMBI. 1994 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy, pełne wyposażenie elektryczne, relingi dachowe, 
szyberdach, ABS, wspomaganie kierownicy/regulowana kie
rownica, centralny zamek, alarm z pilotem, RO, regulowany 
fotel kierowcy, 5-drzwiowy, - 25.200 zł. Wrocław, tel. 
071/325-39-35 do godz. 16,0606/47-14-90 
VW GOLF VR 6 ,1994 r., 99 tys. km, 2800 ccm, perłowoczar- 
ny, 2 pod. powietrzne, ABS, EDS; skórzane fotele, klimatyza
cja, najlepiej wyposażona wersja, alum. felgi, szyberdach, 
Ś-drzwiowy. po tuningu, stan dobry, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/344-31-70 w godz. 9 - 20,0601/021-53

VW GOLF III, 1994 r., 130 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, stan b. dobry, - 19.200 zł. Wro
cław, tel. 0605/65-92-03

O  VW GO LF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, • 21.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87018971

VW GOLF III, 1994/95 r., 1600 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek i inne 
dodatki, - 19.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-25-24 
VW GOLF 111,1994/95 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. reflektory, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, alarm + 
pilot, immobilizer, C D + 6 głośników, sprowadzony w całości, I 
właściciel, stan idealny, zimowe opony, model 95*, • 19.500 zł. 
Środa Śląska, tel. 0502/50-42-98,0502/50-47-58 
VW GOLF III, 1994/95 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szaroniebieski metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyberdach, el. reg. reflekto
ry, zadbany, garażowany, stan techn. idealny, atrakc. wygląd, 
kierowca niepalący, - 22.800 zł. Świdnica, tel. 074/640-25-30 
VW GOLF GT, 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, ciemnozie
lony metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyber
dach, el. reguł, lusterka, regulowana kierownica i przednie fo
tele, aluminiowe felgi 15” BBS, 2 poduszki powietrzne, certy
fikat Rutkowskiego, kubełkowe fotele, radioodtwarzacz Pio
neer, pełna dokumentacja, • 22.100 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-90
VW GOLF, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalik,.centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie kier, • 21.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-24-65
VW GOLF, 1995 r„ 135 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciemnogra
natowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, białe zega
ry, hak, dzielone tylne siedzenia, wspomaganie, 5-drzwiowy, 
stan idealny, • 26.500 zł. Rawicz, tel. 0601/45-60-25 
VW GOLF III, 1995 r., 58 tys. km, 1600 ccm, fioletowy meta
lic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., szerokie 
progi, nowe opony, RO szufladowy, atrakc. wygląd, - 20.500 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-24-13 po godz. 17 
VW GOLF CABRIO. 1995 r„ 90 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, wspo
maganie, immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, • 31.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/76-98-44 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - AC0214 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW GOLF III, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, • 20.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 157 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, relingi dachowe, roleta, sprowadzony z Niemiec, 
stan idealny, - 27.100 zł. Kobierno, gm. Krotoszyn, tel. 
062/722-41-00
VW GOLF III, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, nabywca zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.900 
zł. Krotoszyn, tel. 0602/15-39-55 
VW GOLF III, -1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, szyberdach, 
pełne wyposażenie el, - 20.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
VW GOLF III, VARIANT, KOMBI, 1995 r., 119,tys. km, 1900 
ccm, TDi, biały metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, do poprawek - 8.000 DEM + 
cło i naprawa (ok. 2.000 zł). Leszno, tel. 0502/16-00-17 
VW GOLF III, 1995 r.. 80 tys. km, 1600 ccm wszystkie el. 
dodatki, wspomaganie, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, •
20.900 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
VW GOLF III, 1995 r., 78 tys. km, 1400 ccm, kolor perłowy, 
wersja Rolling Stones, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, białe 
zegary, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, blo
kada skrzyni biegów, • 22.000 zł lub zamienię na większy die
sel. Zgorzelec, tel. 075/775-77-44 
VW GOLF III, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony me
talic, wersja .Rolling Stones”, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katali- 
zator, białe zegary, obrotomierz, 4 zagłówki, dzielona kanapa, 
wspomaganie, lakierowane zderzaki i lusterka, listwy boczne, 
szyberdach el., centr. zamek, RO Alpha, garażowany, udo
kum. pochodzenie, • 26.400 zł lub zamiana na tańszy, osobo
wy, może być kombi. Wschowa, tel. 065/540-42-17 
VW GOLF III, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemno
granatowy, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwisowany, 
alarm + pilot, immobilizer, RO Blaupunkt + 4 głośniki, piro- 
techn. napinacze pasów, el. reg. wys. świateł, obrotomierz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 4 nowe opony zimowe + felgi, -
23.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/32-20-78 
VW GOLF III, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna 5-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RO, zadbany, bez wy
padku, z pełną dokumentacją, - 25.000 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-62-56
VW GOLF III, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, klimaty
zacja, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, zderzaki w 
kolorze nadwozia, Mul-T-Lock, - 21.800 zł.., tel. 074/854-43-20 
po godz. 18,0606/82-01-22
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, wrzosowy metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan ide
alny, - 32.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55 
VW GOLF III, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, z salonu, bez wypadku, - 24.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-24-28
VW GOLF III, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, szyber
dach el., wspomaganie, • 23.600 zł. Wągrowiec, tel. 
067/262-72-13
VW GOLF GT, 1996 r., czerwony, do poprawek lakierniczych
-19.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-16-80
VW GOLF III, 1997 r., 90 tys. km, ciemnogranatowy, • 33.000
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/87-15-55
VW GOLF III, 1997 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny
metalic, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne,
centr. zamek, el. otw. dach i inne, - 26.500 zł. Wschowa, tel.
065/540-35-11
VW GOLF III, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ciemnografito- 
wy, wspomaganie, klimatyzacja, oryginalna inst. gazowa, el. 
otw. szyby, Odrzwiowy, alarm, alum. felgi, RO, listwy pogo- 
we, tylny spoiler, dodatki, atrakc. wygląd, kubełkowe fotele, -
27.000 zł (możliwe raty przez komis). Bralin, tel. 
062/781-25-19,0602/26-90-03 
VW GOLF GT, 1997 r.. 103 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
110 KM, komputer, el. otw. szyby, klimatyzacja, ciemne szy
by, alum. felgi 15”, reg. kierownica, poduszka powietrzna, ku
bełkowe fotele, progi, przód po tuningu, - 33.500 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-00-51 po godz.20 
VW GOLF III, 1997 r., 97 tys. km, 1800 ccm, granatowy,
4-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, el.szyby (przód), wspomaga
nie, centr. zamek, halogeny, RM z rds, 2 x poduszka, nowy 
rozrząd, - 25.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-64-49 po 20, 
0602/31-06-62
VW GOLF III, 1997 r., granatowy metalik, dwie poduszki, ABS, 
wspomaganie, klimatyzacja, RO, pierwszy właściciel w kraju, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 32.000 zł. Polkowice, 
tel. 0603/79-06-80
VW GOLF IV, 1997/98 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 
stan b. dobry, - 38.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-74-48 
po godz. 20,0501/31-49-31
VW GOLF IV, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, 
pełne wyposażenie elektryczne, 5-drzwiowy, klimatyzacja,

cęntr. zamek, ABS, reg. kierownica, podłokietniki, jasna welu
rowa tapicerka, I właściciel, koła 15”, centr. zamek, opony zi
mowe, stan idealny, - 37.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-80-08 
VW GOLF IV, 1998 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 110 kM, 
czarny metalic, zużycie paliwa 5 1/100 km, bez wypadku,
3-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi 16”, 4 pod. powietrzne, 
blokada skrzyni biegów, tylne światła przyciemnione, atrakc. 
wygląd, RO, - 45.500 zł. Łęknica, gm. Żary, tel. 0601/77-40-54 
VW GOLF IV, 1998 r., 41 tys. km. 1400 ccm. 16V, złoty meta
lic, ABS, 2 poduszki pow., 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
immobilizer, radio + 8 głośników, kupiony w salonie, serwiso
wany, zadbany, - 41.000 zł. Miszkowice, teł. 075/742-65-15, 
0605/68-94-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem -A00382 wwwiiutogielda.com.pl)
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 82 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
relingi, roleta, - 32.000 zł lub zamiana na tańszy. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-30-95
VW GOLF IV, 1998 r„ 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny, 
ABS, wspomaganie, podgrzewane siedzenia, klimatronic, el. 
otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, 4 pod. powietrz
ne, podłokietniki, serwisowany, • 42.000 zł. Szprotawa, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/06-28-45 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 29 tys. km, 1600 ccm, B, złoty me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku, I rejestracja 1999 r.,
3-drzwiowy, ABS, alarm, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
RM, stan idealny, - 39.000 zł. Lubin. tel. 0502/34-66-74
VW GOLF IV SR. 1998/99 r.. 33 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
niebieski metalik, 5-drzwiowy, ABS, klimatronic, 4 pod. po
wietrzne, hak, koła 15”, • 38.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 
074/8T4-16-57 lub, 0600/24-39-31 
VW GOLF IV, 1999 r., 41 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 4x poduszka pow., elektrycznie otw. szyberdach, alum. 
felgi, ABS, halogeny, radio Pioneer, centralny zamek, • 39.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/55-27-00 
VW GOLF IV. 1999 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, alum. felgi 15”, wspomaganie, listwy, klamki i spoilery w 
kolorze nadwozia, kupiony w Polsce, serwisowany, RO, reje
stracja 08.99 r, - 40.000 zł. Lubin. tel. 0605/82-98-19 

O VW  G O LF IV, 1999/00 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czarny metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, klimaty
zacja, 110 KM, el. otwierane szyby, szyberdach, 
bez wypadku, - 36.500 zł., tel. 0603/48-43-86 
84013661

O VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 
turbo, perłowosrebmy, ksenony, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby (4), 4 poduszki powietrzne, el. 
reguł, lusterka, czujnik deszczu, sportowe siedze
nia Recaro, podgrzewane, ciemne drewno, alarm 
♦ pilot, oryginalny tuning „Dettineer”, felgi 17”, 
kupiony w salonie, bez wypadku stan idealny -
75.000 zł. Kostomłoty, tel. 0607/63-35-28 
01023861

VW GOLF IV, 1999/00 r„ 1600 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, stan idealny - 48.000 zł. Legnica, 
teł. 0607/23-90-05
VW GOLF VARIANT, 1999/00 r.. 43 tys. km. 1400 ccm. 16V. 
biały, ABS, alarm, centr. zamek, CD Sony, wspomaganie kier., 
kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, 1. rej. 18.02.2000 
r. - 42.900 zł. Strzelin, tel. 071/393-06-80,0602/44-09-38 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AR0134 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1999/00 r., 60 tys. km, 1900 ccm, metalic. kom
bi, TDi, książka serwisowa, serwo, ABS, centr. zamek, szy
berdach, roleta, relingi dachowe, - 32.500 zł. Syców, tel. 
062/785-31-64 po godz. 18
VW GOLF IV KOMBI. 1999/00 r., 1900 ccm, TDI, 1KTKM, 
ciemnozielony metalic, klimatronic, 2 poduszki pow., kupiony 
w salonie, alum. felgi 16”, pełne wyposażenie elektryczne, bez 
wypadku, stan idealny, - 54.500 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW GOLF IV VARIANT, 2000 r.. 29 tys. km, 1600 ccm, grana
towy metalik, pełne wyposażenie, - 51.000 zł. Racibórz, tel. 
0502/40-47-89
VW GOLF IV, 2000 r.. 29 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzWiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, 
alarm + pilot, alarm, wspomaganie, RO ♦ 4 głośniki, kupiony 
w salonie, I właściciel, stan b. dobry, - 45.000 zł. Opole, tel. 
0606/47-54-60
VW GOLF IV, 2000 r., 10 tys. km, 1600 ccm, SR, granatowy 
metalic, atrakcyjny wygląd, po tuningu, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, kliamtronic, szyberdach. 
komputer, alarm, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, przyciemnia
ne szyby, ospoilerowany, alum. felgi 17”. obniżony, RM, nie
bieskie lampy, - 45.000 zł. Pleszew, tel. 0603/53-22-88 
VW JETTAI GL, 1980 r., 1500 ccm, niebieski metalic, alumi
niowe felgi, oryginalny szyberdach, obrotomierz, tapicerka w 
kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, - 4.200 zł. Kamienna 
Góra. tel. 0604/75-49-98.0501/09-82-86 
VW JETTA, 1980 r., srebrny metalic, stan dobry + drugi na 
części, - 3.000 zł. Malczów k. Trzebnicy, tpl. 071/387-00-94 
VW JETTA GTI, 1980 r., 130 tys. km, 1600 ccm. biały. 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy, alum. felgi 14”, szyberdach, sport, kierow
nica, białe zegary, ciemne szyby, alarm, ospoilerowany, nowy 
docisk, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 3.400 zł lub zamienię. 
Przełęk, gm. Nysa. tel. 077/433-29-60 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa,
4-drzwiowy, zarejestrowany, • 1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-72-40,0603/51-58-72
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, 
szyberdach, przegląd do 03.2002 r., po remoncie silnika, nowe 
paski rozrządu, - 2.500 zł. Paczków, tel. 0602/10-51-44 
VW JETTA, 1981 r.. 1600 ccm. Ei, • 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-92-79 po godz. 15
VW JETTA, 1982 r., 182 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, garażowany, oryg. lakier, kpi. dokumen
tacja, dodatkowy kpi. opon, • 2.500 zł. Leszno Górne, gm. 
Szprotawa, teł. 0602/21-93-72 
VW JETTA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, bordowy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach. - 4.000 
zł. Namysłów, tel. 071/410-39-15 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy,
2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, fil
trów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, oszczędny 
61/100 km, - 6.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03, 
0501/57-68-28
VW JETTA, 1984 r., czarny metalic, 4-drzwiowy, stan b. do
bry, na białych tablicach - 950 DEM. Trzebień, tel. 
075/736-53-45,0605/13-10-49 
VW JETTA II, 1985 r., 200 tys. km. 1600 ccm. turbo D. niebie
ski metalic, nowe fotele i tapicerka drzwi, el. otw. szyby, b. 
zadbany, - 7.800 zł. Zawidów, teł. 075/778-84-66 
VW JETTA, 1985 r., 10 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, po remoncie silnika, sprowadzo
ny w całości, akumulator (gwarancja), • 7.000 zł. Minkowice 
Oławskie, tel. 071/318-61-41
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, turbo D, szary metalic,
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4-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach - 1.900 DEM. 
Sulechów, tel. 0605/60-71-82
VW JETTA, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, jasnozie
lony metalic, stan idealny, nowe opony, amortyzatory, po wy
mianie łożysk oraz wiele innych nowych części, bezwypadto 
wy, hak holowniczy. - 9.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-57-47 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, podłokietnik, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/862-51-58,0606/74-36-52 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, brązowy metalic, 5-bie  ̂
owy, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, • 8.900 zł. Lwówek 
ląski, tel. 075/782-44-33,0609/47-75-51 

VW JETTA, 1987 r., 172 tys. km, 1800 ccm, GTI, jasnograna- 
towy, po remoncie blacharki, po wymianie paska rozrządu, 
oleju, płynów, filtrów silnika, szerokie zderzaki, alum. felgi, 
spoiler, ciemne szyby, welurowa niebieska tapicerka, czerwo
ne lampy tylne, stan opon b. dobry, zadbany, -10.000 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0606/72-47-97
VW JETTA, 1987 r., 230 tys. km. 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, szerokie zderzaki, RO, 5-biegowy, szyberdach, stan b. 
dobry, - 110.000 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-81-42, 
0606/15-46-83
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy metalic,
5-drzwiowy, 4-biegowy, nowe opony, zadbany, garażowany, I 
właściciel, kpi. dokumentacja. - 9.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/84-03-75
VW JETTA, 1988 r.. 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, w kraju od 4 lat, książka serwisowa, stan b. dobry, kpi. 
dokumentacja, - 8.500 zł lub zamienię na Opla Vectrę, z do
płatą 3.000 zł. Głogów, tel.- 076/835-60-73 
VW JETTA, 1988/89 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby,
4-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, fotel, kubełkowe fotele, szyba 
przyciemniona, nowe opony i amortyzatory, RO, garażowany, 
kompl. dokumentacja, stan b. dobry, • 9.000 zł. Oborniki ś lą
skie, tel. 071/310-10-12
VW JETTA, 1989 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, zadbany, stan blacharki b. dobry, nowe amorty
zatory, sprężyny, bębny, zawieszenie, klocki i szczęki ham., 
hak, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, szy
berdach, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w cało
ści, -10.500 zł. Lubin, tel. 076/842-25-36 
VW JETTA. 1989 r., 140 tys. km. 1600 ccm, biały, szeroki 
zderzak, kubełkowe fotele, szyberdach, 4-drzwiowy, 5-biego

wy, atrakc. wygląd, RO Panasonic, - 9.500 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-20-02 po godz. 15
VW JETTA II, 1989/90 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy, -
12.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-10-65 
VW JETTA, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, niebieski, oclony w 
całości, podgrzewane fotele, alum. felgi, RM, szyberdach, 
szerokie zderzaki, stan b. dobry, -11.500 zł lub zamienię na 
Opla Kadetta Cabrio. Kamienna Góra, tel. 075/744-56-35, 
0606/12-13-51

O  VW JETTA, 1990 r., 1800 ccm, błękitny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
bez wypadku, • 8.900 z ł lub zam ienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019291

VW JETTA, 1990/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, oryg. 
szyberdach, obrotomierz, RO, garażowany, zadbany, ekono
miczny, - 15.000 zł lub zamienię na diesla, Mercedesa 124, 
może być droższy. Bolesławiec, tel. 075/732-23-10 
VW JETTA, 1990/96 r.. 140 tys. km, szary metalic, alarm, 
odcięcie zapłonu i inne, • 10.000 zł. Wrocław, teł. 0600/37*16-95 
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, wspo
maganie, RM, szyberidach, szerokie zderzaki, automatic, stan 
b. dobry, -11.700 zł lub zamienię. Lubin, teł. 076/842-56-94, 
0601/34-41-76
VW JETTA II, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, 4-drzwiowy, szyberdach, sprowadzony w całości, szero
kie zderzaki, stan b. dobry, bez wypadku, -11.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/25-56-32
VW JETTA, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, jasnobrą- 
zowy metalic, automatic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, hak, stan b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, • 10.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-44-39 
VW LUPO, 1999 r., 13 tys, km, 1400 ccm, 16V, perłowobłękit- 
ny metalik, el..otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 28.000 zł., tel. 
067/261-17-62
VW LUPO, 1999 r., 1000 ccm, czerwień meksykańska, białe 
zegary, niebieskie podświetlenie, immobilizer w kluczyku, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, oryginalny RM, aluminio
we felgi, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, stan idealny, 
- 26.900 zł. Łubnice, teł. 062/784-72-90,0603/60-49-98 
VW LUPO, 2000 r., 13 tys. km. 1000 ccm, MPi, niebieski, 
wspomaganie, książka serwisowa, I właściciel, - 29.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78 

O  VW  MULTIVAN T 4 ,1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, zielony, sprowadzony z Niemiec, kupujący 
zwolniony z  opłaty skarbowej, nie rejestrowany i 
eksploatowany w  Polsce, alarm, sensor, rozkła
dana kanapa, stolik, lodówka, obracany fotel/ba
gażnik na rowery, otwierane boczne szyby, cen
tralny zamek, - 44.500 zł. Lubań, tel. 075/722-44-02, 
0603/60-36-74 84013191

VW NEW BEETLE, 1999 r., 29 tys. km, 1900 ccm, TDi. czer
wony, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, wspomaganie, ESP, RO, alum. felgi, stań ideal
ny, - 64.900 zł. LesznOi tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 10 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
srebrny, auto ze Szwajcarii, w kraju od 5 miesięcy, książka 
serwisowa, radio + CD, aluminiowe felgi 16", ABS, ASP, kli
matyzacja, podgrz. fotele, - 66!000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-17-41,0606/65-51-02 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r. stan dobry, - 2.300 zł. Lubań, 
tel. 075/721-42-65
VW PASSAT, 1978/88 r.,1300 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, do małych poprawek lakiemiczo-blacharskich, nadwozie 
z 88 r., 5-biegowy, zadbany - 2.500 zł, zamienię na inny, tylko 
z inst. gazową lub diesel, w tej cenie lub tańszy, inne propozy
cje. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-76,0608/70-51 -94 
VW PASSAT, 1979 r., 1500 ccm stan dobry, -1.600 zł. Niem
cza, tel. 074/837-66-57,0607/73-58-09 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1600 ccm. benzyna przegląd 
do 06.2001 r. • 900 zł. Wrocław, tel. 071/346-07-55 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, groszkowy metalic, 5-drzwio
wy, 4-biegowy, nowa podłoga, progi, ogumienie w b. dobrym 
stanie, ważny przegląd, silnik w stanie idealnym, RM, garażo
wany, stan b. dobry, -1.500 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-77 
VW PASSAT, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czarny, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy,
4-biegowy, aktualny przegląd, stan silnika idealny, nowa pod
łoga, stan blacharki b. dobry, tapicerka w kolorze nadwozia,

kołpaki, garażowany, konserwacja, - 1.400 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-58-77
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 Ceni. zielony, stan dobry, 
bez śladów korozji, • 2.500 zł, Malczyce, tel. 071/317-67*16 
VW PASSAT II, 1981 r.. 1600 ccm, jasnoniebieski metalic, 
technicznie śprawny, garażowany, - 4.300 zł. Michałów, tel. 
077/412-92-67
VW PASSAT CL, 1981 r., 1600 CGm, benzyna, brązowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + głośniki, nowe amortyzatory, kpi. 
zimowych opon, - 2.950 zł. Karpacz, tel. 075/761-93-70, 
0609/26-96-36
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, z  urzędu celnego, do rejestracji, - 2.600 
zł. Zielona Góra. tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1500 ccm, benzyna stan ideał- 
ny. - 5.000 zl. Żmigród, tel. 0603/30-12-98,0602/30-12-98 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, po lakiero
waniu w 2000 r., alum. felgi, przyciemniane szyby, szerokie 

'  zderzaki w kolorze nadwozia, grill w kolorze nadwozia, alarm, 
pełna tylna klapa, nowe amortyzatory, stan b. dobry, 5-biego
wy. - 6.500 zł. Brody, tel. 068/371-21-26 po godz.18 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, przegląd, do
12.2001. hak, stan dobryr - 3.400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-07-11 ■
VW PASSAT, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm,' diesel, zielony 
metalic, zadbany, po wymianie klocków hamulcowych, nowe 
opony i amortyzatory, - 4.700 zł. Bielawa, tel. 0606/17-97-83 
VW PASSAT CL. 1983 r.. 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, zadbany, do drobnych poprawek blachar
skich, - 3-500 zł, Bolesławiec, teł. 0607/42-47-21 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, TD, beżowy, stan b. dóbry, -
5.500 zł. Siechnice, tel. 071/311-38-28 
VW PASSAT, 1984 r., 168 tys. km. 178T ccm, benzyna, srebr
ny metalic, hak, obrotomierz, relingi dachowe, na białych ta
blicach • 1000 DEM. Gubin, tel. 0601/99-49-54,0502/55-95-72 
VW PASSAT, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
inst. gazowa, stan. opon dobry, stan techn. b. dobry, 5-biego
wy, kpi. dokumentacja, bez wypadku, zadbany, - 5.500 zł. 
Świdnica, tel. 0605/39-20-28
VW PASSAT, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, beżo
wy, model przejściowy, szerokie zderzaki i lampy tylne, plasti
kowe nadkola, zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.700 zł. Wro
cław, tel. 071/325-43-84,0606/94-81-66 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski metalic,
5-drzwiowy, serwo, el, reg. lusterka, aluminiowe felgi, na bia
łych tablicach, stan b. dobry - 1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, re
lingi, roleta, stan dobry, na białych tablicach - 2.600 zł. Łomni
ca, tel. 0609/63-46-19
VW PASSAT, 1986 r., 188 tys. km, bordowy, otwierany dach, 
dzielona kanapa, • 7.800 zł. Wrocław, teł. 348-31-02, po 19 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 215 tys. km, 2200 ccm, srebr
ny, centralny zamek, alarm, wsp. kierownicy, szyberdach, hak, 
instalacja gazowa, el. reg. lusterka, 136 KM, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 783-06-23
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model przej
ściowy. automatic, 5-drzwiowy, RO, hak, spr. w całości, stan 
b. dobry • 7.200 zł lub zamienię na inny, w tej cenie lub tańszy. 
Głogów, tel. 0604/87-43-11
VW PASSAT, 1986 r., 141 tys. km, 1600 ccm, błękitny meta
lic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, hak, szyberdach, szerokie 
zderzaki, felgi ATS 15”, głośniki 150 W, stan b. dobry, - 6.900 
zł. Jawor, tel. 076/870-88-74,0601/71-45-58 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 136 tys. km, 1800 ccm, benzy

na, zielony metalic. 4 x 4 ,  hak. stan dobry, na białych tabli
cach, - 2.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-82 
VW PASSAT, 1986 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
kpi. dokumentacja, szyberdach, wspomaganie, pokrowce, RM, 
zadbany, garażowany, przegląd do 04.2002 r., stan techn. b. 
dobry, - 6.400 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-75-36 
VW PASSAT, 1987 r., 220 tys. km, 160Ó ccm. diesel, srebrny 
metalic, stan techn. dobry, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/847-52-49 
po godz. 16
VW PASSAT, 1987 r.. 250 tys. km, 1600 ccm. benzyna, biały, 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, model przejściowy, szyberdach, 
bagażnik dachowy, hak hol., alarm, szerokie listwy, oznako
wany, zestaw głośno mówiący Nokia 5110, przegląd do 03.2002 
r., stan techn. dobry, - 7.500 zł. Sobótka, tel. 0602/65-12-05 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r„ 280 tys. km, 1.600 ccm, turbo 
D, granatowy, model przejściowy, alarm, immobilizer, centr. 
zamek, szyberdach, roleta, relingi dachowe, nowy akumula
tor, amortyzatory i wtryski, stan b. dobry, - 8.200 zł. święto- 
szów 18b/1, gm. Osiecznica, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/65-85-33
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-biegowy, roleta bagażnika, relingi dachowe, - 7.300 
zł. Prusice, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, automatic, relingi dachowe, hak, bez korozji, na bia
łych tablicach -1.500 DEM. Sulechów, tel. 0605/60-71 -82 
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, srebrny metalic, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, - 6.000 
zł. Szklarka, tel. 062/730-77-22 
VW PASSAT, 1987 r. po remoncie blacharki, po remoncie sil
nika, pilne, - 1.800 zł. Świerzów, gm. Prusice, tel. 
0607/30-64-25, woj. wrocławskie 
VW PASSAT CL KOMBI, 1988 r., 150 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, ciemny metalic, hak, bagażnik dachowy, techn. 
sprawny, 5-biegowy, alum. felgi, zadbany, na białych tablicach, 
-1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 i 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, -13.000 zł- Wrocław, tel. 341-83-10 
VW PASSAT, 1988/89 r., 195 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
centr. zamek, oznakowany, odcięcie zapłonu, garażowany, •
10.800 zł. Brzeg, tel. 077/415-97-68 
VW PASSAT, 1988/89 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-biegowy, relingi dachowe, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, alum. felgi, - 11.800 zł lub zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Kowalów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/62-69-98
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, biały, relingi dachowe, szyberdach, wspomaganie, 
model z 1989 r., do wymiany silnika - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/17-30-54 .
VW PASSAT. 1989 r., 176 tys. km, 1800 ccm, biały, elekt, 
otw. szyberdach, centr. zamek, rozkładane siedzenia tylne, 
stan bardzo dobry, zadbany (garażowany), -14.900 zł. Opole, 
tel. 0606/70-87-52
VW PASSAT KOMBI, 1989- r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, • 11.500 zł. Jawor, tel. 076/871-10-23 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.f 176 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, relingi dachowe, szyberdach, - 11.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-70-35,0604/75-84-02 
VW PASŚAT KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, granato
wy, relingi dachowe, RM, blokada skrzyni biegów, oznakowa

ny, serwisowany, przegląd do 04.2002 r., kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/780-69-19, 
0603/84-99-84 '
VW PASSAT, 1989/90 r., 150 tys. km, 1800 ccm, GL. biały, 
centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, welur, 4 zagłówki, 
katalizator, alum. felgi, RO, stan dobry, - 12.000 żłv Bielawa, 
tel. 074/833-92-81
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r„ 1800 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, serwo, el. reg. reflek
tory i szyberdach, katalizator', hak, halogeny, centr. zamek, 
alarm, stan idealny, - 15.200 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Olszyna, tel. 075/721-21-01,0603/27-03-46 
VW PASSAT, 1989/90 r., 126 tys. km, 1800 ccm. niebieski, 
wspomaganie, alum. felgi, immobilizer, • 11.800 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
VW PASSAT GT, 1989/90 r., 200 tys. km, 1600.ccm, TDi. 
czarny, kombi, el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, immobilizer, obrotomierz, hak, szeroka listwa, 
relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, • 15.300 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/848-31-91,0608/40-69-48 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 211 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, centr. zamek, alarm + 2 piloty, wspomaganie, hak 
hol., relingi dachowe, alum. felgi, el. reg. reflektory, przegląd 
do 04.2002 r, -13.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-22*86 .
VW PASSAT, 1990 r„ 1800 ccm, benzyna, wiśniowy metalic, 
wspomaganie, szerokie listwy, alum. felgi, - 14.500 zł lub za
mienię na VW, kombi. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-29-42, 
0604/22-98-42
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 142 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. szyberdach, 
centr. zamek, alarm, relingi dachowe, roleta, dzielona tylna 
kanapa, oclony w całości, kpi. dokumentacja, nowe opony, + 
kpi. opon zimowych, el. reg. reflektory, RO, ciemne szyby, -
14.900 zł lub zamienię na Mercedesa 190 D. Bolesławiec, tel. 
0606/33-50-22
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 163 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, kpi. dokumentacja, immobilizer, RM, centr. zamek, 
hak, alum, felgi 15", roleta, stan b. dobry, -15.900 zł. Kłodzko, 
tel. 0604/51-49-90
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, kolor mor
ski, inst. gazowa, hak, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyber
dach, centr. zamek, alarm, RM, stan b. dobry, - 16.000 zł. 
Leśna. tel. 075/724-24-36,0604/75-99-52 
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 1800 ccm, biały, limuzyna, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie - 13.000 zł. Milicz, tel. 
0602/28-39-49
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm, pełna do
kumentacja, stan b. dobry, - 11.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-76,0502/29-62-34 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 155 tys. km, 1800 ccm, ciemny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reguł, reflektory, 
szyberdach el., welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzielona tyl
na kanapa, relingi dachowe, roleta, hak, halogeny, 6 głośni
ków, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zdję
cia. -17.200 zł. Wołów, tel. 071/389-22-63 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, sprowadzony 
w całości, z pełną dokumentacją, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RM, nowy ukł. wyde
chowy - 11.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
071/365-77-50.0501/57-17-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne 
siedzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, za
dbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników, • 16.400 zł. 
Wrocław, tel. 350-07-55,0601/79-15-61

O  VW  PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, - 18.900 zł. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019191

VW PASSAT, 1990/91 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, tylne fotele dzielone i rozkładane, el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, •
14.600 zł. Mirsk, tel. 075/783-44-95 
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, biały, wspomaga- 
'rił§, eH 'otw/sś^&^^fc żamek, alarm + pilot, spoiler tylny + 
dodatkowe światło .stop*, CD Sony, zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, -18.500 zł lub zamienię na Mercedesa E-Klasse, .oku
larnik*. Bolesławiec, tel. 0604/95-83-03 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna wspoma
ganie, relingi dachowe, alarm, stan dobry, -10.900 zł. Budzie- 
chów, tel. 0603/60-38-57, woj. zielonogórskie 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, • 18.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TD, 
niebieski metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szy

by j szyberdach, centr. zamek, relingi, do poprawek blachar
skich, • 15.000 zł. Jenków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-82,0606/49-19-53
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, TDI, czerwony, centr. 
zamek, serwo, stan b. dobry, nie zarejestrowany w Polsce, 
cło opłacone, • 16.900 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm* turbo D, biały, stan dobry, do 
poprawek lakierniczych, • 14.500 zł. Glinka, tel. 065/611-21*39 
VW PASSAT, 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDI, śliwka 
metalic, relingi dachowe, welur, wspomaganie, reg.świateł, 
kombi, - 17.500 zł. Iwiny, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, na 
białych tablicach - 1500 DEM. Kalisz, tei. 0602/48-65-92 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyberdach, ks. serwi
sowa, bez wypadku, hak, 2 dni w kraju, stan b. dobry, -14.200 
zł. Kępno, tel. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 181 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
błękitny metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, relingi dachowe, do małych 
poprawek lakierniczych, kpi. dokumentacja, w kraju od 6 mie
sięcy, -16.500 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731 -72-29 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 168 tys. km, 1600 ccm, TDI. 
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, obrotomierz, welurowa tapicer
ka, zadbany, sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Lubań, tel. 
075/724-13-04
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
kolor śliwkowy metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, • 17.500 zł. Łubków, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI GL. 1991 r., 152 tys. km, 1800 ccm, Bi. 
czerwony, katalizator, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, 5-biegowy, radioodtwarzacz, re
lingi, roleta, el. reg. świateł, - 18.000 zł. Turek, tel. 
063/278-27-36,0600/32-61-92 
VW PASSAT CL, 1991 r.; 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, limuzyna, zadbany, serwisowany, ka
talizator, stan techn. b. dobry. * 13.800 zł. Wrocław, tel. 
071/325-05-14,0501/95-76-59

VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, prze
gląd, stan b. dobry, -12.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
VW PASSAT, 1991/92 r., 151 tys. km. 2000 ccm, turbo D, 
granatowy, automatic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie, zawieszenie tylne pneumatyczne, relingi dachowe, 
roleta, radio, kpi. dokumentacja, bez wypadku, dzielona tylna 
kanapa, zawieszenie stan b. dobry, - 16.800 zł. Bojadła, tel. 
068/352-33-87 po godz. 20,0604/50-83-22 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 97 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, el. otw. 
szyberdach, bez wypadku, w kraju od 2 dni, udokum. prze
bieg, serwisowany, stan b. dobry, • 13.900 zł. Kępno, tel. 
0603/39-31-25
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 117 tys. km, 2000 ccm spro
wadzony w całości, 115 KM, na kołach, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RM, relingi dachowe, ro
leta, alarm, szyby, kpi. dokumentacja, stan idealny, -14.300 
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, katalizator, el. otw. szyberdach, Immo
bilizer, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, wspomaganie kier., odcięcie zapłonu, -15:000 
zł. Legnica, tel. 076/854-04-77 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r:, 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, biały, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja,, peł
ne wyposażenie, wersja amerykańska, zadbany, alarm, kli
matyzacja, skóra, wszystkie el. dodatki, ABS, ARS i inne do
datkowe wyposażenie, • .21.000 zł. Przeworno, tel. 
074/819-30-26 wieczorem
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 95 tys. km. 2000 ccm, bordo
wy, stan b. dobry,. - 16.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-94-62
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyber
dach, alarm, relingi dachowe, podgrzewane fotele, el. reg. re
flektory, hak, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwo
zia, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, kpi. doku
mentacja, -1 6.7ÓO zł. Bogatynia, tel. 0602/74-06-35 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, hak, 
-18.000 zł lub zamienię na busa, z dopłatą. Kobyla Góra, tel. 
0603/62-31-29
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, centr. zamek, wspomaganie, nie eksploatowany w 
kraju, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, na gotowo -
17.700 zł. Legnica, tel. 076/878-10-43,0606/37-03-68 
VW PASSAT, 1992 r. przygotowany do lakierowania. Lipniki, 
tel. 077/431-23-73
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 146 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyberdach. relingi dachowe (długie), blokada skrzyni bie
gów, oryginalny hak, alarm + pilot, regulacja wys. mocowania 
pasów, garażowany, nie składak, • 18.000 zł. Mirsk, tel. 
075/781-75-94
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., 5-biegowy, immobilizer. alarm, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otwierany 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, zadbany, roleta bagażni
ka, relingi dachowe, stan b. dobry, nowe opony, stan idealny, -
18.000 zł. Oława, tel. 0607/70-17-23 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, perłowoczamy metalic, centr. zamek, klimatyzacja, wspo
maganie, rozkładana kanapa, spoiler tylny, dod. światło .stop*, 
oznakowany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, ser
wisowany, - 22.000 zł. Opole, tel. 077/457-37-05, 
0603/10-23-73
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 151 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, ABS, immobilizer, alarm, RO, relin
gi dachowe, stan techn. b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię. 
Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
VW PASSAT, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, sprowadzony w 2000 r., stan b. dobry, bogate wy
posażenie, klimatyzacja, relingi dachowe, halogeny, el. reg. 
lusterka, el: reg. reflektory, ABS, • 18.200 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-12-59,0604/05-90-16 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 1900 ccm, TD. szary, -18.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0603/83-92-58 
VW PASSAT GL, 1992 r., 158 tys. km, 1800 ccm, biały, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, RO, reguł, klapa tylna, 
podg. spryskiwacze, w kraju od 2 tygodni, el. otw. szyberdach, 
bez wypadku, stan idealny, • 16.200 zł. Żarów, tel. 
074/858-95-98 po godz. 20

O  VW  PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, bordowy, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi 
dachowe, alum. felgi, welurowa tapicerka, -15.800 
z ł lu b  zam ien ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019311

VW PASSAT, 1992/93 r., 16 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, alum. felgi, komplet opon zimowych, centr. 
zamek z  pilotem, alarm, relingi dachowe, szyby UV, -16.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-55,0603/70-80-00 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 170 tys. km. 2000 ccm, czer
wony, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, 4 zagłówki, relingi, roleta, -17.000 zł. Legnica, tel. 
0607/61-08-31

VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie, 4 zagłówki, hak, -
16.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-78 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, ciemnogranatowy metalic, w kraju od 2 dni, kompletna do
kumentacja, nowy przegląd, stan idealny, relingi dachowe, RO, 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, relingi dacho
we, el. reg. reflektory, bez wypadku, - 22.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-00-51,0604/88-95-95 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r.. 190 tys. km, 1800 ccm. benzy
na. perłowogranatowy. stan b. dobry, I właściciel w kraju, -
17.000 zł. Janików, tel. 071/303-02-28,0607/50-49-25 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 170 tyś. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, dzielona kanapa, 4 zagłówki, w pełni sprawny, kupujący 
zwolniony z  opłaty skarbowej, faktura VAT, -19.900 zł. Kalisz, 
tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
VW PASSAT SEDAN. 1993 r.. 137 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86,0601/58-20-80

VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 180 tys; km, 1900 ccm, turbo 
D. pomarańczowy, I właściciel, ABS, stan b. dobry, -18.700 
zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 100 tys. km, 2000 ccm, czer
wony metalic, ABS, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, 
welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, klimatronic, wspoma
ganie kier., alum. felgi, kpi. opon zimowych, stan idealny, w 
kraju od roku, -19.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/734-61-47, 
0502/23-69-03
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 128 tys. km, 2800 ccm, VR6, 
czarny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, relingi da
chowe, alum. felgi, szer. listwa, pełne wyposażenie elektrycz
ne, sprowadzony z Niemiec - 24.300 zł lub zamienię na tań
szy. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, kompletna dokumentacja, w kraju od 3 mies., stan b. 
dobry, -18.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-72-39 
VW PASSAT, 1993/94 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
dużo nowych części, RO, hak, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/23-53-85
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 1900 ccm, dieseL biały, - 21.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/751 -45?87 
VW PASŚAT KOMBI, 1994 r„ 253 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, blokada skrzyni bie
gów, alarm + pilot, ćentr. zamek, oznakowany, w kraju od 6 
miesięcy, bez wypadku, sprowadzony w całości, RM, koła zi
mowe, • 26.000 zł. Lubin, tel. 0609/48-20-46 
VW PASSAT, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., ABS, el. szy
berdach, RM, nowe opony, nowy akumulator, Mul-T-Lock, alu
miniowe felgi, sprowadzony w całości, I właściciel, bez wy
padku, - 28.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-07-36 

O  VW  PASSAT GL, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bez wypadku, I w łaściciel, pełna dokumen
tacja , - 25.00Q zł. O po le , te l. 077/453-76-44, 
0603/92-92-33 02020041

VW PASSAT, 1995 r., 158 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordo
wy, stan b. dobry, zadbany, ABS, 2 pod. powietrzne, tempo
mat, klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, el. otw. szyby, 
immobilizer, centr. zamek, • 33.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-93-16
VW PASSAT GL, 1995 r., 89 tys. km, 1984 ccm, granatowy, 
centralny zamek z pilotem, alarm Cheetah, immobilizer, ABS, 
2x poduszka pow., el. reg. lusterka, szyberdach, reflektory, 
RO Beta, relingi, roleta/hak, reg. kierownicy, • 27.000 zł. Gli
wice, tel. 0501/03-64-17

• VW PASŚAT KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 1900 ccm, grana
towy metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach otw. elektr., immobilizer, alum. felgi, roleta, relingi, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, - 30.500 zł lub za
mienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-20-58,0604/68-33-44 
VW PASSAT, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
granatowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, el. otw. szy
by (4), centr. zamek, szyberdach, - 25.500 zł lub zamienię. 
Radomsko, tel. 044/683-83-77,0608/09-92-31 
VW PASSAT GL, 1995 r., 169 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, RO, komputer, szyberdach, - 25.000 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-12*97
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, elektryka, immobilizer, radioodtwa
rzacz, welur, • 32.500 zł lub zamiana na tańszy (Fiata Punto, 
Skoda FeOcia). Kalisz, tel. 062/766-16-25,0602/83-25-62 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, el. otwierany szyberdach, relingi dachowe, 
roleta, dzielona tylna kanapa, alarm, halogeny, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, pełna dokumentacja, • 32.500 zł. Namysłów, 
tel. 0607/15-05-00
VW PASSAT, 1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, książka 
serwisowa, podgrzewane fotele, centr. zamek + pilot, RO, kpi. 
dokumentacja, nie rejestrowany, - 25.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-07-33
VW PASSAT CL KOMBI, 1995 r., 91 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały. - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-79-79- 
VW PASSAT SEDAN. 1995 r.. 150 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowane pocho
dzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, lu
sterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, - 25:500 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11

O  VW PASSAT TDI, 1995 r., ko lor grafitowy metalic, 
A BS , wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka i szyby, skórzana tapicerka, - 29.900 zł lub za
m ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019201 

VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 108 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, kompu
ter, RM, roleta, * 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r.. 1900 ccm. TDi 110 KM. ku
piony w Niemczech w 1996 r., w kraju od stycznia, bez wy
padku, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny, -
35.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, biały, książka serwisowa, ABS, 2 pod. powietrzne. eLotw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, relingi dachowe, 
dzielona tylna kanapa, RO, stan b. dobry, zadbany, centr. za
mek, immobilizer, pilot, - .28.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0602/78-48-58
VW PASSAT, 1996 r„ 1900 ccm, turbo D, bordowy metalic, 
110 KM, klimatyzacja, bez wypadku, w kraju od tygodnia, •
33.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/81-67-71,0604/12-23-67.

O  VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, turbo D 
pełna dokumentacja, el. otwierane szyby, szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., relin
gi dachowe, radioodtwarzacz, - 25.300 zł. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04 84013631

VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, biały, książka serwisowa, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, el. otwierany szyberdach, dzie
lona kanapa, RO, centr. zamek, immobilizer, stan b. dobry, 
pilot, - 27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/78-48-58 
VW PASSAT, 1996 r., 66 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
ABS, RO, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach el, - 27.200 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, sprowadzony w całości, - 26.500 zł. Ka
lisz, tel. 0605/34-56-32
VW PASSAT, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. szy
berdach, el. otw. szyby, bez wypadku, RM, - 27.000 zł. Legni
ca, tel. 0503/66-18-92
VW PASSAT, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, TD. srebrny
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

• Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.
Osoby samotno, przed wojskiem, rolnicy,

. Wolne zawoc ,̂ karta podatkowa, 
i 00% wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujemy fachową pomoc przy zakupie auta. 

Okres kredytu maks. 72 miesiące
OPOH35

Lubin, ul. Kamienna 4A 
tel. 076/749-97*79,0-608 317 681,0-502178 088,0-600 22 43 36

FIRMY BEZ ZAŚWIADCZEŃ z ZUS i US!!!

metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 29.500 
zł lub zamiana na Mercedesa 124 od 1990 roku. Turek, tel. 
063/288-61 -33.0600/33-29-25 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r , 37 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny, klimatyzacja, centr. zamek, Wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, relingi da
chowe, hak, RO, -,35.000 zł. Wrocław, tel. 348-14-96 
VW PASSAT B5, 1996/97 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
ciemnozielony, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, centralny 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO ze zmieniarkąCD, 
nowe opony letnie i zimowe, garażowany, bez wypadku, peł
na dokumentacja serwisowa, - 47.500 'zł. Legnica, tel. 
0601/73-22-71
VW PASSAT, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klimatronic, ABS, pełna elektryka, 4 pod. powietrz
ne, centr. zamek, wspomaganie kier., immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, serwisowany w ASO, z pełpą dokumentacją, I 
właściciel, garażowany, zimowe opony, stan b. dobry, • 43.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-92-35,0607/22-68-53 
VW PASSAT B 5 ,1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, centr. zamek, 
immobilizer, 102 KM, RO, garażowany - 43.000 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-17-43,0603/61-12-39 
VW PASSAT, 1997 r., 160 tys. km, 1781 ccm, benzyna, zielo
ny, stan b. dobry, garażowany, • 46.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-54-95
VW PASSAT, 1997 r., 105 tys. km, bordowy metalic, stan ide
alny, szyberdach, radio, alum. felgi, • 18.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/35-07-85
VW PASSAT, 1997 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, • 47.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
VW PASSAT KOMBI, 1997/98 r., 56 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
błękitny metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, klimatyza
cja, radio, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reguł, fotel kierow
cy, pirotechniczne napinacze pasów, centr. zamek, podgrze
wane lusterka, immobilizer, centr. zamek, relingi dachowe, hak, 
ABS. • 55.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW PASSAT, 1997/98 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor 
grafitowy, 110 KM, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, irhmobilizer, komputer, automatic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, stan dobry, sprowadzony w całości, I 
właściciel, garażowany, - 50.000 zł pilne. Jutrosin, tel. 
065/547-17-29 t
VW PASSAT, 1997/98 r., 59 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, - 43.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-17-67,730-44-90 
VW PASSAT B 5 ,1997/98 r., 47 tys. km. 1900 ccm. granato
wy metalic, TDi, książka serwisowa, serwo, 4 pod. powietrz
ne, klimatronik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 52.200 zł. 
Syców, tel. 0601/55-28-50 po godz. 18 
VW PASSAT, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, 
kupiony w salonie, klimatyzacja, pełne wyposażenie, stan idê  
alny, - 52.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/97-15-22 
VW PASSAT KOMBI, 1997/98 r., 1800 ccm, 20V, malinowy 
metalic, pełne wyposażenie, kremowa, skórzana tapicerka, 
drewniane wykończenia, klimatronic, ABS, 4 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby (4), alarm + pilot, RO z CD + 8 głośników, pod
grzewane fotele, kpi. dokumentacja, serwisowany, I właści
ciel, - 54.900 zł. Wrocław, tel. 0601/73-36-56,071/339^99-68 
VW PASSAT. 1998 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi. kolor wi
śniowy metalic, 110 KM, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, bez wypadku, - 54.000 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01 -35 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm. perłowo- 
żółty, klimatyzacja, ABS, 4x poduszka pow., wspomaganie kie
rownicy, elektr. otw. szyby, lusterka, szyberdach, welur, alum. 
felgi, - 57.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-24-80,784-11-06 
O VW PASSAT, 1998 r., 125 tys. km, 1900 ccm, TDi, 

czarny metalic, stan idealny, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, klimatyzacja, 110 KM, w kraju od 
miesiąca, • 39.000 zł., tel. 0603/48-38-64 84013411 

VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 55 tys. km. 1800 ccm, srebrny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 4 pod. powietrz
ne, RM, automatic, garażowany, - 46.500 zł- Poznań: Hel. 
061/292-02-40,0604/72-22-86 
VW PASSAT KOMBI, .1998 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie. • 55.000 zł. Leszno, tel. 
065/543-27-29,0603/75-51-40 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 39 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
pertowobiały, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -
49.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-95-17,0502/56-92-20 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, benzyna, 20V pełne 
wyposażenie, czarna skórzana tapicerka, - 54.000 zł. Oleśni
ca, tel. 0502/08-19-21
VW PASSAT B5, KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, - 58.000 zł. O leśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
VW PASSAT, 1998 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic. 101 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, immobilizer, bez wypadku, w Polsce od bm, • 45.500 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-74,0604/65-92-19 
VW PASSAT, 1998 r., 19 tys. km, srebrny, klimatyzacja, alum. 
felgi, kupiony w salonie, bez wypadku, - 58.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-81-27,0603/95-04-83 
VW PASSAT SEDAN, 1998 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, klimatronic, elektr. dodatki, stan idealny, pilnie, • 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
VW PASSAT KOMBI, 1998/99 r., 56 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
czerwony, 110 KM, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, immobilizer, RM, roleta, reg. kierownica, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, podłokietniki, reguł, fotele, dzielo
ne tylne siedzenia, welurowa tapicerka, - 53.800 zł. Oleśnica, 
tel. 0502/45-15-82
VW PASSAT KOMBI TRENDLINE, 1999 r., 90 tys. km, 2800 
ccm, V6, syncro, jasnoniebieski metalic, I właściciel, kupiony 
w salonie, klimatronic, komputer, alarm, 4WD, 4 poduszki pow., 
pakiet zimowy, worek na narty, system audio RO+CD, zabez
pieczenia, serwisowany, zadbany, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-02-70
VW PASSAT, 1999 r., 70 tys. km, 2800 ccm, V6, niebieski, 
lighline (skóra-Alcantra), klimatronic, podgrzewane fotele, ESD, 
ABS, 4 motion, sportowe zawieszenie Sachs, felgi VW, sprzęt 
grający, ciemne szyby,-1 właściciel, bez wypadku, • 78.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/41-45-67
VW POLO, 1975 r., 77 tys. km, 900 ccm, żółty, nowe amorty
zatory i łożyska, nowe opony i ukł. wydechowy, nowa pompa 
paliwa, przyciemniane tylne szyby, przegląd do 11.2001 r., stan 

-techn. dobry, - 1.700 zł lub zamienię na VW Passata kombi
1.6 D, do roku 1984. Kąty Wrocławskie, tel. 0603/56-03-17 
VW POLO, 1976 r., 250 tys. km. 1300 ccm, czerwony, silnik 
GT 75 KM, niskie opłaty, ważny przegląd i OC, zimowe opony, 
-1.850 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73.0604/66-82-03 
VW POLO, 1977 r., 1300 ccm, GT, benzyna, czarny, stan do
bry, nowy tłumik (na gwarancji), nowa pompa paliwa, skrzynia 
biegów, silnik po regulacji, wersja GT75 KM, sportowe osiągi, 
ekonomiczny - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/24-44-76, 
322-72-45
VW POLO, 197Ś r.. 1100 ccm, benzyna, -1.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p. Muchów, gm. Męcinka, tel. 076/870-87-60 
VW POLO, 1980 r., 56 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, po remoncie silnika, podwozia, układu kie
rowniczego, dużo nowych części, - 2.800 zł. Wiązów, tel. 
071/393-00-70
VW POLO, 1980/81 r., 1100 ccm, pomarańczowy, po remon

cie kapitalnym blacharki, po lakierowaniu, konserwacja, po 
remoncie zawieszenia, stan b.'dobry, oszczędny, - 3.000 zł. 
Paczków, tel. Ó606/15-33-85’
VW POLO, 1981 r„ 91 tys. km, 1300 ccm, błękitny, nowe 
amortyzatory, hak, - 3.500 zł, Paszowice, tel. 076/870-17-84 
VW POLO, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, RO, przegląd do 03.2002 r, - 3.000 zł. Ja
wor. tel. 076/870-47-99,0609/07-17-87 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1000-ccm-, benzyna, czerwony, 
stan dobry, białe tablice, - 990 zł. Wrocław, tel. 071/311-20-42 
VW POLO COUPE, 1983 r., 900 ccm, zielony metalic, 5-bie
gowy, hak, szyberdach, sportowy tłumik i sprężyny, obroto
mierz, ekonomiczny, .plastiki" na bokach, -4.800 zł. Bielawa, 
tel. 0603/07-22-04
VW POLO. 1983 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, garażowany, zadbany, szyberdach, RO, alum. felgi, 
przegląd do końca 2001 r. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-19-06
VW POLO KOMBI FOX, 1984 r.. 1100 ccm. benzyna, czer
wony, stan dobry, na białych tablicach, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/36-35-30
VW POLO KOMBI, 1984 r., 180 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, katalizator, tylna szyba ogrzewana, RM, za
dbany, stan b. dobry. • 5.500 zł. Wrocław, tel, 0503/97-13-88 
VW POLO, 1985 r., 140 tys. km, 898 ccm, zielony, zadbany, 
garażowany, 3-drzwiowy, - 5.800 zł. Czema, tel. 075/736-34-72 
po godz.15
VW POLO FOX. 1985 r., 1043 ccm, biały, kombi, RO, głośni
ki, przegląd do 01.2002 r, • 5.600 zł. Rawicz, tel. 0608/59-48-93 
VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm nowe opony i amorty
zatory, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, - 5.700 
zł. Brzeg. tel. 077/416-10-95.0604/82-79-82 .

O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 6.700 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019301 

VW POLO, 1987 r., 81 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, w 
kraju od 3 lat, I właściciel, stan dobry, - 6.200 zł. Otok, tel. 
075/644-91-24.0604/34-46-48 
VW POLO COUPE. 1987 r., 116 tys. km, 1035 ccm, benzyna, 
biały, GT, 3-drzwiowy, obrotomierz, 4 reflektory, zagłówki, pla
stikowe nadkola, progi, instalacja radiowa + 6 głośników, kpi. 
dokumentacja, stan silnika 1 blacharki dobry, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 071/783-84-58,0601/63-26-68 
VW POLO, 1988 r.. 1000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-94 
VW POLO COUPE. 1988 r., 1050 ccm. czerwony, - 5.200 zł. 
Kolonowskie, tel. 077/461-10-51 
VW POLO, 1988 r., 1100 ccm, granatowy, 5-biegowy, oryg. 
lakier, - 7.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VW POLO FOX, 1988 r., 1300 ccm, diesel stan idealny, • 9.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1100 ccm, szary metalic, inst. 
gazowa na gwarancji, relingi dachowe, RM, I właściciel w kra
ju, garażowany, • 7.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/346-12-92
VW POLO. 1989 r., 164 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, -
10.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80 
VW POLO, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 
na białych tablicach-1000 DEM. Łęknica, tel. 0604/82-86-65, 
woj. zielonogórskie
VW POLO COUPE. 1990 r., 139 tys. km, 1300 ccm, perłowo- 
srebrny, model przejściowy, garażowany, stan b. dobry, •
10.500 zł. Nowa Wieś Niemczańska. tel. 074/837-51-13. 
0604/78-56-17
VW POLO KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 1035 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, 3-drzwiowy, stan dobry, garażowany, • 9.000 
zł. Oława, tel. 071/302-83-28
VW POLO FOX KOMBI, 1990/91 r., 127 tys. km, 1043 ccnj, 
benzyna, czerwony, katalizator, regulacja świateł, bez rdzy, 
techn. sprawny, przegląd do 09.2001 r., udokum. pochodze
nie, • 12.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-51-30 
VW POLO G40,1991 r„ 136 tys. km, 1300 ccm, turbo E. 120 
KM, kolor grafitowy metalic, intercoolęr, centr. zamek, alarm 
♦ pilot, el. reg. reflektory, szyberdach, kubełkowe fotele, alu
miniowe dodatki, obniżony, sportowy układ wydechowy Re- 
mus, nakładka Kamei, klapa tylna D&W, atrakc. wygląd, pil
nie, -11.200 zł. Leszno, tel. 065/520-93-74,0501/63-41-76 
VW POLO, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, szyberdach, bloka
da skrzyni biegów, oznakowany, • 9.600 zł. Lubin, tel. 
076/842-28-44
VW POLO KOMBI, FOX, 1991 r.p 107 tys. km. 1050 ccm, 
benzyna, wtrysk, granatowy, sprowadzony w całości, stan sil
nika i blacharki b. dobry, -10.800 zł. Opole, tel. 077/456-49-18, 
0600/27-94-72
VW POLO FOX, 1991 r., 110 tys. km, 1100 ccm, seledynowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, w kraju od 3 
dni, opłacone cło, stan b. dobry, - 8.900 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-49-74
VW POLO, 1991 r., 1050 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-69-49 
VW POLO KOMBI. 1991/92 r., 105 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, biały, katalizator, RO, sprowadzony w całości, bez wypad
ku. nowy model, stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/781-20-87,0604/92-79-10 
VW POLO FOX, 1991/92 r., 136 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
antracytowy metalic, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, stan 
techn. b. dobry, - 9.800 zł. Strzelin, teł. 071/392-19-39 
VW POLO III, 1991/92 r., 150 tys. km, 1043 ccm,'biały,
2-drzwiowy, coupe, FOX, dzielona tylna kanapa, RM Beta + 
głośniki, nowe opony, stan b. dobry, zadbany, bez prawa reje
stracji, oszczędny -1.600 DEM. Wrocław, tel. 0601/17-50-59 
VW POLO FOX COUPE, 1992 f., 140 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, alarm, kupiony w salonie, -11.500 zl. Świdni
ca, tel. 074/852-08-89
VW POLO KOMBI, 1992 r„ 87 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, 4 miesiące w kraju, zarejestrowany, dzie
lona kanapa tylna, • 12.700 zł. Iłowa; tel. 068/377-42-24 
VW POLO KOMljH, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
niebieski metalic, do poprawek lakiem., do sprowadzenia z 
Niemiec • 1.600 DEM. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96. 
0601/76-39-55
VW POLO KOMBI. 1992 r., 131 tys. km, 1050 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, 5-biegowy, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
alarm + pilot, dod. wyłącznik, dod. światło .stop’ , garażowa
ny, stan b. dobry, - 9.100 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-45-94
VW POLO COUPE, 1992/96 r., 98 tys. km, 1300 ccm, kolor 
wiśniowy, stan idealny, autoalarm, katalizator, el. reg. reflek
tory, • 11.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-27 po godz. 16 “ 
VW POLO FOX, 1993 r., 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, RM, 5-biegowy, kolorowa tapicerka, reguł, fotel kierow
cy, szyberdach, sprowadzony z Niemiec 03.2001 r., kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, -10.500 zł. Bole
sławiec. tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
VW POLO COUPE, 1994 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, I właściciel, kupiony w salonie, faktura zaku
pu, bez wypadku, el. reg. reflektory, alarm, oznakowany, ga
rażowany, stan b. dobry, - 15.300 zł. Lutomierz49, gm. Sto
szowice, tel. 074/818-13-12 po godz. 20 
VW POLO KOMBI, 1994 r., 74 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, 
zadbany, garażowany, RO Philips, alarm, • 14.600 zł. Lewin 
Kłodzki, tel. 074/869-85-18
VW POLO KOMBI, 1994 r., 8 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
czarny, relingi dachowe, kolorowa tapicerka, nowe opony, ku
piony w salonie, bez wypadku, I właściciel, książka serwiso

wa, stan b. dobry, - 14.000 zł. Śrem, tel. 061/283-81-28, 
0502/81-76-07
VW POLO FOX COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, 5-biegowy, kupiony w salonie, el. reg. reflektory, alarm, 
RO, pokrowce, garażowany, zadbany, stan b< dobry, -14.300 
zł. Ziębice, tel. 0606/64-65-76
VW POLO, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, 4 zagłówki, -19.100 zł. Raszków, tel. 062/734-37-45 
VW POLO, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, serwisowany, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, Tytan Lock, do
datkowe światło .stop*, radioodtwarzacz + 4 głośniki, stan b. 
dobry, - 21.900 zł lub zamienię na VW Golfa IV albo podobny. 
Wrocław, tel. 071/367-11-23,0601/19-61-44 
VW POLO, 1995/96 r., 45 tys. km, 1600 ccm, zielony metalik, 
wspomaganie kierownicy, elektr. otw. szyby, centralny zamek,
5-drzwiowy, - 20.500 zł. Opole, tel. 077/433-48-15 
VW POLO, 1995/96 r., 125 tys. km, 1600 ccm, zielony, wspo
maganie, bez wypadku, serwisowany, I właściciel, kupiony w 
salonie, alarm, radio, nowy ukł. wydechowy, tarcze i amorty
zatory tylne, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-04-83, 
0502/28-86-16,071/342-22-37 
VW POLO, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, stan b. dobry, - 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/79-52-29 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1900 ccm, SDi, szary, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, - 34.000 
zł. Rakoszyce, tel. 071/795-16-38 
VW POLO, 1996 r., 68 tys. km, 1050 ccm, zielony metalic, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kier., hak, RO z RDS, kompu
ter, 3-drzwiowy, książka serwisowa, stan idealny, niepalący 
właściciel, - 23.000 zł lub zamienię na Audi, Passata, Merce
desa, dopł. do 5000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-47-24 
VW POLO, 1996 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
obrotomierz, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, 
immobilizer, 3-drzwiowy, alum. felgi, szerokie zderzaki, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, teł. 071/372-98-98, 
0606/82-42-82
VW POLO, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, fioletowy, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, stan dobry, - 23.500 zł. Le
gnica, tel. 076/854-28-99,0601/84-47-19 
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 49 tys. km, czerwony, -
28.000 zł lub zamienię na osobowy, tańszy. Legnica, tel. 
076/855-06-33
VW POLO, 1997 r., 61 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perłowo- 
zielony metalic, automatic, RO, immobilizer, opony zimowe, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, I właściciel 
w kraju, • 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-50-44 
VW POLO, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, blokada skrzyni biegów; wyłąwnik-zapłonu, nowe 
opony, zadbany, - 21,000 zł. Lubin, tel. 076/844-74-77 

O VW POLO  CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, m iesiąc prod. grudzień, inst. gazowa, 
• 18.000 z ł . ., tel. 0601/33-77-32 01021891

VW POLO, i9 9 7  r., 81 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
no-zielony metalic, poduszka, el.szyby, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, alum. felgi 14", RO + 4 głośniki, wersja Sport, 
garażowany, udokum. pochodzenie, - 25.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-60-39,0602/59-94-35 
VW POLO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, • 21.500 zł. Leszno, tel. 
0603/84-43-21
VW POLO, 1997 r., 37 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fioletowy, 
2 poduszki powietrzne, szyberdach, ABS, wspomaganie kie
rownicy, RM, el. reg. reflektory, garażowany, I właściciel w 
kraju. Wołów, teł. 071/389-38-18 
VW POLO, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, AŚS, po
duszka pow., wspomaganie, - 27.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/592-70-35.0601/75-12-70 - 
VW POLO, 1998 r., 33 tys. km, 1000 ccm, czarny metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., immobilizer, RM + 4 
głośniki, zadbany, stan b. dobry, - 21.900 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-65-57,0608/63-89-35 
VW POLO KOMBI, 1998 r., 58 tys. km, 1716 ccm, diesel, 
SDi, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, RO, immobilizer, dzielona 
tylna kanapa, roleta, wspomaganie kier., reg. kierownica, sze
rokie zderzaki w kol. nadwozia, reg. kierownica, alum. felgi 
-14* + 4 stalowe felgi, dodatkowe światło .stop’ , stan idealny, -
29.500 zł. Gubin. tel. 0601/96-75-03 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, biały. 5-drzwiowy, 
immobilizer, poduszka powietrzna, c. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, ABS, reg. świateł, reg. siedzeń i kierownicy, 
stan b. dobry. - 24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-64-77, 
0606/85-89-86
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo- 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. świateł, szeroki 
zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła t4 \  opony Mi- 
chelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.500 zł lub zamiana na oso
bowy, w cenie do 10 tys. zł. Witaszyce k. Jarocina, tei. 
062/740-15-01
VW POLO, 1998/99 r., 6 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie i 
reguł, kierownicy, katalizator, szerokie zderzaki, halogeny, 
szyberdach, obrotomierz, podgrzewane siedzenia, stan b. 
dobry, - 28.500 zł. Wfnów, gm. Prószków, tel. 077/474-83-67. 
474-83-62
VW POLO, 1998/99 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ciemne szyby, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie, oryg. RO, 3-drzwiowy, - 24.600 
zł. Włoszakowice, tel. 065/537-02-98 po godz. 19, 
0603/92-27-22
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 3-drzwio
wy, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, -
26.000 zł. Myślibórz, tel. 095/747-50-00
VW POLO, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, czerwony, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, automatic, kli
matyzacja, - 28.500 żł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-22-40 
VW POLO. 1999 r., 26 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, napinacze pasów,

el. reg. reflektory, 4 zagłówki, książka serwisowa, RO Beta, -
30.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-68-68,0607/51-89-70 
VW POLO, 2001 r., 1000 ccm, niebieski metalic, silnik 12-ża- 
worowy, wygrany w konkursie .Idź na całość*, bez przebiegu,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, - 36.000 zł lub zamienię na-VW 
Golfa III, centralny zamek, wspomaganie. Kępno, tel. 
0603/03-94-59,0606/34-66-37 
VW SANTANA, 1984/85 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor sta
lowy metalic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, RM, stan dobry, - 
4.250 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/85-19-78 
VW SANTANA, 1992/93 r., 97 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
granatowy, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, klimaty
zacja, immobilizer, pełne wyposażenie elektryczne, hak, RO, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, -18.500 zł. Grabow- 
no, tel. 065/543-68-65,0603/37-61-73 
VW SCIROCCO, 1977 r., 200 tys. km, 1500 ccm. biały, ciem
ne szyby. alum. felgi 14*, spoilery, progi, po remoncie kapital
nym w 2001 r, - 2.500 zł lub zamienię na BMW 320-323 .re
kin* lub motocykl. Grodków, tel. 077/415-38-61 
VW SCIROCCO GTI, 1978 r., 1600 ccm, bordowy, po kapital
nym remoncie silnika i blacharki, sportowe zawieszenie, spor
towa skrzynia biegów, nowy ukł. wydechowy, z tyłu aluminio
we felgi marki OZ, atrakc. wygląd - 2.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/82-88-20 
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm stan dobry, do małych 
poprawek blacharskich, - 2.500 zł lub zamienię na 126p. Le
gnica, tel. 0607/47-95-80
VW SCIROCCO, 1979/91 r., 80 tys. km, 1500 ccm,-benzyna, 
grafitowy metalic, silnik Golf II, ospoilerowany, sportowa kie
rownica, sportowy ukł. wydechowy, chłodnica oleju, przyciem
nione szyby, alum. felgi, - 2.200 zł. Legnica, tel. 076/866-17-40, 
0604/72-31-42
VW SCIROCCO II, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, ziejony me
talic, 5-biegowy, stan b. dobry, - 3.700 zł. Prusice, tel. 
071/312-63-41,071/312-53-41
VW SCIROCCO, 1983 r., 1800 ccm, czarny, obniżony, ospo
ilerowany, fotele Recaro, • 5.500 zł lub zamienię na Opla 
Omegę, Kadetta, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0502/98-71-18 
VW SCIROCCO, 1984 r. na białych tablicach, - 700 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0606/39-40-96
VW SCIROCCO, 1985 r.,i600  ccm, zielony metalic, nowy 
lakier, nowy akumulator (gwarancja), ospoilerowany, haloge
ny, alum. felgi, nowy tłumik, 5-biegowy, dużo części zapaso
wych, - 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 po godz. 18 
VW SCIROCCO. 1987 r„ 114 tys. km. 1800 ccm. 16V DOHC. 
czarny, 136 KM, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, obniżo
ny, zawieszenie KONI, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, ciemne szyby, sportowy 
wydech, stan b. dobry, ospoilerowany, - 8.500 zł. Czarny Bór, 
tel. 074/845-07-35,0608/81-63-82 
VW SCIROCCO, 1987/88 r., 1§0 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, ciemnoczerwony, zadbany, garażowany, po tuningu, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, komputer, stan idealny, 
-11.200 zł. Wrocław, tel. 071/390-32-56,0603/11-69-54 
VW SCIROCCO II, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, wersja Scala, wszystkie dodatki w kolorze 
nadwozia, białe zegary, aluminiowe stopki, felgi, komputer, 
sportowa kierownica i wydech, nowe opony, amortyzatory, 
hamulce, stan idealny, RO + głośniki, • 10.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-14-38 po godz. 20,0604/15-15-30 
VW SCIROCCO II, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.600 zł. 
Głogów, tel. 0607/42-19-04
VW SHARAN VR 6 ,1996 r.. 60 tys. km. 2800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, 7-osobowy, alum. fel
gi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, tylna szyba przyciemnio
na, przegląd, stan b. dobry, • 46.000 zl lub zamienię. Wro
cław, tel.-0608/77-97-09
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm. TDi. 110 KM. 
perłowogranatowy. 5-osobowy. pełne wyposażenie el., klima
tronic, centr. zamek, wspomaganie, roleta, - 67.000 zl. Lesz
no, tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1999 r., 69 tys. km pełne wyposażenie oprócz 
skóry, • 78.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/09-73-46 
VW VENTO, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, stan techniczny b. do
bry, kpi. dokumentacja, • 17.500 zł lub zamienię na Audi 100 
C4. Głuchołazy, tel. 077/439-12-07 
VW VENTO, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic. wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, radiood
twarzacz, immobilizer, sprowadzony w całości, I właściciel w 
Polsce, możliwość sprzedaży na raty. • 16.800 zł. Jarocin, tel. 
062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW VENTO, 1993 r.. 1900 ccm, diesel, biały, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, • 23.500 zł lub zamienię na 
Mercedesa 124, 2.5 TD, dopłata. Kamienna Góra, tel. 
0609/58-56-85 '
VW VENTO, 1993 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, zadbany, wspomaganie kier., centr. zamek, 
immobilizer, alarm, radio, • 18.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-27-71
VW VENTO, 1994 r., 152 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy 
metalic, wspomaganie kier., obrotomierz, spoiler, RO Sony, 
garażowany, sprowadzony w całości w 98 r., właściciel niepa
lący, - 22.500 zł. Żmigród, tel. 0607/24-56-84 
VW VENTO ćT. 1995 f., 75 tys. km. 1900 ccm, turbo D. gra- 
natowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, 2 poduszki po
wietrzne, w kraju od 2 miesięcy, zarejestrowany, stan idealny, 
- 32.000 zł. Kargowa, tel. 068/352-62-40,0601/73-69-22 
VWVENTO, 1996/97 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, 
ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, welurowa ta
picerka, dzielone siedzenia, • 29.500 zł lub zamienię na Audi 
80, VW Passata. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-05-23

W ARTBURG
WARTBURG 353,1968/87 r., 992 ccm, szary metalic, do po
prawek lakierniczych, szerokie tylne lampy, szyberdach, po
krowce. przegląd do 28.03.2002 r., w ciągłej eksploatacji, stan

ogumienia b. dobry, stan ogólny dobry, drążek zmiany biegów 
w podłodze, RM, hak, - 650 zł. Chojnów, tel. 0606/61-72-82 
WARTBURG 353 S, 1978 r., 992 ccm, ciemna kość słoniowa, 
przegląd do 04.2002 r., lewarek biegów w podłodze, szyber
dach, hak, po remoncie silnika, nowy akumulator, stan b. do
bry, I właściciel, garażowany, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-81-65,732-22-83
WARTBURG, 1982 r„ 50 tys. km, 1000 ccm, żółty, stan do
bry, techn. sprawny, ważny dowód rej, • 800 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/736-99-97
WARTBURG 353 W, 1982 r., 89 tys. km, 992 ccm, czerwony, 
stan dobry, przegląd do 8:11.2001 r. + części do silnika, - 700 
zł. Grudza, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/03-99-73 
WARTBURG 992, 1983 r., 38 tys. km, 992 ccm, malinowy, 
zarejestrowany, pierwszy właściciel, nowy lakier, tapicerka, 
pokrowce, silnik z 1988 r., dobry stan ogumienia, nowe okła
dziny hamulcowe, nowy układ wydechowy, stan ogólny dobry, 
w zapasie dużo nowych części blacharki i innych, • 1.000 zł. 
Ziębice, tel. 074/816-11-02
WARTBURG 353,1984 r., biały, tylna szyba ogrzewana, le
warek zmiany biegów w podłodze, szyberdach, - 1.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/8T5-36-89 
WARTBURG, 1986 r., 993 ccm, 2-suw, czerwony, szyberdach, 
lewarek biegów w podłodze, RO. przód nowego typu, prze
gląd do 12.2001 r., + części, - 1.400 zł. Lubań, tel. 
075/646-20-53
WARTBURG 353,1986 r., 900 ccm, biały, stan b. dobry - 450
DEM. Żary, tel. 068/375-74-48
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, 2-suw, żółty, przegląd do
11.2001 r., W ciągłej eksploatacji, szyberdach, biegi w podło
dze, stan dobry, -1.500 zł. Nowa Kuźnia, tel. 076/817-32-87 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 127 tys. km, 970 ccm, czerwony, 
nowe opony, akumulator 2-letni, konserwacja podwozia, za
pasowa przednia szyba, techn. sprawny, zarejestrowany do
03.2002 r., stan dobry, -1.200 zł. Opole, tel. 077/454-35-77 
WARTBURG 353 LUX, 1987/88 r., 9 tys. km. 992 ccm. ben
zyna, czerwony, po remoncie silnika, nowy wał korbowy, II 
właściciel, lewarek biegów w podłodze, tylna szyba ogrzewa
na, hak, zagłówki, dodatkowe światło .stop*, stan blacharki 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/352-41-06,343-61-91,0601/55-30-54 
WARTBURG 353,1988 r., 992 ccm, benzyna, zielony, stan 
karoserii b. dobry, przednie zawieszenie po remoncie kapital
nym, biegi w podłodze, hak, opony zimowe, przegląd do
09.2001 r, • 1.650 zł lub zamienię na Fiata 126p, możliwe inne 
oferty. Wojciechów, tel. 076/877-39-30
WARTBURG 353,1988 r.. 993 ccm stan dobry, do wymiany 
silnika, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/354-00-72 
WARTBURG GOLF, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, piaskowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 900 DEM. Bolesławiec, 
tel. 075/736-53-45,0605/13-10-49 
WARTBURG GOLF, 1989 r., 1300 cćm stan b. dobry, na bia
łych tablicach r 700 DEM. Żary, tel. 0606/55-82-35 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 107 tys. km. 1300 ccm, beżowy, 
inst. gazowa, hak, - 4.500 zł. Cieszyn, tel. 0606/45-23-61 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 90 tys. km, 1272 ccm, biały. -
4.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 0606/43-66-71 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, -
1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
WARTBURG GOLF. 1990 r.. 158 tys. km, 1300 ccm RO, hak, 
ubezpieczony, przegląd do 12.2001 r, - 3.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 0608/65-91-61 > -
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, biały, dużo 
nowych części, zarejestrowany jako ciężarowy, - 3.600 zł. 
Grodziszcze, tel. 074/850-1
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
beżowy, - 4.800 zł. Kotlin, tel. 062/740-58-77 
WARTBURG GOLF, 1990 r.. 130 tys. km. 1300 ccm, czerwo
ny, RO, hak, nowy akumulator, części, • 4.800 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-25-32
WARTBURG GOLF. 1990 r., 70 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, silnik Golfa, stan b. dobry, nowe opony i  akumulator, ory
ginalny lakier, bez wypadku, - 4.800 zł. Walim, tel. 
074/845-74-55,0604/48-72-20 
WARTBURG GOLF, 1990 r.. 1300 ccm stan b. dobry, na 
białych tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 0603/44-64-17 
WARTBURG GOLF. 1991 r., 107 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kolor kremowy, fabryczny silnik VW, lewarek biegów w 
podłodze, tylna szyba ogrzewana, alarm, halogeny, obroto
mierz, nowy akumulator i amortyzatory, zagłówki, nowe opony 
(+ 2 zapasowe), zapasowy el. moduł sterowania zapłonem, 
- 5.800 zł. Legnica, tel. 0603/95-02-53 
WARTBURG GOLF. 1991 r.. 102 tys. km. 1300 ccm. beżo
wy, silnik VW Golfa, oryginalny lakier, zadbany, zarejestro
wany, przegląd do 05.2001 r., plastikowe nadkola, szyber
dach, hak, RO + głośniki; tylna szyba ogrzewana, pokrow
ce, garażowany, + 4 koła zapasowe, stan b. dobry, - 5.200 
zL Osiecznica, tel. 075/731-22-15 po godz. 15 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 65 tys. km, 1300 ccm, beżowy, 
welurowa tapicerka, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, 
po przeglądzie, nowe przewody, pompa paliwa, filtr, nowe 
opony, stan techn. b. dobry, pilne, • 4.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-02-60 po godz. 18.0603/84-35-98 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, szary, po wymianie skrzyni biegów, nowe szczęki i prze
wody hamulcowe, 4 nowe opony, posiada hak, szyberdach, 
przegląd do 03.2002 r, • 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-35-76
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, jasnobeżowy, stan 
dobry, radio, hak, I właściciel, tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 02.2002 r, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 071/324-12-16

ZAPO RO ZEC
ZAPOROŻEC ZAZ 968 M, 1981 r., 78 tys. km. turkusowy. I 
właściciel, techn. sprawny, zarejestrowany do 2002 r., gara
żowany, oryginalny lakier, • 1.200 zl. Dąbrowa Bolesławiecka, 
tel. 075/732-96-30
ZAPOROŻEC, 1988 r., 73 tys. km, 1197 ccm, ciemnoniebie
ski, stan b. dobry, techn. sprawny, na nowych tablicach, drugi 
silnik zapasowy i inne części zamienne, atrakcyjny wygląd, - 
400 zł. Lubań Śl., tel. 075/722-45-56

ZASTAW A
ZASTAWA 1100P, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, zarejestro
wany, hak, nowe teleskopy, halogeny, w ciągłej eksploatacji, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-18-24.0602/78-57-13 
ZASTAWA 1100P, 1981 r.. 1116 ccm, kremowy, stan silnika b. 
dobry, po remoncie blacharki, garażowany, utrzymany w do
brym stanie, atrakc. wygląd + 4 koła, kierownica od Fiata 126p 
+ RM Kenwood, -1.500 zł. Środa śląska, tel. 0609/59-09-11 
ZASTAWA 1100P, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie silnika, hak, przegląd do 07.2001 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, garażowany, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/346-52-33 po godz. 20,071/359-56-45 w godz. 9 -16 
ZASTAWA YUGO FLORIDA, 1990 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, 
biały, gaźnik, silnik Lancii, aluminiowe felgi, RO, lakier do drob
nych poprawek, stan dobry, - 4.000 zł. Dąbrowa, tel. 
077/464-14-03 po godz. 15.464-13-56 
ZASTAWA YUGO SANNA. 1993/94 r. 86 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, - 4.000 zł. Gliwice, tel. 03.2/234-43-34
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1982 r., turbo, biało-czerwo
ny, stan tech. i opon dobry, po wymianie silnika, -10.000 zł. 
Studzieniec, woj. częstochowskie, tel. 0606/22-89-46 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1985 r., turbo, kremowo-brą- 
zowy, nowe opony, dętki, fartuchy, riowe akumulatory, stan 
silnika b. dobry, technicznie sprawny, do małych poprawek

MECHANIKA POJAZDOWA
Man, Mercedes-Benz, naczepy 

•przeglądy techniczne o p o i i 818
• wymiana olei i smarów
• naprawy mechanizmów samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych

* prace spawalnicze i remontowe
* kompleksowe naprawy naczep: 
hamulce, zawieszenie

Warsztat czynny od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 17.00.
Wrocław, ul. Jerzmanowska 19 

tel. 071/351 -74-52,351 -74-53,0-602 233 785

blacharskich, - 14.000 złr Paczków, tel. 077/431-79-80. 
0602/10-79-83
AUTOBUS AUTOSAN H 9 ,1985 r., -13.000 zł. Prudnik, fel. 
0607/83-94-38
AUTOBUS AUTOSAN H10-11,1986 r., SW-680, biało-nie- 
bieski, po lakierowaniu, przyciemniane szyby, stan b. dobry, 
- 20.000 zł. Lubin, tel. 076/844-18-92,0604/90-20-17 
AUTOBUS AUTOSAN H9-35,1986 r. stan dobry - 14.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Oleśnica, tel. 071/314-33-69 
AUTOBUS AUTOSAN H-10-11-03,1987/88 r., 300 tys. km, 
12000 ccm, TAM, biało-niebieski, po wymianie blacharki, 
nowe sprzęgło i szczęki ham., 6-biegowy, koła bezdętkowe, 
turystyczny, ciemne szyby, zradiofonizowany, zadbany, -
35.000 zł lub zamienię na tańszego busa osobowego. Bole
sławiec, tel. 075/734-73-38,0602/38-28-96 
AUTOBUS AUTOSAN H10-11,1989 r., 150 tys. km, biały, 
stan b. dobry, 50 miejsc, • 28.000 zł lub zamienię na mniej
szy do 30 miejsc. Knurów, gm. Gliwice, tel. 032/236-74-12. 
0502/92-40-13
AUTOBUS BERLIET P R 3 ,1975 r., V8, kolor piaskowy, po 
remoncie, w ciągłej eksploatacji, II właściciel, oryginalny, na 
podzespołach Renault, 50 miejsc + pilot i kierowca, zawie
szenie, drzwi pneumatyczne, siedzenia lotnicze, RM, duże 
kufry, opony 80%. skrzynia biegów 161, wentylatory, -12.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/871-30-34,871-30-36 
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizo
ry, yideo, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 
3.85 m, stan b. dobry, jest podobny do napoleona 116, -
70.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS IVECO 35-10,1994 r., 204 tys. km' 2800 ccm, 
TDi diesel, biały, wysoki, 19 miejsc, lotnicze i regulowane 
fotete ż podłokietnikami, ciemne szyby, hak • 65.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/29-39-91

dze, - 5.000 zł lub zamienię na osobowy. Kępno, tel. 
062/782-21-78
AVIA A 3 1 ,1986 r. ładowność 3 .51, izoterma 2 szt. • 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
AVłAA31 N, 1987 r.-, 70 tys. km, 3600 ccm, niebieski, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe opony i plandeka, faktura 
VAT, stan b. dobry, -Y .500 zł. Opole, tel. 077/457-55-18 
AVIAA31 NSJ, 1987 r.,, 3600 cćm, diesel kontener, po re
moncie silnika, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 zł. 
Osieczna, tel. 065/535-95-97,0601/57-60-80 
AV IAA31,1989 r. izoterma, przegląd do 04.2002 r. - 6.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-60 
AV IAA31 ,1990 r., 3600 ccm izoterma, kontener, ład. 3 ,21, 
biegi w podłodze, stan dobry, zarejestrowany do 09.2001 r., 
opłacony, - 9.000 zł lub zamienię na mniejszy dostawczy, w 
tej cenie. Głubczyce, tel. 077/485-96-02 
AVIA A 60 ,1999 r., 40 tys. km intercooler, przegroda celna, 
kabina sypialna, kupiony w salonie, -  56.500 zł + VAT. Ole
śnica. tel. 071/314-35-01
BARKAS 1001, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, oszklony, 8-osobowy, stan b. dobry, • 9.200 zł. 
Prusice, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
CHEVROLET G 30 ,1988 r., 260 tys. km, 6200 ccm, diesel, 
biały, niski, długi, el,. fotele, nowe opony, po przeglądzie, 3 
osóby + 1 fofta, stan dobry + dużo części, « 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-40-43
O  CIĄGNIKI SIODŁOWE : Renault R-340, 1989 r., 

stan d o b ry -18.000 zł; Renault R-340,1988 r., stan 
dobry • 18.000 zł; Renault R-330 Duplex, 1988 r., 
stan dobry • 16.000 zł; naczepa V iberti, na po
duszkach, 3-osiowa, szerok i rozstaw, 33 euro, 
A B S , p landeka - 26.000 zł., te l. 0601/58-05-30 
01023421

CITROEN BERUNGO, 1996 r., 45 tys. km, 1900 ccm, d i*  
sel, ciemnozielony, wersja bagażowa, • 19.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, obrotomierz, immobilizer, centr. zamek, 
komputer, 5-osobowy, • 27.200 zł. Kępno, tel. 062/782-27-66 
CITROEN BERLINGO. 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, kratka grodziowa, cały oszklony, uchy
lane tylne drzwi na boki, po remoncie blacharki, do lakiero
wania, faktura VAT, • 19.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-15-41 po godz. 20,0601/94-90-34 
CITROEN BERLINGO. 1998 r., 83 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, biały, I właściciel, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, • 26.000 zł. Opole, tel. 0501/26-30-42 
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, wspomaganie, 
poduszka pow., stan silnika i blacharki b. dobry, • 22.600 zł 
+ VAT. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/88-89-68 
CITROEN C15 ,1997/98 r.. 1800 ccm, diesel, biały, blokada 
skrzyni biegów, kompletna dokumentacja, przegląd do 
0412002 r., stan idealny, - 17.800 zł. Wrocław, teł. 
071/793-53-14.0609/28-28-26

ładowność 12.51, webasto, komputer, 2 łóżka, blokada mo
stu, aluminiowe burty, skrzynia 670 x 250 x 125, plandeka, 
do przewozu zboża, może być z przyczepą wywrotką, 3-osio- 
wą, 16t, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-72-69 
DAF 95 ATI, 1991 r., 680 tys. km, 12500 ccm, czarny, cią
gnik siodłowy, centr. smarowanie, ABS, na poduszkach, duża 
kabina, 2 łóżka, 380 KM, stan opon idealny <90%). blokada 
mostów, bez wyposaż, hydraulicznego, nie eksploatowany, 
w kraju, sprowadzony z Francji, - 37.000 zł możliwość spro
wadzenia innych. Złotoryja, teł. 076/878-81-17, 
0608/74-38-25
DAF 95 360, 1993 r., 647 tys. km ciągnik siodłowy, ABS, 
centralne smarowanie, spoiler dachowy, - 39.000 zł. Bielice, 
gm. Świerczów, tel. 077/419-63-30

KOMPUTEROWA GEOMETRIA 
kół - wydruki opo11898 

Naprawa zawieszeń
osobowe - dostawcze 

W-w, ul. Terenowa 72, tel. 364-43-27

DAF 95.360 ATI, 1992 r., 220 tys. km, biały, hakowiec.z 
przyczepą, 6x4, duże kontenery, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
343-08-,81 i  P6gi/7 J r65-17
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r.- nie wymaga napraw, -1.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-92-79 po godz. 15
0  FIAT CINOUECENTO VAN, 1995 r., 704 ccm, czer

wony, serw isowany, garażowany, • 7.500 z ł lub 
za m ien ię . W ro c ław , te l. 071/341-64-61,

- 0608/25-02-11 02020291
FIAT DUCATO, 1982 r., 2500 cćm, diesel w ciągłej eksplo
atacji, Ĵo remontu blacharki, - 7.500 zł. Oleśnica, tel. 
0602/55-43-90
FIAT DUCATO, 1984 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan dobry, nowe opony, 5-biegowy, 3 miejsca, niski, sil
nik do małej regulacji, ważny przegląd, • 7.500 zł lub zamie
nię na osobowym. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37, 
0600/19-88-10
FIAT DUCATO, 1985/86 r., 200 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, zadbany, przegroda celna, hak, drzwi boczne przesu
wane, el. reg. reflektory, serwo, po remoncie kapitalnym sil
nika, • 23.000 zł. Bolków, tel. 075/741-33-31 do godz. 15 
RAT DUCATO, 1986 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie silnika, nowa skrzynia biegów, nowe zawieszenia, 
ład. 1700 kg, stan dobry, • 7.500 zł. Lubin. tel. 076/844-60-83 
FIAT DUCATO, 1987 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, maksi, długi, wysoki, techn. sprawny, przegląd do 05. 
2001 r., faktura VAT, nowe sprzęgło, kielichy; przeguby, itd, - 
9.000f zł. Legnica, tel. 0602/37-74-53 - i '
FIAT DUCATO, 1988 r„ 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, 
blacharka do małych poprawek, nowe opony, sprzęgło, oleje'
1 filtry/podwyższony 1 raz, podłoga wyłożona drewnpm, *
8.500 zł lub zamienię naj mały osobowy. Rawicz, teł. 
065/545-3340
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 cćm, diesel, czerwony, przed
łużony, podwyższony, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 
9/500 zł. Wrocław, tel. 071/311 -75-42,0608/07-25-67 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, 
wysoki, ład. 1,591, przegląd do 01.2002 r, -10.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/62-91-01
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-oso- 
bowy, po remoncie silnika, • 11.000 zł. Mędów, gm. Żórawi
na, tel. 071/316-52-94,0501/55-88-74 
FIAT DUCATO MAXI, 1991 r., 300 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, hak hol., stan dobry, RO, -15.000 zł. Bielany Wrocł., 
tel. 071/311-27-37,0603/95-05-20 
RAT DUCATO, 1991 r., 145 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, wersja Combinato, 5-osobowy, hak, • 13.000 zł. 
Wrocław, łetotW»1tó45>2{M& • - '  1 i
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, brązowy, nowe 
opony, nowy akumulator, krótki, niski, stan b. dobry, • 11.490 
zł łub zamiana na auto osobowe, droższe lub tańsze. Wscho
wa. tel. 0605/13-19-68
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D na białych tabli
cach - 4.000 DEM. Lębork, tel. 0608/82-94-57 
FIAT DUCATO, 1992 r.,130 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, krótki, niski, oszklony, 9-osobowy, stan b. dobry, kom
pletna dokumentacja, • 16.000 zł (możliwe raty) lub zamie
nię na Mercedesa Sprintera. WrOcław, tel. 071/787-35-71, 
0606/25-56-11
FIAT DUCATO, 1993 r.. 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, przegroda celna, hak, 
ład. 1 tona, alarm, garażowany, stan b. dobry, • 17.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-49-60,0605/05-86-75 
FIAT DUCATO. 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, TD. kolor 
wiśniowy, furgon - blaszak, ład. 1 tona, przegroda celna, hak, 
alarm, garażowany, • 17.000 zł. Kluczbork, tel. 0605/05-86-75 
FIAT DUCATO, 1993 r., 170 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, hak, radio, po przeglądzie, -
16.500 zł. Zielona Góra, tel. 0503/71-67-73
FIAT DUCATO, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, skrzy
niowy, alum. burty, wym. 270 x 200, hak, serwisowany, bez 
wypadku, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-42-20 
O  FIAT DUCATO MAXI „14” , 1994 r., 1900 ccm , TD, 

blaty, 3 osoby ♦ 1500 kg, hak, - 24.700 zl. Św idn i
ca, tel. 074/852-46-28,0600/42-57-15 01023221 

FIAT DUCATO, 1994 r„ 152 tys. km. 2000 ccm, TDi. biały, 
wspomaganie, przyciemnione szyby, RO, 1 właściciel, hak, 
stan b. dobry, • 20.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Świdnica, 
tel. 074/852-61-33
RAT DUCATO, 1994 r., 152 tys. km, 2000 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, przyciemnione szyby, RO, I właściciel, hak, 
stan b. dobry, • 20.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Świdnica, 
tel. 074/852-61-33 .
FIAT DUCATO MAXI, 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, chłodnia, izoterma, agregat Carrier, ład. 1.11, 
wym. 2 x 2 x 4 m, nowe opony, bez wypadku, stan b. dobry,
- 39.000 zł lub zamienię na Opla Corsę, Forda Fiestę, Re
nault Clio., Tuplice, woj. zielonogórskie, tel. 0605/21-07-76 
FIAT DUCATO, 1996 r., 193 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
bez wypadku, kabina 3-osobowa, RO, podwyższony, przed
łużony, 5-biegowy, w kraju od roku, I właściciel, wspomaga
nie, stan b. dobry, • 35.500 zł. Bierutów, tel. 0605/20-09-30 
FIAT DUCATO. 1996 r., 123 tys. km. 2500 ccm, TDi. biały.

TIMKEN, K0Y0, FAG
ł R O L I M E X  I

ŁOŻYSKA
IOP011135
I DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I I OSOBOWYCH ORAZ INNE ŁOŻYSKA
\  ROUMEX WROCŁAW UL. SOKOLIM CZA 42
N JE L . 071 359 20 22, TE1/FAX 781 75 2 0 >

wspomaganie, stan techn. b. dobry, - 28.500 zł. jelenia Góra, 
tel. 075/751-40-24
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
biały, wspomaganie kierownicy, zaczep, bez wypadku, spro
wadzony z Niemiec, nie używany w kraju, - 29.500 zł. Sy
ców, tel. 0503/01-56-88
FIAT DUCATO, 1996/97 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, I 
właściciel w kraju, - 32.000 zł. Brzeg, tel. 077/435-63-16, 
0602/62-75-98
FIAT DUCATO, 1997 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, kupiony w salonie, hak, radio, stan b. dobry, - 31.500 
zł. Wrocław, tel. 353-32-88,0602/78-41-99 
FIAT DUCATO, 1997 r., 101 tys. km, 1929 ccm, diesel, ja- 
snogroszkowy, 3-osobowy + 1160 kg ład., stan b. dobry, 
alarm, hak, - 33.000 zł + VAT. Opole, tel. 077/455-27-37 
FIAT DUCATO, 1997 r., 160 tys. km. 2500 ccm, diesel, bor
dowy, wersja maksi, 3-osobowy + ładunek, przegroda, im
mobilizer, Mul-T-Lok, radio, wspomaganie, bez wypadku, stan 
b. dobry, po przeglądzie, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 342-25-86 
FIAT DUCATO, 1997 r.. 65 tys. km, 1900 ccm, TD, niebieski 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie, klimaty
zacja, el.szyby, tylne szyby odsuwane, radio, nowe opony, -
45.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r„ 115 tys. km, 2800 ccm. TDi. 
biały, nieeksploatowany w kraju, - 40.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/33-88-53
O  FIAT DUCATO, 1998 r., 1900 ccm, TDi, biały, do 

połowy oszklony, zarejestrowany na 6 osób, we
wnątrz tapicerowany, hak holowniczy, radio, stan 
te ch n . b. do b ry , - 37.000 z ł. L e s zn o , te l. 
065/526-83-06,0609/47*9-25 01023581

FIAT DUCATO, 1999 r., 145 tys. km, 2500 ccm, czerwony, 
zadbany, - 38.000 zł. Szczecin, tel. 0601/54-89-54 
FIAT DUCATO, 1999 r., 74 tys. km, 2800 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, hak, stan b. dobry, na białych tablicach, - 37.000 
zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-82 
FIAT FIORINO, 1985 r„ 1050 ccm, benzyna, szary, 6 osób 
+ 450 kg ładunku, oszklony, po remoncie blacharki i silnika, 
nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, - 3.800 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-83-01
FIAT FIORINO, 1992 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, 
na białych tablicach, • 2.500 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
FIAT FIORINO. 1993 r.. 55 tys. km. 1500 ccm, biały. ład. 
470 kg, -12.000 zł lub zamienię na Forda Transita z 1991 r.. 
Gubin. tel. 0601/98-68-17
FORD COURIER. 1991 r., 12 tys. km, 1300 ccm. benzyna,
czerwony, aktualny przegląd, ład; 480 kg, stan b. dobry, •
7.900 z ł lub zam ienię na osobowy. Nowa Sół, tel:
068/387-28-72,0601/58-17-64
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km. 1800 ccm. diesel.
granatowy, - 10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67,
0607/40-11-28
FORD COURIER, 1994 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
granatowy, stan dobry, - 11.600 zł. Szczawno Zdrój, teł. 
074/843-27-25
FORD COURIER, 1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, przegroda, hak, RÓ, alarm, oznakowany, 
blokada skrzyni biegów, zimowe opony, katalizator, stan b. 
dobry, -13.000 zł. Wrecław, tel. 071/355-59-94 
FORD COURIER, 1996 r., 86 tys. km. 1800 cćm, dles^C 
biały, mało eksploatowany, b. oszczędny, wspomaganie, bez 
wypadku, I właściciel, faktura VAT, - 14.500 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37.781-41-76 
FORD COURIER, 1996 r., 58 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
niebieski, po wymianie amortyzatorów, nowe opony, podusz
ka pow., pilne. -16.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1996 r.. 55 tys. km, 1300 ccm, biały, ser
wo, poduszka powietrzna, radio, zadbany, -16.000 zł. Zdzie
szowice, tel. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD ECONOLINE, 1986 r., 5000 ccm instalacja gazowa, 
automat, klimatyzacja, rej.na 5 osób, blaszak, stan b. dobry, 
w ciągłej eksploatacji, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16, 
0601/73-97-97
FORD ECONOLINE, 1989 r., 3000 ccm, perłowoniebieski, 
stan b. dobry, -14.000 zł. Lubaczów, tel. 016/632-14-70 po 
godz. 22
FORD ECONOVAN, 1986 r , 235 tys.km, 1415 ccm, benzy
na, kość słoniowa, bez wypadku, przeszklony, 8 osób lub 
900 kg, - 8.000 zł. Opole, tel. 0504/90-12-06 
O  FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 1800 ccm , tur

bo D 5-biegowy, poduszka pow., bez wypadku, •
19.700 z ł lub  zam ienię. Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019161

FORD RANGER, 1987 r.. 70 tys. km, 2900 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., hak, spro
wadzony w całości, wersja .strażnik Teksasu", dużo niklo
wanych dodatków, zarejestrowany jako ciężarowy, niskie 
opłaty, • 14.500 zł. Środa śląska, tel. 071/317-51-39 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem 
- AG0185 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, 
hak, 3 osoby + 1300 kg, zarejestrowany, - 4.000 zł lub za
m ienię na osobowy. Głogów, tel. 076/831-20-55, 
0502/83-98-66
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, czerwony, przerobiony 
na skrzyniowy, oplandekowany, po remoncie silnika, -1.800 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-08-42 
FORD TRANSIT BUS. 1980 r.. 1500 ccm. benzyna stan 
dobry, inst. gazowa, • 3.300 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-09-07.0605/74-16-06 
FORD TRANSIT. 1981 r.. 2500 ccm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, 3-osobowy, hak, po malowaniu, ład. 1100 kgr- 3.800 
zł. Leśna, tel. 075/721-15-87
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna oszklony, wy
soki, ład. 5 osób * 900 kg, inst. gazowa, poj. 70 I, ekono
miczny, stan dobry, • 5.800 zł lub zamienię.na duży, osobo
wy Opel Omega, Ford Scorpio. Wrocław, tel. 0503/84-80-49 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, 3-osobowy, hak, ład. 1100 kg, po lakierowaniu, •
3.800 zł. Leśna, tel. 075/721-15-87 
FORD TRANSIT, 1982 r., 100 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony, 3-osobowy, ład. 1095 kg, silnik diesla (Mercedes), 
hak, przegląd ważny do 08.03.2002 r„ stan techn. dobry, -
5.200 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0604/44-29-67 
FORD TRANSIT, 1983 r.. 2000 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie blacharki, silnika, po lakierowaniu, hak, garażo
wany, • 4.550 zł. G łuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/65-25-97
FORD TRANSIT,-1983 r., 2300 ccm, wiśniowy. insL gazo
wa, techn. sprawny, bliźniacze koła, - 5.500 zł lub zamienię. 
Krotoszyn, tel. 062/722-64-86,0606/29-12-03 
FORD TRANSIT. 1984 r., 157 tys. km. 2500 ccm. diesel.

AUTOBUS JELCZ  PR DE-LUX, 1987 r., 11100 ccm, turku
sowy w pasy, po częściowym remoncie blacharki, przyciem
nione szyby, opony bezdętkowe, szyba dzielona, 50 uchyl
nych miejsc z TV, video, alarm, CB, RO, cafe bar, - 31.000 
zł. Świebodzin, tel. 068/382-60-97,0603/29-49-99 
AUTOBUS JELCZ  PR110 U, 1988 r.. 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały, w niebiesko-czerwone pasy, po remoncie blacharki i 
malowaniu, drzwi otwierane pneumatycznie, szyba prosta, 
silnik leżący SW-680, - 20.500 zł lub zamienię na osobowy 
albo busa. Wrocław, tel. 071/316-52-50- 
O  AUTO BUS J E L C Z  P R  110 D, 1989 r. s iln ik i SW  

680 (44 ♦ 2 osoby), opony bezdętkowe, W C, s ie
dzenie pilota, tachograf K ienzle  - 28.000 zł + VAT, 
Je lc z  PR  110 D, (46 + 2 osoby), 1989 Ł  s iln ik  
SW-680, siedzen ie p ilota, nowy dach - 25.000 zł 
+ VAT. Opole, tel. 077/461-67-93 wewn. 930,928 
01024191

AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r., turbo opony bezdętko
we, wersja turystyczna, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90^51 
AUTOBUS KAROSA LC-735,1986 r., turbo turystyczny; 47 
miejsc, opony bezdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu auto
busu. • 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 734. 1988 r.. turbo, pomarańczowy, 
stan b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa,-V
15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 732,1988 r., turbo, biały, stan b. do
bry, wersja miejska, opony bezdętkowe, - 12.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r., turbo lodówka, ka
wiarka, stan blacharki i podzespołów b. dobry, - 28.000 zł ♦ 
VAT. Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 732, 1990 r., turbo, biało-czerwony, 
stan b. dobry, wersja miejska, opony bezdętkowe, -13.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 734,1990 r., turbo, brązowy, stan b. 
dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, -16.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K  735,1991 r„ turbo (EURO 0), tele
wizor, video, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby, - 38.000 
zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, teł. 
0602/69-90-51
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. tury
styczny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodów
ka, koncesja WKS, przegląd międzynarodowy po odbudo
wie i wymianie silnika w 98r, 1 rej. w kraju 90r, - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS MERCEDES 0307,1981 r., 300 tys. km, V6, bia- 
łoniebieskj, klimatyzacja, po remoncie i wymianie silnika we 
Francji, sprow. w sierpniu 2000 r., video, lodówka, RM, sie
dzenia lotnicze odchylane i rozsuwane, atrakc. wygląd, -
90.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/54-38-81 
AUTOBUS NEOPLAN N-316K, 1989 r., 460 tys. km. biały, 
silnik Mercedesa, 53 osoby, WC, ABS, retarder, tempomat, 
lodówka, TV-video, koncesja Euro 1, stan b. dobry, • 170.000 
zł ♦ VAT. Ostrów Wlkp., tel. 062/730-42-90,0601/15-44-52 
AUTOBUS SCANIA 116 BR, 1980 r., turbo, 340 KM, biały, 
typ Bermuda, po odbudowie w 1998 r.. silnik po remoncie 
kapitalnym, wysoki pokład, przyciemnione szyby, wyposa
żenie: WC, video, RM, cafe bar, indywidualne nawiewy, roz
kładane fotele, tachograf Kinzle, eksploatowany w ruchu 
międzynarodowym, stan b. dobry, • 69.900 zł z VAT. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-76-56/fax, 0602/23-50-72 
AUTOBUS VW LT 49,2000 r., 68 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, wtrysk, czerwony, 18 miejsc, komfortowe fotele (pełna 
regulacja), ogrzewanie postojowe, ABS, kupiony w kraju, *
139.000 zł + VAT... tel. 0608/55-22-66
AVIAA21,1990 r., diesel, niebieski, stan b. dobry, ład. 1820 
kg, kontener, - 5.500 zł. Legnica, tel. 0606/87-86-30 
AVIAA30,1982 r., 3596 ccm, diesel, niebieski, nowe opony,
- 2.300 zł. Ziębice, tel. 074/819-00-50
AVIAA31 LSO, 1985 r., 3600 ccm, diesel kontener odzieżo
wy, oryginalny, - 7.000 zł. Wieruszów, tel. 062/783-12-03 
AVIA A31 ,1986 r. ład. 3 .51, izoterma, 2 szt., stan b. dobry,
- 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
AVIAA31, 1986 r., 3596 ccm, diesel, niebieski, kontener, 
techn. sprawny, zarejestrowany, lewarek biegów w podło

CITROEN C15, 1998/99 r., 70 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
biały, 5 osób * 740 kg, składane siedzenia, homologacja fa
bryczna, centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby,. 
stan b. dobry, możliwość wystawienia faktury VAT, • 17.700 
z ł (netto). Lutynia, tel. 071/317-12-63,071/316-84-69 . 
CITROEN C25 BUS. 1991 200 tys, km. 2500 ccm’ d iesel,. 
biały, długi, wysoki, wspomaganie, -11.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/355-40-22,0601/69:67-22 
CITROEN C 2 5 ,1991/97 r., 2000 ccm, żółty, inst. gazowa, 
9-osobowy, krótki, niski, oszklony, do poprawek lakierniczych,
-10.000 zł. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-11 
CITROEN C35 D, 1986 r., 2500 ccm, diesel, biały, brak roz
rusznika, do małego remontu blacharki, pompa j>o regene
racji, do ustawienia zapłonu, - 2.500 zł. Pątnów, woj. legnic
kie, tel. 0603/53-33-20 .
CITROEN'JUMPER;i'&'6 r.'l§6‘fóImĆSarfeęmTffi.'' 
biały, wysoki, blaszak, ład! 1.7 t, el. otw. szyby, centralny 
zamek, alarm, hak, zderzaki w kolorze nadwozia,.- 28.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/26-66-50,071/347-72-30 
CITROEN JUMPER, 1996 r„ 82 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działo
wa, przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane 
pochodzenie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER MAX, 1996 r., 147 tys. km. 2500 ccm, 
turbo D, biały, chłodnia, podwyższony, w kraju od 4 mies., 
nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, bez wypadku, nowe 
opony, wymienione paski, płyny, końcówki drążków, z kpi. 
dokumentacją, - 35.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Rawicz, 
tel. 065/547-80-40
CITROEN JUMPER, 1997 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, -
32.000 zł., tel. 061/438-72-46
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km, 2500 ccm, tur-* 
bo D, turkusowy, kupiony i serwisowany w Polsce, I rejestra
cja 01.12:1997 r., model 1998 r., ład. 1560 kg, maks. długi i 
wysoki, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, koła 16’ , 
stan b. dobry, • 41.000 zł.. Milicz, teł. 071/383-1-0-33, 
0603/30-05-92
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, turkusowy, kupiony i serwisowany w kraju, I rejestra
cja w 1997 r., model 1998, ład. 1560 kg, maksymalnie długi 
i wysoki, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, koła 
16', stan b. dobry, - 41.000 zł. Milicz, tel. 071/383-10-33 
CITROEN JUMPER, 1998 r., 123 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, maks. przedłużony i podwyższony, hak, przegroda 
celna, wspomaganie, - 34.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-37-26
CITROEN JUMPER, 1999 r., 29 t ŝ. km, 1900 ccm, biały, 
auto kupione w 2000 r., stan techn. idealny, alarm, RO, prze
groda celna, wspomaganie, niski, krótki, - 15.000 zł, odstą
pię leasing w rozliczeniu może być mniejszy albo inne pro
pozycje. tel. 074/837-18-86 lub, 0607/63-23-07 
DAF, 1990 r., 2500 ccm, diesel blaszak, wysoki, na białych 
tablicach - 2.200 DEM. Żary, tel. 068/375-7448 
DAF 13-00,1980 r. kontener, izoterma, 16 palet, 8 ton, win
da, 3 miejsca, wspomaganie, po remoncie silnika S 359 w 
styczniu 2001 r., w eksploatacji, stan dobry • 18.000 zł lub. 

-Wrocław, tel. 0603/25-04-60,0609/27-59-09, 351-20-26 po 
godz. 21
DAF 400, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, przegląd do
09.2001 r., ład. 1,7 t, bliźniacze koła, - 9.600 zł. Wrocław, 
tel. 353-80-63,0602/78-40-33 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, prze
gląd do 09.2001 r., ład. 1.7 t, bliźniacze koła, - 9.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-80-63,0602/78-46-33 
DAF 400, 1992 r., 290 tys, km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
kontener (mocny), wym. 4x2x2 m. po remoncie kapitalnym 
silnika i głowicy (gwarancja 6-mies.j, ł właściciel, w kraju od 
1998 r., hak, wzmocnione resory, wspomaganie, -19.000 zł. 
Nysa, tel. 077/448-64-48 lub, 0602/45-76-53 
DAF 75,1993 r. nowy typ kabiny, -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/87-04-33
DAF 95 30,1988 r., biały, ciągnik siodłowy, na poduszkach, 
komputer, kabina sypialna 2-osobowa, spoiler, stan dobry, 
serwisowany, - 33.000 zł lub zamienię na osobowy z homo
logacja na dostawczy. Kam ieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-33-84
DAF 95 380 ATI, 1990 r., 11600 ccm, TDI, biały, oryginalna 
wywrotka 3-stronna, 3-osiowy, oś podnoszona, tachograf,

żółty, niski, krótki, RO, hak, stan dobry, - 5.600 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-02-82.
FORD TRANSIT, 1987 r„ 2500 ccm, diesel długi, wysoki, 
ściana grodziowa, 3 miejsca, skorodowany, blacharka do 
remontu, - 6.800 zL.., tel. 0601/91-36-60 
FORD TRANSIT, 1987 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, podwyższony, krótki, blaszak, po remon
cie blacharki, • 11.000 zł. Leszno, tel. 0607/59-28-68 
FORD TRANSIT, 1987 r., 180 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
biały, krótki, podwyższony, blaszak, stan dobry, zarejestro
wany do 04.2002 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-93-86 
po godz. 20.
FORD TRANSIT. 1987/97 r.. 2468 ccm, biały, po wymianie 
olejów, pasków, filtrów, 9-osobowy. - 14.000 zł. Przyborów, 
gm. Nowa Sól, tel. 068/388-68-85 
FORD TRANSIT, 1988 r., 168 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, nowa inst. gazowa, krótki, niski, ład. 1 t, przegro
da celna, hak hol., zarejestrowany na 3 osoby, stan b. do
bry, -10.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/63-56-52 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 250 tys. km 6-osobowy, -10.000 
zł. Skierniewice, tel. 046/833-76-36 
FORD TRANSIT, 1988 r., 1600 ccm, biały, oszklony, zareje
strowany na 9 osób, instalacja gazowa, ważne zaświadcze
nie, - 11.500 zł. Świdnica, tel. 0602/46-32-60 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. do
bry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 1600 ccm wysoki, krótki, nowe 
opony, stan b. dobry, • 11.000 zł. Złotoryja, tel. 0601/14-63-62, 
0607/43-12-31
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, pod
wyższony, oszklony do połowy, 8 osób lub 1.2 t, RM, hak, 
techn. sprawny, lekkie poprawki blacharskie, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-60-21; 0604/93-91-62 
FORD TRANSIT 100,1989 r., 220 tys. km, 2500 ccm, die
sel. biały, oszklony, 9-osobowy, stan b. dobry, - 13.000 zł. 
Legnica, tel. 076/852-33-13
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, nie skła
dak, niski, obustronne drzwi boczne, zarejestrowany na 7 
osób ♦ 2, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -17.500 
zł lub zam ienię. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-36, 
0608/86-92-54
FORD TRANSIT, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, skrzynia ładunkowa 4 x 2 x 2 m, plandeka, nowe burty 
aluminiowe, - 15.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-43-02, 
0601/77-35-41
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, zarejestrowany na 6 osób + 1 t ładunku, - 11.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/837-18-27 
FORD TRANSIT, 1990 r.. 240 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, hak, uszkodzony 
silnik, - 9.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm. diesel krótki, niski,
5-drzwiowy, nowe opony i akumulator, blacharka do popra
wek, -15.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/853-47-60, 
0603/99-77-90
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, pod
wyższony, centralny zamek + alarm, • 15.900 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, Poloneza. Wrocław, tel. 0501/55-16-64 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, 9-osobowy, podwyższony, hak, alarm, - 15.500 zł., tel. 
0601/09-59-62
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan do
bry, blaszak, podwyższony, hak, wspomaganie, na białych 
tablicach - 3.500 DEM. Lubsko, tel. 0600/61-24-64 . 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna insL gazowa, 
skrzyniowy, bliźniacze koła, przód nowy model, - 16.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/22-53-65
FORD TRANSIT, 1991 +„ 2000 ccm, benzyna, bordowy, 
oszklony, inst. gazowa, zarejestrowany na 9 osób, weluro
wa tapicerka. 5-biegowy, • 15.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-31r10
FORD TRANSIT, 1991/92 r., 2000 ccm, popielaty, zareje
strowany na 9 osób, inst. gazowa, -18.700 zł lub zamienię 
na mniejszy. Wrocław, tel. 071/342-44-30 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel,- biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 
9^)ł)owy, z  siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan ide- 
alny, hak, - 24.000 zł. Legnica, teł. 076/837-19-19 po 
godz. 20,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyż
szony, przedłużony, RO. wspomaganie, 5-biegowy, alarm, 
dó lakierowania, -16.000 żł. Nysa. tel. 0607/35-95-52 
FORD TRANSIT, 1992 r., 193 tys. km. 2500 ccm, diesel; 
grafitowy .metalic, oryg. lakier, podwyższony, przedłużony, 
9-osobowy. wspomaganie, alarm, koła 15". szyby uchylne, -
22.000 zł. Trzebnica, tel. 0606/72-24-38
FORD TRANSIT, 1992 r., 110 tys. km, 2500 ccm, biały, nowe 
opony na gwarancji, alarm, -19.500 zł lub zamienię na VW 
Golf III, VW Passat kombi, Audi i inne. Zdzieszowice, woj. 
opolskie, tel. 0502/52-07-78
FORD TRANSIT, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, niski, oszklony, 9-osobowy, oryg. siedzenia, 
garażowany, hak, sprowadzony w całości, 5-letni, I właści
ciel, nie zarobkujący, - 20.000 zł. Głogów, tel. 0604/81-01-55 
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
niebieski, 80 KM, kabina 6-osobowa + platforma lub sama 
rama pod zabudowę, wym. 3,5 x 2, wspomaganie, I właści
ciel w kraju, • 22.000 zł (netto). Uników, teł. 043/820-28-82, 
0601/32-36-46,0049/17-19-72-63-14 Niemcy 
FORD TRANSIT, 1993 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, niski, krótki, - 16.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/25-90-00
FORD TRANSIT. 1993 r.. 103 tys. km, 2500 ccm, diesel bez 
wypadku, 9-osobowy, cały przeszklony, wspomaganie, el. 
reguł, reflektory, blokada skrzyni biegów, fotele profilowane, 
zadbany, stan b. dobry, • 23.000 zł (możliwe raty). Paczków, 
tel. 0606/64-79-72
O FORD TRANSIT, 1993 r. na b liźn iaczych kołach, 

skrzyniowy, szer. 2.13 m, dł. 4.1 m, wys. 2.1 m, 
plandeka, - 31.000 zł. Raw icz, tel. 065/545-31-99, 
0603/69-18-76 01022891 

FORD TRANSIT BUS, 1994 r., 2500 ccm, diesel, szary me
talic, 12-osobowy, fabryczny, kupiony w salonie, bez wypad
ku, - 32.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-83,0503/69-03-88 
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier., ład. 
1700 kg, oryg. lakier, z  kpi. dokumentacją, stan techn. b. 
dobry, - 29.000 zł lub zamienię na tańszy, poj. do 1800 cm3. 
Bielawa, tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FORD TRANSIT, 1994 r.. 140 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
wtrysk, biały, podwyższony, przedłużony, podgrzewane fo
tele i lusterka, wspomaganie, spryskiwacze reflektorów, prze
groda celna, RM JVC + CD na 6 płyt, inst. gazowa, wersja 
skandynawska, - 27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88, 
0602/62-00-93
FORD TRANSIT, 1994 r., 2000 ccm 9-osobowy, niski, prze
szklony, wspomaganie, centralny zamek, inst. gazowa, -
23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
FORD TRANSIT. 1994 r.. 70 tys. km, 2500 ccm. biały, mo
del roku 1995, maksymalnie długi i wysoki, centralny zamek, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 38.500 zł. Kłodz
ko. tel. 074/767-19-04
FORD TRANSIT, 1994 r., 70 tys. km, 2500 cęm, biały, maks. 
długi, podwyższony, centralny zamek, ABS, 2 poduszki pow., 
stan b. dobry. • 38.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-04 
FORD TRANSIT. 1994 r.. 120 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
czerwony, maks. wysoki i długi, blaszak, ład. 1 tona, wspo
maganie, silnik podwójnie wzmocniony, radioodtwarzacz, -
25.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-40-39 
FORD TRANSIT, 1994 r.. 160 tys. km. 2500 ccm, diesel,
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wiśniowy, oszklony do połowy, podwyższony, bez wypadku, 
nie eksploatowany w kraju, • 19.900 zł. Wrocław, tei. 
071/359-51-55,0604/24-13-73 ’
FORD TRANSIT, 1994/95 r.. 150 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, kolor wiśniowy, oszklony do połowy, podwyższony, nowy 
model, poduszka pow., bez wypadku, - 22.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/50-66-72
FORD TRANSIT, ^994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, podwójna kabina na 6 osób, skrzynia ład. o ład. 1 
t, oplandekowany, hak, faktura VAT, • 32.000 zł. Żary, tel. 
068/374-09-60 do godz. 15,068/374-86-76 po godz. 16 
FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., silnik 
wzmocniony, 5-osobowy, oszklony do połowy, stan idealny, 
garażowany, mało eksploatowany, • 27.500 zł lub zamienię 
na tańszy, możliwe raty. Kamienna Góra, tel. 075/742-44-25 
po godz. 18
FORD TRANSIT. 1995 r., 170 tys. km. 2500 ccm, diesel 
oszklony do połowy, 9 miejsc, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie, RO, pełna elektryka, centralny zamek, I właści
ciel, serwisowany, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, •
31.000 zł. Legnica, tel. 06Ó2/55-57-17
FORD TRANSIT, 1995 r„ 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, serwo, 3-osobowy, przegroda celna, długi, podwyższo
ny, blaszak, tylne drzwi przeszklone, podłoga i ściany wybi
te płytą, immobilizer, alarm + pilot, hak, stan b. dobry, • 32.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-02-33 wieczorem 
FORD TRANSIT, 1995 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, podwyższony, krótki, oszklony do połowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, I właściciel, opony i 
akumulator na gwarancji, poduszka powietrzna, zadbany, -
32.000 zł. Wałbrzych, tel. 0502/11-35-17
FORD TRANSIT, 1995 r., 270 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, długi, wysoki, oszklony, 9-osobowy, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, wspom. kierownicy, hak, oryg. siedzenia, 
immobilizer, garażowany, - 34.000 zł (możliwe raty). Wał
brzych, tel. 074/848-10-66,0601/83-45-84 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, TD przedłużany, pod
wyższany, stan techniczny bardzo dobry, - 29.000 zł. Wro
cław. tel. 372-02-60 po 18,0502/23-32-96 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, maks podwyższony, przedłużony, wspomaganie, 6 
osób, ład. 1.21, częściowo oszklony, bez wypadku, - 28.100 
zł lub zamiana, Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, podwyższony blaszak, 3-osobowy, tylne drzwi 
oszklone, wspomaganie, hak, poduszka, RO, w Polsce od 
lutego, bez wypadku, uszkodzeń, udokumentowane pocho
dzenie, ład. 1.5 t, - 29.000 zł. Ząbkowice Śl.. tel. 
074/815-44-96,0601/08-70-10 
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały. 9-osobowy, bez wypadku, nie uszkodzony, immobili
zer, RO, oszklony, garażowany, faktura VAT, stan b. dobry, •
30.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-50-39 w godz. 7-15
O  FORD  TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, d iese l, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, - 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019261

FORD TRANSIT. 1996 r., 121 tys. km, 2500 ccm. turbo D 
110 KM, rama pod zabudowę, bliźniacze koła, serwo, po
duszka pow., bez wypadku, radio, 32.500 zł. Syców, tel. 
062/785-31-64 po godz. 18
FORD TRANSIT. 1996 r.. 141 tys. km. turbo D. bordowy 
metalic, centr. zamek, ABS, alarm, hak, radio, wspomaga
nie, • 36.000 zł. Więcbork, woj. bydgoskie, tel. 0602/75-89-21, 
0604/75-88-01
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny, ład. 1.51, wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, plan
deka, radio, ABS, wspomaganie kier., hak, bliźniacze koła, 
na poduszkach, ? 42.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62, 
076/846-87-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem -AG1075 www.autogielda.com.pl) 
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, diesel kierownica z 
prawej strony, 15 siedzeń • 13.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/22-02-93-26-51
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel 15 
miejsc, kierownica po prawej stronie, - 26.000 zł. Niemcy, 
tef. 0049/22-02-24-75-00
FORD TRANSIT, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, TDI, beżo
wy, maksi długi, wysoki, SRS, GPS, SB, RO, wspomaganie, 
wzmocniony, nie eksploatowany, stan b. dobry. - 38.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-03-32,0603/58-60-90 
O  FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm , d iese l auto z  

przegrodą celną, -19.000 zł (netto). Wrocław, tel. 
0602/15-08-39,071/343-17-21 02019951

FORD TRANSIT, 1996 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, podwyższony, uszkodzone drzwi boczne •
20.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/781-03-25 po godz. 20, 
333-87-91
FORD TRANSIT, 1996 r., 120 tys. km, 25Ó0 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1200 kg, serwo, ABS, centralny zamek, po
duszka powietrzna, • 35.000 zł. Zdzieszow ice, teł. 
077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD TRANSIT 100S, 1997 r., 65 tys. km, 2500 ccm. biały, 
kupiony w salonie, bezwypadkowy, wspomaganie, stan ide
alny. - 40.000 zł. Opole, tel. 0601/40-51-49 
FORD TRANSIT. 1997 r„ 46 tys. km. 2500 ccm, diesel bla
szak, 1 raz podwyższony, hak, poduszka ppwietrzna, 
wspomaganie kierownicy • 33.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Bielawa, tel. 074/833-26-35 
FORD TRANSIT, 1997 r„ 91 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
wiśniowy metalic, niski, el. otw. szyby, el. reg. lusterka (pod
grzewane), wspomaganie, komputer, centralny zamek, -
43.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0604/86-55-62
FORD TRANSIT, 1997 r„ 95 tys. km. 2500 ccm. turbo D. 
żółty. ABS, poduszka pow., przegroda celnar RO, alarm, 
immobilizer, stan b. dobry, sprowadzony bez wypadku, w 
kraju od 4 mies., możliwe raty przez komis, -  39.500 zł. Le
gnica, tel. 076/722-58-17,0604/55-08-59 
FORD TRANSIT, 1997 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, oryg., ABS, poduszka pow., centralny za
mek, RO z CD, koła 15", - 39.500 zł. Leszno, tel. 
0601/26-47-00
FORD TRANSIT TURNEO, 1997 r., 91 tys. km, 2500 ccm; 
turbo D, biały, 9-osobowy, ABS, centralny zamek, wspoma
ganie, fotel pompowany, RO, • 37.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1997 r., 69 tys. km, 2496 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, odcięcie zapłonu, ład. 1103 kg, - 34.000 
zł. Zielona Góra. tel. 068/325-84-01,0600/34-91-16 
O  FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm , turbo D, bia

ły, poduszki pow., wspomaganie, A B S , 6 osób  * 
1470 kg, dług. skrzyn i ład. 340 cm, szer. 200 cm, 
• 44.500 z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019251

FORD TRANSIT, 1997/98 r., 100 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
niebiesko-biały, przedłużony, tachograf, wspomaganie, ABS, 
stan b. dobry, - 36.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
FORD TRANSIT, 1998 r., 89 tys. km, 2500 ccm. turbo D. 
biały, blaszak, 3-osobowy, przegroda celna, ABS, poduszka 
pow., ASD, RO, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, 
faktura VAT, - 40.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. 
Kępno. tel. 0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1999 r., 165 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, długi, podwyższony, 9-osobowy, rozkładane siedzenia, 
- 38.000 zł. Rozwadza, gm. Zdzieszowice, tel. 0604/42-67-95 
O  FORD TRANSIT modele 1992-98, osobowe, do

stawcze, organizuję wyjazd, tablice eksportowe, 
form alności za gran icą i w  kraju, j. n iem iecki. Je 
len ia  Góra , te l. 075/751-53-48, 0601/94-08-71 
91000311

HANOMAG F-76, 1972 r., silnik 6-cylindrowy izoterma, r 
6.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07,0501/41-15-84 
HYUNDAI H100, 1994 r., 130 tys. km,-2500 ccm. diesel, 
biały, bus, osobowy, wspomaganie, I rejestr, w 1995 r., bez 
wypadku, zdjęcia, karta pojazdu, do połowy przeszklony, - 
19.400 zł. Syców, tel. 062/785-92-59,0604/44-72-65 
HYUNDAI H100,1997 r., 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, izoterma, wspomaganie, ład. 1 .61, bliźniacze koła, - 
25.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-63-56.0502/50-82-06 
IFA W 50,1988 r., 40 tys. lun 4x4, drugi na części, dodatko
wo pług odłnieżny, stan b. dobry, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-78-28
IFA W 50,1988 r„ 21 tys. km, niebieski, hydraulika do przy
czepy, dwa napędy, wywrót 3-stronny, podwyższane burty, 
technicznie sprawny, stan dobry, - 6.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0607/69-84-57,0607/39-84-56 
IFA L60 ,1989 r., 120 tys. km, diesel, zielony, wywrotka, dł. 
skrzynia 4.2 m, stan ogólny dobry, silnik do remontu, -14.000 
zł. Janowice Wielkie, tel. 0603/64-22-91,075/751-52-91 wie
czorem (ke0095)
IFA L 60 ,1989 r., 170 tys. km, niebieski, I właściciel, 4x4, 
stan b. dobry + przyczepa samowyładowcza D-55, • 25.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55 
IFA WL50,69 tys. km, 6500 ccm, czerwony, oplandekowa
ny, dł. skrzyni 5.2 m, ważny przegląd do 12.2001 r, • 5.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-71-80 
iSUZU MIDI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan do
bry, oszklony, - 6.000 zł. Jawor, tel. 076/870-25-00 
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, bocz-, 
ne tylne szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakierniczy 
b. dobry, elegancki wygląd, - 14.500 żł. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
ISUZU MIDI, 1992/93 r„ 90 tys. km, 2000 ccm, biały, oszklo
ny, 6-osobowy, wspomaganie, lad. 1.150 kg, hak, nowe amor
tyzatory, inst. gazowa, - 9.500 zł. Złotoryja, te). 076/878-76-51 
ISUZU MIDI, 1993 r., 146 tys. km, 2000 ccm, biały, inst. gazo
wa, 9-osobowy, -10.000 zł., te l 095/762-17-41 wieczorem 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, - 9.300 źł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
IYECO ZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, niebieski,
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plandeka celna, dł. 6.2 m, winda, -19.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/88-66-66
IVECO EUROCARGO, 1993 r., 240 tys. km. żółty, 75 E14, 
kontener, meblowóz, aluminiowy + tapicerka, 640x225x231 
cm, halogeny, bez wypadku, I właściciel, hamulec górski, •
46.000 zł + VAT. Oleśnica, tel. 0601/78-01-84
IYEC0 130-14,1981 r. ład. 7 1, silnik i kabina po remoncie, 
skrzyniowy, -12.000 zł. Opole, tel. 077/454-38-79 
IVECO 160-11 MAGIRUS, 1980 r.. 6000 ccm, diesel plan
deka, stan dobry, • 18.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-18, 
0601/94-63-95
IYECO 35-10,1989 r., 2500 ccm, turbo D maksymalnie dłu
gi i wysoki, bliźniacze koła, blaszak, po remoncie silnika, 
stan b. dobry, - 10.000 zł. Milicz, tel. 071/384-96-44, 
0609/53-42-08
IVECO 35-10,1989 r., 320 tys. km, 2500 ccm, turbo D izo
terma. kontener, wym. 3.7x1.9x2.1 m, owiewka, zbiornik o 
poj. 1501, -13.500 zł. Jarocin, tel. 062/747-24-57,505-22-88, 
0601/76-89-80
IVECO 35-10,1993 r., 2500 ccm, turbo E, żółty, maks długi, 
wysoki, stan dobry, • 25.000 zł. Lubsko, tel. 0603/40-51-56 
IVECO 35-10,1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, bliźniacze koła, wspomaganie, ABS, alarm ♦ 
pilot, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, w kraju 
od 3 lat, I właściciel • 29.000 zł. Wrocław, tel. 349-35-28 po 
godz. 18.0601/69-24-11.
IVECO 35-10,1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, TD, żółty, po 
remoncie silnika, bliźniacze kola, kontener 4,1 m x 2,1 m x 
2,1 m, 3-miejscowy, - 23.000 zł. Z ielona Góra, tel. 
0502/21-96-02
IYECO 35-10 TURBODAILY, 1995 r., 2500 ccm, TDi. żółty, 
chłodnia 6-komorowa (do lodów i mrożonek), po wymianie 
silnika w Niemczech, bliźniacze koła, tachograf, sprowadzo
ny z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, stan b, dobry •
46.000 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej) lub zamienię na 
osobowy, może być uszkodz. Dzierżoniów, tel. 
074/831-90-90,0605/20-54-94
IVECO 35-10, 1995 r., 185 tys. km. 2500 ccm, TD, biały, 
zadbany, 3-miejscowy, bliźniacze koła, ład. 1450 kg, w kraju 
od 03.2001, - 29.000 z ł + VAT. Zielona Góra, teł. 
0502/21-96-02
IVECO 35-10,1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żół
ty, maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I właściciel, 
kupiony w salonie, alarm, immobilizer, stan b. dobry, - 40.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00439 
www.autogielda.com.pl)
IVECO 35-10.1996 r., 320 tys. km, 2800 ccm, diesel, biały, 
blaszak maksi, bliźniacze koła, z salonu, bez wypadku, hak, 
ład. 1 .31, stan b. dobry, udokumentowane pochodzenie, -
37.000 zł lub zamiana na IVECO 49-12, z plandeką 98. Ko
żuchów, gm. Nowa Sól, tel. 068/355-26-53,0601/53-55-28, 
0603/83-70-86
IVECO 35-10, 1996 r„ 142 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
stan b. dobry, serwisowany, zadbany, podwyższony, I wła
ściciel. RM, możliwa faktura VAT, • 32.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-80-41
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1997 r„ 2800 ccm, iurbo D, 
biały, kupiony w salonie, wspomaganie kier., max. wysoki, 
długi, bliźniacze koła, ład. 1 .31, dop. całk. 3 .51, stan b. do
bry, faktura VAT, • 37.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
IVECO 35-12, 1998 r., 45 tys. km. 2800 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, centralny zamek, alarm, bliźniacze koła, stan 
b. dobry, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-32-60, 
0602/68-07-85
IVECO 35-8,1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wzmocniony, na bliźniaczych kolach, długi, 
blaszak, - 9.500 zł lub zamiana na VW Transportera, 8-oso- 
bowego. Koźminek, tel. 062/763-82-07 
IVECO 35-8,1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, kontener 21 
m2, ład. 1.5 t, po remoncie kapitalnym blacharki i silnika, 
stan b. dobry, - 30.000 zł (w tym VAT). Nysa, tel. 
0608/58-51-25
IVECO 40-10 FURGON, 1993 r., 2500 ccm, TDi, biały, ład. 
1.81, bliźniacze koła, stan b. dobry • 36.500 * VAT. Wrocław, 
tel. 071/353-47-35,0601/16-86-44 
IVECO 440-42 T/P EUROTECH, 1999 r., 153 tys. km. 13798 
ccm, biały, ciągnik siodłowy, dop. masa całk. 181, masa wła
sna 6 .71, dop. masa całk. zestawu 4 2 1, • 199.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-14-18
IVECO 50-10,1997 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzynia aluminiowa, po odbudowie, kabina na 6 osób, skrzy
nia ładunkowa 280 x 200 x 170 cm, stan ogólny dobry, zare
jestrowany do 2002 r, -12.500 zł. Oława, tel. 071/313-41-89

IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłu
żony i podwyższony, ład. 3.2 t, - 54.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83,0601/55-26-69 
IVECO 75-14 CARGO, 1993 r., 3400 ccm, diesel, czarny, 
wyposażony w windę, załadunkową, oplandekowany, - 55.000 
zł. Lubin. tel. 076/844-23-84,844-36-64,842-60-98 
IVECO 75-14 EUROCAR, 1995 r., 300 tys. km, 4000 ccm, 
TDi, czarny metalic, winda załadunkowa, stan dobry, kom
pletna dokumentacja, kontener, • 55.000 zł. Olszyna, tel. 
075/721-21-18,0601/94-63-95

AUT0-80S
C ĘŚa DO SAMOCHODÓW

IFA • ROBUR • STAR i  
LUBLIN • Ż U K  (OPONY) |

I” Bielany Wrocławskie, uJ. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311 >27-00,0-601 569 266,8°°-1700 |

IYECO 80-15 EUROCARGO, 1998 r., 109 tys. km, 5861 ccm, 
diesel, niebieski, kontener o wym. 5.5x2.2x2.3 m, ekologicz
ny, pełna dokumentacja, nie eksploatowany w Polsce, • 
78.000 zł. Turek, tel. 063/278-33-66 
JELCZ  315,1974 r. stan dobry, • 3.000 zł lub zamienię na 
busa. Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
JELCZ  315,1975 r., blaty, z przyczepą HL. ład. 101.1980 r., 
sprawne techn., lub samochód na części, • 7.000 zł. Godzi
szowa, gm. Długołęka, tel. 071/398-76-15,0608/05-14-90 
JELCZ  315,1976 r. ciągnik siodłowy*, (kwemontu- 4.000 zł 
♦ naczepa do przewozu drobiu żywego, 1979 r. • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 321-47-90,0601/89-29-34- 
JELCZ  315,1979 r. 3-stronna wywrotka, skrzynia ładunko
wa, - 5.000 zł. Syców, tel. 062/785-01-84 
JELCZ  315,1979 r. stan dobry ♦ przyczepa • 7.000 zł. Wo
łów. tel. 071/389-28-38.389-45-46 
JELCZ  315,1980 r„ zielony, w ciągłej eksploatacji, skrzy
niowy, wywrotka na 3 strony + części, - 7.850 zł. Wrocław, 
tel. 0608/51-12-99
JELCZ  315 M, 1981 r., 11100 ccm, diesel, zielony, silnik w 
stanie b. dobrym, ład. 8 ton + przyczepa o ład. 10 ton, stan 
b. dobry, - 9.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
JELCZ 315,1984 r. do remontu, z dźwigiem do załadunku 
drewna stosowego na kłonicach, - 4.200 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-21-28
JELCZ  317,1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, • 4.500
zł. Oleśnica, tel. 071/399-38-65
JELCZ  317 3W, 1980 r., 10 tys. km, biało-stalowy, stan b.
dobry silnika, nowe burty, stan dobry, • 5.500 zł lub zamienię
na osobowy, ciągnik rolniczy C-385, z  dopłatą. Jaczków, tel.
074/880-32-15
JELCZ  317 3W, 1982 r. wywrotka, po remoncie + drugi na 
części, - 9.400 zł. Lubaczów, te1.016/632-14-70 po godz. 22 
JELCZ  317 3W, 1984 r. wywrotka samowyładowcza, po re
moncie silnika, - 9.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26 
JELCZ  317 3W, 1984 r., 99 tys. km, 11100 ccm, biały, wy
wrotka 3-stronna, tachograf, zarejestrowany, gotowy do pra
cy, - 10.000 zł lub wydzierżawię, lub zamienię na osobowy. 
Strzegom, tel. 074/855-17-25
JELCZ  317 3W, 1984 r., turkusowy, mała kabina, podwyż
szone i przedłużone burty, przyciemniane szyby, opony ra
dialne, w ciągłej eksploatacji, • 10.000 zł lub zamienię na 
osobowy lub busa. Świebodzin, tel. 068/382-60-97, 
0603/29-49-99
JELCZ  317 C, 1985 r., zielony, stan dobry, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/311-62-15 |  |
JELCZ  317 3W, 1985 r., żółty, oryg. wywrotka, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowe opony, stan b. dobry, - 11.000 zł. 
Mokrzeszów, tel. 074/850-87-66 
JELCZ  317,1986 r. wywrót na 3 strony, opony 1100, przy
czepa HL, ład. 101, opony 1200, z wywrotem na 2 strony, na 
przyczepę faktura VAT, • 14.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0600/63-30-62
JELCZ  317,1986/87 r. wywrotka, samowyładowczy, podwój
ne burty dzielone, stan dobry - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/855-20-96
JELCZ 317 W, 1987 r., biały, wywrót na 3 strony, mało eks
ploatowany. - 12.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-46-02, 
0601/96-03-55

JELC Z  315 + przyczepa D-83
- 3000 + VAT
JELC Z  416 + przyczepa 11.51
- 24000 + VAT

OPOH947

Wrocław, ul. Opolska 178 
_______ tel. 342-74-52

JELCZ 317 3W, 1987 r., szary, oryg. wywrotka, krótka kabi
na, ład. 8 1, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, -10.500 
zł lub zamienię na Stara 244 R4. Sobótka, teł. 071/316-28-33 
po godz. 15,0606/51-41-01
JELCZ  317,1991 r., 53 tys. km, SW-680. szary, stan dobry, 
- 8.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
JELCZ 325,1982 r., biały, ład. 8 ton, skrzyniowy, stan do
bry, • 5.500 zł. Bogusławice. tel. 071/314-75-21 
JELCZ 325, 1982 r. stan dobry, wysokie burty, ład. 8 t, - 
5.500 zł. Legnica, tel. 076/850-21-61 
JELCZ 325,1988 r., 11100 ccm skrzyniowy, ład. 8 1, nowy 
wał pędny, opony bezdętkowe, po remoncie kapitalnym skrzy
ni biegów, - 6.500 zł. Bojanowo, tel. 0606/31-65-75 
JELCZ 325,1988 r., 11100 ccm, turbo D, żółty, stan dobry, 
6-biegowy + przyczepa Autosan D-616 z 1989 r., ład. 111, 
zestaw oplandekowany, po remoncie, • 15.000 zł lub zamie
nię na naczepę 3-osiową, dostarczy, w tej cenie. Gozdnica, 
woj. zielonogórskie, tel. 090/68-38-75,0602/67-64-95 
JELCZ 325,1988 r. asenizacyjny, 2 pompy, stan b. dobry, 
gotowy do pracy, - 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-21-39 
JELCZ  325,1988 r„ niebieski, skrzyniowy, ład. 8 1, - 6.000 
zł. Unisław Śl., tel. 074/845-16-62 
JELCZ  325, 1989 r. chłodnia, • 8.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-71-85
JELCZ  326,1996 r. składak, skrzyniowy, • 6.500 zł. Gnie- 
chowice, tel. 071/316-89-40,0606/67-85-25 
JELCZ  342,1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, • 12.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-22-33,0602/71-28-66 
JELCZ  342 S, 1990 r., 210 tys. km 8 ton, • 6.000 zł. Między
bórz, tel. 062/785-61-05,0606/87-62-82 
JELCZ  415,1991/92 r„ 390 tys. km. SW-680. turbo, biały, 
wysoka plandeka, dł. 6,5 m, 2 łóżka, szyberdach, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 345-64-99.782-07-93 
JĘLCZ 415,1992 r.. 390 tys. km, SW-680. biały, plandeka, 
wys. 2.45 m, skrzynia 6.5 m, kabina sypialna, • 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 345-64-99 i 782-07-94 
JELCZ 640,1991 r., 110 tys. km, 11100 ccm, turbo D, biały, 
3-osiowy, wywrót na 3 strony, podnoszona kabina, wysokie 
dzielone burty, - 28.000 zł. Kępno, tel. 0603/30-96-62 
KAMAZ 5320,1978 r. z HDS, skrzynia, silnik i kabina z 1989 
r., do załadunku drewna stosowego + przyczepa D-83 z 1986 
r., mało eksploatowane, • 22.500 zł. Żelazno, tel. 
077/415-91-12,0604/46-85-95 
KAMAZ 5320,1979 r. ład. 8 1, wywrót na boki, nowa skrzy
nia ładunkowa, • 15.000 zł lub zamienię na samochód oso
bowy lub bus. Żarów, tel. 0605/82-58-43 
KAMAZ 5320,1981 r., 43 tys. km, 10850 ccm 2 wywrotki, 
kolor niebieski i żółty, z  przyczepami Verdau, łączna ładow
ność 231, techn. sprawne, w ciągłej eksploatacji, nowe opo
ny - cena 16.000 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54, 
074/831-61-30

KAMAZ 5410,1980 r., 13 tys. km, 10850 ccm, czerwony, 
ciągnik siodłowy, po remoncie kapitalnym silnika, + naczepa 
wywrotka Zremb NW-180, • 20.500 zł lub zamienię na busa. 
Oleśnica, tel. 071/314-90-01,0502/39-91-07 -
KAMAZ 5410, 1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, 
ciągnik siodłowy + naczepa Zremb ND 162, ład. 161, stan 
techn. dobry, -17.000 zł (cały ze.staw). Ząbkowice śląskie, 
tel. 0608/81-89-89 w godz. 7-15 
KAMAZ 54112,1988 r., diesel, czerwony. 3-stronna wywrot
ka, po remoncie silnika, kabina z  łóżkiem, półbiegi, tacho
graf, opony stan dobry, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734?52-58,0605/68-73-45 
KAMAZ 5510,1980 r., 10850 ccm, żółty, kabina z 88 r., po 
remoncie silnika w 98 r., stan b. dobry + drugi silnik na czę
ści lub do remontu, razem lub osobno z naczepą dłużycią 
Zremb. 18 t. dł. 10-15, 88 r, - 10.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-54-28
KAMAZ 5511,1980 r., kolor wiśniowy, wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. dobry, -15.500 zł. Bielany Wrocław
skie. tel. 071/389-05-87
KAMAZ 5511,1980 r., pomarańczowy, stan dobry, po re
moncie silnika w 1998 r, - 13.500 zł. Czerwona Woda, tel. 
075/778-03-39
KAMAZ 5511 3W, 1980 r., 98 tys. km, żółto-stalowy, nowa 
skrzynia ładunkowa, kabina 91 r., ład. 12.500, stan b. dobry, 
- 19.000 zł lub zamienię na Liaza, wywrotkę albo inne pro
pozycje. Jaczków, tel. 074/880-32-15 
KAMAZ 5511,1980/85 r., 10850 ccm, pomarańczowy, ory
ginalna wywrotka, po remoncie kapitalnym, zarejestrowany 
04.2002 r., skrzyniowy, ciężarowy Kamaz 85 r.,'zarejestro
wany, techn. sprawny, likwidacja firmy, w rozliczeniu może 
być osobowy lub bus, - 30.000 zł. Chm ieleń, tel. 
075/783-37-55
KAMAZ 5511, 1981 r., 23 tys. km, 10850 ccm, niebieski, 
oraz bordowy, 2 szt., oryginalne wywrotki o ład. 13 ton, techn. 
sprawne, w ciągłej eksploatacji, nowe opony 900 x 20 - 
15.000 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54,831-61-30

KAMAZ 5511,1981 r., pomarańczowy, stan dobry -14.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/641-15-31 
KAMAZ 5511,1982 r. opony i kabina w dobrym stanie, wy
wrotka, techn. sprawny, stan b. dobry, -12.000 zł. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-23-33
KAMAZ 5511,1988 r., czerwony, duża kabina, półbiegi, blo
kada mostu, wywrót 3-stronny, w ciągłej eksploatacji, - 26.000 
zł. Opole, tel. 077/421-99-36,0609/35-62-81 
KAMAZ 5511, 1988 r. oryginalna wywrotka, - 22.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/87-80-73 
O  KIA CERES , 2000 r., 1800 ccm, 16V DOHC 111 

KM, szaro-niebieski, homologacja jako ciężaro
wy, nowy, u dealera, klimatyzacja, A B S , 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie, immobilizer, cen
tralny zamek, radio ♦ 4 głośniki, inne, bogate wy
posażenie, - 52.600 zł (netto). Wrocław, tel. 
071/364-76-63 01020991

KIA K2700,1999 r., 11 tys. km, 2700 ccm, diesel, niebieski, 
izoterma długa, kupiony w salonie, stan idealny, I rej. w 2000 
r., pełna dokumentacja, serwisowany, wspomaganie kierow
nicy. faktura VAT, - 29.500 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63, 
316-84-69
KIA TOPIĆ, 1991 r., 180 tys. km, 2700 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 9-osobowy, stan dobry + 2 silnik zapasowy, - 
14.500 zł lub zamienię na tańszy, osobowy, terenowy. Zielo
na Góra, tel. 068/359-30-02
KRAZ 356 B, 1978 r., 12 tys. km 6x6, stan b. dobry, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/79-78-28 
LIAZ, 1980 r., turbo, niebieski, po remoncie kapitalnym, przy
stosowany do przewozu zboża, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/73-35-47 
LIAZ, 1981 r., 12000 ccm, zielony metalic, Stan b. dobry, 
nowe opony, plandeka, w ciągłej eksploatacji, - 14.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/59-06-73,074/848-29-87 
LIAZ 110.042,1984 r., 11940 ccm, diesel, niebieski, ciągnik 
siodłowy, sprawny, zarejestrowany, + naczepa Zremb D-18, 
ład. 19 ton lub naczepa Zremb N W 180, • 13.000 zł. Opole, 
tel. 077/474-55-18
LIAZ, 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy, z hydrauliką, po 
remoncie silnika i lakierowaniu, po remoncie układu hamul
cowego i zawieszenia przedniego, aktualny przegląd, - 8.500 
zł lub zamienię na osobowy. Czarny Bór, tel. 074/845-04-79, 
0604/85-66-53
LIAZ, 1987 r., 86 tys. km, turbo, niebieski, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry • 14.000 zł, zamienię na naczepę, dł. 13.60 
lub 12.80 m, szeroki rozstaw osi. Żary, tel. 0602/17-08-62, 
068/375-95-79 po godz. 20
LIAZ 100.02, f987 r., 11940 ccm, niebieski, kontener, izo
terma, ład. 101,16 europalet, przegląd do 12.2001 r., stan 
techn. b. dobry, -11.000 zł. Opole, tel. 0606/42-07-84 
LIAZ 110.020, 1987 r.. 11940 ccm, niebieski, skrzyniowy,

lad. 8 1, oplandekowany, wym. 6 m x 2.45 m x 2.45 m, stan 
dobry + przyczepa Kumlin, 2-osiowa, ład. 11.21, wym. 8 m x 
2.45 m x 2.45 m, całość na oponach bezdętkowych, prze
gląd do 03.2002 r, - 12.000 zł. Syców, tel. 0602/46-35-69 
LIAZ, 1987 r. skrzyniowy + przyczepa D-83, stan dobry - 
9.000 zł. Wołów. tel. 071/389-28-38.389-45-46 
LIAZ 110.053,1988 r., 470 tys. km, niebieski metalic, oplan
dekowany + przyczepa ład. 11,51, stan b. dobry, koncesja 
WKS, razem lub osobno, • 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-47-21
LIAZ 100.04,1988 r., 12000 com, granatowy metalic, stan 
b. dobry, spoilery, nowa plandeka, stan opon b. dobry, po 
przeglądzie technicznym, w ciągłej eksploatacji, • 18.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/59-06-73,074/848-29-87 
LIAZ 110.053,1988 r., czerwony, po remoncie silnika, opo
ny bezdętkowe + przyczepa z 89 r., ład. 11.51, całość oplan- 
dekowana, dużo nowych części, • 18.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/811-13-06
LIAZ 110.471,1988 r., niebieski, po remoncie w 99 r., stan 
b. dobry + naczepa Fruehauf, 30 europalet, oplandekowa- 
na, wysokie burty, stan b. dobry, • 30.000 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-42-41.0803/93-67-95 
LIAZ 110.551.1988 r„ 110 tys. km, niebieski, turbo, poduszki, 
5-biegowy, półbiegi, w kraju od 2 lat, mało eksploatowany, 
po wymianie silnika, udokumentowane pochodzenie + na
czepa NW 180, - 27.000 zł. Żagań, tel. 0502/60-30-31, 
090/60-30-31
LIAZ 110.053,1989 r., 12000 ccm, zielony metalic, skrzy
niowy, stan opon b. dobry, nowa plandeka, podnoszona ka
bina, 2 miejsca do spania, stan techn. b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, • 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/59-06-73, 
074/848-29-87
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z  przystawką kipra, interco
oler, poduszki, • 22.000 zł ♦ VAT lub zamienię. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, naczepa wywrotka, 3-osio-

KAMAZ CENTRUM
Skup i sprzedaż art. m otoryzacyjnych i  opon
Wrocław, ul. Metalowców 25 (teren PILMETU), tel. 071/351 -89r31 
tel/fax. (071)358-43-45. tel. kom. 0-501 66 40 97. 0-501 40 97 86
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58-530 KOWARY UŻYTKOWYCH Z  NIEMIEC
• oferujemy używane, 

bezwypadkowe pojazdy 
ciężarowe najwyższej jakości

• bierzemy pełną 
odpow iedzia lność za  stan , : 
prawny każdego pojazdu

• oferujemy sprzęt takich firm, 
jak; MAN, M ER C ED ES ,
SCANIA, VOLVO

• proponujemy bardzo dogodne 
warunki nabycia:
LEA S IŃ G -K R E D YT

'94 M e r c e d e s  20-44
G LO BETR O TTER  ‘ 

poduszki, E U R O l, ABS, klima.

96 M A N  26.403 chłodnia, 6x2, '94 M A N  8.224 L-2000
całość poduszki, + przyczepa skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM  

chłodnia tandem '92 SCHM 1TZ (4,7 x 2,45 x 2,1 ni.) *

'96 M A N  8.153 L-2000 
kontener, winda, EURO 1,ABŚ, 

(5 ,7x2 ,45x2, lm )

'95 VO LV O  FH12 380 '94 M A N  19.372
G LO B ET R O T T ER  niskie koła, do naczep M EGA, siodło 

pełne wyposażenie i ospoilerowanie lm. EURO 1, L-pakiet, Rctarder.

'95 M ER CEDES 18-38 
poduszki, EURO 1, hydraulika, 

Webasto, ABS.

'94 M ER CED ES 11-17 
skrzynia plandeka dł.7,2 m, 

EURO 1.

'95 M A N  19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

c. smarowanie, ABS, Retarder.

, '93 M A N  19.372
poduszki, Webasto, ABS, 370 KM, 

c. smarowanie.

'93 M A N  19.422 
poduszki, 420 KM, EURO 1, 

hydraulika, Webasto, szeroka kabina.

'93 SCHMTTZ-KA1SER  
aluminiowa, 3 osie, poduszki, ABS, 

poj. 42mł, ład. 28Ł

tel76x 075/76-13-070 fcL 075/718-34-11 te l kom. 0601-77-80-83 w ww.dyrek.com.plfr-maitdyiek@dyidc.com.pl
wa, aluminiowa, po naprawie głównej, - 51.000 zł + VAT lub 
zamienię. Środa śląska, tel. 0602/49-43-65 
LIAZ 110.421,1989 r., niebieski, ciągnik siodłowy + nacze
pa Budamobil, na poduszkach, - 22.000 zł. Wojsław, gm. 
Grodków, teł. 077/415-16-29 dp godz. 15,0777415-16-67 po 
godz. 18
O  LIAZ 110.080, 1989 r., 530 tys. km, 11940 ccm, 

diesel, biało-iółty, BUDOMOBIL, intercooler, na 
poduszkach, 10 biegów ♦ przyczepa na 35 euro* 
palet, ład. 21 ton, - 21.000 zł *  VAT. Wołczyn, tel. 
077/418*89-45,0602/53*82*77 03002431

LIAZ 111.800,1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawu idealny, - 55.000 zł ♦ VAT lub zamienię na osobo
wy. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 111.80,1990 r„ niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
Z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 46.000 
zł + VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35 
LIAZ 110.253,1991 r., 400 tys. km, diesel, czerwony, cią
gnik siodłowy, nowe opony, stan idealny, w ciągłej eksplo
atacji na trasie Polska-Chorwacja, - 20.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-84-17
LIAZ 111.800, .1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, 
dźwig Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, • 47.000 zł 
+ VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
LIAZ, 1991 r., turbo ciągnik siodłowy, intercooler, 9—biego
wy, po remoncie silnika, stan idealny, - 30.000 zł. Legnica, 
tel. 0607/24-48-34
U A Z 111.60,1991 r„ niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, * 47.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/71-67-11 
LUBLIN, 1995 r., 2400 ccm, diesel 4-biegowy, oplandeko- 
wany, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r, • 12.000 
zł. Strzelin, tel. 071/393-32-88 po godz. 18 

, LUBLIN, 1995 r., biały, w eksploatacji, • 10.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/352-11-10. .
LUBLIN 3352,1996 r., 60 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, •
16.000 zł łub zamienię na osobowy. Lamki, gm. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-94-29
LUBLIN, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, plastikowy kontener2.7x1.7x1.65 (nowy mo
del), nowe opony, pasek rozrządu, sprzęgło, książka serwi
sowa, - 15.500 zł lub zamienię na busa (tańszego). Wro
cław, tel. 0601/87-14-08
LUBLIN, 1996/97 r., 130 tys. km, czerwony, skrzyniowy, •
17.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-29-87
LUBLIN 3372. 1997 r. 3-osobowy, kontener, - 21.000 zł.
Gryfów Śląski, tel. 075/781-42-63
LUBLIN 3504, 1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, -
23.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
O  LUBLIN II3322,1997/98 r„ 67 tys. km, 2417 ccm,

diesel, biały, furgon, 9 miejsc, wspomaganie kier., 
I właściciel, stan b. dobry, przegląd do 03.2002 
r., faktura VAT, • 18.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/645-90*96,0502/83*99*61 01024141

LUBLIN II, 1997/98 r., 75 tys. km, 2400 ccm, turbo D,_ żółty, 
skrzyniowy, oplandekowany, ład. 1560 kg. wspomaganie kie
rownicy, radioodtwarzacz, immobilizer, faktura VAT, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/316-84-69,317-12-63 
LUBLIN 3372/11,1997/98 r.. 2400 ccm, diesel, biały, konte
ner, wspomaganie kier., kupiony w salonie, stan b. dobry, 
ład. 1 1, 3 miejsca siedzące, * 17,700 zł ♦ VAT. Ząbkowice 
śląskie, tel. 0600/55-05-84
LUBLIN II 3372, 1997/98 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
furgon, 3 miejsca siedzące, kupiony w salonie, serwisowa
ny, wspomaganie kier., lad. 1.1 1. -15.000 zł ♦ VAT. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
LUBLIN 3.5,1998 r., 245 tys. km, 2417 ccm, turbo, zielony, 
wspomaganie, 6-miejscowy, - 40.260 zł. Świdnica, tel. 
074/853-49-99
LUBLIN II, 1998/99 r., 70 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
6 osób + 850 kg, oszklony, homologacja, wspomaganie kie
rownicy, nowe opony, stan b. dobry, - 26.500 zł. Lutynia, tel. 
071/317-12-63.316-84-69
LUBLIN II3322,1998/99 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 9 
miejsc siedzących, częściowo oszklony, kupiony w salonie, 
serwisowany, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, 
ład. 900 kg. - 20.000 zł + VAT. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
LUBLIN 3, 1999 r., 2500 ccm, biały, plandeka czerwona, 
zadbany, - 41.000 zł. Wałbrzych; tel. 0608/52:52-09 
LUBLIN III, 1999 r., 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, blaszak, 3-osobowy +1000 kg, stan b. dobry, 
homologacja fabryczna, faktura VAT, - 36.000 zl. Lutynia, 
tel. 071/317-12-63,316-84-69 
MAGIRUS IVECO 260 M 26,1985 r. wywrotka, stan b. do
bry, • 43.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-56-31 
MAGIRUS M-90, 1981 r., 350 tys. km, 4100 ccm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy, 550 x 230 x 220 cm,.alum. burty, nowa 
plandeka, Webasto, stan dobry • 18.500 zł lub zamienię na 
wywrót, 12 t, Kamaz, Kraz lub podobny. Nadolice M., gm. 
Czernica, tel. 071/318-96-87 wieczorem 
MAN 690 F, 1980 r „  - 15.000 zł. Twardogóra, t,el. 
071/315-03-50
MAN 14.168,1982 r. skrzyniowy, z dźwigiem HDS .HIAB", -
22.000 zł. Konin, tel. 0608/07-64-19
MAN 14.224 LLC, 2000 r., 24 tys. km, czerwony, silnik 220 
KM, Euro 2, zabudowa skrzyniowa Voyager, dł. 7.5 m, obję

tość 50 m3. ABS, kabina przedłużona z leżanką, cena -
60.000 zł ■ł'leasing (raty płacone od 03^2000 f.). ., tel. 
0605/56-09-10
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, we
basto, skrzynia ładunkowa 6.30 x 2.45 m, ładowność 8 1, -
43.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/785-61-21,0601/87-71-28 
MAN 26.422; 1992 r., 560 tys. km, zielony, 3 osie, 2 pędne, 
wym. 6 x 4 m, szeroka kabina, 2 łóżka, na poduszkach, hy
draulika - 78.000 zł + VAT lub zamienię na 2-osiowy, 4 x 2 m. 
Otmuchów, tel. 077/431-42-41,0603/93-67-95
MAN 8.153,1994 r. chłodnia, agregat stacjonarny, BDF, re
sor, wspomaganie kier., ład. 3 .91,3 fotele, 590 x 245 x 250 
cm, - 56.000 zł + VAT.., tel. 0502/57-17-54 
MAN 8.224,1995 r., 230 tys. km, czerwony, plandeka, dł. 
skrzyni 6,20 m, na poduszkach, ABS, el. reguł, lusterka (pod- 
grz.), siedzenie kierowcy pneumatyczne, w kraju od 3 mie
sięcy, • 73.000 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
MAZ 503A E, 1978 r., 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
silnika i ogumienia dobry, oryg. wywrotka, krótka, hydraulika 
sprawna, - 6.500 zł. Wrocław, teł; 071/329-54-11, 
0602/39-27-94
MAZDA E2200 BUS, 1986 r. 3-osobowy, ład. 1.51, - 8.000 
zł. Leśna, tel. 0609/17-14-03
MAZDA E2200,1989 r., 196 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, 3 osoby, po wymianie szczęk, klocki, tarcze,/li
try, oleje, wtryskiwacze, akumulator, opony, radioodtwarzacz, 
szyberdach, hak, nie wymaga napraw, zarejestrowany, ubez
pieczony, - 10.800 zł. Trzebnica, tel. 071/312-81-70, 
0608/12-44-56
MAZDA E220Ó, 1989 r., diesel zarejestrowany na 5 osób, •
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-75-12 .
MAZDA E2200 BUS, 1992 r., 175 tys. krfi‘  2000 ccm, mo- 
drakówy, stan b. dobry, hak, oszklony do połowy, inst. gazo
wa, -15.000 zł. Krobia, tel. 065/571-13-79,0606/51-10-17 
MAZDA E2200,1992 r., 179 tys. km, 2200.ccm, diesel, bia
ły, ładowność 1.2 tony, 'kabiną 3-osobOwa; ćentrarnyzatriek, 
alarm, hak, nowe opony, oznakowany, kpi. dokumentacja, 
garażowany, - 17.800 zł lub zamienię na osobowy kombi, 
pick-up, inne propozycje. Ząbkowice Ś ląskie , tel. 
074/815-46-29
MERCEDES 1113,1972 r., - 5.000 zł lub zamienię. Leśna, 
tel. 0609/17-14-03
MERCEDES 1635 LS. 1987 r. ciągnik siodłowy + naczepa 
samowyładowcza 3-osiowa, ład. 29.500 kg, z 1993 r., waga 
6000 kg, ABS, odstąpię leasing (rata z  VAT 4.250 zł/mies.) + 
praca. Bolesławiec, tel. 075/734-63-09,0602/19-60-84 
MERCEDES 1635,1988 r. stan b. dobry, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-78-28
MERCEDES 1638,1989 r., 500 tys. km, czerwony, po wy
mianie sinlnika w 1999 r., z naczepą, dł. 13.6 m, 1994 r., 
koncesja ZUD, - 100.000 zł. Opole, tel. 077/452-60-16 po 
godz. 18
MERCEDES 1733,1991 r., 680 tys. km, 11000 ccm, biały,, 
ciągnik siodłowy, hydraulika do wywrotu, + naczepa wywrot
ka, Rofa, 1992 r,, ład. 26 t, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-14-18
MERCEDES 206 D, 1975 r., żółty, - 3.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-99 wieczorem 
MERCEDES 207 D, 1977 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, oszklony, przegroda celna, techn. sprawny, stan do
bry, * 6.500 zł lub zamienię na tańszy.-Wieruszów, tel. 
062/784-00-80
MERCEDES 2 07 ,1979 r„ 2400 ccm,-biały, wspomaganie, 
niski, krótki, - 4.900 zł. Kowary, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm; diesel, żółty, niski, 
krótki, oszklony, silnik po remoncie (60 tys. km), zarejestro
wany na 8 osób, po lakierowaniu, ważny przegląd, - 7.600 
zł. Świdnica, tel. 074/640-58-46 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
nowe opony oraz wiele części wymienionych na nowe, krot
ki, niski, wzmocnione resory, stan tećhn. b. dobry, • 7.500 zł. 
Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0(302/88-30-08 
MERCEDES 207 BUS, 1980 r., 197 tys. km, 2400 ccm, die
sel po remoncie kapitalnym blacharki, stan b. dobry, - 9.800 
zł. Wołczyn, tel. 077/414-53-00 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, 
niski, • 6.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/721 -96-60 
MERCEDES 207,1980 r., 2400 ccm, diesel zarejestrowany, 
blaszak, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/11-84-32 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, 
zarejestrowany jako dostawczy lub 9-osobowy, techn. spraw
ny, - 8.800 zł. Strzegom, tel. 074/855-46-02,0601/96-03-55 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, towarowy, długi, po remoncie kapitalnym silnika i bla

charki, po całkowitym lakierowaniu, dużo nowych części, 
przegląd do 2002 r., stan b. dobry, • 10.000 zł. Kępno, tel. 
0600/35-94-38
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
furgon, krótki, wysoki, zamknięcia celne, hak, 3-osobowy, 
silnik do remontu, • 4.800 zł. Kostrzyń, tel. 0604/54-57-74 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, niebieski, skrzynio
wy, hak, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan dobry, - 
9.000 zł. Złotoryja, teł. 076/878-10-43,0605/85-58-50

MERCEDES 210 D BUS, 1993 r., 300 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, pomarańczowy, ABS, wspomaganie, pompowany fo
tel, 14-osobowy, oryg. oszklony, sprowadzony w całości, stan 
idealny, podgrz. lusterka, - 37.000 zf. Wałbrzych, tel. 
074/845-24-45
MERCEDES 210 D, 1994 r., 200 tys. km, 2900 ccm, czer
wony, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, - 35.000 zł. 
Nysa, tel. 0503/68-37-74
MERCEDES 210,1994/95 r., 180 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony, udokumentowane pochodzenie, podwójna kabina, 
skrzynia ładunkowa, wspomaganie, sprowadzony w całości,
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MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm blaszak, krótki, stan 
b. dobry, • 7.500 zł. Żagań, tel. 068/377-20-55 
MERCEDES 207 D, 1982 r. blaszak, niski, stan b. dobry, •
11.000 zł. Milicz, tel. 0606/17-61-07
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, niebieski, podwójna 
kabina, 6-osobowy ♦ skrzynia ładunkowa2,85 x 1,85 m, stan 
dobry, -11.500 zł. Polanica Zdrój, teł; 074/868-15-83 
MERCEDES 207,1983 r., 2400 ccm nowe opony, zadbany, 
w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, stan ideśłny, -12.000 
zł. Strzegom, tel. 074/855*33-56,0603/10-05-81 - 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, podwyższony, przedłużony, hak, przegroda celna, 
5-biegowy, zapłon w stacyjce, po remoncie kapitalnym bla
charki i lakierowaniu, konserwacja, nowe opony, stan b. do
bry, - 14.000 zł lub zamienię na BMW 318 E-35, VW Vento 
VR6, dopłacę. Wrocław, tel. 0603/62-48-95 .
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu, • 11.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/71-94-15
MERCEDES 207 BUS, 1988 r., 330 tys. km, 2400 cęm, die
sel, biały, niski, przedłużony, stan dobry, <■ 13.500 zł. Boga
tynia, tel. 075/77?-15-27 po godz. 18,0607/10-65-44 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 207,1998 r., 2400 ccm. diesel, żółty, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym silnika, • 16.500 zł (możliwe 
raty lub zamiana). Dzierżoniów, tel. 074/831-44-39 po 
godz. 19
MERCEDES 208 D, 1989 r., 23 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, alarm + pilot, 5-biegowy, hak, przegro
da celna, stan dobry, bez wypadku • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, alarm, oszklony czę
ściowo, RO, zarejestrowany na dwie osoby, - 21.500 zł. Wro
cław, tel. 360-87-96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 190 tys. km, 2291 ccm, biały, 
furgon, częściowo przeszklony, hak, stan b. dobry, -19.800 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/89-27-38 
MERCEDES 208,1993 r., 180 tys. km, granatowy, oszklo
ny, wspomaganie, stan b. dobry, - 30.000 zł. Komorów, gm. 
Świdnica, teł. 074/853-20-38,0601/57-66-55 
MERCEDES 208, 1994 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, blaszak, podwyższony, przedłużony, alarm, immobili
zer, stan b. dobry, - 27.500 zł. Biaława, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 170 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, 9-osobowy, oryginalny, w kraju od 2 miesięcy, bez 
wypadku, wspomaganie, el. reguł, reflektory, silnik Sprinte
ra, kompletna dokumentacja, -27.500 zł lub zamienię. Opo
le. tel. 077/431-64-44
MERCEDES 208, 1994 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, alarm, immobilizer, blaszak, 
stan b. dobry, - 27.500 zł. Bielawa, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 209 D, 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/377-49-67, 
0601/31-31-03

In f^ sprze d ą ży ^ sy ^ p w a

100,1207,508,609,808,814 
Vario, Atego, Actros

stan b. dobry, • 29.100 zł (możl. wyst. fakt. VAT) lub zamie
nię na motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
MERCEDES 210 D, 1995 r. podwyższony, przedłużony, prze
groda celna, • 3.200 zł. Milicz, tel. 0606/17-61-07 
MERCEDES 307 D, 1979 r.. biały, ład. 1,7 t. blacharka do 
częściowego remontu, niski, długi, - 8.000 zł. Świebodzice, 
tel. 0605/69-00-69
MERCEDES 307 D, 1980 n, 450 tys. km. diesel, biały, ̂ oso
bowy, izoterma/stan dobry, blacha częściowo do remontu, • 
4.600 zł. Sulmierzyce, tel. 062/722-31-96 
O  M ERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, d iese l przed

łużony, stan b. dobry, * 10.900 zł lub zamienię. 
Żary , u l. O k rze i 9, te l. 068/374*27*97, 
0602/79*49*88 87019121

MERCEDES 307 D. 1987 r., 340 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, izoterma, niski, krótki, agregat chłodniczy Carier, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 
18.500 zł. Głogów, tel. 0601/80-52-39 
MERCEDES 308,1993 r.. 206 tys. km, 2300 ccm, biały, bla
szak, maksymalnie wysoki i długi, ład. 1465 kg, kupiony w 
salonie (leasing), I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, - 
32.000 z ł. ,. teł. 0601/73-00-95 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 400 tys. km, biały, bus przedłu
żony, podwyższony, 11 m3, stan b. dobry, kupiony w salonie 
serwisowany u Zasady, I właściciel, oryg. alarm, • 33.000 zł 
lub zamienię na osobowy z homologacją na ciężarowy. Ka
mieniec Ząbk., tel. 074/817-33-84 
MERCEDES 308,1995 r., 300 tys. km, 2300 ccm, biały, przy
stosowany do przewozu odzieży na wieszakach (łatwy de
montaż), stan techn. b. dobry, eksploatowany na długich tra
sach za zachód, nie wymaga remontu, • 32.000 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 068/451-72-15 
MERCEDES 310,1991 r., 160 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, do połowy przeszklony, 
ściana grodziowa, 4 miejsca siedzące, ład. 1710 kg, serwo, 
5-biegowy, serwisowany, stan b. dobry, • 27.000 zł t  VAT. 
Bralin, tel. 0601/43-86-65,0603/13-97-64 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 240 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, osobowy (8+1), długi, wysoki, wspomaganie, alarm, 
hak, radio + CD, • 34.000 zł. Leszno, tel. 0601/25-53-01 
MERCEDES 310 D, 1993 r„ 210 tys. km. 2900 ęcm, diesel, 
biały, blaszak, stan b. dobry, wspomaganie kierownicy, hak,

alarm, przegroda celna, - 28.000 zł. Bielawa, tel
074/833-47-81 w godz. od 7 do 15
MERCEDES 310,1994 r.. biały, 5-bięgowy, stan b. dobry,
35.000 zł. Komorów, gm. Świdnica, tel. 074/853-20-38 

.0601/57-66-55
MERCEDES 310,1994 r:, 280 tys. km, 2900 ccm, biały, skrzy 
niowy 4.15 x 2.15 x 2.50, 5-biegowy, 3-osobowy, wspoma 
ganię, hak, nowe opony i plandeka, - 33.000 zł. Zielona Góra 
tel. 0608/44-15-74
MERCEDES 310 D, 1995 r., czerwony, maks. długi, skrzy 
niowy, wymienione sprzęgło, nowe opony, stan idealny,
35.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). środa śląska, tel 
071/317-43-64,0601/79-84-77
MERCEDES 316 CDI, 2000 r., 8 tys. km, 2800 ccm, żółty, 
kontener z hydroklapą, serwo, ABS, EVB, EDC, poduszka 
pow., radio, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, skrzyni biegów 
Tiptronic, - 86.000 zł z VAT-em, lub zamienię. Śyców, tel. 
062/785-35-38
MERCEDES 406, 1972 r., 2400 ccm, zielony, skrzyniowy, 
po remoncie, stan dobry, - 9.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Dobrzeń Wielki, teł. 077/469-54-38 
MERCEDES 406,1972 r„ 2200 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie silnika i blacharki, po lakierowaniu, nowe szczęki 
hamulcowe, łożyska, nowa paka, na bliźniaczych kołach, na 
prawo jazdy kat.B, • 6.800 zł. Prochowice, tel. 076/858-49-17, 
0601/19-02-03
MERCEDES 406 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel blaszak. stan 
b. dobry, krótki, dł. skrzyni 3.2 m, bliźniacze koła, na prawo 
jazdy kat. B, - 4.600 zl. Bielawa, tel. 074/833-89-47, 
645-51-17
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, 
bliźniacze koła, kategoria B, nowa skrzynia ładunkowa, świe
ce, wtryski, ukł. hamulcowy, akumulator i inne - 9.000 zl. 
Lwówek śląski, tel. 0600/54-01-81 
MERCEDES 407 D, BUS, 1978 r., 2400 ccm średni, pore- 

'  morjicię, stan dobry, zarejestrowany na t o t . Ą  ^t^OO. zł. 
3ędrzyćhowice, tel. 075/778-21-64 
MERCEDES 407 D, 1978 r., 2400 ccm, niebieski, blaszak, 
zarejestrowany, bliźniacze koła, - 5.000 zł. Strzelce 0 p „ tel. 
077/461-34-24
MERCEDES 407 D, 1978 r., 2400 ccm, pomarańczowy, izo
terma, stan b. dobry, - 12.000 zł. Trzebnica, tel. 
0601/94-59-61
MERCEDES 407 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
blaszak, podwójna kabina, długi, bliźniacze koła, na kat. B 
prawa jazdy, stan dobry, • 8.800 zl lub zamienię na osobo
wy. Wrocław, tel. 071/348-45-39 
MERCEDES 407 D, 1979 r., 150 tys, km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, blaszak, bliźniacze koła, do remontu blacharki, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-61-95.0606/30-73-53 
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel blaszak, po 
remoncie, ład. 1 .51. - 10.5Q0 zł. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, żółty, bla
szak, w ciągłej eksploatacji, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/10-10-41
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, 
po lakierowaniu, stan silnika b. dobry, alarm, hak, ład. do 
3.5 t, na kat. B prawa jazdy, w ciągłej eksploatacji, - 7.800 
zł. Ochla, tel. 0600/38-58-99,068/321-10-02 
M ERCEDES 407, 1982 r. d ług i,- 8.500 zł. Lubin, tel. 
0604/89-18-49
MERCEDES 407 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
blaszak, długi, wysoki, ład. 2 .51. tapicerowana kabina, stan 
dobry, dodatkowo silnik do remontu, most tylny, zawiesze
nie i wiele innych części, - 14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-07-45
MERCEDES 408, 1972 r., 2200 ccm, diesel, kremowy, w 
ciągłej ekśploatacji, technicznie sprawny, zarejestrowany na 
kat. B, 9-osobowy ♦ 900 kg ładunku, podwyższony blaszak 
z szyberdachem, bliźniacze koła, dwa zbiorniki paliwa, peł-

OP003159 A U T O - I  M P O R T
(071) 355-12-59, 373-50-90

. „ CZĘŚCI DO AUT DOSTAWCZYCH, ...
CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

53-656 W rocław, ul. Rybacka 13 
(pl. Czerwony)WYSYŁKA NA KRAJ (24h)

MERCEDES • MAN • IVECO • VOLVO » SCANIA « inne

PRZETARG OFERTOWY
w sprawie egzekucyjnej wierzyciela: LUKAS BANK ŚWIĘTOKRZYSKI

25-501 KIELCE, UL. H. SIENKIEWICZA 76 
przeciwko: MALCZEWSKA NATALIA

47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. JAGIELLOŃSKA 81 

MALCZEWSKA NATALIA, imię ojca: HENRYK 
47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. JAGIELLOŃSKA 81

prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:
B A N K O W Y T Y T U Ł  E G ZEKUCYJNY z  dnia 99-04-26, sygnatura akt 6/99 

Komornik Sądowy Rewiru I w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg ofertowy

na samochód marki "  Mercedes Benz" typ 1735
chłodnia, uszkodzony agregat, rok prod. 1988, nr rej.ODI 2305.

Oferty należy składać w tutejszej kancelarii, tj. Kędzierzyn-Koźle, Roosevelta 9 
do dnia 2001-05-27. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2001-05-28 o godz.10,00 w biu
rze Komornika Sądowego Rewiru I w Kędzierzynie-Koźlu.
Bliższe informacje na temat ww. samochodu można uzyskać pod nr 077/482-46-39.
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A U T O  C E N T R U M
AU TA  + C ZĘ ŚC I UŻYW ANE  

Wrocław - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. 071/387 88 88, 387 80 00

ly iS ć r
CIĄGNIKI SIODŁOWE 

IVECO MP440F42 EUROTECH 98 
IYECO 440ET42 EUROST AR 94
IYECO 400E34T EUROTECH 93
IYECO FIAT 190-36 poduszki 92
IYECO 240-28B 6x2 oś podn. 92
IYEC0190-36 PT sprow. w 98 89
IYECO T.Star 190-33 nia abp. w kraju' 88 
IYECO EUROTECH hydr. 93
IYECO T.Star 190-38T 92
IYECO T.Ster FIAT 3-oale uszkodz. 85 
RENAULT MAJOR R-340 tar. apojtor 92 
RENAULT T MAGNUM 38S KM, Idłma 93 
8CAN1A R 142 po rem. łubiny 87 
VOLVO FL6.14190 KM, mato kota 89 
YOLYOFIO 340 KM, niska kab. 85 
YOLYOFIOnlaka kabina 82
VOLYOF12wya. kabina 92
MAN19-372 składak 97
MAN 19<382 FLS uszkodz. turbins 92 
MERC. ACTR08 krótka kab. 98*9 
MERC. 1844 EPS EDCFD8ENR 96 
MERCEDES 1834 poduazM 94
DAF65CF 00
OAF 95 ATI poduszki 93
DAFPEGAS01236 Glob 89
DAF 95 ADR hydraulika 90
DAF 95 ATI 350 KM 90
DAF F42105 przysŁ do wydmuchu 83
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, h 

SAMOCHODY C 
DAF 95 XF 380 BDF NOWY
DAF 45*150 plandeka+wlnda 94
RENAULT PREMIUM 210 KM, 9,31 99 
LDY skrzyniowy ♦ p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92 
MERCEDES 811 kont+1/2 windy 95 
MERCEDES 1017 cNoMa hakówka ikL 96 
MERCEDES 307D chłód., ekfadak 97 
SCANIA 6x2 izoterma 20EURP 93 
YOLYO FL6-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IYECO 49-10 Izoterma 98
IYECO 42.12 winda konL 96
IYECO 45-12 furgon 90

KM, hydraulika 97 
r  CIĘŻAROWE

IYECO 49-12 6 oeób+2J t  lad. 94 DAF 400 chłód. 90
IYECO EURO-CARGO plandeka 98 FSO Truck 5-osób., Instal. gaz. 95
RENAULT MIDUNER plandeka 96 FSO TRUCK 1.6 zabud. 94
MERCEDES 2538 BDF 95 NACZEPY 1 PRZYCZEPY
SCANIA 143H+ SCHMTTS wywrót 45 kubików 95
♦p-pa GLOGER do dłużycy leśnej 90 CARNEHL wywrót 11 94

KAMAZ 53212 skrzynia 92 LANGENDORF wywrót ład. 27,11 80
KAMAZ 5511 wywrót 88 DESOT chłodnia SBIi 33ouro 89
KAMAZ 5511 wywrót 98 NORFIRG LOLETRAIR
KAMAZ 53212 akrzynla 92 chłodnia hakówka CARRIER 94
TATRA 148S gruszka 6-m9 85 SAM wywrót 24t
STAR 11.42 plandeka 89 TYP-N CUT+HDS HIAB 97
STAR 11.42 plandeka 94 FUREUHAUF 13.6 płand. 96
STAR 11.42 kontener 96 VANHOtL13.6mtad.26t 97
STAR 11.42L Izotermę 96 TRAYLOR 13,6 m pełne firana 90
STAR 1M2L plandeka 97 FUREUHAUF ACER 13,5 m 92
STAR 11.42 konton., wlnde 98 TRALOR chlod. 30 euro 85
STAR 742 konton., windę 96 TRAiLOR skrzynia 86
STAR 742 Izotermę, skn. z 96 S4 FUREUHAUF12* m 85
STAR 742 izotermę, leytend-turbo 96 BLUMHARDT 12,2 m 26,61 81
STAR BET MS21 gruszka •5 KASSBOHRER 12,4 m płand. 25t 91

INNI OT112013^ m plandeka 84
MA SPORTAGE 4WD 97 SAM. LORA 8 out 91
RENAULT 21 9M 7 ZASŁAWD-617 skrzynia 95
PEUGEOT 405 93 YORK pełna ffrana, tył drzarł 73
MERCEDES 1113 zamiatarka u l 79 P-PA OPALENICA 8 m do buaa 96
MERCEDES 124 E 200 94 P-PA NIEWIADÓW tad. 2^51 97
AUSTIN MAESTR01,3 87 P-PA GREN OPALENICA ład. 2J5t 96
AUTOBUS JELCZ 90 P-PA SANOK tad. 6 t  ADR 89
POMOC dróg. MERC. 813 wciąg. 80 P-PA SANOK tad. 4 1 85
KONTENER 02M183 z Lublina 96 P-PA SANOK lad. 4t, niska płand. 86
KOMORA chfod. 5 drzai 4,60X2,15X1,7 92 P-PA PI7 chłodnia do Jelcza 88
KOMORA chłód, z MERC. 808 (-25 C) MASZYNY BUDOWLANI
KOMORA ch!o<L6l95x2J7i2^S(-40) 95 MINI KOPARKA LSE200 91
SAMOCHODY DOSTAWCZE KOPARKA UEBHER kołowa 78
MERCEDES MB100D po rem. eiln. 94 DŹWIG ROMAN 161 79
CITROEN Jumper furgon max 97 SPYCH ST ALI NI EC TIOOM 76
KM K2700 kont izotermę 00 SPYCH DT-75
FIAT DUCATO furgon 93 WÓZEK widłowy ST1LL 2t 99
YW LT 35 furgon 93 WÓZEK widłowy du*e kota
LUBLIN 18 9 osób+300 kg 00 SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 98
LUBLIN li chłodnia -20 a tC 98 AGREGAT do natrysku
PEUGEOT J5 aidadak 96 zapraw + osprzęt 98
RENAULT MASTER tad. 1.671 93 HOYMAND urząd, do spieniania płanld
RENAULT TRAFIĆ furgon 5 osób 91 MASZYNY masarskie

300 CIĘŻARÓWEK
NAJWIĘKSZY SKŁAD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

AUTA POLEASINGOWE I Z WINDYKACJI 30% TANIEJ www.mrtoar.com.pl/niarCO 
SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS - ZAMIANA - RATY - LEASING www fartSZUWaratka D|

PRZYJMUJEMY SAMOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH IFIRM

na dokumentacja, dużo części zapasowych, - 11.500 zł lub 
zamienię na sprzęt ogrodniczy, traktorek. Jeziorany, gm. 
Miłkowice, teł. 076/857-0243,076/7^2-65-51,0603/97-09-28 
MERCEDES 410,1988 r;. benzyna + gaz, żółty, - 17.000 zł 
+ VAT.Nysa, te l.077/433-76-07 
MERCEDES 410 D, 1990 r., 219 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
biały, maksymalnie podwyższony i przedłużony, wspomaga
nie, bliźniacze koła, ABS, kpi. dokumentacja, - 21.000 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
MERCEDES 410 D MAXI, 1993 r., 200 tys. km, 2900 ccm. 
biały, bliźniacze koła, kupiony w kraju, na kat. B prawa jaz
dy. - 36.000 zł. Wrocław, teł. 0601/79-29-21 
MERCEDES 412,57 tys. km, 2900 ccrh, tdi, biały, kontener, 
długi, ABS, serwo, radio, poduszka pow., stan idealny, -
76.000 zł łub zamienię. Syców, tel. 062/785-25-37 
MERCEDES 508,1978 r., 3800 ccm. biały, po naprawie głów
nej, krótki, blaszak, • 9.500 zł. Borek, woj. kaliskie, tel. 
0501/72-73-09
MERCEDES 508,1978 r. 3-osobowy, plandeka celna, alu
miniowe burty, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, • 13.000 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-82-33
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, biało-niebieski, ka
bina 3-osobowa, oplandekowany, alum. burty, krótki, skrzy
nia ładunkowa 3,3 m, • 11.000 zł. Lubin, tel. 0606/52-58-46 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 270 tys. km, 3800 ccm, diesel, 
niebieski, bus, po remoncie blachaild, po lakierowaniu, techn. 
sprawny, prawo jazdy kat. B, przegląd do 2002 r, -11.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Żmigród, teł. 0606/71 -87-45 
MERCEDES 508 D, 1985 r., biały, kontener, wspomaganie 
kier., nowy akumulator, nowe opony, stan dobry, -19.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-58-76
MERCEDES 608,1976 r. 3-osobowy, plandeka celna, alu
miniowe burty, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, -13.000 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-82-33
MERCEDES 608 D. 1978 r.. 176 tys. km. 3758 ccm, diesel, 
niebieski, meblowóz, kontener o wym. 210 x 510 x 205 cm, 
zarejestrowany, ład. 2.5 t, kabina 3-osobowa, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/41-31-79
MERCEDES 608 D, 1979 r., 3800 ccm, niebieski, stan b.
dobry, kontener, wym. 5 x 2,3 x 2,4, - 20.000 zł. Wieruszów,
tel. 062/784-11-64,0602/75-59-03
MERCEDES 608, 1993 r., biały, kontener. • 17.000 zł lub
zamienię. Żary, tel. 0606/32-01-36
MERCEDES 609,1987 r.. biały, • 19.000 zł + VAT. Nysa, tel.
077/433-76-07
O  M ERCED ES 609 D, 1991 rM 4000 ccm , żółty, bla

szak, ład. 2600 kg, b liźn iacze  koła, • 38.000 zł., 
tel. 0601/38-94-05 01022421

MERCEDES 628, 1989 r., 700 tys. km • 18.000 zł. Prze
chód, tel. 077/431-26-06
MERCEDES 709,1982 r., 585 tys. km, 3800 ccm, pomarań
czowy, meblowóz, kontener, stan dobry, wym. 5 x 2.40 x 
2.50 m. • 15.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-90-15 
MERCEDES 709,1983 r., 3800 ccm, diesel kontener, me
blowóz, wym. 550 x 220 x 250, • 13.500 zł. Budziecł\ów, tel. 
0603/60-38-57
MERCEDES 808,1971 r., 3800 ccm, diesel, zielony, wy
wrotka + skrzyniowy, po remoncie kabiny, nowe opony i aku
mulator, zadbany, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-68-88 
MERCEDES 808,1972 r., 3800 ccm, kolor wiśniowy, ład.
5.300 kg, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, stan b. do
bry, - 7.000 zł. Je len ia  Góra, tel. 075/755-44-44, 
0603/91-71-58
MERCEDES 809,1982 r. z podnośnikiem koszowym, udźwig 
400 kg, wysięgnik 8 m, przystosowany pod trakcje energe
tyczne, tramwajowe, stan dobry, zarejestrowany, z dozorem 
technicznym, - 40.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/722-24-54, 
0603/74-71-36
MERCEDES 811 LP, 1976 r., 6000 ccm kontener-meblowóz 
32 m3, blacharka doremontu, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/11-49-96
MERCEDES 814,1987 r. kontener, dł. 650 cm, stan b. do
bry, • 38.000 zł. Głuchołazy, tel, 077/439-55-90 do godz. 17, 
0601/52-60-35
MERCEDES 814, 1990 r., 580 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
biały, zawieszenie na poduszkach, 30 m2, wym. 5.30 x 2.45 
x 2.45 m, tachograf, - 42.000 zł. Głuchów, tel, 0603/99-23-96 
MERCEDES 814,1992 r., biały, stan b. dobry; kontener z 
windą, 2.50x2.20x6.40 m, - 55.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/88-33-79
MERCEDES 814,1995/96 r.. 120 tys. km. 4000 ccm, biały, i 
rje. 11.1995 r., udokumentowany przebieg, kontener, winda, 
stan b. dobry, bez wypadku, - 60.000 zł + VAT. Henryków, 
tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
MERCEDES 814,1996 r., 15 tys. km, zielony, kontener, winda 
załadowcza, bez wypadku, i właściciel w kraju, faktura VAT, 
- 79.000 zł. Korfantów, woj. opolskie, tel. 0606/75-39-69 
MERCEDES MB 100,1981 r., 240 tys. km, 2000 ccm, die
sel, groszkowy, wspomaganie, podłokietnik, 4 zagłówki, hak, 
RO, - 6.100 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-43, 077/416-54-05 
Brzeg
MERCEDES MB 100,1989 r., 250 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie,
5-biegowy, hak, immobilizer, stan b. dobry, • 15.500 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/411-37-48
MERCEDES MB 100 FURGON, 1990 r., 230 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, przeszklony, zarejestrowany na 9 osób ♦ 
300 kg, blaszak, hak, radio, zestaw głośników, nowe po
krowce, stan idealny, -13.700 zł. Gostyń, tel. 065/572-27-09 
po godz.15
MERCEDES MB 100,1994 r„ 160 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, długi, wysoki, I właściciel, - 22.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/761-23-44
MERCEDES MB 100,1994 r., 140 tys. km, 2400 ccm, die
sel, czerwony, w kraju od roku, 9-osobowy, hak hol. - 27.000 
zł lub zamienię na asenizacyjny Jelcz, Kamaz, 3-osiowy, inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/391-00-66 
MERCEbES MB 100,1994 r„ 130 tys. km. 2400 ccm, die- 
sel, niebieski, długi, oszklony do połowy, 9-osobowy, stan b. 
dobry, • 23.000 zł lub zamienię na samochód skrzyniowy. 
Syców, tel. 062/785-31-42,0601/25-58-26 
MERCEDES MB 100,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm. die
sel, żółty, alarm, RO, wspomaganie, stan b. dobry, • 17.000 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel: 071/780-08-24,0501/60-38-50 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1995 r„ 290 tys. km, 2900 
ccm, TDI, niebieski, średniowysoki, ABD, ABS, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., bez wypadku, stan 
b. dobry, - 41.000 zł. Wrocław, tel. 0501/35-87-28 
MERCEDES SPRINTER 2.12 D, 1995 r. bus, stan dobry, 
oszklony do połowy, ABS. ABD, poduszka powietrzna, •
42.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0602/15-87-96 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1995 r., 140 tys. km, 2900 
ccm, TDI, wiśniowy, furgon, 5-biegowy, RO. ABS, ABD, EDC, 
ASR, wspomaganie, hak, alarm, podwyższony, przedłużo
ny, ścianka działowa, I właściciel, • 46.000 zł z VAT. Stare 
Siołkowice, tel. 077/469-21-55 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2900 ccm, TDi średni, pod
wyższony - 48.000 zł lub zamienię na kombi, diesel. Wro
cław, tel. 071/322-72-65
MERCEDES SPRINTER 412. 1996 r., 190 tys. km, 2900 
ccm, TDI, morska zieleń, nowy akumulator (gwarancja), w 
kraju od 3 mies., 3-osobowy, przegroda celna, średniopo- 
dwyższony, ABS, ABD, EDC, ASC, el. reg. lusterka, RO, 
nawigacja, bliźniacze koła, ład. 3.51, techometr, serwisowa
ny, stan idealny, pełna dokumentacja, - 60.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-07-19,0603/44-67-68 
MERCEDES SPRINTER 208 BUS, 1996 r., 180 tys. km. 2300 
ccm, diesel, biały, ABS, ABD, blokada skrzyni biegów, wspo
maganie, radioodtwarzacz, średni, ifaz podwyższony, I wła
ściciel w kraju, do połowy oszklony, 3-osobowy, otwierany 
tył i bok, ład. 1100 kg, ściana grodziowa, możliwość sprze

daży na raty. - 35.000 z l + VAT. Bralin k. Kępna, tel. 
0601/55-67-57,0603/13-97-64 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 116 tys. km, 2900 ccm; 
TDI, czarny, centralny zamek, el. otw: szyby, ABS, wspoma
ganie, webasto, przegroda celna, • 51.800 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
MERCEDES SPRINTER, 1996 u  161 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, ABS, ABD, EDC, wspomaganie, alarm, tachometr, 
e-mail: pw-warm@hot.pl, - 54.900 zł lub zamienię na VW 
T-4 lub inny. Niemodlin, tel. 077/460-70-59,0602/64-61-72 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 3 osobowy, alarm + pilot - 35.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda, tel. 0604/45-18-45
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r., 38 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, blaszak, średnio długi, maks. wysoki, kupiony 
w salonie, I właściciel, po leasingu, garażowany, klimatyza
cja, ABS, SRS, ogrzewanie postojowe webasto, stan ideal
ny • 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 308, 1996 r„ 220 tys. km. 2300 
ccm, diesel, zielony, kontener 4.0 x 2.1 x 2.0 m, stan b. do
bry, zadbany, I właściciel - 60.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0501/01-81-68,0606/32-46-33 
MERCEDES SPRINTER. 1996/97 r., 150 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, 122 KM, zielony, blaszak, kabina 3-osobowa, hak, alarm, 
blaszak, przegfoda celna, centralny zamek, wspomaganie, 
część ładunkowa zabudowana płytą, - 46.000 zł (możliwe 
raty). Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
MERCEDES SPRINTER 312, 1997 r., 130 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, mak, • 55.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
MERCEDES SPRINTER 208,1998 r., 114 tys. km, 2300 ccm, 
biały, wspomaganie, radio, stabilizacja, stopień z tyłu, •
49.000 zł. Józefów, tel. 062/784-43-29 po godz. 20, 
0605/42-43-69
MERCEDES SPRINTER 208,1998 r., 79 tys. km, 2300 ccm. 
diesel, biały, 9-osobowy, klimatyzacja, ABS, ABD, poduszka 
pow., RO, wspomaganie, hak, wysoki, przedłużony, książka 
serwisowa, • 66.000 zł. Rawicz, tel. 065/547-41 -55 lub 
0606/39-70-09
MERCEDES SPRINTER 210,1998 r., 50 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, pomarańczowo-biały, ABS, ścianka grodziowa, RM, 
poduszka pow., ABD, podwyższony, kompletna dokumenta
cja, przedłużony, sprowadzony w całości. • 55.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/547-88-91,0601/93-33-81 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 80 tys. km, biały, do spro
wadzenia z  Niemiec, lekko uszkodzony bok, • 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/41-11-94
MERCEDES SPRINTER 208, 1999/00 r., 62 tys. km, 1300 
ccm, diesel, srebrny metalic, ABS, ABD, wspomaganie kie
rownicy, sprowadzony, nie eksploatowany w kraju, • 47.000 
zł. Opole, tel. 077/431-76-58,0606/53-16-23 
O M ERCEDES SPRINTER 210, 2000 r., 9 tys. km, 

2900 ccm, TDI, zielony, wspomaganie kier., im
mobilizer, alarm, RM, przegroda celna, de8ka 
rozdz. w obudowie drewnianej, - 65.000 zł., tel. 
071/303-72-72,0603/37-97-80 02019151

MERCEDES VIANO, 1997 r., 30 tys. km. 2300 ccm, TDI, 
malinowy, wersja .fashion", oryginalny przebieg, pełne wy
posażenie, ABS, ETS, 2 poduszki pow., ABD, welurowa ta
picerka, I właściciel, w kraju od 1.5 roku, homologacja, -
76.000 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
Niemcy. 0049/160-99-55-01-00
MERCEDES VlTO 108 D, 1996 r., 200 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, bordowy, stan b. dobry, ABS, SRS, ABD, drewno, 
wspomaganie, centralny zamek, 5-biegowy, bez wypadku, 
w kraju od roku, bliźniacze koła, sprowadzony w całości, -
44.500 zł lub zamienię. Opole, tel. 077/421 -64-44 
MERCEDES VITO. 1996 r.. 104 tys. km. 2300 ccm, diesel 2 
rzędy siedzeń, przegroda z siatki, oszklony do połowy, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, kompletna dokumentacja, stan b. 
dobry, faktura, - 45.000 zł lub zamienię.., tel. 065/540-59-89, 
0603/60-49-51
MERCEDES V IT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio,
5-osobowy, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie 
(prod. hiszpańskiej), bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zi
mowych, • 56.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00497 www.autogielda.com.pl) . ..
MERCEDES VIT0 108,1997 r., 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, ABS, wspomaganie, poduszka pow, • 46.000 zł. Świd
nica. tel. 074/851-93-50
MERCEDES VITO, 1997/98 r„ 99 tys. km, 2300 ccm. TD, 
kolor kremowy, oryginalnie osobowy, poduszka powietrzna, 
ABS, - 49.000 zł. Nakwasin Nowy, tel. 062/763-75-79 
MERCEDES WTO, 1998 r., 100 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski, 8-osobowy, oszklony, 2 poduszki powietrzne, I właści
ciel, ABS, ASD, relingi dachowe, bez wypadku, książka ser
wisowa, el. otw. szyby, książka serwisowa, - 52.000 zł. Księ- 
gienice, tel. 071/317-00-90,0501/34-32-61,0602/78-40-47 
MITSUBISHI CANTER, 1994/95 r., 140 tys. km, 2500 ccm, 
diesel udokumentowane pochodzenie, bez wypadku, skrzy
nia ładunkowa dł. 5 m, alum. burty, kabina 3-osobowa, 5-bie
gowy, książka serwisowa, koła bliźniacze, hak, nie używany 
przez 2 lata, - 32.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT) lub zamienię 
na motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
MITSUBISHI L200,1994 r., 2500 ccm, turbo D, zielony me
talic, 4WD, - 32.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-13-90 
MITSUBISHI L200 ,1998 r., 50 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
czerwony, 4 WD, 4-drzwiowy, 5-osobowy, klimatyzacja, po
krywa skrzyni ład., gwarancja, - 65.000 zł. Spalice, tel. 
0605/33-24-42
MITSUBISHI L300,1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, morski, inst. gazowa, 6 osób + 85 kg ład., alarm, nowe 
opony, zadbany, hak, • 12.500 zł. Lubin, tel. 076/846-53-11, 
0601/53-45-56
MITSUBISHI L300,1992 r., 158 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, blaszak, 3-osobowy, hak, immobilizer, wspo
maganie kier., szyberdach, drzwi boczne obustronnie otwie
rane, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, - 16.000 zł. Z ięb ice, te l. 074/819-13-34, 
0608/68-37-52
MITSUBISHI L300,1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, oszklony, przedłużony, 6-osobowy, siedzenia na 9 osób, 
stan techn. b. dobry, przegląd do 12.2001 r, • 16.500 zł lub 
zam ienię na osobowy do 1600 ccm! Bardo, tel. 
074/817-16-17,0604/71-12-79 
MITSUBISHI L300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, 6-osobowy, oszklony, drzwi po obu bokach, ciemne szy
by, inst. gazowa, hak, nowe klocki i szczęki hamulcowe, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-69-39
MITSUBISHI L300,1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso
bowy, oszklony, * 10.500 zł ♦ VAT (możl. wyst. fakt. VAT). 
Adam ,., tel. 074/853-35-00
O MITSUBISHI L300,1995 r., 2500 ccm, diesel 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie, 5-biegowy, 
oszklony, -19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87019021

MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, boczne drzwi, wspomaganie, stan b. 
dobry, • 17.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MULTICAR M-22,1971 r„ 800 ccm, diesel, zielony, techn. 
sprawny, stan dobry, wywrotka, zarejestrowany, • 2.200 zł. 
Jastrowiec, gm. Bolków, tel. 0601/17-86-63 
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 
zł. środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
MULTICAR M-25, 1979 r., 2120 ccm. zielony, 2-osobowy, 
instalacja gazowa, na prawo jazdy kat. B, wysokie burty, prze
groda, wywrotka, - 2.500 zł. Kościan, tel. 065/512-20-89 
MULTICAR M-25, 1986 r. wywrót, - 7.900 zł. ., tel. 
0605/10-17-58

MULTICAR M-25, 1989 r. wywrotka, • 9.900 zł. .,Je l. 
0605/10-17-58
NISSAN URVAN, 1991 r., 2400 ccm 6-osobowy, hak, prze
szklony, • 8.800 zł lub zamienię. Świeradów Zdrój, tel. 
0607/55-33-87
NISSAN URVAN, 1992 r., 2500 cćm, diesel, kolor wiśniowy, 
oszklony, 6-osobowy, ład. 1 ,31, wspomaganie kier., 5-bie- 
gowy, • 18.000 zł. Leszno, tel. 065/520-96-73 
NISSAN URVAN BUS, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, oszklony, I właściciel w kraju, bez wypadku, szy
berdach, RO, nowe opony, - 15.000 zł. Świdnica, tel. 
074/856-98-10 pO godz. 19
NYSA 522,1984 r., 2120 ccm, benzyna kontener, wym. 180 
x 180 x 250 cm, stan dobry, zarejestrowany, aktualny prze
gląd, na białych tablicach - 1.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-26-35
NYSA 522 T, 1987 r., 2120 ccm, niebieski, po remoncie bla
charki, nowy lakier i sprzęgło, aktualny przegląd, stan dobry, 
-1.300 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po godz. 18 
NYSA 522 T, 1988 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, spraw
ny, przegląd do 06.2001 r., zarejestrowany, stan dobry, pil
ne. -1.700 zł. Siekierczyn, tel. 075/724-29-73,0607/35-71-53 
NYSA 522,1989 r., 65 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, inst. gazowa, brak przeglądu, • 1.800 zł. Sobótka, tel. 
071/391-03-11
NYSA 522 T, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, jasnoniebieska, 
in s i gazowa, butla 6 0 1, przegląd do 12.2001 r„ zarejestro
wana na 8 osób i 845 kg, stan b. dobry, w ciągłej eksploata
cji, • 2.000 zł. Kraśnik Górny, tel. 075/736-984)1 
NYSA 522 F, 1990 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, nie
bieski, • 1.800 zł. Leszno, tel. 065/529-32-14 
NYSA 522 T, 1991 r., 2200 ccm, biały, oryginalny mikrobus, 
kupiona w fabryce, oryginalne fotele, pokrowce, po remon
cie kapitalnym w 2000 r., stan idealny + części, - 6.500 zł. 
Głogów, tel. 076/834-64-77,0602/61-17-63 
NYSA 522 TOWOS, 1991 r., 81 tys. km. 2120 ccm, benzyna 
+ gaz stan idealny, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0503/86-16-59 
NYSA, 1992 r.( bordowy, • 1.220 zł. Szydłowiec Śląski, tel. 
0601/45-19-82
OPEL COMBO, 1994 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, bia
ły, silnik Isuzu, poduszka pow., stan b. dobry, - 17.000 zł. 
Raciborowice, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-04-95 
OPEL COMBO, 1995 r., 128 tys. km, 1700 ccm, granatowy, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie, RO, napinacze pa
sów, el. reg. reflektory, alum. felgi 15”, zarejestrowany jako 
ciężarowy, możliwa faktura VAT, serwisowany, stan b. do
bry, • 17.600 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
OPEL COMBO, 1995 r., 171 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony, wspomaganie kierownicy, el. otwierane szyby, radiood
twarzacz, centralny zamek, hak, ład. 750 kg, bez wypadku, I 
w łaściciel, pełna dokumentacja, następny przegląd
06.08.2001 r, • 17.500 zł. Katowice, tel. 032/410-66-92 
OPEL COMBO, 1996 r., 102 tys. km, 1700 ccm, diesel, bia
ły, 2-osobowy, ład. 600 kg, alarm, centralny zamek, garażo
wany, • 17.500 zł lub zamienię na KOMBI, z homologacją. 
Kamienna Góra, tel. 0605/67-55-04 
OPEL MOVANO, 1999 r., 69 tys. km, 2500 ccm, biały, 9 
miejsc, książka serwisowa, stan idealny, wersja osobowa, 
podwyższony, przedłużony, - 65.000 zł (zwolnienie z  opłaty 
skarb.). Janków, tel. 062/751-10-07,0601/99-10-28 
O  O PEL  MOVANO (RENAULT MASTER), 1999 r.f 21 

ty8. km, 2800 ccm, TDI, biały, 4-drzwiowy, ABS , 
skrzyn ia (paka) alum iniowa o  wym. 3x2.05 m, -
55.000 z ł (do u zg o d n ie n ia ) . L e s zn o , te l. 
*065/526-83-06,0609/47-69-25 01023591

OPEL MOYANO MAXI, 2001 r .,J  tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, maks. długi i wysoki, ściana działowa, tylne drzwi 
oszklone, wspomaganie, ABS, poduszki pow., model iden
tyczny z Renault Master, - 80.000 zł (możliwe raty). Wro
cław, tel. 0501/22-72-67
PEUGEOT BOXER VAN, 1994 r., 120 tys. km. 1900 ccm, 
TD, biały, immobilizer, 9-osobowy, radioodtwarzacz, wspo
maganie, • 25.500 zł. Turek, tel. 063/289-35-60, 
0603/60-05-28
PEUGEOT BOXER BUS, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 
diesel podwyższony, przedłużony, sprowadzony w całości, I 
właściciel. - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-46-14, 
,0605/1444-32 p ̂ rfoW .ijoe fBO K j^ ^ .ow
PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r., 102 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, • 27.000 zł + VAT. Sieradz, tel. 043/829-17-65, 
0603/3545-64
O  PEUGEOT BO XER  320 MDT, 1999 r., 2446 ccm  

ciężarowy furgon, wspomaganie kier., alarm, b lo
kada skrzyn i biegów, RO, - 41.600 z ł (z VAT-em). 
Wrocław, tel. 071/364-76-60 01022491 

PEUGEOT EXPERT, 1997/98 r., 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 6-osobowy + 790 kg, wspomaganie kierownicy, po
duszka pow., alarm + pilot, centralny zamek, RM, stan do
bry, z salonu, serwisowany w ASO, - 32.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 373-74-92,0602/73-86-22 
PEUGEOT J5 BUS, 1986 r., 360 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, boczne drzwi rozsuwane, podwyższony, 6-osobowy, •
7.500 zł. Rawicz, tel. 065/543-70-79 
PEUGEOT J5 MAXI, 1986 r., 28 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, maksymalnie długi i wysoki, hak, stan dobry, techn. 
sprawny, przegląd do 11.2001 r, - 8.500 zł. Szczepanów, gm. 
Środa Śl., tel. 071/317-32-17,317-33-65 
PEUGEOT J5 MAXI, 1987 r., 2500 ccm. diesel, biały, -11.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/783-12-03 
PEUGEOT J 5 ,1987 r., 60 tys. km, 2000 ccm, benzyna stan 
silnika b. dobry - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-03-89, 
0603/80-52-14
PEUGEOT J 5 , 1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, czerwony, 
maks. długi, stan b. dobry, • 7.700 zł lub zamienię na kem
ping. Wrocław, tel. 071/326-04-77 
PEUGEOT J 5 , 1989 r., 100 tys. km. 2500. ccm. biały, pod
wyższony, przedłużony, stan b. dobry, • 11.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, VW Golfa, Forda Fiestę. Wrocław, tel. 
0602/48-05-39
PEUGEOT J5 BUS, 1990 r., 379 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, maks. przedłużony i podwyższony, nowe amortyzato
ry, hak, stan dobry, -12.000 zł. Kryniczno, tel. 071/387-81-25 
po godz. 21 ■
PEUGEOT J 5 ,1992 r., 82 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały,
2-osiowy tył, alum. felgi, plandeka, dł. 4.5 m, szer. 2.2 m, 
tachometrgraf, ład. 2.5 t, • 17.500 zł. Bolków, tel. 
075/741-38-18
PEUGEOT J 5 ,1992/93 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, krótki, niski, oszklony, z siedzeniami, wspomaganie, 
webasto, • 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-38, 
645-80-17
PEUGEOT J 5 ,1994 r., 1900 ccm. turbo D, biały, krótki, ni
ski, stan b. dobry. Leszno, tel. 0603/51-35-33 
PEUGEOT J 5 ,1996 r., 150 tys. km, 2000 ccm, gaz, biały, 
mikrobus, do lakierowania 2 przednie błotniki, - 13.000 zł 
lub zamienię na tańszy, osobowy. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-71-04,0600/23-42-48 
PEUGEOT PARTNER MULTISPACE, 1997 r.. 70 tys. km. 
1900 ccm, diesel, kolor wiśniowy metalic, oszklony, 5-oso- 
bowy, ABS, el.'otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, immobilizer, centralny zamek ♦ pilot, -
30.000 zł. Polkowice, tel. 076/848-42-64 do godz. 15, 
0502/65-67-63
PEUGEOT PARTNER. 1997 r., 104 tys. km. 1900 ccm. die
sel. biaiy, osobowy, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 
oszklony, • 32.800 zł. Wrocław, tel. 071/356-21-18 
O  PEUG EOT PARTNER, 1997 r., 1360 ccm  2-oso- 

bowy, A B S , klimatyzacja, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, poduszka powietrzna kierow
cy  I pasażera, centra lny zamek, alarm, radiood

twarzacz, komplet opon (zima - lato), - 20.000 zł 
(z VAT). Wrocław, tel. 071/364-76-60 01021001

PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 40 tys. km. żółty, uszkodzo
ny lewy przód, możl. faktura VAT, - 16.500 zł. Lubin, tel. 
0608/40-09-18
PEUGEOT PARTNER. 1998/99 r.. 58 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-81-62
POLONEZ CARGO GLE, 1994 r., 96 tys. km. 1600 ccm, 
zielony, bez wypadku, alarm, hak, przegroda, składane fote
le, I właściciel, stan b. dobry, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-80-88
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, szyberdach, - 7.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0606/49-47-39
POLONEZ CARGO, 1995/96 r., 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy, immobilizer, blokada biegów, 5-biegowy, fotele podgrze
wane, blaszak, oszklony, garażowany, możliwe raty, • 8.900 
zł. Wrocław, tel. 071/346-22-96 

[(̂ pLON|?.CARQQM̂ 96  r 3J tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, inst. gazowa, nowe opony, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 071/795-19-15 
POLONEZ TRUCK, 1988 r., 30 tys. km, 1600 ccm. zielo- 
no-biały, po remoncie kapitalnym, w ciągłej eksploatacji, 
skrzynia ładunkowa metalowa, hak, • 2.700 zł. Świdnica, tel. 
074/853-57-92
O  PO LONEZ TRUCK, 1992 r., czerwony, 2 m iejsca, 

długość burty 3 m, ładowność około 1000 kg, gaź- 
n ik (inst. gazowa zamontowana rok temu), • 4.500 
zł. W rocław, tel. 071/354-31-95, 0501/83-53-27 
80007401

POLONEZ TRUCK. 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy, instal. gazowa, zabudowany, 2-osobowy, • 2.900 
zł. Wrocław, tel. 071/356-54-54 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 82 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielono-biały, pełna zabudowa, tylna klapa oszklona, dł.
2.5 m, wymienione łożyska, nowy akumulator (gwarancja), 
most tylny, nowa pompa paliwa, • 3.600 zł. Żarki Wielkie, 
gm. Trzębiel, tel. 068/375-36-26 po godz. 18 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie blacharki, nowy lakier, klocki hamulcowe, układ kie
rowniczy, nowe opony, nowy akumulator (na gwarancji),
5-osobowy, stan b. dobry, - 6.000 zł lub zamienię na inny. 
Legnica, tel. 076/855-36-89 po godz. 18,0601/08-05-59 
O  PO LONEZ TRUCK, 1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna dł. skrzyni 2 m, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/64-45-05 02018721

POLONEZ TRUCK,,1993 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, nowa nagrzewnica, nowy akumulator, alum. burty, dł. 
2 m, zabudowany, stan idealny blacharki, bez instal. gazo
wej, • 5.000 zł lub zamienię na 5-osobowego Trucka, możli
wa dopłata. Żmigród, tel. 0605/37-38-02 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czer
wony. nowy akumulator, nagrzewnica, alum. burty, dług. 2 
m, stan blacharki idealny, wnętrze zadbane, bez inst. gazo
wej, - 5.000 zł lub zamienię na 5-osobowego, możliwa do
płata. Żmigród, tel. 0605/37-38-02 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 180 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
bordowy, nowe amortyzatory, stan dobry, nowy akumulator, 
hak, • 7.800 zł. Oława, tel. 071/313-21-92 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 100 tys. km. 1600 ccm, zielony, 
długi, zabudowany, po remoncie silnika, inst. gazowa, • 5.000 
zł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/06-14-98 
POLONEZ TRUCK. 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, dł. 2.5 m, garażowany, stan b. dobry, aluminiowe 
burty, plastikowa nadbudowa, rejestracja do 2001 r., 2-oso- 
bowy. - 6.200 zł. Strzelin, tel. 071/796-10-49 
POLONEZ TRUCK, 1994 r„ 1982 ccm, benzyna składak, 
wspomaganie kierownicy, kontener, ład. 1000 kg, - 2.700 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-15-33 
POLONEZ TRUCK. 1994 r., 100 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, zielony, instalacja gazowa, 2-osobowy, nadbudówka pla
stikowa 2 m, butla gazowa 1001, stan b. dobry, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, 2-osobowy, skrzynia ład. 2,5 m, plastikowa Za
budowa, aluminiowe burty, nowy akumulator, hak, radiood
twarzacz, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 45 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, instalacja gazowa, 5-osobowy, zabudowany, - 7.000 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/347-91-71

POLONEZ TRUCK, 1994/95 r., 1600 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, do ogólnych poprawek, brak przeglądu i OC, 
w całości lub na części, • 3.500 zł lub zamienię na Poloneza 
Caro z  lat 1991/92. Wrocław, tel. 350-31-99 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, 2-osobowy, zabudowa plastikowa 2 m, Mul-T-Lock, ozna
kowany, radio, stan dobry, - 6.300 zł (możliwe raty). Lubin, 
tel. 076/842-18-47,0604/18-33-29 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2-osobowy, aluminiowe burty, plastikowa zabu
dowa, skrzynia 2 m, stan dobry, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-90-06
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm bez prze
glądu, alum. burty i podłoga, długa nadbudowa (zamknięta), 
pojemnik nad kabiną, nowe opony, stan dobry, kompletna 
dokumentacja, - 5.900 zł. Krotoszyn, tel. 071/372-43-56 w 
godz. 9-16
POLONEZ TRUCK, 1995 r. aluminiowe burty, stan dobry -
6.500 zł. Królikowice, tel. 071/311-17-61 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm. inst. gaz., 
czerwony, zabudowany, 2-osobowy, RO, - 7.700 zł. Nysa, 
tel. 077/431-04-99 do g. 15,439-64-97 po g. 16 
POLONEZ TRUCK. 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
zabudowany, dł. 2 m, 2-osobowy, alum. burty, insL gazowa, 
RO Blaupunkt, stan b. dobry, • 7.200 zł. Nysa, tel. 
077/433-09-20
POLONEZ TRUCK, 1995 r.. 1600 ccm, czerwony, najdłuż
szy model, skrzynia ład. plastikowa ♦ plandeka, stan dobry, 
- 5.000 zł. Oława. tel. 0501/29-18-69 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna 2-osobo
wy, hak, nowe opony, skrzynia ładunkowa dł. 2.5 m, faktura 
VAT, - 7.200 zł. Trzebnica, tel. 0601/84-67-79 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km. 1600 ccm brak ak
tualnego przeglądu, stan dobry, I właściciel, z  salonu, z kpi. 
dokumentacją, alum. burty i podłoga, nadbudowa zamknięta 
(długa), pojemnik nad kabiną, nowe opony, • 5.900 zi. Wro
cław, tel. 372-43-56 w godz. 9-16 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm instalacja gazowa,
5-osobowy, zabudowany, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-88-06
POLONEZ TRUCK. 1995 r., 83 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, zabudowa plastikowa, stan b. dobry, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-35-39,0605/37-15-57 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, in s i gazowa, alum. burty, nowe opony, hak, 
przystosowany do transportu okien, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-16-60,0608/45-90-51 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony, długość zabudowy 2.5 m, stan dobry, • 7.000 zł. 
Lubsko, tel. 0603/40-51-56
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, biały, insL gazowa, alum. burty, nadbudówka, 
hak, 2-osobowy, krótki, stan idealny, - 7.600 zł lub zamienię. 
Opole, tel. 0608/49-11-22
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, granatowy, stan dobry, I właściciel, książka serwisowa, 
dł. 2 m. zabudowany, - 7.000 zł ♦ VAT. Świdnica, tel. 
074/853-83-23 w godz. 10-18 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, zabudowany, dł. 2.5 m, przegląd, alu
miniowe burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r., 74 tys. km, 1600 ccm. wtrysk 
zabudowa aluminiowa, otwierana na 3 strony, nadbudowa 
na dach, stan idealny, alarm, • 8.000 zł. Sokolniki, gm. Ła
giewniki, tel. 071/393-96-52
. O  PO LONEZ TRU CK  LB, 1997 r., 89 tys. km izoter

ma, inst. gazowa, stan dobry, -15.000 zł. Jelen ia 
G ó ra , te l. 0608/39-78-86, 075/767-86-61 do 
godz. 13 01023631 

POLONEZ TRUCK, 1997 r., 70 tys. km, -1600 ccm, benzy
na, czerwony, 2-osobowy, zabudowany, aluminiowe burty, 
dł. 2 m, przegląd, stan b. dobry, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwony, 2-osobowy, aluminiowe burty, pełna 
zabudowa, bez wypadku, przegląd, stan b. dobry, • 7.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK. 1998 r., 16V, benzyna inst. gazowa, -
14.000 zł (brutto). Lubin, tel. 076/844-23-84, 844-36-64, 
842-60-98
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998/99 r., 38 tys.km, 1900 ccm, 
diesel, turkusowo-zielony, blokada skrzyni biegów, 4-drzwk>-
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wy, 5-osobowy, wspomaganie, I właściciel, kupiony w salo
nie, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 23.000 zł. V\tałbrzych, 
tel. 074/665-79-30,0603/46-47-42 
O  POLONEZ TRU CK  ROY, 1999 r., 20 tys. km, 1600 

ccm , zie lony, 5-osobowy, 4-drzwiowy, skrzynia 
alum iniowa, zabudowany, immobilizer, p iln ie, •
22.500 z ł (do uzgodn ien ia). D zie rżon iów , tel. 
074/64-56-67 01021491

POLONEZ TRUCK, 1999 r., 1600 ccm. wtrysk, zielony, kli
matyzacja, nowa instalacja gazowa, alarm, wspomaganie 
kierownicy, stan idealny, • 20.000 zł. Opole, tel. 
077/433-65-56,0502/38-55-36 
POLONEZ TRUCK PLUS, 2000 r.. 28 tys. km. 1600 ccm. 
granatowy, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, alum. bur
ty, 2-drzwiowy, serwisowany, - 19.000 zł lub zamienię na 
osobowy, (możl. wyst. fakt. VAT). Głogów, teł. 076/833-3&-73, 
0604/08-46-13
PRAGA V3S, 1980 r., 7412 ccm, zielony, przystosowany do 
przewozu dłużycy, wciągarka linowa, w ciągłej eksploatacji,
- 3.800 zł. Domaszków, gm. Międzylesie, tel. 0603/94-15-20 
RENAULT 310,1984 r.. 12000 ccm, biały, ciągnik siodłowy, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 8.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-33-40 lub, 0502/64-31-34 
RENAULT 350 R. 1990 r.. 480 tys. km. 12000 ccm. biały, 
kabina podwyższona, na poduszkach, elektr. otwierane szy
by, webasto, - 22.000 zł + VAT, możliwość zamiany. Dziado
wa Kłoda. tel. 062/785-91-19.0606/18-59-40 
RENAULT 365,1987 r.. turbo D. 365 kM. biały, ciągnik sio
dłowy Retarder, blokada mostu, el. otw. szyby, opony w do
brym stanie, aktualny przegląd, stan techn. b. dobry, pilne. -
18.000 zł. Legnica, tel. 076/721-77-41.0605/44-38-43 . _ 
RENAULT 4.1980 r.. 165 tys. km. 1100 ccm. benzyna, żół
ty, stan techn. i wizualny dobry, - 2.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-13-71 .
RENAULT EXPRESS, 1988 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 2-oso- 
bowy + 900 kg, szyberdach, oszklony częściowo, stan do
bry, - 7.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 373-74-92, 
0602/73-86-22
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 48 tys, km. 1200 ccm, benzy
na, niebieski, ścianka grodziowa, oszklony w całości, 5-oso
bowy, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflekto
ry, kupiony w salonie, serwisowany, • 28.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-83-48,071/789-97-75 
RENAULT MAJOR, 1990 r.. 990 tys. km. 12000 ccm. czer
wony, ciągnik siodłowy, 380 KM, hydraulika do wywrotu, po
duszki, blokada mostu, retarder, nowe opony, nowe amorty
zatory, akumulatory, skrzynia B-18, stan b. dobry, • 31.000 
zł. Prochowice, tel. 076/858-51-80,0605/42-15-54 
RENAULT MAJOR R380, 1992 r., 12000 ccm. czerwony, 
pełne ospoilerowanie, na 4 poduszkach, nowe webasto, 2 
łóżka, serwisowany, nowe amortyzatory + naczepa 3-osiwa 
firmy Śrem, po kapitalnym remoncie podwozia, nowe opony, 
odkryta skrzynia, burty wys. 120 cm, • 55.000 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-00-57,0603/85-23-62 
RENAULT MASTER, 1996 r.r 84 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, furgon, plandeka o wym. 3.8x2.2 m, maks. wysoki, 
maks. długi, wspomaganie, • 30.000 zł lub zamiana na busa 
(chłodnie) do 2 ton ładowności. Janków Przygodzki, tel. 
062/738-24-20,0606/63-11-70 ‘
RENAULT MASTER. 1998 r.. 57 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wysoki, podwyższany, 7-osobowy, wspomaganie, -
46.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tei. 062/735-27-09 
RENAULT MASTER, 1999 r.. 96 tys. km. 2800 ccm. TDi. 
biały, podwójna kabina + skrzynia ład. o wym. 3x2.05 m, 
aluminiowe burty, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, - 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT RAPID, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
niebieski, 5-osobowy lub 2-osobowy + 500 kg ład., oszklony, 
uchylny dach, hak, RM, ekonomiczny, stan b. dobry, - 7.500 
zł lub zamienię na osobowy, w tej cenie. Złotoryja, tel. 
076/878-47-18.0604/15-72-80 
RENAULT RAPID, 1991 r., 1400 ccm, srebrny metalic, stan 
dobry, nowe sprzęgło i docisk, 5-osobowy, białe tablice, •
3.000 zł. Legnica, tel. 0604/22-07-85
RENAULT RAPID, 1993 r., 45 tys. km. 1100 ccm. benzyna, 
granatowy, blaszak, I właściciel w kraju, oszczędny, stan b. 
dobry, - 12.500 zł. P ieńsk, woj. je leniogórskie, tel. 
0601/75-38-90,0604/39-51-39 
RENAULT RAPID, 1994 r., 1600 ćcm, diesel, biały, blaszak.
2-osobowy + 500 kg, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
ekonomiczny w eksploatacji, uchylna klapa w tylnej części 
dachu, -12.500 zł. Lubin, tel. 076/844-73-03 
RENAULT RAPID, 1994 r.. 86 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
biały, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, 
uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, •
13.800 zł lub zamiana. Turek, tel. 063/279-93-46 w 
godz. 8-18,0600/32-11-44
RENAULT TRAFIĆ, 1982 r.. 2100 ccm. diesel, biały, niski, 
krótki, zaniedbany, - 4.300 zł. Legnica, tel. 076/856-33-40 
lub, 0502/64-31-34
RENAULT TRAFIĆ, 1984 r.. 2100 ccm. diesel krótki, niski, 
oszklony, 3 osoby + ładunek, nowe sprzęgło, po remoncie 
skrzyni biegów, radioodtwarzacz, zadbany, stan dobry, • 4.900 
zł. Wrocław, tel. 071/345-56-37 po godz. 16 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r.. 150 tys. km. 1700 ccm, benzy
na, beżowy, 3-osobowy, 5-biegowy, blaszak przystosowany 
do przewozu żywności, RO Philips, stan b. dobry, na białych 
tablicach -1.600 DEM lub 3.000 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
RENAULT TRAFIĆ, 1990/97 r., 1700 ccm, benzyna, niebie
ski, składak, instalacja gazowa, oszklony, krótki, niski, spraw
ny technicznie, nie wymaga napraw, drugi śilnik + dużo czę
ści w cenie, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm, diesel, biały, przed
łużony, podwyższony, -11.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-72-15 
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, niski, przedłużony, stan silnika i blacharki do
bry, do remontu skrzyni b., w ciągłej eksploatacji, sprowa
dzony w całości, - 10.800 zł. ., gm. Lądek Zdr., tel. 
074/814-67-87
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r.. 155 tys. kmr2500 ccm, diesel, 
biały, wysoki, oszklony, kompl. dokumentacja, zadbany, stan 
b. dobry, • 15.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-52-60 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r.. 134 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, zadbany, alarm, 3-osobowy lub 9-osobowy, kompletna 
dokumentacja, • 13.500 zł możliwe raty lub zamiana. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-85-12,0605/05-93-55 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 132 tys. km. 2100 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry,- oszklony, 8-osobowy, fotele lotnicze, 
nowe opony, RM, oryg. lakier, atrakc. wygląd, serwisowany, 
bez korozji, - 18.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-41 -54 
po godz. 17.782-32-15
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, alarm * pilot, 3-osobowy • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-75-86
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, podwyższony lub 3-osobowy, stan b. dobry, -
20.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 113 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, niski, stan b. dobry, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-53-75
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 106 tys. km, 2100 ccm. diesel, 
czerwony, oszklony, 9-osobowy, opony b. dobre, wspoma
ganie kierownicy, regulowane światła, radio, pilot, zadbany, 
stan techn. b. dobry, • 22.900 zł. Wrocław, tel. 0606/14-41-65 
RENAULT TRAFIĆ, 1995/96 r., 110 tys. km, 2100 ccm, die
sel, biały, krótki, niski, ścianka działowa, otwierany dach, 
zadbany, kompletna dokumentacja, 1.5 roku w kraju, nowy 
model, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0607/15-81-65 
O  RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 2100 ccm, diese l bla

szak, kupiony w salon ie , - 18.900 zł lub zamie

n ię . Żary , u l. O k rze i 9. te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87018991

RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 57 tyś. km, 2500 ccm. diesel, 
zielony metalic, oraz Opel Arena, 2 osoby ♦ 1 tona, silnik 
łveco, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow. kierowcy, 
centralny zamek, zadbany, stan idealny, - 39.500 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-73-63 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1999 r.. 27 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie, poduszka pow., po remoncie bla
charki, do malowania 3 elementy, - 27.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-93-44.735-37-61.0501/52-60-14 
ROBUR FURGON, 1983 r. stan dobry, -1.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-33-47
ROBUR, 1985 r., SW-266 kontener, nowe opony, - 2.500 zł. 
Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
ROBUR, 1986 r. kontener, bez przeglądu, • 1.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-38-60
ROBUR, 1986 r., diesel izoterma, po remoncie silnika i ha
mulców, nowe filtry, opony - stan dobry, nowe tablice i do
wód. zadbany. - 2.550 zł. Wałbrzych, tel. 0601/81-32-12 
ROBUR, 1987 r., diesel dwa samochody, zarejestrowane, 
kolor zielony i niebieski, osobowe, sprawne, jeden na części 
+ 8 zapasowych opon • 1.000 i 2.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-67-25
ROBUR, 1987 r. silnik Leyland 4-cylindrowy, b. ekonomicz
ny, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na busa z dopłatą. 
Lubań ŚL, tel. 075/722-20-29,0601/08-52-51 
ROBUR, 1988 r., 50 tys. km, diesel stan dobry, • 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-47-35
ROBUR LD 3001,1989 r.. 1400 ccm, diesel, niebieski, -4.000
zł. .Wrocław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR LD 3001,1989 r.. 3927 ccm, niebieski, nadwozie
zamknięte, ład. 1.990 kg, • 3.500 zł. Złotoryja, tel.
076/878-26-11
ROBUR, Leyland wywrotka, zarejestrowany na 1.51, kabina
5-osobowa, po remoncie, - 6.500 zł. Lubaczów, tel. 
016/632-14-70 po godz. 22
SCANIA 142, 1984 r., niebieski metalic, ciągnik siodłowy, 
duża kabina, po remoncie silnika, na poduszkach, • 20.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-76-58 
SCANIA 143 H V8,1986 r., niebiesko-srebrny, silnik z 93 r.. 
skrzynia ładunkowa 13.51. podwójna podnoszona tylna oś, 
zaczep, spoiler, Intercooler, możl. montażu siodła, osuszacz 
pow., opony OK + przyczepa 11.51, sztywna, w ciągłej eks
ploatacji, - 55.000 zł. Leszno, tel. 065/535-05-05, 
0602/76-12-10
SCANIA 93,1989 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 250 KM, 
na poduszkach, kabina na poduszkach, centr. smarowanie, 
webasto, kabina sypialna, stan b. dobry, - 30.000 zł + VAT. 
Sobótka, tel. 071/316-27-25.0603/08-04-44 
SEAT FURA, 1983 r., 900 ccm, czerwony, ocynkowany, 5, 
oszklony, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, radio Sony. 
inst. gazowa, garażowany, stan b. dobry, - 4.200 zł. Wro
cław. tel. 071/357-42-65 po godz. 18.0602/22-01-41 
SEAT INCA, 1998 r.. 25 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, 2 poduszki pow., 5-osobowy, hak, garażowany, 
wspomaganie, - 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-20-49 
SEAT TERRA, 1990 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
na białych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
SEAT TERRA, 1993 r., 70 tys. km, 900 ccm. benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, 5-biegowy, - 7.800 zł lub zamienię, 
możl. raty. Prusice, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
SKODA FAVORIT PICK-UP,1993 r.. benzyna inst. gazowa, 
stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0600/33-50-84 f  
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, granatowy, • 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, <997 r„ 86 tys. km, 1300 ccm 
immobilizer, RO * RDS, • 17.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-47-22,0501/96-03-52 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r.. -17.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA FEUCIA PICK-UP. 1998 r.. 60 tys. km, • 15.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0601/18-13-97 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1998/99 r., 55 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, biała nadstawka nad kabiną, 2 dodatkowe koła 
zapasowe, pokrowce, garażowany, serwisowany, RM<, stan 
techn. bardzo dobry, faktura VAT, tylne szyby przyciemnia
ne, • 24.000-zL Niemcza, tel. 074/837-65-97 do godz* 16, 
0608/27-53-66
SKODA LIAZ, 1976 r. ciągnik siodłowy, - 5.000 zł. Głogów, 
teł. 076/837-10-95
SKODA LIAZ MTV-5,1980 r., 11940 ccm, siwy, skrzynia 2.5 
x 6 m, - 4.700 zł. Otyń. tel. 068/355-04-50 
SKODA LIAZ MTS-24.1987 r.. 35 tys. km. 1194 ccm. nie
bieski, 3-stronny wywrót, półbiegi, po remoncie silnika i pod
zespołów, stan opon dobry, aktualny przegląd, ład. 10 t, -
12.000 zł. ścinawka Dolna, tel. 074/871-51-78 
STAR 1142,1989 r.. 240 tys. km plandeka, ład. 6 .31, prze
gląd do 12.2001 r, - 24.500 zł. Głuchołazy, tel. 0604/52-75-12 
STAR 1142,1994/95 r., 100 tys. km, czerwony, oryg. lakier, 
stan opon b. dobry, stan idealny, alum. burty, do przewozu 
żywca, - 35.000 zł. Leszno, tel. 065/520-36-60, 
0601/74-38-19
STAR 1142 L, 1997 r., kolor wiśniowy, winda samowyładow
cza - 49.000 zł lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 
0600/30-52-85
STAR 200,1975 r., 682 tys. km, 1200 ccm, diesel, zielony, 
furgon, stan dobry, przegląd do 29.10.2001 r., wspomaga
nie, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-92-06 
STAR 200 3W, 1975/92 r., 80 tys. km. SW-400. żółty, wy
wrotka, nie składany, wszystkie części z  1992 r., stan ideal
ny, gotowy do pracy + dużo cennych części, wszystko opła
cone, -12.000 zł lub zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 
0502/36-14-12
STAR 200,1976 r. wys. 2.5 m, nowe opony i akumulator, po 
remoncie silnika, hydroklapa aluminiowa, - 8.000 zł. Borów, 
tel. 071/393-34-09 wieczorem 
STAR 200 3W, 1976 r., 6842 ccm, SW-400, niebieski, stan 
tech. b. dobry, zarejestrowany, ważny przegląd, • 6.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-33-71,0605/21-59-25 
STAR 200,1978 r„ SW-400, bordowy, wymieniona kabina, 
zarejestrowany, techn. sprawny, wywrotka na 3 strony, do
bre opony, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-08-08 
STAR 200,1978 r. skrzyniowy, wywrotka 3-stronna, wym. 
460 x 230 x 70 cm, solidna skrzynia, zadbany, mało eksplo
atowany, stan b. dobry, - 5.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-55
STAR 200, 1978 r. wywrotka, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
351-08-87
STAR 200,1978/99 r., czerwony, chłodnia, odnowiony w 1999 
r.. kabina nowego typu, nowe opony, akumulatory, pompa 
hamulc., po remoncie kapitalnym silnika, przegląd ważny do
07.2001 r., stan dobry, - 5.800 zł. Gostków, tel. 074/880-45-33 
STAR 200,1979 r. wywrotka, stan b. dobry, - 4.800 zł. Le
gnica, tel. 076/854-39-71
STAR 200,1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zielono-niebieski. 
kabina nowego typu, wspomaganie, tachograf, długa skrzy
nia 10 Euro + przyczepa HL 6102,88 r., ład. 6 1, po odbudo
wie w 2000 r., podłoga, instalacja elektr., oplandekowany, 
wys. 230 cm, nowa podłoga, nie eksploatowany w ciężkich 
warunkach, -17.500 zł., tel. 0604/64-86-43 
STAR 200, 1982 r.. 6842 ccm, zielony, po remoncie, wy
wrotka 3-stronna, w ciągłej eksploatacji, oplandekowany, 
skrzynia ład. o wym. 2.5x5.0x2.0 m, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-07-58
STAR 200 C, 1982 r., 6842 ccm, czerwony, ciągnik siodło
wy, nowe akumulatory i ogumienie + naczepa Osiny D-11, 
meblowa, 1982 r, - 11.000 zł. O lszyna Lubańska, tel. 
075/721-22-17

STAR 200,1983 r„ czerwony, oplandekowany, wspomaga
nie, kabina z 1986 roku, - 8.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-72-52 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, 6 
ton, po remoncie kapitalnym w 99 r. (silnika, skrzyni biegów, 
mostu, przodu), druga kabina z 89 r., b. dobre opony, nowe 
akumulatory, w ciągłej eksploatacji - 6000 zł, + przyczepa 
D-633, 6 ton, b. dobre opony, w eksploatacji • 3000 zł. Mi
licz, tel. 0607/23-61-09
STAR 200,1984 r. chłodnia, • 9.500 zł lub zamienię na mniej
szy, ład. ok. 2 ,51. Brzeg, tel. 077/411-22-60.0604/13-52-63 
STAR 200,1984 r., 105 tys. km HDS, w ciągłej eksploatacji,
- 9.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-2043
STAR 200, 1985 r. izoterma, stan dobry, • 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
STAR 200,1986 r., biały, stan idealny, wspomaganie, izo
terma, opony 10% zużyte, ważny przegląd, w ciągłej eks
ploatacji, - 7.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-16 po 
godz. 16
STAR 200,1986 r. kabina nowego typu, przegląd do 08.2001 
r., w ciągłej eksploatacji, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-32-06,0604/34-22-81 
STAR 200,1986 r„ 200 tys. km, 5800 ccm, diesel, zielony, 
izoterma, otwierany z 3 stron, stan dobry, • 7.000 zł. Wro
cław, tel. 361-18-87
STAR 200,1987 r. kabina nowego typu, wspomaganie, stan 
dobry, - 9.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-91-56 
STAR 200 C, 1987 r. z naczepą, po remoncie silnika, • 15.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200 A, 1987 r., 7 tys. km przebieg rzeczywisty, plan
deka, owiewka, tachograf, wspomaganie kier., nowa kabina, 
-17.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
STAR 200,1987 r., SW-400, zielony, kabina nowego typu 
na trzy wycieraczki, wspomaganie, nowe opony, tachograf, 
dodatkowo hydraulika do wywrotu łącznie z kiprem, • 9.000 
zł lub zamienię na osobowy, możliwa dopłata. Bogatynia, tel. 
075/773-83-08,0607/10-65-49 
STAR 200,1987 r., 15 tys. km, zielony, oryg. spoiler, izoter
ma, legalizacja tachometrgrafu, przegląd do 04.2002 r., do
brze utrzymany ♦ przyczepa, po kapit. remoncie + części 
(nowe), - 15.000 zł lub zamienię na osobowy, w tej cenie. 
Legnica, tel. 076/722-97-28.0601/79-95-31 
STAR 200 3W, 1988 r. nowy typ kabiny, wspomaganie, stan 
opon b. dobry, techn. sprawny, - 13.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Wałbrzych, tel. 074/665-88-49,074/847-76-83 
STAR 200,1988 r.. 129 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwo
ny, izoterma, wspomaganie kierownicy, tachograf, po remon
cie, dużo Części nowych, w ciągłej eksploatacji, - 8.900 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po godz. 16, 
0502/60-89-44
STAR 200,1989 r. 3-stronny wywrót, nowe akumulatory (gwa
rancja), dobre opony, siłownik po regeneracji, stan dobry -
13.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0605/25-59-49
STAR 200 3W, 1989 r., 160 tys. km. 6842 ccm. S-359. zielo
ny, wspomaganie, kabina nowego typu, wywrotka 3-stron
na, tachograf fabr., techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, •
13.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-62
STAR 200,1989 r. wywrotka, wspomaganie kier, - 9.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-1047 
STAR 200,1989 r., szary, izoterma, wspomaganie, -10.000 
zł. Zaręba k. Lubania, tel. 075/722-61-34 
STAR 200,1989 r., 70 tys. km chłodnia, stan dobry, -11.000 
zł lub samą chłodnię. Ziębice, tel. 0604/99-54-30 
STAR 200, 1990 r., 130 tys. km wspomaganie kier., nowe 

-opony, I właściciel, -19.000 zł. Prusice, tel. 071/316-62-00, 
0601/52-62-00
STAR 200 A, 1991 r., 90 tys. km, 6842 ccm, biały, skrzynio
wy, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, jeździł bez przy
czepy, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0603/69-03-82 
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r., 6842 ccm, zielony, wspoma
ganie, tachograf, skrzynia ład. o wym. 5.65 x 2.20 m, dzielo
ne burty, stan dobry, - 6.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-6042 
po godz.19
STAR 200,1994 r. skrzynia ładunkowa 5.45, nowe opony, -
15.000 zł. Janowice, tel. 076/887-87-24
STAR 244,1977 r., 60 tys. km, 6800 ccm, diesel, zielony, 
dźwig HDS 1.5 t, po remoncie, dużo nowych części, stan 
techn. b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-20-68 
STAR 244,198&c*$iąsał przystosowany do przewozu drew
na stosowego, nowe opony tylne, • 13.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/811-36-34,811-02-53 
STAR 244 A, 1988 r., 6842 ccm, czerwony, zarejestrowany, 
techn. sprawny, - 9.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-71, 
0605/21-59-25
STAR 244,1988 r. stan b. dobry, z dźwigiem do załadunku 
drewna, -, 23.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-21-28 
STAR 266 A, 1976 r.. 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, dłu
życa do drewna, zestaw auto + przyczepa do przewozu drew
na, eksploatowany na nizinach, w ciągłej eksploatacji • 17.000 
zł lub zamienię na pojazd asenizacyjny. Wrocław, tel.
342-21-28.352-41-78
STAR 266,1979 r., 6842 ccm, zielony, stan dobry + przy
czepa do przewozu drewna dłużycowego, po remoncie silni
ka, - 15.000 zł. Ruda Sułowska, woj. wrocławskie, tei. 
090/45-54-08,0602/72-39-32
STAR 266,1980 r., 40 tys. km kupiony od wojska, -13.000 
zł. Brąszewice, tel. 043/821-15-05.0608/85-31-00 
STAR 266,1987 r., 15 tys. km warsztatowy, bez remontu, 
stan idealny, -18.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
STAR 266,1989 r., kolor khaki, po remoncie silnika, żeliwny 
blok, do przewozu dłużycy leśnej, kpi. z przyczepą, stan do
bry, • 22.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-16 
STAR 28,1974 r. po remoncie kapitalnym, nowe opony, stan 
b. dobry - 6.2Ó0 zł. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28,1975 r„ diesel techn. sprawny, nowy akumulator 
(gwarancja), nowe opony. • 3.000 zł. Wrocław, tel*. 
071/367-12-37 j
STAR 28 A, 1976 r., 23 tys. km, 6230 ccm, biały, silnik Ley
land (po kapitalnym remoncie), ogumienie nowe, skrzynio
wy, oplandekowany, nowe hamulce, pompa, serwo, zareje
strowany, sprawny, uregulowane opłaty, - 7.000 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-18-54
STAR 28.1977 r., SW-400, biały, oplandekowany, stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Lubjn, tel. 076/844-9243 
STAR 28,1978 r., 58 tys. km, silnik Leyland, zielony, skrzy
niowy, oplandekowany, stan opon dobry, zarejestrowany, w 
ciągłej eksploatacji, stan techniczny b. dobry, - 4.300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/38-54-24
STAR 28,1981 r. po remoncie kapitalnym, długa skrzynia, 
wywrót, - 6.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93.-78 po godz. 20 
STAR 28,1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, -15.000 
zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 28,6300 ccm, SW400, niebieski, skrzyniowy, silnik i 
skrzynia biegów SW400, podzespoły Stara 28, opony stan 
dobry, przegląd do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, dużo 
części, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-44-63 
STAR 29,1974 r., diesel, zielony, skrzyniowy, zarejestrowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 1.500 zł. M iłocice, tel. 
071/318-64-26 do godz.15
STAR 29,1977 r., SW-400 most do Stara 200, stan b. do
bry, faktura VAT, * 5.000 zł. Obora, tel. 076/842-75-91, 
0607/34-18-66
STAR 29 3W, 1982 r., SW400, zielono-szary, 3-stronny 
wywrót, długa skrzynia ład., wspomaganie, techn. sprawny 
+ części zamienne, nowe wtryski i pompa, - 4.500 zł lub za
mienię na osobowy, z  dopłatą. Zaręba, gm. Siekierczyn, tel. 
0607/51-93-03
STAR 660,1978/99 r., SW 400, kolor groszkowy, stan tech
niczny b. dobry, po remoncie, drugi samochód w częściach,
- 5.500 zł. Kołaczów, tel. 074/83149-86,0605/66-23-75

STAR 660,1981/97 r., SW-400 skrzynia biegów Stara 200, 
przystosowany do wywozu drewna stosowego, aktualny prze
gląd, • 4.500 zł. Dłużec, lei. 075/784-22-53 
STAR 660, benzyna, żółty, w ciągłej eksploatacji, bez prze
glądu, ład. 6.3't, stan dobry + dodatkowe przęsło wysięgni
ka. - 3.800 zł. Kłodzko, tel. 0601/71-98-11 
STAR 742,1994 r., turbo D, biały, kontener - 28.000 zł. Dłu
gołęka. tel. 071/315-26-46 po godz. 16. 315-27-35 w 
godz. 9-16
STAR 742 L, 1995 r., czerwony, nowa plandeka, nowe aku
mulatory, wym. 550x245x220 cm, na 13 europalet, atrakcyj
ny wygląd, • 31.800 zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, 4360 ccm, Andoria, niebie
ski, skrzyniowy, krótki, hak, serwisowany, stan idealny, •
30.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-96-68
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel, Andoria, biały, kon
tener, izoterma, 5,5x2,2x2,0 m, winda samozaładowcza, ład. 
2900 kg, serwisowany, kompletna dokumentacja, bez wy
padku, stan b. dobry, - 49.000 zł. Wrocław, tęl. 071/3554345 
STEYR1490 3W, 1975 r. po remoncie, przegląd do 09.2001 
r, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
SUBARU LIBERO, 1985 r., 700 ccm MINIBUS, - 4.000 zł. 
Kolsko, tel. 068/3524549
TARPAN, 1983 r., 30 tys. km, 1500 ccm, zielony, techn. 
sprawny, 6-osobowy, plastikowa nadbudowa, -1.100 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-00-26
TARPAN, 1983 r„ 35 tys. km stan dobry, rtiało sezonowy, 
oryg. przebieg, - 1.900 zł. Żagań, tel. 068/478-35-13 
TARPAN, 1986 r., 65 tys. km, niebieski, skrzynia ładunkowa 
Żuka, 3-osobowy, stan dobry, - 1.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35:21 .
TARPAN 239,1987 r.. 2502 ccm, Perkins, czerwony, 3-oso- 
bowy, nowe opony, i boczne burty, druga kabina (do wymia
ny), aktualny przegląd, - 2.500 zł. Plawriica, gm? Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-01-37
TARPAN, 1987 r.. 25 tys. km, 2150 ccm, benzyna, groszko
wy, stan dobry, zarejestrowany, ubezpieczony, 6 miejsc + 
tona ładunku, dobre opony i akumulator, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/855-07-10, 
0503/34-19-84 1
TARPAN, 1988 r.. 93 tys. km, 2120 ccm, benzyna, zielony, 
garażowany, zadbany, stan b. dobry, 6-osobowy, z nadbu
dówką plastikową, - 700 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/34-5643,074/744-33-88 
TARPAN 239 D, 1989 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, stan 
idealny, - 4.200 zł. Wieluń, tel. 043/843-17-01.
TARPAN 237 RS, 1990/91 r., 10 tys. km, 2120 ccm, zielony, 
kabina 3-osobowa, po remoncie silnika, po remoncie bla
charki, podzespołów, skrzyniowy, oplandekowany, stan b. 
dobry, • 2.500 zł lub zamienię na osobowy. Trzebnica, tel. 
071/312-33-10
TATRA 148,1980 r., niebieski, 3-stronna wywrotka, spraw
na, półbiegi, w ciągłej eksploatacji, brak aktualnego przeglą
du, -10.000 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-04-79 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodło
wy, hydraulika, na balonach, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
woj. wałbrzyskie, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815 S3 ,1991 r. wywrotka, • 57.000 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 0602/30-50-52
TATRA 815 S 3 ,1992 r. ABS, - 50.000 zł + VAT od faktury. 
Bolesławiec, tel. 075/736-61-20,0604/18-64-93 
TATRA 815 S3 ,1992 r. wywrotka. - 66.000 zł. Wądroże Wiel
kie. tel. 0602/30-50-52
TATRA 815,1992 r., diesel, ciemnoczerwony, wywrotka S3, 
na kołach .balonowych*, przyczepa samowyładowcza, •
60.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/64-23-92,0607/5147-26 
TATRA 815, 1992 r.. czerwony, wywrotka, stan b. dobry, 
odstąpię lasing, • 28.000 zł + pozostałe 10 rat. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 077/48247-07,0605/25-59-60
TATRA 815,1992 r.. diesel wywrotka 3-stronna, na balono
wych kołach, stan dobry * przyczepa samowyładowcza, -
65.000 zł. Lubań, tel. 075/721-21-78,0601/64-23-92 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zl + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11
TATRA 815, 1994 r. wywrót na 3 strony, 3-osiowy, 6 x 6 ,  
Euro II, 8 cylindrów. - 95.000 zł + VAT.., tel. 0502/57-17-54 
TOYOTA F, 1987 r., 127 tys. km, 1984 ccm. benzyna, złoty 
metalic, model GS R2, ład. 1100 kg, 8-osobowy, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-7344
O  KUPIĘ SAMOCHODY wyposażone w s iln ik i ben

zynowe: Toyota Hiace, Liteace, Dyna, M itsubish i 
L300, N issan Vanette, roczn iki od 1989 r., Merce
des 123 200-230, roczn iki od 1984 r. oraz samo
chody osobowe prod. japońskiej, wyprodukowa
ne do roku 1987. Je len ia Góra, tel. 075/755-34-94, 
•0604/68-38-68 01023941

O  TOYOTA DYNA 150,1997 r., 68 tys. km, 2800 ccm, 
diese l ład. 1 ,9 1, kabina 3-osobowa, skrzyn ia ła
dunkowa aluminiowa, dł. 3,5 m, szer. 2,1 m, do
datkowo oryginalny kontener aluminiowy, izoter
ma, dł. 3,2 m, szer. 2,0 m, wys. 1,7 m, hak, b liź
n iacze koła, el. reg. reflektory, szyby, domyka- 
cze szyb, centralny z am ek , alarm, immobilizer, 
radio z CD, kompletna dok., książka, serw isowa, 
kupiony w, Po lsce  - 50.000 zł, tel. 074/816-90-99, 
0603/86-83-63 03002531

TOYOTA HILUX, 1995 r., 95 tys. km, 3000 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 4x4, automatic, el. otw. szyby, katalizator, 
klimatyzacja, alarm, 5-osobowy, wspomaganie kier., spro
wadzony w całości, kompletna dokumentacja, atrakcyjny 
wygląd, - 52.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 34944-12 w 
godz. 9-17,352-07-93
TOYOTA LITEACE, 1989 r., 214 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski metalic, oszklony w 2/3, 2 osoby + 800 kg lub 5 
osób i 600 kg, pełna tapicerka, alarm, RO, - 12.000 zł lub 
zamienię na osobowy do 5.000 zł. Legnica, tel. 0502/09-83-66 
UAZ469,1980 r., 2000 ccm, diesel, kolor wojskowy, pokro
wiec na koło zapasowe, po remoncie kapitalnym blacharki, 
nowy lakier, silnik Mercedesa, stan b.dobry, nowy akumula
tor, ogumienie, nowa plandeka, wysokie siedzenia, - 9.000 
zł. Nowa Wieś Grodziska, tel. 076/877-56-77 
URAL 348,1980 r., 5 tys. km, 6200 ccm, benzyna, zielony, z 
lebiodką, możliwość przystosowania do wywozu drewna z 
lasu lub pomocy drogowej do poj. ciężarowych, b. mały prze
bieg, napęd na 3 osie + blokady, nowe opony, • 11.000 zł. 
Stare Bogaczowice, tel. 074/845-24-14 
VOLVO F12 360,1988 r. nowe opony i hydraulika, w kraju 
od 6 miesięcy ;+ naczepa wywrotka, alum. burty, 3-osiowa, 
wywrót do tyłu, na resorach parabolicznych, zarej. na 281, -
60.000 zł. Wrocław, tel. 789-14-00,0601/75-15-31 
VOLVO F12 360, 1992 r., biały, ciągnik siodłowy, stan b. 
dobry, nowe ogumienie, pełne wyposaż, hydrauliczne, -
51.000 zł + VAT. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
VOLVO F 6 ,1987 r., 9600 ccm, turbo, biały, skrzyniowy, ład. 
8 t, tachograf, • 20.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-66, 
0601/79-78-89
VOLVO F609 ,1984 r., 6000 ccm, niebieski, oplandekowa
ny, skrzynia dł. 6 m, ład. 5 1, hydrauliczna winda, 5-biegowy, 
wspomaganie kier., RO, stan b. dobry, - 14.500 zł. Ochla, 

. tel. 0600/38-58-99,068/321-10-02 
VOLVO FH12, 1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, klimatyzacja, Webasto, elektryka, stan b. dobry, •
75.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
VOLVO FH12,1997 r., biały, hakowiec, 6x2, klimatyzacja, 
oś bliźniacza podnoszona, z przyczepą, duże kontenery, •
19.500 zł. Wrocław, tel. 343-08-81 i 0601/71-65-17 
VOLVO FH12,1999 r., 400 tys. km, biały, ciągnik siodłowy +

naczepa, dł. 13.60 m, w leasingu 50 %, koncesja na wszyst
kie kraje, - 240.000 zł. Opole, tel. 077/452-60-16 po godz. 18 
VOLVO FL618 ,1995 r.. silnik TD63ES. 210 KM, kontener 
ALUVAN, winda załadowcza, kabina sypialna, webasto, ABS, 
kupiony w salonie, serwisowany, - 85.000 zł + VAT oraz przy
czepa Tandem, 1998 r., - 42.000 zł + VAT. PHU "Efekt", tel. 
076/842-61-02,0601/44-96-78 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0218 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW BUS, 1973 r. .ogórek", • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-73-25
VW BUS, 1977 r., 1600 ccm stan dobry, • 1.200 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-02-82
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .ogórek". 8 
miejsc, ważny przegląd, ,na chodzie", - 1.500 zł lub zamie
nię na sprzęt audio samochodowy. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-97,0605/07-02-21 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm .ogórek", - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/326-05-76,0502/05-14-92 
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm .ogórek", przegląd do 04.2002 
r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-53-50 
VW CADDY SDI, 1996 r., 1900 ccm, srebrny metalic, bliź
niacze koła, sprowadzony w całości, wspomaganie, immobi- 
lizer, poduszka pow., I właściciel, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/82-22-20
VW CADDY SDI, 1996 r., 1900 ccm, srebrny metalic, kom
pletna dokumentacja, sprowadzony w całości, wspomaga
nie, immobilizer, pod. powietrzna, I właściciel, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/82-22-20
VW CADDY, 1997 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, - 20.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-34-27 
VW LT 28,1979 r., 2700 ccm, diesel ważny przegląd, • 4.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/782-9642 
VW LT 28,1988 r. podwyższony; przedłużony, po remoncie , 
silnika, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-34-96 
VW LT 28,1990 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
blaszak, RM, po remoncie kapitalnym silnika, stan b. dobry, 
zadbany, II właściciel w Polsce, oryginalny przebieg, • 18.500 
zł. Kalisz, tel. 062/753-6442
VW LT 28' 1991 r.r2400 ccm, benzyna, biały, blaszak, wy
soki, długi, na białych tablicach - 2.400 DEM. Żary, tel. 
068/375-74-48
VW LT 28,1991 2400 ccm, benzyna, biały, blaszak, wy
soki, długi, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.400 zł. 
Żary, tel. 068/375-7448
VW LT 28 MAXI, 1992 r., 164 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kość słoniowa, stan b. dobry, wspomaganie, hak, kompletna 
dokumentacja, 3 miejsca w kabinie, reguł, reflektory, • 20.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-09-32
O  VW  LT 28,1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm , turbo 

D, biały, długi, wysoki, stan techn. b. dobry, zde
rzak i i atrapa nowego typu, RO  + g ło śn ik i w 
drzw iach, hak, wspomaganie kier., 5-biegowy, II 
w łaścic ie l w Polsce, - 19.750 zł lub zam ienię na 
VW  Transportera. Wrocław, tel. 071/328-88-13, 
0605/34-61-20 02020261

VW LT 28,1993 r., 2400 ccm, TD, żółty, intercooler, wspo
maganie kier., nowe paski rozrządu, I właściciel w kraju, •
20.000 zł. Zawadzkie, tel. 077/464-81-78 po godz. 18
VW LT 28.1994 r.. 2400 ccm 9-osobowy, nie rej. w kraju, -
24.000 zł, Nowogrodziec, tel. 075/731-70-46
VW LT 28 MAXI, 1994 rM 200 tys. km. 2400 ccm. turbo D, 
szary, wspomaganie, bez wypadku, stan dobry, - 26.000 zł + 
VAT. Syców, tel. 062/582-01-77,0601/70-9643 
O  VW LT 28,1995 r., 2400 ccm , turbo D 6-cylindro- 

wy, podwójna kabina ze skrzyn ią ład; 1000 kg ♦ 7 
osób, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan 
do b ry , - 27.000 z ł ♦  VAT. C h o jn ów , te l. 
0606/78-08-04 84013601

VW LT 28 SDI, 1998 r.. 45 tys. km, 2500 ccm, pomarańczo
wy, podwójna kabina, skrzynia, plandeka, stan techn. b. do
bry, b liźn iacze  koła, - 52.000 zł. Prochowice, tel. 
076/85841-58
VW LT 28, 1998 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, el. otw. szyby, klimatyzacja, wspomaganie kier., RO, 
centralny zamek, - 50.000 zł + VAT. Rydzyna, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/7647-27 i
VW LT 35 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie silnika (1.5 tys. km), dużo nowych części, blacharka 
do poprawek, zarejestrowany, opłacony, bliźniacze koła, 2 
osoby + 1500 kg, blaszak, • 8.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/2342-16
VW LT 35,1988 r.. 252 tys. km. 2400 ccm, diesel, żółto-czer- 
wony, podwyższony, przedłużony, hak, kabina 3-osobowa, 
w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 12.750 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-15-60 po godz. 18.0602/63-63-38 
VW LT 35, 1992 r., 190 tys. km. 2400 ccm. diesel, żółty, 
wywrotka, • 21.000 zł. Ostrów W ielkopolski, fel. 
062/736-04-09 wieczorem. 0605/14-29-23 
VW LT 35. 1997 r., 120 tys. km. 2500 ccm. TDI, zielony, 
blaszak, 3. ładowność 1.51, - 46.000 zł lub zamienię na oso
bowy. .. tel. 0608/27-01-38
VW LT 35 MAX, 1998 r.. - 62.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-31-69 po 20
VW LT 45 D, 1989 r., 190 tys. km. 2400 ccm, diesel, biały, 
blaszak, podwyższony, przedłużony, izoterma, 3-osobowy, 
hak, bliźniacze koła, łóżko, po wymianie silnika w 2000 r., 
ład. 2650 kg, na prawo jazdy kat. C, dużo nowych części, 
stan dobry, - 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/07-33-58,074/811-31-97 
O  VW  LT 50 PANORAMA, 1987 r., 170 tys. km, 2400 

ccm, diesel, kremowo-czamy, 20-osobowy, klima
tyzacja, webasto, nagłośnienie, siedzenia lotni
cze, szyby duże panoramiczne, ciemne, pneuma
tyczne drzwi, stan b. dobry, • 50.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/94-32-12, 0603/8448-77 84013541

VW LT 55.1995 r.. 180 tys. km, .2400 ccm, TD. czerwony, 
kontener z windą samozaładowczą, ładowność 3 1, bliźnia
cze koła, serwisowany, pełna dokumentacja, książka serwi
sowa, stan dobry, - 50.000 zł + VAT (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 071/359-31-00
VW TRANSPORTER. 1979 r., 8B tys. km. 1800 ccm. brązo
wy, po remoncie blacharki i silnika, halogeny, hak, RO, stan 
b. dobry, • 6.000 zł lub zamienię na tańszy. Głubczyce, tel. 
077/485-96-73.0604/67-56-79 
VW TRANSPORTER T2 ,1979 r., 1600 ccm, czerwony, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany na 3 osoby + 
900 kg, • 4.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/13-00-78 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, oszklony, do poprawek lakierniczych, do reguł, silnika, 
podłoga aluminiowa, stan techn. i silnika dobry, - 3.500 zł. 
Nysa, tel. 0602/29-59-20
VW TRANSPORTER T2, 1980 r., 1600 ccm. diesel, żółty, 
stan silnika idealny, stan blacharki dobry, RO, 6-osobowy, -
6.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-68.0600/17-70-09 
VW TRANSPORTER SKŁADAK. 1981 r., 2 tys. km, 1600 
ccm, biały, wspomaganie, alarm, radio, katalizator, - 21.000 
zł. Dzierżanów, tel. 062/725-39-97 po godz. 20, 
0604/31-59-67 .
VW TRANSPORTER. 1981 r.. 120 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna. biały, ład. 1100 kg, blaszak, stan dobry. • 5.200 zl. 
Kalisz, tel. 062/760-16-52
VW TRANSPORTER BUS; 1981 r.. 25 tys. km. 1600 ccm. 
turbo D. niebieski metalic, 9-osobowy, atrakc. wygląd, RM 
JVC + 4 głośniki, silnik z 1987 r.. ekonomiczny, po remoncie 
kapitalnym blacharki, srebrne dodatki, tapicerowany, stan b. 
dobry, • 10.300 zł. Bielawa, tel. 074/645-55-33.0608/02-16-13 
VW TRANSPORTER T2. BUS. 1981 r., 120 tys. km. 1900 
ccm, diesel, biały, stan dobry, 5-biegowy, hak, 5 miejsc +
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1.300 kg, stan opon b. dobry, nie wymaga remontu, ważny 
przegląd i opłaty, - 8.000 zł lub zamienię. Trzebnica,, tel. 
0600/19-88-10,0606/18-67-62
VW TRANSPORTER T 2 ,1981 r., 1600 ccm, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0502/99-05-22
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, diesel blaszak, 3 
osobowy, • 8.000 zł lub zamienię na osobowy lun Pick Up. 
Opole, tel. 077/457-72-64 po godz. 16 
VW TRANSPORTER T 2 ,1982 r., 1600 ccm, boxer, grana
towy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika, stan techn. i 
blacharki b. dobry, z kpi. dokumentacją, do sprowadzenia, -
4.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-31-62
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
zarejestrowany, sprowadzony w całości, kompletna dokumen
tacja, po remoncie zawieszenia, stan dobry, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/781-85-14,0606/16-73-15 
VW TRANSPORTER T 2 ,1982 r., 1600 ccm, diesel oszklo
ny, 9 miejsc siedzących, alarm, sprowadzony w całości, stan 
silnika b. dobry, stan blacharki dobry, - 9.100 zł lub zamie
nię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-77-50 po godz. 16 
VW TRANSPORTER T 3 ,1983 r., 1600 ccm, diesel, poma
rańczowy, w ciągłej eksploatacji, hak, kpi. siedzeń, oszklo
ny, ład. 1.11, stan b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na Forda 
Transita. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-00 po godz. 18 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 1900 ccm, benzyna, niebie
ski, chłodzony cieczą, inst. gazowa (poj. 1301), hak, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/17-31-41 
VW TRANSPORTER, 1985 r., 1600 ccm, diesel 3-osobowy, 
po wymianie dużo części, w ciągłej eksploatacji, nowy aku
mulator, stan b. dobry, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
VW TRANSPORTER T 3 ,1985 r., 225 tys. km. 1900 ccm, 
benzyna, wtrysk, niebieski, wspomaganie kier., klimatyza
cja, 7-osobowy, welurowa tapicerka, podłokietniki, pasy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ospoilerowany, halogeny, kołpaki, 
garażowany, zadbany, oznakowany, stan dobry, • 9.800 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-38-92,0600/31-90-33 
VW TRANSPORTER. 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, die
sel, popielaty, blaszak, stan b. dobry, - 7.700 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/356-42-28
VW TRANSPORTER, 1986 r„ 80 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
bordowy, blaszak, stan b. dobry, 3-osobowy, uniwersalny, -
9.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-52,392-25-29 
VW TRANSPORTER T 2 ,1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
oszklony, przystosowany do przewozu odzieży, -10.000 zł + 
VAT lub zam ienię. Wrocław, tel. 071/787-35-71,' 
0606/25-56-11
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1986/87 r., 1600 ccm. 
diesel, bordowy, oszklony, 8-osobowy, po remoncie kapital
nym silnika, tapicerowane wnętrze, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, • 15.800 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
VW TRANSPORTER BUS, 1987 r., 64 tys. km, 1600 ccm. 
turbo D, wiśniowy, 9-osobowy, szyberdach, hak, oszklony, 
alarm, po remoncie silnika, 5-biegowy, • 12.500 zł lub za
mienię na kombi, diesla. Legnica, tel. 076/855-23-64 
VW TRANSPORTER T4 ,1987 r., 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan b. dobry, zarejestrowany do 03.2002 r., 5-oso- 
bowy, ład. 400 kg, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 346-25-62,
327-92-93
VW TRANSPORTER T 2 ,1987 r., 1600 ccm, diesel, beżo
wy, nowe opony, hak, 8-osobowy, stan b. dobry, w kraju od 2 
tygodni, na białych tablicach • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/96-70-72
VW TRANSPORTER T2 ,1988 r., 1900 ccm, benzyna, biały, 
zarejestrowany na 8 osób, oszklony, inst. gazowa, przegląd 
do 04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, • 9.000 zł. Głogów, tel. 
0502/17-71-93
VW TRANSPORTER, 1988 r„ 219 tys. km, 1600 ccm, die
sel, zielony metalic, alarm, centralny zamek + pilot, nowe 
opony zimowe, nowy akumulator, hak, szerokie listwy, -
10.300 zł. Wrocław, tel. 352-73-66 po godz. 19
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1989 r.. 200 tys. km, 
2100 ccm, boxer, srebrny metalic, stan techn. b. dobry, RO, 
ABS, 4x4, na 8 osób, inst. gazowa na gwarancji, kpi. opon 
zimowych, alum. felgi 16” na 225, welurowa tapicerka, pod- 
łókietniki, - 17.500 zł. Polkowice, tel. 0501/55-62-86, 
0501/76-58-41
VW TRANSPORTER BUS, 1989 r., 153 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, piaskowy, skrzyniowy, inst. gazowa, po przeglą
dzie, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0603/59-73-03 .
VW TRANSPORTER T 2 ,1989 r., 162 tys. km, 1700‘ c S '  
diesel, niebieski, 5-osobowy, oszklony do połowy, na białych 
tablicach, stan b. dobry, • 6.000 zł. Przeczów, tel. 
0608/87-03-34
VW TRANSPORTER T4 ,1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zł. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, pomarańczowy, blaszak, klapa tylna z  szybą, 6-oso- 
bowy, 5-biegowy, białe kierunkowskazy, nowy akumulator, 
stan b. dobry, • 22.500 zł. Gniechowice, tel. 071/316-98-21, 
0601/89-27-09
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, pomarańczowy, blaszak, szyba w tylnej klapie, 6-oso- 
bowy, nowy akumulator (gwarancja), odcięcie zapłonu, nie 
składak, stan b. dobry, białe kierunkowskazy, 5-biegowy, •
22.500 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-98-21,0601/89-27-09
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r. alum. felgi, hak, oszklony, 
9-osobowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 26.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-17-45,0608/40-63-60 
VW TRANSPORTER. 1991 r„ 2100 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-biegowy, wspomaganie, fotele obrotowe, weba
sto, stolik, - 20.000 zł. Prusice, tel. 071/312-63-41, 
071/312-53-41
VW TRANSPORTER T4, 1991 f., 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, oszklony do połowy, 6-osobowy, bez wypadku, 
nie eksploatowany w kraju, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/24-13-73 *
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 r.. 150 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. 
dobry, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm. diesel 8-osobowy. 
alum. felgi, orurowany przód, radio, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry. - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83, 
0601/55-26-69
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1992 r., 220 tys. km. 
2400 ccm, diesel, błękitny, szyberdach el., el. reg. lusterka, 
el. reguł, reflektory, centralny zamek, alarm + pilot, 8 osobo
wy, halogeny, wspomaganie, I właściciel, - 31.000 zł. Oła
wa, tel. 0607/34-47-31
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel, biały. 9-oso
bowy, serwo, alarm, alum. felgi, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 0606/50-63-46 
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 240 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, czerwony, wspomaganie kierownicy, ABS, przeszklo
ny, ciężarowo-osobowy, 5-osobowy, tylne drzwi otwierane 
na boki, zadbany, ciemne szyby, RO, bez wypadku, - 37.000 
zł. Ziębice, tel. 074/816-11-66,0604/44-94-80 
VW TRANSPORTER, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, zarejestrowany na 5 osób, kupiony w salonie w 
Polsce, - 22.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-55 po 
godz. 18,075/761-88-35 do godz. 17 (ke0093)
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 170 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, zielony, bez wypadku, 9-osobowy, welur, ks. serwi
sowa, oclony, nie rejestrowany, stan b. dobry, serwo, tylna 
wycieraczka, możliwość sprzedaży na raty, - 27.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-29-65-w godz. 9-18,0603/13-97-64 
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 190 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, czerwony, 8-osobowy, wspomaganie, - 20.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/753-07-27.0604/65-33-20 
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., <96 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, biały, przedłużony, oszklony do połowy, 5-osobowy, 
ABS, centralny zamek, el. reg. lusterka, podgrzewane fote

le, halogeny, hak, I właściciel, zadbany, -26.500 zł. Wro
cław. tel. 071/343-52-18,0601/43-52-18 
O  VW TRANSPO RTER  T 4 ,1993 r., 2400 ccm, die

sel, zielony, 7-osobowy, oszklony, przedłużony,
5-biegowy, wspomaganie, • 26.900 zł lub zamie
n ię . Ż a ry , u l. O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019171

O  VW  TRANSPORTER T4 ,1994 r., 195 tys. km, 2400 
ccm, diesel, ko lor jasnobeżowy, blaszak, śc ian 
ka celna, wspomaganie, hak, alarm, Mul-T-Lok, 
bez wypadku, sprowadzony w ca łości, komplet
na dokumentacja, - 27.000 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-60-12, 0609/53-47-80 87019491

VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, jasnoniebieski, 9-osobowy, oszklony, mało eksploato
wany - 31.500 zł ♦ VAT. Otmuchów, tel. 077/431-42-41, 
0603/93-67-95
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 134 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, granatowy, blaszak, 3-osobowy, przegroda celna, tylna 
szyba ogrzewana, RM, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 28.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r., 103 tys. km, 
1900 ccm, turbo D, biały, 7-osobowy, centralny zamek, alarm, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stolik, podłokietniki, rozkła
dana kanapa, wspomaganie, hak hol., zielone szyby, kom
plet kół zimowych, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/47-37-07 
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, 
czerwony, cały oszklony, • 27.000 zł + VAT. Legnica, tel. 
076/862-13-17 lub, 0606/87-86-30 
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r., 120 tys. km, 2400 ccm, 
biały, zadbany, serwisowany, w kraju od 1995 r.,"elektryka, 
serwo, hak, stan b. dobry, wnętrze Caravelle (7 osób), atrak
cyjny wygląd, i właściciel, - 42.000.zł. Września, tel. 
061/436-10-83
O  VW  TRANSPO RTER  T 4 ,1995 r., 2400 ccm, d iesel 

podwójna kabina ze skrzyn ią  ład. 1000 kg ♦ 6 
osób, w kraju od tygodnia, bez wypadku, po  re
moncie s iln ika za granicą, stan dobry, • 27.000 zł 
♦  VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 84013641 

VW TRANSPORTER T4 ,1995 r., 2400 ccm, diesel I właści
ciel w Polsce, blaszak, 3-osobowy, przedłużony, • 28.000 zł. 
Krościna Mała, tel. 071/312-52-22,0608/84-61-82 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1995 r., 120 tys. km, 1900 
ccm, TDi, czerwony, 7-osobowy, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, stolik, łóżko, alum. felgi, przód f-my Pro
jekt ZWO, orurowany, - 38.500 zł. Oława, tel. 071/318-85-12, 
0605/05-93-55
VW TRANSPORTER T 4 ,1995/96 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, zielony, bez wypadku, 3-osobowy, wspomaganie 
kier., immobilizer, hak, tylne drzwi otwierane na boki, ścian
ka celna, - 29.000 zł. Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/0946-77
VW TRANSPORTER T5, 1996 r.. 97 tys. km. 2500 ccm. 
czarny, TDi, MULTIVAN, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, bla
szak, podgrzewane siedzenia, rozkładany stolik, łóżko z po
duszką pow., klimatronik przód i tył, - 69.000 zł. Legnica, tel. 
0608/62-83-65
VW TRANSPORTER, 1996 r., 145 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, wspomaganie - 39.500 zł. Osieczna, 
tel. 0607/10-00-35,065/535-01-25 
VW TRANSPORTER T4, CARAVELLE, 1996/97 r., 2400 
ccm, diesel, granatowy metalic, 7-osobowy, ABS, 2 pod. po
wietrzne, welurowa tapicerka, podłokietniki, centralny zamek 
+ pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, blaszak, atermiczne 
szyby, 3 zabezpieczenia, oznakowany, RM, zmieniacz CD, 
wzmacniacz, 7 głośników, po przeglądzie, zadbany, -48.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-79-19,0603/37-81-03 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r., 85 tys. km, czer
wony, 7-osobowy, nowy model, pełne wyposażenie dodat
kowe, • 63.000 zł. Nowe Miasteczko, tel. 0608/87-13-40 
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r„ 102 tys. km. 2500 ccm, 
TDi, biały, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
krótki, nie zarejestrowany, 7 osób + 1000 kg, - 38.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/59-88-00 
VW TRANSPORTER. 1998 r.. 98 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, maksymalnie przedłużony, oszklony, 11-osobowy, beż' 
wypadku, kupiony w salonie w kraju, wspomaganie, central
ny zamek, poduszka pow., stan b. dobry, - 48.000 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW TRANSPORTER, 1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, blaszak, przedłużony, w kraju 3 tygodnie, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, • 41.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, 9-osobowy, 2 ogrzewania, niebieskie 
zegary, tylne drzwi otwierane na boki, cena -14.700 DEM + 
cło. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -02-35,0602/45-18-25 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, T5 ,2000 r., 14 tys. km, 
25Q0 ccm, TDi, czarny, długi, 9-osobowy, wspomaganie, 
poduszka pow., centralny zamek, udokumentowane pocho
dzenie, - 70.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0601/76-85-12, 
0601/57-30-27
ZIŁ 1306, 1978 r. HDS 1.5 t, skrzyniowy, wywrotka, przy
czepa, ład. 6 1, przegląd do 2002 r, -7.500 zł. Międzylesie, 
tel. 074/813-68-57,821-63-84 wieczorem 
ZIŁ 555,1979 r., 58 tys. km, diesel wywrotka, skrzynia ład.
3.00 x 2.45 x 0.80 m, sprawny, wyrejestrowany, - 2.500 zł. 
ścinawka Średnia, gm. Radków, tei. 074/871-51-99
ŻUK A-06B, 191 r. blaszak, maks. 850 kg lub 8 miejsc, •
3.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26
ŻUK A-13B, 1976 r., 2120 ccm, szary, po remoncie, skrzy
niowy, stan b. dobry, nadwozie 1989 r., nowe opony, -1.900 
zł. Nysa, tel. 077/435-52-15
ŻUK, 1976 r., S-21 b laszak • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/317-57-30 po godz. 16
ŻUK A-13B, 1978 r., 2120 ccm, czerwono-szary, aktualny 
przegląd, inst. gazowa, skrzynia ład. drewniana, zamykana, 
-1.700 zł lub zamienię. Dąbrowa Namysłowska, gm. Świer
czów. tel. 077/419-46-24 po godz. 20 
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, blacharka do małych 
poprawek, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 
0608/84-46-03
ŻUK A-11B, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, po remon
cie generalnym, nowe koła, plandeka, inne części, stan b. 
dobry, -1.600 zł. Uniejowice, woj. legnickie, gm. Zagrodno, 
tel. 0600/23-06-28
ŻUK A-11B, 1980 r., 75 tys. km, 2120 ccm, kolor piaskowy, 
skrzyniowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r., 
zużycie paliwa 91/100 km, opony radialne, • 1.450 zł. Kor
fantów, woj. opolskie, tel. 0604/79-23-10 
ŻUK A-11,1980 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplan- 
dekowany, - 2.500 zL Wilkowice, tel. 065/534-13-85 
ŻUK A -09 ,1981 r., 2120 ccm, benzyna, żółty, stan dobry, 
zarejestrowany do 11.07.2001 r., nowa plandeka, regulowa
na wys. skrzyni + części zamienne, - 2.200 zł. Sobin, gm. 
Polkowice, tel. 076/845-96-13 
ŻUK A-11B, 1982 r., 2120 ccm, benzyna, bordowy, -1.300 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-43-43,873-37-94 
ŻUK A-06,1982 r., 100 tys. km, 2120 ccm, popielato-niebie- 
ski, stan b. dobry, nowa skrzynia biegów, nowe hamulce, 
nowe zawieszenie i części, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/329-73-63
ŻUK A-11M, 1983 r., 80 tys. km, 2120 ccm, benzyna, grana
towy, skrzyniowy, dop. masa całk. 2.500 kg, siedzenia Mer
cedesa 123, aktualny przegląd, • 1.200 zł lub zamienię na 
materiały budowlane. Zgorzelec, tel. 0606/96-33-42 
ŻUK, 1984~r., 300 tys. km w dobrym stanie, dużo części, - 
500 zł. Domasław, tel. 071/311-89-03,0603/07-18-16

ŻUKA-11B, 1984 r., 2100 ccm, pomarańczowy, ważny prze
gląd i OC, podwyższony na meblowóz, nowa plandeka, na 
gwarancji, stan silnika b. dobry, 4-biegowy, opony dobre, bla
charka dobra, gotowy do pracy, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
ŻUK A-11 B, 1985 r., 2120 ccm, popielaty, skrzyniowy, zawo
ry do naprawy, w ciągłej eksploatacji, • 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 329-33-78,0501/79-43-91
ŻUKA^HB, 1985 r., 2120 ccm, benzyna, beżowy, skrzynia i 
zawieszenie po remoncie, • 1.800 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-12-20
ŻUK FURGON, 1986 r., 60 tys. km, 2420 ccm, benzyna, 
biały, stan techn. b. dobry, po remoncie blacharki i skrzyni 
biegów (5), nowe siedzenia, ukł. wydechowy, silnik nominal
ny, • 2.500 zł. Legnica, tei. 076/862-85-28 ■
ŻUK A-11B, 1986 r., • 2.200 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK A-11B, 1987 r., benzyna, biało-niebieski, kontener, bla
szak, inst. gazowa, aktualny przegląd, • 1.600 zł. Oława, tel. 
071/313-90-43
ŻUKA-11B, 1987 r., 2100 ccm, benzyna inst. gazowa, nowe 
opony, po remoncie kapitalnym silnika i nadwozia w 2000 r., 
aktualny przegląd i OC, • 2.200 zł. Osieczna, tel. 
065/535-95-97,0601/57-60-80 
ŻUK, 1988 r., 2120 ccm, niebieski, blaszak, I właściciel, inst. 
gazowa, stan opon i ogólny dobry, • 2.500 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-19-48,0503/56-16-33 
ŻUK A-11B, 1988 r., benzyna izoterma, inst. gazowa, po re
moncie silnika, do poprawek lakierniczych lub zamienię na 
Fiata 126p. Lubań, tel. 075/722-56-96 po godz. 20, 
0602/12-21-78
ŻUK A-11B, 1988 r., 2100 ccm inst. gazowa, zarejestrowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 2.100 zł. Mierzowice, tei. 
076/858-43-54,0607/53-96-69 
ŻUK, 1988 r. izoterma, inst. gazowa, • 5.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/356-19-38
ŻUK A-11B, 1988 r. nowy silnik, plandeka, nowa inst. gazo
wa, tapicerowane wnętrze kabiny - 3.000 zł ♦ 2 Żuki, 1985, 
sprawne - 300 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
ŻUK A-11B, 1989 r., - 4.500 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK, 1990 r., 175 tys. km inst. gazowa, blaszak, stan silnika 
b. dobry, -1.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/33-70-98 
O  ŻUK, 1991 r., 60 tys. km ciężarowy, uniwersalny, 

izoterma, inst gazowa, stan dobry, • 6.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 0608/39-78-86, 075/767-86-61 do 
godz. 13 01023641 

ŻUK, 1991 r., 2120 ccm, szary, blaszak, po konserwacji i 
malowaniu, - 3.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-40-23 
ŻUK A-07B, 1991 r., 2100 ccm, biały, inst. gazowa, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-15-96 
ŻUKA-07B, 1992 r., - 5.500 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK, 1993 r., 61 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żółty, chłod
nia, 3-drzwiowy, agregat .Thermoking', do temp. -25 st. C, 
blacharka do małych poprawek, po remoncie kapitalnym, 
lakierowaniu, - 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57, 
0601/76-57-19 .

CZĘŚCI
ALFA ROMEO, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.)
ALFA ROMEO 145,146: klapa tylna, kompletna, z  szybą. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
ALFA ROMEO 145,146,156,166 : wózki, wahacze, pół- 
osie, McPhersony, listwa kierownicza, stabilizator, osie tyl
ne. Smardzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
ALFA ROMEO 146,156,166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
ALFA ROME0 155,1800 ccm : komputer Bosch 0261 200 
536 M, - 400 zł. Legnica, tel. 0603/53-31-20 
O  A LFA  ROMEO 156,1998/01 r . : lampy, błotniki, 

zderzak i, po d u szk i pow. (4 s z t ) ,  ch łodn ice ,
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nie • 60 zł, nagrzewnica, chłodnica, inne. Wrocław, tel.
0604/61-97-39,071/325-21-05 wieczorem
AUD1100,1978/87 r., 2200 ccm, wtrysk: skrzynia biegów,
hak, wspomaganie, zawieszenia i inne części z rozbiórki.
Jawor, tel. 076/870-03-24,0605/43-18-34
AUD1100,1980 r.: różne części. Jawor, tel. 0604/20-94-66
AUD1100,1980 r . : części. Przemków, tel. 076/831-90-77,
0604/66-04-86
O AUD1100,1980/90 r. 2.0,2.212.3 turbo: wszyst

kie części karoserii i eksploatacyjne oraz części 
klimatyzacji, z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/73-47-52, 071/353-55-18 po godz. 20 
85001631

AUD1100,1981 r., 1800 ccm : drzwi, błotniki, lampy, silnik, 
skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100,1982 r., diese l: wszystkie części, felgi aluminio
we. Budzów, woj. wałbrzyskie, gm. Stoszow ice, tel. 
0606/67-73-11 po godz. 15
AUD1100,1982 r.: maska przednia, wzmocnienie przednie, 
reflektory, klamki zewn., silnik wentylatora + nagrzewnica, 
silniki mechanizmu szyb, tarcze hamulcowe, wentylator, półoś 
+ przegub, szyby, lusterka zewn. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
AUD1100,1982 r.: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel: pompa paliwowa, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik, pompa hamulcowa, wał, kolum
na kierownicza ze wspomaganiem i inne. Stogi, tel. 
071/393-20-79
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel: głowica. Kobyla Góra,
woj. kaliskie, tel. 0503/63-36-56
AUD1100,1983/87 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów
(5). - 250 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83
AUD1100,1985 r. 1.8,2.0 E: różne części z rozbiórki. Nysa,
te l.0607/35-95-52
AUD1100,1985 r., 2.0,2.2 i : silnik, zbiornik paliwa, skrzy
nie biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, 
maski, mosty, belki, dach i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
AUD1100,1986/0 r., 1800 ccm : wszystkie części z rozbiór
ki, • 5.300 zł. Rościszów, gm. Pieszyce, tel. 0604/73-75-26 
AUDI 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100,1989 r. .cygaro": zawieszenie przednie, oś tylna 
na ABS, rodzielacz paliwa do 2300, maska, listwa układu 
wspomagania, pompa, zbiorniczek, skrzynia biegów, półoś 
krótka. Opole, tel. 0605/5145-68 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm .cygaro*: zbiornik paliwa, ka
napa tylna z półką, belka tylna - po 100 zł, błotniki tylne - 70 
zł/szt., dach, koła. Żary, tel. 0602/8543-52 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2300 ccm, benzyna : maska, lampy, 
zderzak, chłodnica, poduszka pod silnik, inne. Wrocław, tel. 
0607/23-14-28

AUTO-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY WYBÓR 
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ZAPRASZAMY 8.00-18.00

AUD1100 C 4 ,2500 ccm, T D i: lampy, maska silnika, błotni
ki, skrzynia biegów (6), głowica, pompa wtryskowa, felgi alu
miniowe, podłużnica przednia, pas tylny z błotnikiem i wnę
ką koła zapasowego, zawieszenie przednie i tylne, kompu
tery, drzwi, szyby, osprzęt silnika, klimatyzacja. Wrocław, tei. 
0605/93-04-75
AUD1100,2500 ccm, diesel: głowica, nowa, -1.200 zł. Wro
cław. tel. 0602/17-27-14
AUD1100 C 4 : ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrocław, 
tei. 0602/26-76-79
AUD1100 C 4 ,2000 ccm : drzwi lewe, belka pod silnik, gło
wica, tłoki, korbowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka 
tylna zawieszenia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, 
silnik wycieraczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 wszystkie modele: lampy, błotniki, drzwi, luster
ka, elementy zawieszeń, konsola, ćwiartki nadwozia, dach 
również do Avanta, chłodnice, szyby i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
AUD1100, 80,1991 r., 2300 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
AUDI 200,1980 r., 2100 ccm, wtrysk kompletna dokumen
tacja, zarejestrowany: silnik, skrzynia biegów (5), centr. za-
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mek, wspomaganie kier., szyby, elementy blacharki (tył), 
szyby otwierane elektr. (4 szt.), szyberdach, felgi aluminio
we (5 szL). Jelenia Góra, tel. 0607/75-59-53 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk : różne części z de
montażu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-69 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm : silnik, osprzęt silnika, chłod
nica, bak, szyby, drzwi, skrzynia biegów, zawieszenie, lam
py, mosty, belki, maska, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 200 T, 1984 r . : sprężarka klimatyzacji, stan idealny, • 
300 zł. Wrocław, tel. 0605/91-73-31 
AUDI 200 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm : głowica, pompy: 
wspomagania, paliwa, ABS, skrzynia biegów, środa śląska, 
tel. 0601/8745-09
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, benzyna: szyba przednia, chłod
nica, głowica, wał, skrzynia biegów (4), miska olejowa, pom
pa wody i oleju, silniczki wycieraczek, przeguby, półosie i 
inne. Głogów, tel. 076/833-52-35

,O K I VW JEEP CITROEN I INNE 
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wzmocnienie, ćwiartki, drzwi, klapa tylna, szyby, 
felgi aluminiowe 16", dach, wózek, zawieszenia, 
wahacze, zwrotnice, tapicerka, plastiki, deska 
rozdz., uszczelki i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87019571

ALFA ROMEO 156,1999 r . : drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, 
felgi aluminiowe (2 sz l), błotnik tylny, skrzynia biegów, pół
osie itp. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
ALFA R O M E0164, V 6 : komputer typ Bosch 0265100034, - 
500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
ALFA R O M E0166: kpi. tył. Wrocław, tei. 0602/80-01-02 
ALFA ROMEO 33.1989/90 r.. 1400 ccm : silnik, stan b. do
bry + inne.,., tel. 0606/91-85-87 
ALFA  ROMEO 33,1989/90 r., 1400 ccm : silnik, stan b. do
bry i inne części.., tel. 0606/91-85-87 
ALFA ROMEO SUD, 1982 r., 1500 ccm : wszystkie części. 
Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, tel. 0603/33-54-92 
ARO, 1987 r . : zawieszenie przednie z mostem • 250 zł, 
skrzynia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z reso
rami • 250 zł, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 
500 zł, szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Na
mysłów, tel. 077/41049-10,0602/43-0941 
A R O : półośki, części skrzyni b., obudowa mostu, panewki, 
piasty, wieńce i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
ARO 243,1986 r . : rama, nadwozie, elementy blacharki i 
inne. Głogów, tel. 0601/73-12-20 
ARO 243 D : wszystkie części. Kraśnik Górny, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-98-56
AUDI, 1985 r . : skrzynia biegów (5) i (4). Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI, 1987 r., 1600 ccm, d iese l: głowica. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
AUDI, 1989 r .: silnik 1800 ccm S, wtrysk, kompletny, spraw
ny, 110 tys. km, - 500 zł. Mściwojów, tel. 076/872-85-19 
AUDI, 1800 ccm, benzyna : silnik kpi., z dokumentacją, - 
350 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
AUD1100,1978/81 r., 1600 ccm : lampy tylne - 30 zł, przed-
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AUD1100,1992 r., 2200 ccm : tył nadwozia, lampy, blenda, 
klapa, zderzak, drzwi, szyby. Brzeg, tel. 077/412-83-65 
AUD1100 C 4 ,1993 r. wersja amerykańska: lampa tylna pra
wa, • 230 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
AUD1100 C 4 ,1993 r . : lampy tylne, rozrusznik, kierunkow
skazy (białe i pomarańczowe), komputer do ABS. Gromad
ka. tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-13 od rana 
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r. 4-drzwiowy: tapicerka, fotele. 
Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
AUD1100 C 4 ,1994 r . : zderzak przedni kompletny, maska, 
grill, błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, sprężar
ka klimatyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wro
cław, tel. 0602/26-76-79
AUD1100, 2000 ccm, d iese l: skrzynia biegów (5), zawie
szenie tylne. Bolesławiec, tel. 075/732-5646 
AUD1100 C4 : skrzynia biegów, belka pod silnik, szyber
dach, drzwi, listwa kierownica, ukł. wydechowy, tapicerka 
kompletna bez fotela kierowcy, ćwiartki. Głogów, tel. 
0601/79-08-31
AUD1100, 2000 ccm, d ie se l: silnik po remoncie. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-50-51
AUD1100: silnik i inne części. Kłodzko, tei. 0502/12-06-87 
AUD1100 : komputer Bosch 0265 100 037. Legnica, tel. 
0603/53-31-20
AUD1100,2000 ccm, diesel: głowica silnika, - 500 zł. Lubin, 
tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
AUD1100: przekł. kierownicy -100 zł, kierunkowskazy przed
nie • 60 zł, felgi metalowe - 20 zł/szt. Miłkowice, tel. 
076/887-15-96
AUD1100 C 4 : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
AUD1100 C4 : szyba drzwi prawych przednich. Wrocław, 
tel. 0606/23-35-56
AUD1100 C 4 ,80 B4, B3 ,2000 ccm. 2.300,2.800 TDI limu
zyna, Avant, coupe, Ouattro: zawieszenia, drzwi, dachy, kom
putery, liczniki, tapaicerka, plastiki, skrzynie biegów, układy 
kierownicze, ABS, części klimatyzacji. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18

AUDI 80 B3, B 4 ,1978/86 r . : drzwi, szyby, lampy, pokrywy, 
atrapy, wzmocnienie, zawieszenia, głowica 2.0i, skrzynia bie
gów, ćwiartki, dach i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
AUDI 80,1979/86 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje Ouattro (4x4), części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. SM 5 (pn.-sob.)
AUDI 80,1980/84 r . : szyba tylna ogrzewana, fotele. Pust- 
ków Żurawski, gm. Kobierzyce, tel. 071/390-85-61, 
0607/52-95-98
AUDI 80,1980/86 r . : pokrywa silnika -190 zł, drzwi lewe - 
60 zł/szt, błotnik prawy • 120 zł, ścianka przednia i tylna, 
reflektory, lampy tylne, ława pod silnik z  wahaczami - 200 zł, 
półosie • 100 zł/szt, stacyjka • 50 zł, kolumny McPhersona • 
100 zł/szt. klamki. Wrocław, tel. 071/353-55-18 po godz. 20, 
0601/7347-52
AUDI 80,1982 r . : zderzak tylny, reflektor, wszystkie szyby -  
oprócz przedniej, lusterko i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
AUDI 80, 1982 r. : częśc i z  rozbiórki. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80, 1982 r. : silnik kpi. 1.6 E, stan b. dobry, drzwi, 
szyby, fotele, tapicerka, zegary, mechanizm wycieraczek, 
zbiornik paliwa, klapa tylna, uszczelki, elementy zawiesze
nia, rozrusznik, alternator, lusterka, konsola i inne. Brzeg, 
tel. 0601/84-73-86
AUDI 80,1982 r . : różne części z demontażu. Kowary, tel. 
0605/94-08-29
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Skrzynie biegów
NAPRAWA ORAZ SPRZEDAŻ 
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SKUP SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Kuropatwia 12 

teł. 0-503 65 48 48 0P011397

AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: lampy, szyby, zawie
szenia, tłumiki, drzwi, skrzynia biegów (5), silnik, welurowa 
tapicerka, siedzenia, stan części b. dobry, inne. Lubań, tel. 
0603/35-59-76
AUDI 80 GL, 1982 r.,1600 ccm, benzyna,: wszystkie czę
ści. Nowogrodziec, tel. 0602/87-95-17 
AUDI 80, 1983 r . : lampy przednie kpi. - 200 zł, pokrywa 
bagażnika - 50 zł, drzwi tylne x2 • 150 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
AUDI 80 GTI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna : głowica, wtry- 
skiwacze, rozdzielacz, el. pompa paliwa, półosie, zawiesze
nie przednie, szyba czołowa, deska rozdz., pompa hamul
cowa • 50 zł. Wrocław, tel. 0607/21-85-23 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna: silnik z dokumenta
cją, drzwi, prawy reflektor, oś tylna, podłużnica, rozrusznik 
do diesla. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
AUDI 80, 1983 r . : wszystkie części z rozbiórki + kpi. felg 
aluminiowych, Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80,1985 r., 1300 ccm 1600 ccm: silnik, skrzynia bie-
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| W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), tel. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|
AUDI 80,1988 r . : przedni zderzak -150 zł, błotnik prawy 
(srebrny metalik) -120 zł. pas przedni dolny - 70 zł, lampa 
na pokrywę bagażnika, z zamkiem • 70 zł, stacyjka z kostką 
-180 zł, stacyjka do V8 - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-47-52 
AUDI 80 B 3 ,1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna: sil
nik z osprzętem, stan b. dobry - 600 zł, skrzynia biegów (5)
- 350 zł. drzwi, kpi. • 100 zł/szt., tapicerka z fotelami • 250 zł, 
elementy wnętrza, zbiornik paliwa • 50 zł. Zielona Góra, tel.
0603/36-02-59
AUDI 80, 1989 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
076/870-37-13
AUDI 80, 1989 r. : zderzak przedni, - 80 zł. Oława, tel.
0606/34-84-32
AUDI 80 B3 ,1989 rM 1800 ccm, benzyna: zderzak • 150 zł, 
kpi. skórzana tapicerka • 900 zł, skrzynia biegów, automatic 
• 700 zł, dach z  el. otw. szyberdachem - 900 zł, głowica •
300 zł. błotniki przednie - 200 zł/szt. Opole, tel. 0502/52-07-17 
AUDI 80 B 3 ,1990 r . : błotniki tylne, oś tylna, zderzak tylny, 
podłużnice, błotniki przednie, lampy. Legnica, tel.
0502/12-68-37
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm 2000 ccm: silnik oclony, skrzy
nia biegów i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 525 686 opon868

gów, osprzęt silnika, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, 
dach, koła, fotele, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 80, 1986 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
AUDI 80,1986 r . : drzwi lewe, klapa tylna, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0608/67-46-53
AUDI 80 B3 ,1986/90 r .: reflektory, lampy, halogeny, kierun
kowskazy, grill, listewka pod lampy, kratki zderzaka. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
AUDI 80,1986/91 r .: belka pod silnik, wahacz prawy, drzwi, 
spoiler tylnej klapy, skrzynia biegów, zbiorniczek wyrównaw-

AUDI80 B3 ,1990 r., 1800 ccm : dach z szyberdachem elek
trycznym, podłużnica lewa, kolumna McPhersona prawa, 
drzwi, klapa tylna, tylna oś na bębny i tarcze, konsola, skrzy
nia biegów. Opole, tel. 0605/51-45-68 
AUDI 80 B 3 ,1990 r .: maska, reflektory, zderzaki i inne - od 
30 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/65-71-85 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 2000 ccm, 16V: osprzęt silnika, głowi
ca, tył nadwozia, zawieszenie przednie, konsola, zegary i 
inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik,'

podsufitka, skrzynia biegów, wał, tapicerka, zegary i inne. 
Polkowice, tel. 0600/31-36-07 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 2000 ccm, benzyna: dach z szyberda
chem, drzwi, zawieszenie przednie i tylne na ABS * kompu
ter, tapicerka drzwiowa ♦ kanapa tylna (granatowe), listwa 
wspomagania, reflektory oraz klapa tylna. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI 80 B4, AVANT, 1993 r . : klapa tylna z szybą, komplet
na. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
AUDI 80 B4, 1993 r. : tylna belka - 280 zł, amortyzatory 
kompletne, 2 szt., tlyne - 80 zł. Wińsko, tei. 071/389-81-42 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, chłodnica klimatyzacji, pompa hamulcowa, al
ternator, rozrusznik, miska olejowa, drzwi lewa strona, za
wieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4 ,1994 r.: tylny błotnik. Lubin, tel. 0604/16-96-06 
AUDI 80 B4 ,1994 r .: nadkola, dach, plastikowe elem. wnę
trza, tapicerka z Ouattro, tylne głośniki (Nokia), ukł. wyde
chowy do 2.0 116V kat. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po 
godz. 14,0609/28-33-13 od rana 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 2000 ccm : silnik, fotele, cały środek, 
lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 0503/58-64-49 
AUDI 80 CABRIO: nowa szyba przednia, • 500 zł. Bielawa, 
tel. 074/836-67-17,0602/53-76-61 
AUDI 80 B3 : zderzak przedni, • 60 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/66-15*76-. w .  ... _.
AUDI 80 CO UPE: błotnik przedni lewy, szyby. Bolesławiec, 
tel. 0604/75-81-96
AUDI 80 B 4 : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, • 150 
zł. Dzierżoniów, tel. 0501/63-71-23 
AUDI 80 B4 ,2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), stan 
b. dobry - 450 zł, Audi B3 ,1.8 E: skrzynia biegów automatic, 
kpi., z półosiami i rozrusznikiem • 250 zł. Głogów, tel. 
076/833-59-10,0606/51-86-01

AUDI 80,100,1990/91 r .: różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 80, 90 COUPE, 1989 r . : błotnik tylny prawy, maska V 
tylna, klapa tylna, silniczek wycieraczek, atrapa przednia. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-22-77,0603/31-25-89 
AUDI 80,90 COUPE, 1991 r., 190 tys. km, 2300 ccm, ben, 
zyna : dach, słupki, progi, podłużnice, tapicerka, nadkola, 
półka z głośnikami, skórzana kierownica, tylne czarne lam
py, konsola. Mirsk, tel. 0608/35-52-16 

.AUDI 80,90,100 90: przełącznik świateł, • 150 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/71-98-11
AUDI 80,90,100: komputery, ABS, silniki, przełączniki, od
20zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-93
AUDI 80,90, COUPE, 1991 r., 2300 ccm, benzyna : dach,

w całości lub na części, skrzynia 6-biegowa i inne. Lubin, 
tel. Q607/j$$7#l -
AuBl A4*. 1996.u :4ampy, drzwi, konsola ź poduszką pow., 
błotnik, belka tylna, amortyzatory, zderzak tylny, wahacze, 
półosie, skrzynia biegów, pompa ABS, komputery. Jelenia 
Góra, tel. 0602/69-46-80
AUDI A 4 ,1996 r..: fotele, tapicerka drzwii bagażnika,, półka 
tylna. Zgorzelec, tel. 0604/95-14-19 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1800 ccm, 20V : komplet tłumi
ków, katalizator, szyby drzwi tylnych prawych (opuszczana), 
osłona pod silnik, gałka lewarka zmiany biegów. Wrocław,? 
tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
AUDI A 4 ,1997 r., 1800 ccm, turbo : skrzynia biegów, ukl. 
kierowniczy, drzwi tylne lewe. Milicz, tel. 071/384-00-62,' 
0605/41-56-68 -
AUDI A 4 ,1997 r . : drzwi, błotniki, elektronika: Wrocław, tel. 
0607/62-80-53
AUDI A 4 ,1997/00 r., 1900 ccm, TD i: silnik z dokumentacją, 
części blacharskie, mechaniczne, głowice, zawieszenia, po
duszki pow. i  inne. Wrocław, tel. 0502/07-86-57 
AUDI A4AVANT, 1999 r .: drzwi kompletne, klapa tylna, kom
pletna, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, 
listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38^54
AUDI A4 : silnik 2500 TDI V6, elementy blacharki, lampy, 
zawieszenia, poduszki powietrzne i inne.., tel. 0600/41-15-78 
AUDI A 4 ,1800 ccm : różne części mechaniczne i blachar
skie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
AUDI A 4 : wentylator klimatyzacji oraz chłodnica silnika ben
zynowego. Nysa, tel. 077/433-20-46,0604/12-91-72 
AUDI A 4 : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0503/57-63-32 . 
AUDI A 4 ,1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, fotel z podusz
ką, zawieszenia, tylny prawy błotnik, klapa, osprzęt, licznik, 
komputer/klimatyzacja, chłodnica i inne. Wrocław, tel, 
0605/11-26-18
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4 : tylna klapa Avant, zderzak tylny, błotniki przed
nie, wzmocnienie czołowe + chłodnice, belka pod silnik, wa
hacze. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
AUDI A 4 : lampy przednie, sensor, pompa wspom. kierowni
cy, taśma pod kierownicę dó airbagu, napinacze pasów piro- 
techn., sensor do Audi A-3, inne. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
AUDI A 4 ,100: klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
AUDI A4, A 6 ,1999 r . : wahacze przednie kpi: (nowe), ko
lumny McPhersona przednie, zwrotnica lewa i prawa, tarcze 
i zaciski hamulców oraz ukł. kierowniczy kpi. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
AUDI A 6 ,1990 r .: silnik, części. Wrocław, tel. 0605/03-24-14 
AUDI A6 TDI, 1995 r „ 2500 ccm : osprzęt silnika, pompa 
wtryskowa, vacum pompa, turbina, pompa wspomagania, 
kolektory, klimatronik na części, konsola, poduiszka pow., 
sensor, napinacze pasów, ława, wahacze, szyby, drzwi, 
ćwiartka lewa długa, oś tylna, skrzynia biegów i inne. Lubin, 
tel. 0601/18-90-99
AUDI A 6 ,1996 r . : konsola, pompa klimatyz. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16

nowych 
i  używanychNAPRAWA - SPRZEDAŻ

ZDERZAKÓW - LAMP - CHŁODNIC] 
HALOGENY-REFLEKTORY-BLACHY itp . J

METALIZACJA REFLEKTORÓW  OP00596
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podłużnice, progi, słupki, półosie, konsola, silnik, kierowni
ca, tapicerka, tylne lampy (czarne) + blenda, nadkola. Mirsk, 
tel. 0608/35-52-16
AUDI 90,1991 r., 2300 ccm, benzyna: silnik na części. Zgo
rzelec. tel. 0606/43-40-58
AUDI 90 B3, B 4 : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
AUDI 90,100,1991 r . : skrzynia biegów • 400 zł. Opole, tel. 
077/431-71-52,0606/82-49-84 
AUDI A 3 ,1997/00 r .: przednia prawa ćwiartka, szyba drzwi 
prawych. Jelenia Góra. tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
AUDI A 3 ,1998 r . : tylna klapa, zderzak tylny, tylne lampy, 
drzwi prawe. Wrocław, tel. 0601/73-97-72

- AUDI A 6 ,1996 r., 2600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów automatyczna, zawieszenie tylne, - 2.500 zł. Chociano- 
wice, woj. opolskie, tel. 0604/94-14-52 
AUDI A 6 ,1996 r., 2500 ccm, TD I: lampy, błotniki, maska 
silnika, zderzaki, podłużnica, drzwi, listwy chromowane, li
stwy, karbowane na konsolę i drzwi, deska rozdz. z podusz
ką powietrzną, błotniki tyme do sedana i Avanta, głowica, 
turbina, zawieszenie przednie i tylne, skrzynia biegów. Wro
cław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A 6 ,1997 r . : drzwi, błotniki, elektronika. Wrocław, tel. 
0607/62-80-53
AUDI A6 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: skrzynia

AUDI 80 : tapicerka • 
0609/44-94-39

350 zł. Kamieńiec Ząbk., tel.

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Lubin, tel. 0-601 542 458Korekta przebiegu - wszystkie typy I modele.

czy, hamulcowy, filtr pow. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39
AUDI 80,1987 r .: skrzynia biegów (5) - 400 zł oraz (4) • 300 
zł., tel. 0608/67-46-53
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna : głoeica, belka pod 
silnik, wnętrze kpi., granatowe. Wrocław, tel. 0605/96-09-45 
AUDI 80 B 3 ,1988 r., 1800 ccm, benzyna : zderzak tylny, 
wzmocnienie przednie, przekładnia kierownicza, silnik wy
cieraczek. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-42

z modelu z automatyczną skrzynią, oclony, gwarancja, -1.500 
zł. Lubin, tel. 0604/16-96-06
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 1800 ccm : oświetlenia, zderzaki, ele
menty blacharki, silnik + skrzynia biegów, zawieszenia, koła, 
tapicerki i wyposażenie el. Jelenia Góra, tel. 0601/33-68-61 
AUDI 80, 1991/96 r. : klapa - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/363-43-30
AUDI 80 B 3 ,1992 r . : konsola, tylne zawieszenie (guattro),
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GOLF II przód 

GOLF II tył

82 zł

91 zł

KLOCKI HAMULCOWE

GOLF II - 39 zł 

KADETT E - 29 zł 

ESCO R T V - 49 zł

AUDI 80: próg prawy z dwoma słupkami. Ostrów Wlkp., tel. 
0608/12-81-83
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80 B3, B4 ,: lusterka boczne lewe i prawe kpi., reguł, 
ręcznie lub elektrycznie, podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI 80 : klapa, -150 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
AUDI 80 : szyba drzwi prawych przednich. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92.071/336-70-66 wewn.187 
AUDI 80 : silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, 
teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błot- 
nikftylne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zde
rzaki. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
AUDI 80 B3, B 4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lam
py tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B 3 : błotnik tylny lewy.sWrocław, tel. 0601/72-18-25 
AUDI 80 B 3 .1800 ccm : różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3 1.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, 
lusterka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, 
pokrętła nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie 
czołowe, kierownica, osłona pod silnik. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B3 ,1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, skrzynia b., ukł. wydechowy, przekładnia kier., za
wieszenie przednie, kolumna kier., serwo, pompa hamulco
wa, pompa wody, alternator, rozrusznik, tapicerka, dach z 
szyberdachem, zderzak tylny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80 1600,1800,2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85

I TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA - MONTAŻ - SKUP - SPRZEDAŻ - GWARANCJA 

możliwość wysyłki - teren całego kraju
P.H.U. RAFPOL, Wrocław, ul. Kamieńskiego 148 (naprzeciwko szpitala) 

tel. 071/352-72-85, 0-601075 294, sobota - GIEŁDA LUBIN

AUDI A 3 ,1999 r . : zawieszenie przednie, kompletne, wó
zek, zwrotnica, półosie, wahacze, stabilizator, listwa kierow
nicza, McPhersony, drzwi prawe, kompletne, lusterka, tapi
cerka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
AUDI A3 ,1999 r., 1.6,1.81: dach kpi., prawa ćwiartka (przed
nia i tylna), zawieszenie, poduszki pow., pasy, sensory, drzwi, 
fotele, tapicerki, skrzynia biegów, silniki, tylna półka, licznik, 
nadkola, serwo i inne. Wrocław, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A 3 ,1999 r. 3-drzwiowy: tylna część nadwozia. Zgo
rzelec, tel. 0604/95-14-19
AUDI A3 : deska rozdz., stan idealny • 430 zł. Lisków, woj. 
kaliskie, tel. 0605/23-26-62,0606/70-94-70 
AUDI A 3 : oś tylna • 500 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76 
AUDI A3, A 4 : ABS, podłużnica prawa, tylna belka. Lubin, 
tel. 0608/14-47-86
AUDI A3, A4, A6 TT, 1999 r., 1800 ccm : silnik. Głuchołazy, 
tel. 0606/55-36-11
AUDI A3, A4, A6, A8 : taśma pod kierownicę do sterowania 
pod. powietrzną, sensor, pod. powietrzne foteli. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
AUDI A 4 ,1995-99 r . : nagrzewnica, przewody klimatyzacji, 
sensor, pasy, półosie, plastiki wnętrza, agregat klimatyzacji,

SPRZĘGŁA. BLACHY. OŚWIETLENIE. ZAW IESZENIA 
CZĘŚCI SILNIKOWE. OLEJE | INNE

tel. 071/789-90-56 
HUTO CZCŚCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca P K P  PSIE PO LE) KLUB SPORTOW Y LOTNIK

T U  R B  O S P  A C Z  A II  K I
• m  ■ .  ' §de samochodów zachodnich, osobowych i ciężarowych i  

N A P A A U IA  - W Y M IA N A  - SPAZC DA Ż  - SKUP § J  
U J  ORYGINALNE CZĘŚCI NAPRAWCZE

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI - DŁUGOLETNIA PRAKTYKA, BEZPŁATNE DORADZTWO 
naprawa w ciągu 48h~ ' O FERU JEM Y TRANSPORT GRATIS ! regnefagajużodMOzI 

50-348 WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 32, tel. 0-502 69 08 90 - serwis telefoniczny - 24 h 
tel. 071/322-86-76, tel./fax 071/322-38-94, Oddział Warszawa: tel. 022/631 -67-70,0-50105 42 70

biegów, tył nadwozia, tapicerka, pokrywa na silnik i pod sil
nik, serwo, ABS, filtr pow. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
AUDI A 6 ,1998 r . : tapicerka kompletna, pasy bezpieczeń
stwa, wszystkie plastiki, tapicerka z poduszkami powietrz
nymi (całe), - 2.500 zł. Świebodzice, tel. 0603/03-54-70 
AUDI A6 AVANT, 1998 r . : błotniki przdnie, podsufitka, zbior
nik paliwa, słupek środkowy lewy. Wrocław, tel. 
071/313-46-46 po godz. 17
AUDI A6 AVANT, 1999 r., 4200 ccm, Ouattro : silnik, drzwi 
lewe, wał, lampy, tapicerka skórzana, felgi aluminiowe 17', 
konsola, poduszki pow., sensor, kierownica trójramienna, 
komputer, plastiki, ława, wahacze, kolumny McPhersona, 
telewizory do nawigacji, nadkola, elementy wnętrza i inne. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
AUDI A 6 ,1999 r., 2500 ccm, V 6 : silnik/wahacze, chłodni
ca, klimatronic, ćwiartka prawa, błotnik tylny lewy, tapicer
ka, progi, komputery, licznik drzwi, zderzaki, konsdola, po
duszka pow., sensor, kierownica trójramienna, plastiki, ukł. 
kierowniczy, ukł. wydechowy, katalizator i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
AUDI A6, 1999 r. : lampa przednia, lewa. Wrocław, tel. 
060J/62-50-73
AUDI A6, T T : silnik. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
AUDI A6, A4, A8, A3, TT, S4 C4, B 4 : poduszki powietrzne 
(kierowca, pasażer i boczne), sensor, taśmy, pasy pirotech
niczne, zaślepki, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
AUDI A6, A8, A4, A3, TT, S6 C4, B4 : elementy blacharki 
(cięte), mechaniczne (4.2,2.5 TDI, 2.6 V6.2.9, S4,2.0,2.3), 
reflektory ksenonowe, pod. powietrzne, deski, RO Bossę, 
lusterko, szyby,' listwy, filtry, guattro, wały, klimatyzacja,

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JAPOŃSKICH OP002209 

ORAZ SERWIS Z MONTAŻEM
Wrocław, ul. Partynicka 49, tel7fax 366-22-44 

tel. 339-83-61, 78-78-324-5,0-603 915 913
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AMORTYZATORY 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA, SACHS, ALCO 
Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

•  CIĘŻAROWE
•  DOSTAWCZE
•  OSOBOWE

FABISIAK - FRELIK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

ul. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI
^  OP975634___________>

skórzna tapicerka, felgi aluminiowe, zegar, rolety skrzynie 
b., zawieszenie, inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35*30 
AUDI A 8 ,1995 r .: pokrywa bagażnika, dachz, elementy za
wieszenia tylnego, skrzynia biegów, tapicerka, licznik, zbior
nik paliwa, elementy s iln ika i inne. Namysłów, tel. 
0604/13-37-05
AUDI A8, 1996 r., 3700 ccm : skrzynia biegów automatic 
Tiptronic, zawieszenie tylne, poduszki pod silnik, półosie, 
katalizator, rurki do klimatyzacji, nagrzewnica, lewa podłuż- 
nica, ABS, komputery. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A 8 ,1998 r., 4200 ccm : silnik, skrzynia biegów Tip-Tro- 
nic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzew
nica, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI A 8 : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
AUDI A 8 : kompresor do klimatyzacji. Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI COUPE OUATTRO, 1986 r., 172 tys. km. 2300 ccm, 
benzyna': silnik kompl. w całości lub na części, skrzynia, 
most, drzwi prawe, lewe, lusterka, zbiornik, szyby boczne, 
zawieszenie przednie, zaciski, konsola, kołyska tylnego mo
stu, komputer, półosie, przeguby, pasy. B ielice, teł. 
077/431-14-36 po godz. 17,0604/73-52-14 
AUDI OUATTRO, 4200 ccm, benzyną: skrzynia biegów, au
tomat, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-04-38,0608/46-41-53 
AUDI S 6 ,100 C 4 ,1995 r., 4200 ccm, V 8 : silnik kplM z  insta
lacją, chłodnica oleju. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI T T : reflektor ksenonowy lewy kpi. z  przetwornicą, -
1.500 zł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI V 8 ,1990 r .: błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
O  AUDI 80, 90, 100 C4, B4, B3, A6, VW  PASSAT, 

P O LO , G O LF , V EN TO , JE T T A , T4  ro c z n ik i 
1980*2000 r.: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy, itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegom ska 2 /4fte l.'1'  
071/355-06-07, 0602/18-87-35 81008681

AUSTIN METRO : zderzaki, koła. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
O  AUTO SCHROTT „PA LLC A R S " AUTOHANDEL • 

sprzedaż częśc i z  demontażu, używanych oraz 
aut powypadkowych. Na p lacu posiadam y za
wsze 50 aut. Czynne w godz. 8-17.30. Wrocław, 
ul. Sw ojczycka 99 (kier. Je lcz-Laskow ice , 500 m 
za  C PN -em , p rzy  to ra ch  k o le jo w y ch ) . Te l. 
non-stop 0601/70-17-36. Rów nież pom oc drogo* 
wa (holowanie aut osobow ych i dostawczych., 
tel. 0601/78-82-84 ca łodobowo 81008391 

AUTOBUS AUTOSAN: pompa wspomagania, tarcza sprzę
gła, do silnika Leyland, alternator.., tel. 062/784-30-59 ~ 
AUTO BUS AUTO SAN  : zbiornik paliwa. Syców, tel. 
062/78532-53
AUTOBUS AUTOSAN H-9 : docisk sprzęgła, tarcza sprzę
gła, zbiornik paliwa, turbosprężarka, kolektor wydechowy, 
tłumik, most tylny, resory, wspomaganie kierownicy, dmu
chawa, elementy blacharki, krzyżaki wału pędnego, siedze
nia. Jelenia Góra, tel. 075/713-00-13 
AUTOBUS BERLIET PR-3,1974 r . : szyby przednie prawa i 
lewa, oryginalne - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
AUTOBUS JELCZ  043 : oś przednia, most tylny, stan b. 
dobry, - 2.000 zł. Kotlin, tel. 071/367-92-62,062/740-57-96 
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na 
części. Wrocław, tel. 325-18-48.0502/61-10-53 
A V IA : most tylny, zawieszenie przednie, kadłub silnika, re
sory tylne - 50, 1.000 zł. Kędzierzyn-Koźle , tel. 
077/483-54-62,482-26-87
AV IAA31,1983 r., 3600 ccm : silnik, skrzynia biegów, kon
tener, zawieszenie przednie i tylne, most tylny, wal, koła. 
Wrocław, tel. 0602/22-02-35
BMW, 1978/01 r .: skrzynie biegów, manualne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w 
g. 9-15 (pn.-sob.)
BMW, 2000 .ccm, 24V : silnik. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 , 
BMW : felgi aluminiowe, 2 szt., nowe + opony 15H27J,
5-otworowe, 17 szprych, - 400 zł. Opole, tel. 077/460-80-39 
BM W : lewarek do podnoszenia auta -130 zł, dywaniki we- 
lurowe do E34 (model 5). Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
BMW COUPE : lampy przednie + soczewki, • 500 zł. Wro
cław, tel. 0608/6M6-53
BMW, 2000 ccm : skrzynia biegów (4). Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW, 2000 ccm .rekin": gaźnik. Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
BMW 3, 5, 7, 2000 r. BMW 3 z 1982 r., BMW 5 ż 1984 r.. 
BMW 7 z 1983 r.: klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76

NAPRAWA KOMPUTEROW

wyłącznie immobilizera s
FIAT, RENAULT, VWI INNE 1 

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

^TŁUMIK EXPRESA  
OSOBOWE I BUSY |

Tłumiki, katalizatory, łączniki elastyczne 5 
BOSAL, ASMET. Dorabianie układów. ° 

Wrocław, ul. Nasienna 35 (boczna ul. Maśliddej) 
v  <Z> 0-602 49 42 05, pon.-pt. 9M-16M >

STA B O  - C A R E X
części karoseryjne, eksploatacyjne 
i inne do BMW oraz innych marek 

|  Wrocław, ul. Kolarska 1 (obok 
2s Novotelu), warsztat samochodowy.

T e l .  0 7 1  3 6 0 - 8 5 - 7 9
BMW 3,1980 r. BMW 5 z 1984 r., 7 z 1982 r.: szyby kpi. 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW<3 ,1982 r. 5 z 1985 r.,7 z 1983 r.: drzwi. Wyszki. gro. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 i §
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3 E-30 ,1986 r., 1800 ccm : komputery, skrzynie bie
gów, zawieszenia, drzwi, chłodnice, wentylatory, filtry powie
trza, lampy, klapy, konsola i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
BMW 3 E-36 ,1991/97 r . : zawieszenie przednie, wahacze, 
MccPhersony, zwrotnice, tarcze ham., stabilizator, kierun
kowskazy białei Szprotawa, tel. 0503/58-52*65 
BMW 3 E -36 ,1992 r., 1800 ccm : zawieszenie tylne, dyfer, 
tapicerka, komputery, wał napędowy i inne.Tubań, tel. 
0608/23-97-24
BMW 3 E-30, E-36: drzwi, ćwiartki, dach, zawieszenie, wnę
trze, chłodnica, atrapy, zderzaki, lampy, części do silnika, 
skrzynia biegów itp. Bolesławiec, tel. 0^75/644-94-78, 
0606/78-56-39
BMW 3 : skrzynia biegów, elementy zawieszeń i silników, 
przekaźniki, komputery, tapicerka drzwi do modelu E-36, ele
menty konsoli do modeli E-34, E-36 oraz dach targa do mo
delu E-30! Bolesławiec, tel. 0602/63-63-77 
BMW 3 E-36 : ćwiartka tylna prawa - 400 zł. Legnica, tel. 
0601/49-99-25
BMW 3,2000 ccm 2500 ccm: silnik oclony, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, elementy blacharskie i inne. Lubań, teł. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
BMW 3: zawieszenie przednie z wahaczami, maska przed
nia, reflektory podwójne i pojedyncze, blok z tłokami do sil
nika 2.0 I, docisk sprzęgła, sprzęgło i Inne. Miękinia, tel. 
071/354-58-96 po godz. 20
BMW 3 COM PACT: reflektory przednie, cena • 750 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
BMW 3 E-36,1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, tylny zderzak. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
BMW 3 COMPACT: tylna półka. Oława, tel. 071/303-89-80 
BMW 3 E -30 : błotnik lewy, lotka M-Technics, skórzana kie
rownica. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 3,2400 ccm, D, T D : głowice silnika, bloki silnika, inne 
części silnika, pełna dokumentacja. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
BMW 3 E-36 318,320: elementy silnika 1.8 i. 2.0 i 24V, po-

dłużnice (nowe), ścianka tylna, klapa tylna, narożnik tylriy, 
elementy wnętrza, szyby, listwy, plastiki, zawieszenie przed
nie, felgi aluminiowe 15", klamki, pompa paliwa TDS, lampy 
tylne, belka zderzaka, inne. Wrocław, tel. 0605/11 -62-99 
BMW 3 ,5 : głowica silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
BMW 31.6, 1982 r. : atrapa, drzwi, szyby, osprzęt silnika, 
zawieszenie i  inne. Jawor, ie l. 0608/47-26-97 
BMW 316,1991/97 r . : lewy próg przedni, środek z przed
nim i środkowym słupkiem, stabilizator - 420 żł. Wrocław, 
tel. 071/316-51-96,
BMW 316,1992 r .: klapa tylna; drzwi prawe, sprężyny przed
nie, tarcze i zac isk i hamulców i inne. Jawor, tel. 
0609/39-09-66,0605/20-67-73 ...
BMW 316 i, 1996 r., M-43 Compact: zderzak przedni, obu
dowa filtra powietrza, błotnik tylny lewy, prawe lusterko, chłod
nica wody, lampa tylna lewa, zamki maski, białe kierunkow
skazy, prawy błotnik. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 /.
BMW 316,318r 320 E30,1984-91 r . ; komplet zegarów (ob
rotomierz, prędkościomierz, ekonomizer, paliwo), -110 zł. 
Legnica, tel. 0602/87-46-51
BMW 316, 318, 320, 323, E-30 : rozrusznik, docisk sprzę
gła, 4clapa tylna, blok silnika 2.0, 2.3, głowica, grill i inne. 
Kłodzko, tel. 0502/12*06-87
BMW 31 ś, 320,1984 r . : silnik + osprzęt, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, baki, chłodnica, drzwi, śzyby, dach i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 v
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lusterka, lotka od M3 ( kierownica, drzwi, błotniki, maska, 
inne. Wrocław, tel. 0504/96:08-40 
BMW 318,320, 325 t. E -30 .1985/92 ,r. : tarcza harri.-tylna 
2.5, klapa tylna * 50 zł i inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 320,1980 r . : tłumik środkowy, zbiornik paliwa, skrzy
nia biegów (5),-tarcze ham. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 320,1981 r . ; skrzynia biegów, przekładnia kierowni
cza, światła, lusterko, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
BMW 320,1985 r .: wzmocnienie, spoiler, reflektory, atrapa, 
drzwi, zawieszenia,'zbiornik paliwa i inne. Jawor, tel. 
0608/47-28-97
BMW 320,1987 r . : docisk sprzęgła, zawieszenie przednie, 
amortyzatory tylne. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-34 
po godz, 18
BMW 320 i, 1989 r., 2000 ccm 6-cyłindrowy: miska olejowa, 
belka zderzaka, kierownica skórzana 3-ramienna, belka pod 
silnik, listwy drzwi czarne, lusterka, itd. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
BMW 320 COUPE, 1993 r . : półosie, alternator, silnik, tapi
cerka, 'nagrzewnicą, lusterka, rozrusznik, elementy silnika, 
tłumik końcowy, sprężarka klimatyzacji, skrzynia biegów i 
inne. Namysłów, tel. 0502/73-45-04 
BMW 320 -błotniki, drzwi, dech z  szyberda chem, zawiesze- *

i  A I R - B A G M  s k u p  i s p r z e d a ż  ■ 
■ k ie ro w n ic e , t a ś m y . s ę n s S r y  « |
.  d o  w y s z y s tk ic h  r o d z a jó w  a u t  ® .

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 8 
1 SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 0 1 
1 tel. 0-601 56 38 88, 0-603 60 30 44 1 
m firn M  m m-jm •• m ik
BMW 520 I E-39 : zderzak tylny, klosze lamp; lampa lewa 
ksenonówa, maska, komplet zamków ze stacyjką i kluczem, 
listwy, alarm (nowyK grill, błotnik tylny prawy (nowy), obudo
wa wentylatora (2.0 i, 2.5 i, 2.8 i), wentylator TDS, halogeny, 
inne. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 520 24V: błotniki, maska, drzwi, klapa tylna, grill, atra
py, lampy, kierunkowskazy, lusterka, szyby, klamki, zamki, 
listwy, plastiki, przełączniki, pompa ABS, nagrzewnica, gło
wica, skrzynia biegów, chłodnica, osprzęt silnika, kompute
ry, elementy wnętrza, inne. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, d iese l: głowica, stan b. do- 
bry.Nysa, tel.0607/35-95-52
BMW 524 TD, 1991 r . : most tylny, wahacze tylne, amorty
zatory tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko. Wrocław, 
•tel. 0501/81-36-18
. BMW 524, turbo D : różne części blacharskie, pompa wtry
skowa, korpus silnika, most tylny i inne. Kępno, tel. 
062/781-52-59
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/7340-98 
BMW 525, 1983 r., turbo D : różne części. Bobrów, tel. 
076/857-05-14 po godz. 16.,
BM W 525 i, 1991 r., 2500ccm : maska/błotnik prawy, zde
rzak, drzwi prawe kompletne, komputer. Koł>ierzjPce, \6\.' 
071/311-17-94,0607/48-86-73
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nie tylne, kolumna kierownicy, wspomaganie, klapa, pompa 
ham., silnik 2.0 E z  osprzętem, na części. Gryfów SI., tel. 
075/781-24-22
BMW 320 i 2.0,2.3: komputer Bosch, blok silnika, alterna
tor, zderzak przedni, głowica po regeneracji, zawieszenie 
sportowe, kolektor ssący, części z demontażu. Tarnów Opol
ski, tel. 0607/53-68-89 .
BMW 320, 520 TDS : różne części. Zgorzelec, tel. 
0606/50-63-46
BMW 323: komputer Bosch 0261 200 174. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20.
BMW 324 D : błotniki, maska, grill, pas dolny, wzmocnienie, 
halogeny, lampy, szyby, lusterka, listwy, plastiki, drzwi, kla
pa tylna, zawieszenia, wał, most, skrzynia biegów, przełącz
niki, przekaźniki, sprzęgło, wentylator, głowica, elementy sil
nika, pompy, inne. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 325,1993 r., 325 ccm, turbo D : chłodnica, ABS, filtr 
pow., oleju, alternator, głowica, turbina, skrzynia biegów (5), 
komputer, pompa olejowa, • 4.200 zł. Chocianów, tel. 
0603/10-97-64
BMW 325 E-30, wtrysk : komputer, przepływomierz, silnik 
(M-20) z dokumentacją, lampy przednie i tylne, zawiesze
nie, półosie, szyby, drzwi prawe kompletne, klapa tylna, spo
iler przedni Hartge. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW 5,1985 r., benzyna: silnik 2500 i, drzwi, klapa, luster
ka, alternator, rozrusznik, kolumna kierownicy, pompa wspo
magania, komputer. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
BMW 5, 1987 r. : fotele skórzane, czerwone. Lubin, tel. 
0604/16-96-06
BMW 5 E-34,1990 r., 2400 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
wspomaganie, felgi, elektryka; hak, lampy, nagrzewnica i 
inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
BMW 5,1990 r . : lusterka elerktycznie reguł., listwy, belka 
pod silnik i inne części. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 5 E-34,1990 r., 2500 ccm : zderzak tylny, lampy tylne, 
klapa tylna, tapicerka, szyba tylna, dach, osprzęt silnika, au
tomatyczna skrzynia biegów, nagrzewnica, kolumna kierowa 
nicy, drzwi, kierownica, zegar, konsola i inne. Wrocław, tel. 
0502/84-00-50
BMW 5 E39, 1997 r. : reflektory ksenonowe. Opole, tel. 
0603/54-43-09
BMW 5,1998 r . : podłużnica prawa tylna. Ostrów Wlkp., tel. 
0608/12-81-83
BMW 5 E34 : fotele welurowe, nakładki zderzaków pod ha
logeny, lusterka, felgi aluminiowe wzór szprychy, lampy kse
nonowe. Lubin, tel. 076/841-86-83,0603/51-53-20 
BMW 5: reflektory ksenonowe, cena - 2.000 zł/kpi. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
BMW 5,7,1992 r .: felgi aluminiowe, oryginalne, 15", z opo
nami 195 x 65 x 15, stan idealny, - 500 zł. Legnica, tel.. 
0607/04-07-51
BMW 520,1979 r . : zderzaki, drzwi, nowe, nieuzbrojone, 4 
szt., moduł, atrapy, felgi stalowe (4 szt.), zbiornik paliwa, 
lampy, chłodnica, skrzynia biegów (4), obudowa filtra pow. 
Legnica, tel. 0607/04-07-51
BMW 520,1982 r .: chłodnica -1 0Ozł, lampy przednie - 70zł, 
moduł - 50zł, inne. Legnica, teł. 076/856-39-37 
BMW 520 i, 1982 r .: chłodnica • 100 zł, lampy - 80 zł i inne. 
Legnica, tel. 076/856-39-37
BMW 520,1984 r., 2000 ccm,: szyby, skrzynia biegów, most 
tylny, silnik na części, zawieszenie tylne, chłodnica, lampy, 
elem. wnętrza, pompa wody nowa, drzwi, alternator, pompa 
paliwa, wspomaganie. Wrocław, tel. 0607/53-72-78 
BMW 520 i, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: tył nadwozia, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, osprzęt silnika, drzwi, zderza-
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BMW 316,320,325, E-36, turbo D : elementy silnika, skrzy
nia biegów, zawieszenia, wał, ABS, dyfer, komputery, deska 
rozdz., drzwi, elementy klimatyzacji, tapicerka, alternatory, 
rozruszniki i inne. Piotrków Trybunalski, tel. 0607/48-21-03 
BMW 318, 1992 r. : lusterko prawe, maska przednia (co
upe), zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia bie
gów, filtr powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, 
zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
BMW 318 T D S : silnik + .skrzynia biegów, reflektory, kierun
kowskazy, grill, wzmocnienie przednie, zawieszenie. Ząbko
wice Śląskie, tej, 0609/63-44-88 
BMW 318 Si COUPE : zderzak, lampa tylna, listwy drzwio
we, belka do zderzaka, listwy, przełączniki, obudowa filtra, - 
miska olejowa, felgi aluminiowe 7 x 15, wentylator, podłużni
ca (nowa), lusterko lewe. lusterka M3 (bez trójkątów), ele
menty wnętrza, błotnik prawy. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 318,320 i, E 30 : części mechaniczne, szyby, światła,

ki, tapicerka i inne, - 1.500 zł. Legnica, tel. 076/854-41-30, 
0606/46-56-52
BMW 520,1992 r., 2000 ccm. benzyna : skrzynia biegów - 
400 zł, klimatyzacja - 350 zł, ABS - 300 zł, drzwi tylne prawe 
• 120 zł, zderzak tylny, klapa tylna, szkielet tylny • 400 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
BMW 520 E-34,1994 r., 2000 ccm, 2 4V : drzwi, lampy, ma
ska, fotele, klapa tylna, poduszka pow., McPhersony, zegar, 
szyby, przekł. kierownicy, grill, atrapa, błotniki, zderzaki, lu
sterka, kierownica, konsola, kanapy, tapicerka, skrzynia bie
gów, most i inne. Wrocław, tel. 0502/84-00-50 
BMW 520 E39 ,1999 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, ukł. wy
dechowy, katalizator, wahacze, ukł. kierowniczy, ława, kon
sola, poduszka pow., tapicerka siwa, boczki, plastiki, wnę-. 
trze bagażnika, opony letnie, most tylny wahacze, radio, 
progi, klapa tylna, lampy tylne, opony zimowe i inne. Lubiń, 
tel. 0601/18-90-99
BMW 520 E-28: skrzynia biegów (5) + docisk sprzęgła - 500 
zł, alternator, rozrusznik - 1Ó0 zł. Legnica, tel. 076/722-66-99
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BMW 525,1991 r., 2500 ccm : zawieszenie przednie i tylne, 
grill, lampy, zderzaki, chłodnice 2500 i 2000 cm, ćwiartki, 
inne. Wrocław, tel. 0502/16-27-83 
BMW 525,1991 r., 2500 ccm : zawieszenie przednie i tylne, 
zderzaki, lampy tył, silnik, przekł. kierownicy, pompa wspo
magania, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów, automa
tic, ćwiartki, poduszka pow., dach, wał napędowy, most, drzwi 
przednie i tylne, nadkola i inne. Wrocław, tel. 0502/16-27-83 
BMW 525,1991 r .: głowica kompletna. 2 szt., komplet fote
li, maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki 
pow., aluminiowe felgi 16’ . Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
BMW 525 i, 1991/93 r . : silnik 2500 kompletny, stan idealny, 
webasto ze sterownikiem, drzwi, szyby, lampy, skrzynia bie
gów (5), tył nadwozia, dach z el. otw. szyberdachem, felgi 
aluminiowe 16”, zegary, fotele podgrzewane, wnętrze, amor
tyzatory i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, wtrysk: silnik, szyby, skrzynia 
biegów (5), piasty, drzwi, tył nadwozia + dach, webasto ze 
sterownikiem, felgi aluminiowe 16', fotele podgrzewane, ta
picerka, most, zawieszenia, ABS, tarcze, zaciski, lampy tyl
ne, różne części. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, 2 4V : skrzynia biegów, auto
matic. • 2.200 zł. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
BMW 525,1993 r .: chłodnica powietrza, pompka paliwa w 
zbiorniku, wentylator, lewa lampa przednia, felgi aluminiowe 
7 x 16J ET-20,5-ramienne, wahacze górne przednie, prawy 
halogen, atrapa wąska. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 525 TDS, 1994 r . : głowica, turbina, alternator, filtr 
pow., oleju, wtryski, napinacze, silnik 325 TD • 4.200 zł, skrzy
nia biegów, kontener, pompa olejowa. Chocianów, tel. 
0603/10-97-64
BMW 525 i, 1994 r. : różne drobne części. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
BMW 525,1995 r . : szyba tylna, fotele, wnętrze, podsufitka, 
McPhersony, tylny most, tylne zawieszenie, tapicerka, kon
sola i inne. Polkowice, tel. 0600/31-36-07 
BMW 525,1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław, tel. 071/339-72-81
BMW 525 T D ^ T  chłodnica (now af'- 410^zf-T Tel. 
0608/67-46-53
BMW 525 TDS : głowica z gwarancją szczelności, pompy • 
od 100 do 1500 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56. 
0600/39-76-23
BMW 528,1986 r . : przepływomierz, belka pod silnik, prze
kładnia hydrauliczna. Wrodaw, tel. 0603/85-23-24 
BMW 530 i, 1994 r., 3000 ccm, V8,: wszystkie części. Wro
cław, tel. 0603/45-92-79
BMW 7,1982 r . : pokrywa silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
BMW 7,1984 r„ 2800 ccm, wtrysk, benzyna : drzwi, klapa, 
konsola, chłodnica, kolumna kierownicy, pompa wspomaga
nia, lusterka, tarcze hamulcowe, zaciski. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
BMW 7,1986 r . : skrzynia biegów automatic, kpi., stan b. 
dobry, • 800 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/95-49-29 
BMW 7,1991 r . : błotnik prawy • 100 zł, chłodnica wody • 
200 zł, szyberdach, klapa tylna -100 zł, zderzak tył z belką • 
100 zł i inne części. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-75 
BMW 7,1993 r:: szyberdach. Namysłów, teł. 0603/50-03-51 
BMW 7 : kolumny McPhersona, tarcze ham., schowek, na
kładka deski,, tapicerka drzwi, drzwi tylne do.wersji Long, 
lusterko prawe, klapa bagażnika, zderzak tylny, kolumna kier. 
Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
BMW 7 E 38 : listwy tylnego zderzaka, telefon BMW. Wro
cław, tel. 0603/85-23*24
BMW 7,2000 r . : reflektory ksenonowe, cena • 3.000 zl/kpi. 
Niemodlin, tei. 0604/82-52-39
BMW 728,1985 r.: drzwi przednie lewe i tylne prawe, skrzy
nia biegów (5). lusterko lewe, pompa paliwa. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
BMW 735 i E-32 : błotniki, listwy, plastiki, obudowa filtra, 
przepływomierz,, głowica, kopułka, wentylator, listwa prze
wodów' wahacze, elementy Klimatyzacji, Tampy tylne i przed
nie, wałek rozrządu, inne. Wfocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 740 E 38 : błotnik prawy przedni, silnik wentylatora 
klimatyzacji. Wrocław; tfel. 0605/15-i 1 -88. ■_
BMW 750,1992 r:: lusterka, felgi aluminiowe 17”, kierowni-» 
ca skórzana. Wrocław, tek.0603/85-23-24 
BMW 840 i, 1993 r .: nakładka zderzaka przedniego, plastik 
pod tablicę rej., halogen z  kierunkowskazem, kierownica z 
poduszką, 3-ramienna, przepływomierz powietrza. Wrocław, 
tel. 06Q9/16-66-81
BMW E -21 : rozrusznik, tapicerka, siedzenia, półoś, drzwi, 
szyby, uszczelki, korek z kluczem, lampy tylne, zderzak, nowe 
końcówki kierownicze, korbka szyberdachu, listwy na'karo
serię, klosze kierunkowskazów, wały napędowe, nowe sprzę
gło z dociskiem. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14, 
0609/28-33-13 od rana
BMW E-30,1986 r .: skrzynia biegów automatyczna 4HP22, 
drzwi kpi. | inne. Głogów, tel. 0607/21-79-84

Ł O Z Y S K A
do samochodów osobowych i dostawczych 

ceny hurtowe na cały asortyment o 
Wrocław, ul. Krakowska 180 | 
tel. 783-76-78, 340-00-03 5

BMW E*30,1987 r.,'250O ccm, wtrysk: zawieszenie napędu 
na 4 koła, szyba tylna, osprzęt silnika, kpi. opon zimowych, 
welurowa tapicerka, kubełkowefotele. kanapa z podłokietni- 
kam i.., tel. 0606/82-73-51
BMW E*30,1987 r . : drzwi, szyby, lampy, fotele, maska, kla
pa, tylny rrióst i inne. Chojnów, tel. 076/818-63-83 
BMW E-30,1988 r .: drzwi, szyby, lampy, fotele, maska, kla
pa, błotnik, tapicerka podłogowa i inne. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
BMW E-30: licznik z zegarem, ekonomizer pod przedni pas, 
sprężyny sportowe oryg. tylne, elem. przedniego zderzaka. 
Wałbizyęh^ ̂ 1^)608/3^41-15 ** ~
BMW E-30: dużo części zawieszenia, karoserii, silnik 1.81, 
skrzynia biegów (5). Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
BMW E-30 CABRIO : drzwi lewe, nieuzbrojone, • 350 zł. 
Wrooław, tel. 0502/10-98-80
BMW E*34 : drzwi przednie i tylne kompletne, lewa strona. 
Wrocław, tel. 0503/58-64-49
BMW E-36,1993 r., 2000 ccm, 2 4V : elementy silnika. Wro
cław, tel. 0607/62-80-53
BM tyE-36 ,1994 r .: klapa tylna, wózek tylny, pompa hamul
cowa, kolumny McPhersona, skrzynia biegów, kołpaki, zbior
nik paliwa, inst. elektryczna. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
BMW E-36 : dach z otworem na szyberdach. Rawicz, tel. 
0601/93-33-81
BMW E-36 : hak odpinany, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/364-47-87,0502/53-17-39 
BMW E-36,1800 ccm : lampy przednie, błotnik przedni, kom
puter, kierunkowskazy, kołpaki oryg., części silnika, zbiorni
czek wspomagania. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
BMW E-36, E-34,1600 ccm, wtrysk, 1.800, wtry,: skrzynia 
biegów (5), komputery, liczniki, zawieszenia, drzwi, plastiki, 
dachy, konsola, tapicerka, układy kierownicze, inne. Wro
cław, tel. 0605/11-26-18
BMW E-39,1996/00 r., benzyna, d iese l: szyby, drzwi, błot
niki, maski, klapy, lampy, zderzaki, chłodnice, poduszka pow., 
tapicerka, skrzynia biegów, silnik, zawieszenia, dach, podłuż- 
nice, progi, RO Biznes i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
BMW E-39: reflektory ksenonowe. Opole, tel. 0603/54-43-09 
BMW E-46, 1999 r., 2500 ccm : różne części z  rozbiórki, 
dużo. Krobia, woj. leszczyńskie, tei. 0603/99-70-55 
BMW E-46, 2000 r., 2000 ccm, diesel : zderzak przedni, 
wzmocnienie, błotniki, chłodnice, zawieszenia, ukł. kierow
niczy, części do silnika, skrzynia biegów (5), wał pędny, drzwi, 
tapicerka, poduszka pow. i do drzwi, kurtyny dachowe, ABS, 
ukł. wydechowy. Lubin, tel. 0601/18-90-99

A M O R T Y Z A T O R Y  
S P R Z Ę G Ł A

Do wszystkięh marek samochodów 
Bielany Wrocławskie, uL Wrocławska 12a 

tel. 071/311-03-19 0P011915

BUICK SKYLARK, 1989/93 r„ 3300 ccm : silnik z dokumen
tacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglo
wy, skrzynia biegów (automatic). Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET ASTR O : lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET LUMINA, 3100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi i inne. Wrocław, tel. 0604/86-75-60 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne części blachar
skie i  mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r .: lampy europejskie, zde
rzak tylny i inne. Świdnica, tel. 074/853-14-46,0601/58-06-94 

O  CH R YSLER  VOYAGER, 1996/01 r . : dach, błotni
ki tylne, 2 poduszki pow., komplet siedzeń, listwa 
k ie row n icza , sank i, lam py p rzedn ie , zderzak  
przedni i tylny, wzm ocnienie przednie, kom plef 
chłodnic, lusterka, szyby, drzwi boczne, nagrzew
nica, sprężarka, zwrotnice, klapa tylna, elem pla
stikow e  i inne. Św idn ica , te l. 0604/82-66-90, 
4607/64-52-82 87015391

CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : skórzane fotele 4 sztuki • 
400 zł/szt., zderzak przedni - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/24-48-05
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r.. 2400 ccm - chłodnica, kli
matyzacja, skrzynia biegów (5), automatic, tylna oś, ława, 
ukł. kierowniczy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wyde
chowy, lusterka, licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, teł. 
0605/78-53-53
CHRYSLER VOYAGER : różne części. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-07-19,0603/44-67-68 
CHRYSLER VOYAGER 96,2500 ccm. T D : turbina, wtryski- 
wacze - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/341-42-27 po godz. 18 
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CITROEN, 2500 ccm, d iese l: skrzynia biegów, głowica sil
nika, siln ik. Wyśzlu, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 

'0603/40-26-76
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tys. km, 1124 ccm, benzyna,
: klapą bagażnika, błotniki przednie, chłodnica, zderzak tyl
ny,, siłńik, skrzynia biegów, oś tylna, wahacze, drzwi przed- 

-n ie , stacyjka, licZnik i inne. Oława, tel. 071/303-39-29, 
0609/35-37-48
CITROEN AX, 1989 r . : wszystkie części: Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
CITROEN AX : zderzaki, lampy, lusterka, maski, elementy 
zawieszeń. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-3.9 
CITROEN AX, 1400 ccm, diese l: silnik, - 2.100 zł. Głogów, 
tel. 076/831-71-14,0602/52-63-66 
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik i inne. Leszno, teł. 
0603/77-52-88
CITROEN AX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki,-atrapa, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65

CITROEN
Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160  W ro c ła w , u l. B o y a  Ż e le ń s k ie g o  55  
te!. (071) 372-61-32, kom. 050118 20 77
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CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ o p o « 4 3 6  

| tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0-608417604 ,

CITROEN E l
WARSZTAT - 8M-17" ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
SKLEP - 8” -17“ u, Kościuszki 181 

1  tel. 071/372 46 5 8 j

CITROEN AX, 1400 ccm, diesel : głowica. Środa śląska, 
tel.0601787-45-09
CITROEN AX, 1400 ccm, benzyna : aparat zapłonowy, ze
gary, przełącznik świateł, gażnik, komputery Bosch 0280 000 
751. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel : silnik. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
CITROEN AX CX: szyby kpi., wzmocnienie czołowe. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1.000/1.400/1.600: skrzynia bie
gów (5), zderzaki, błotniki, silniki, szyby, chłodnice, półosie, 
koła, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
CITROEN AX, BX : części z  powypadkowego • 60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/357-61-09
CITROEN AX, BX, ZX, S A X O : silnik, skrzynia biegów, ele
menty zawieszenia i inne części zamienne. Wrocław, tel. 
0605/03-24-14
CITROEN BERLINGO: klapa tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
atrapa, wzmocnienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, 
wahacze, zwrotnice, McPhersony, kierunkowskazy, obudo
wa z wentylatorami, chłodnice. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN BERLINGO: oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
CITROEN BERLINGO, 1900 ccm, diesel : części silnika -
od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/24-48-05
CITROEN BX, 1984 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna,:
drzwi kpi., silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i
tylne, siedzenia, konsola z zegarami, nagrzewnica i inne
części z rozbiórki. Lubsko, tel. 0607/17-96-22
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika oraz
zawieszenie. Radwanice, tel. 0602/88-49^71
CITROEN BX, 1988 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik
kompl., uzbrojony, -1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,
0603/79-63-94
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia
biegów, maska, błotniki, drzwi, rozrusznik, nagrzewnica,
pompa hydrauliczna, chłodnica i inne. Wrocław, tel.
071/373-87-98,0606/49-34-97
CITROEN BX, 1991 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenia,
elementy blacharki, drzw i, szyby. Namysłów, tel.
0603/77-24-00
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
McPhersony, przekładnia, półosie, drzwi, lampy i inne. Lu
bań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN BX, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, d iese l: silnik 
kpi. (nowa uszczelka, pasek rozrządu), stan techn. b. dobry, 
skrzynia biegów, kolumny McPhersona kpi, -1.400 zł. Trze
bień, tel. 075/736-55-83
CITROEN B X : kule. belka przednia, klapa tylna kombi, kla
pa przednia, zderzak przedni, el.hydrauliki, zawieszenia, sil
nikowe, karoseryjne, wnętrza. Bolesław iec, tel. 
075/732-69-91
CITROEN BX : drzwi, błotniki, wzmocnienie czołowe, za
wieszenia, zbiornik paliwa, chłodnica, kierunkowskazy, zbior
niczki, deska rozdz., przełączniki i inne. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-22
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, sil
nik 1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX : pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor 
prześwitu, stacyjka, zamki drzwi, mechanizm podnoszenia 
szyb, nagrzewnica, gażnik, zaciski hamulcowe, silniczek 
wycieraczek, przełącznik świateł i wycieraczek, węże olejo
we, kierunkowskazy, Imapy tylne, wałek roz. Wrocław, tel. 
343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN BX, 1900 ccm, d ie se l: kołyska pod silnik, zde
rzaki, części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. 
Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
CITROEN B X : klapy tylne. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
CITROEN C 15 : środkowa belka wzmocnienia, lewy przedni 
błotnik, kierunkowskazy, lampy, okulary reflektorów + prawy 
reflektor, pokrywa silnika. Wrocław, tel. 784-59-15 
CITROEN C 15 ,1900 ccm, d iese l: chłodnica, półosie, grill, 
skrzynia biegów, inne, -160 zł. Żemiki Wr., tel. 071/329*26-61 
wewn. 67
CITROEN C25, 1993 r., 2500 ccm, d ie se l: silnik, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tei. 075/761 -80-84 
CITROEN CX, 1984 r. : przeguby wewn. i zewn., stan b. 
dobry -> 100 zł/kompl. Legnica, tel. 0608/45-82-31 
CITROEN CX, 2500 ccm, d iese l: silnik, stan dobry, możli
wość sprawdzenia - 1700 zł oraz inne części. Lubin, tel. 
076/844-47-52 po godz. 15
CITROEN CX, 2500 ccm, dieąel: chłodnica - 250 zł i inne. 
Wrocław, tel. 071/338-03-89,0603/80-52-14 
CITROEN CX, 2500 ccm, diese l: skrzynia biegów (5), felgi 
stalowe i inne, drobne. Wschowa, tel. 065/540-52-15, 
065/540-67-88
CITROEN EVASION : błotnik lewy prawy i lewy, zderzak 
przedni i tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, belka pod silnik, wahacze, reflektory, kierunkow
skazy, zderzaki, atrapa, chłodnice, obudowa z wentylatora
mi, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JU M PY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod silnik, pod chłod
nice, reflektory, obudowa z wentylatorem, przekładnia kie
rownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO  : hak. Legnica, tel. 076/862-96-81, 
0608/25-91-58 po godz. 20
CITROEN SAXO : oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa,
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony,
chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa,
ścianka tylna, światła tylne, lusterka. Siechnice, tel.
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN SAXO VTS i  błotniki przednie. Wrocław, tel.
071/31-24-22,0600/16-82-28
CITROEN VISA, 1979 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16

CITROEN VISA, 650 ccm, benzyna; silnik. Dzierżoniówjel. 
074/645-88-58 _  -  ̂ t f m Z  -
CITROEN XANTIA maska silnika. Jordanów Śl., tel. 
0601/72-18-25
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, lusterka, belka pod silnik, waha
cze, reflektory, kierunkowskazy, klapa/oś tylna, chłodnice, 
obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XANTIA : wózek, wahacze, półosie, listwa kie
rownicza, McPhersony, stabilizator, zwrotnice. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN XANTIA: pompa LHM, zawór hamulcowy, korek
tor prześwitu, kierunkowskazy, podnośniki szyb, przełączni
ki śwoateł i wycieraczek, zamki drzwi, wycieraczki, cewka 
zapłonowa, czujniki, siłowniki, klapa bagażnika, wtryski i inne. 
Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN XM, 1990 r., 120 tys. km, 3000 ccm: silnik sprawny 
♦ skrzynia biegów i częściowy osprzęt, brak dokumentacji, - 
1.000 zł. Jugowa, tel. 074/858-64-75, po godz. 18 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, 12V : silnik, części bla
charskie. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
CITROEN XM : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, halogeny, kłapa, wentyla
tory, chłodnice, belka pod siln ik. S iechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN X M : klapa tylna, z szybą, spoilerem, kompletna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN X M : różne części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
CITROEN XSARA, 1999 r . : kanapa, wlot pow. filtra. Bole
sławiec, tel. 0502/20-59-53

CITROEN XSARA PICASSO : maska, drzwi, błotniki, zde
rzaki, klapa. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN X S A R A : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotni
ce, McPhersony, reflektory, ścianka tylna, klapa, światła tyl
ne, chłodnice, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA PICASSO : oś tylna, kompletna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN XSARA : siedzenia przednie oraz plastiki wnę- 
trza tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Leszno, tel. 
065/529-34-28
CITROEN ZX, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
z pompą wtryskową, • 2.200. zł. Słubice, tel. 095/758-67-16, 
0603/75-15-25
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN Z X 1400-1900 ccm: wszystkie części z demonta
żu, cena - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/326-04-77 
CITROEN ZX : wałek rozrządu, pompa wtryskowa, tablica 
licznikowa, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, lusterka, kon
sola, półka tylna, grill, przełącznik świateł i wycieraczek, va- 
cum pompa, poduszki silnika, skrzyni biegów, zawieszenie 
tylne, wiązka inst. elektr. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93;
CITROEN ZX, C 25 : dużo różnych części, drzwi kompletne 
pasażera i za pasażerem, felgi 13*, lampy, części zawie
szeń, silnik 1.4 E, wahacze, układ kierowniczy, plastiki, fote
le, lusterka, lampy, gażnik 1.4 E, półosie, ramki pod silnik, 
dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
DACIA  1310, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
DACIA 1310 : maska, klapa, drzwi, stan dobry. Małomice, 
tel. 068/376-95-72
DAEWOO ESPERO, 1997 r . : wszystkie części. Chojnów,
tel. 076/818-70-01,819-17-56
DAEW OO E S PE R O  : wszystkie części. Lubin, tel.
0502/63-02-21
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny, antena elektryczna. 
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r .: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS, 1999 r .: błotnik przedni lewy, krata wlo
tu pow., drzwi tylne prawe. Oborniki ś lą sk ie , tel. 
071/310-15-80
DAEWOO LANOS, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, reflek
tor lewy, felga koła, błotnik przedni prawy, drążek kierowni
czy kpi., maska silnika, listwa pod lewy reflektor. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95
DAEWOO LANOS SEDAN : drzwi kpi., tylne prawe, - 350
zł. Świebodzice, tel. 0601/67-21-85
DAEWOO LANOS : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, teł.
0502/23-04-67
DAEWOO LANOS SEDAN : drzwi lewe tylne, szyba tylna. 
Wrocław, tel. 071/311-76-51
DAEWOO LANOS : atrapa • 100 zł, drzwi tylne lewe -100 
zł, zderzak tylny lakierowany HB -100 zł, zderzak tylny czarny 
(sedan) • 100 zł. Wrocław, tel. 349-26-63 •
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09 ,
DAEWOO U N O S , MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błot
niki. chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie 
boczne, reflektory i inne.., tel. 071/311-47-60 po^godz. 18, 
0607/63-77-40
DAEWOO LANOS, MATIZ, TICO, NUBIRA: zderzaki, drzwi, 
błotniki, maska silnika, klapa bagażnika. Bielawa, tel. 
0604/32-50-88
DAEWOO LANOS, NUBIRA I I : nowe owiewki drzwiowe, 
listwy boczne, reflektory, antena elektryczna. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
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DAEWOO LEGANZA, 1999 r . : reflektor prawy, drążek kie
rowniczy kpi. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO LEG AN ZA : antene elektryczna, reflektor prawy. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, reflektor 
lewy, łożyska koła tylneao, amortyzatory. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO MATIZ: drzwi przednie prawe i tylne prawe, cena 
- 50 zł/szt., drzwi przednie lewe i prawe, kompletne, cena - 
350 zł/szt., tapicerka drzwi, kompletna • 100 zł. Legnica, tel. 
076/850-20-60,0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ : części karoserii, fotele, progi, słupki, •

ćwiartki, podłużnice, pas tylny. Leszno, tel. 065/529-01-10, 
0605/63-43-31
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ, LANOS, NUBIRA : zawieszenie przed
nie, kompletne, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, listwy 
kierownicze, McPhersony, klapy tylne z szybą, kompletne, 
drzwi kompletne, lusterka, tapicerka. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r . : różne części z demon
tażu. Legnica, tel. 076/862-50-41,0603/61-55-24 
DAEWOO NEXIA, 1999 r .: reflektor prawy, silniczek kroko
wy, nowy, siłowniki tylnej klapy, pasy bezp. przednie, kierun
kowskaz tylny prawy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO N EXIA : zderzaki. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r .: zderzak przedni, reflektor pra

wy, filtr klimatyzacji, drzwi tylne prawe, przekaźniki, bezpiecz
niki, felga, amortyzator tylny lewy. O leśn ica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO TICO, 1999 r . : amortyzatory, zderzak tylny, po
krywa bagażnika, błotnik przedni prawy, drzwi tylne lewe, 
felga koła, lusterko prawe, przegub półosi *  osłona, pompa 
paliwa, cylinder ham. prawy. Oleśnica, teł. 071/314-35-95 
DAEWOO TICO: skrzynia biegów, półośka, tarcza + docisk 
sprzęgła, alternator, kolumny McPhersona, zwrotnice, tar
cze ham., zaciski ham., nagrzewnica, lampa tylna lewa, 
amortyzatory tylne. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04 -
DAEWOO TICO : zderzak tylny czarny • 50 zł. Wrocław, tel. 
349-26-63
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, MATIZ, LANOS : maski, zderzaki, drzwi, 
klapy, inne.Jrzebnica, tel. 071/312-91-79,0501/53-35-83 
O  DAEW OO NEXIA, U N O S ,  FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEM PRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczn iki 1980-2000 r.: re
flektory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atra
py, zderzaki, chłodnice, blachy, itp. REG-PLAST, 
Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81008691

DAF 400,1988/98 r., 2500 ccm, diesel: różne części. Zielo
na Góra, tel. 068/321-32-96,0603/04-26-45 
DAF 400 : części blacharskie, błotniki, dach, drzwi, tanio. 
Kluczbork, tel. 0602/59-11-69
DAF 400 : oś przednia, wał pędny, chłodnica oleju, hak i
inne. Milicz, tel. 071/384-72-46
DAF 400 : skrzynia biegów, wał, most tylny, zawieszenia,
elementy blacharki, koła, zbiornik paliwa. Wrocław, tel.
0601/79-08-31
DAF 600,1989 r., 6000 ccm : zawieszenie przednie, tylne, 
wał napędowy, resory paraboliczne, zderzak przedni, spo
iler, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/27-47-17

DAF 95,1992 r.k ^kabina -4-.500 zł, most tylny i przedni. 
Kluczbork, tei. 0602/59-11-69
DAF 95 XF : zderzak, drzwi, chłodnica, wał, szyby, tłumik;' 
tylny most. Wrocław, tel. 0607/50-54-33,0605/37^47-03 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : skrzynia biegów, chłodni
ca, drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1986 r„ 1000 ccm, d ie se l: wałek 
rozrządu, części do skrzyni biegów, uszczelniacze skrzyni, 
tarcze hamulcowe, nowe i używane, lusterko lewe, docisk 
sprzęgła, uszczelka miski i pokrywy zaworów, prowadnice 
zaworów. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, d iese l: kolektor 
ssący, tarcze, klocki hamulcowe, nowe, siłowniki, klapy, wa
łek rozrządu, docisk sprzęgła, części do skrzyni biegów, 
uszczelniacze skrzyni. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE : drzwi, maski, zderzaki, koła, lam
py, grill, amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CUORE, 1991 r .: lampy przednie, • 100 zł. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
DAIHATSU CUORE : klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
DODGE CARAVAN, 1991/95 r .: półoś prawa - 500 zł, zako
le plastikowe, przednie lewe - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/364-47-87,0502/53-17-39 
FERARRITESTAROSSA: maska. Milicz, tel. 071/384-00-62, 
0605/41-56-68
FIAT KOMBI: resory, po regeneracji, wzmocnione dodatko
wym piórem, 2 szt, • 80 zł. Legnica, tel. 076/852-55-13, 
076/862-05-83
FIAT, 103 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik SOFIM. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-70-35,0601/75-12-70 
FIAT 125p, 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów, most i wiele 
innych, stare i nowe, • 350 z ł . ., tel. 0604/36-22-18 
FIAT 125p: silnik, po remoncie - 650 zł, montaż bezpłatny, 
skrzynia biegów (4) -150 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p: wszystkie szyby. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30 
FIAT 125p: silnik niekompletny -100 zł, przednie zawiesze
nie, wał napędowy • 100 zł. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/52-94-67
FIAT 125p: wał korbowy, przeszlifowany na II szlif, - 50 zł. 
Legnica, tel. 076/862-86-33
FIAT 125p : skrzynia biegów (4 i 5), drzwi, most, szyby i 
inne części z rozbiórki. Opole, tel. 077/465-31-17 
FIAT 125p: układ zapłonowy elektroniczny • 320 zł, gażnik, 
wspomaganie ukł. hamulcowego (serwo), pompa olejowa, 
aparat zapłonowy ♦ cewka, uszczelki do silnika, wyłącznik 
czasowy wycieraczek, klakson, -100 zł. Rożnów, gm. Prze
worno, tel. 074/810-25-35
FIAT 125p : wał rozrządu, - 100 zł. Św idnica, tel. 
074/853-35-21
FIAT 125p nowe i używane: główka mostu z 82 r., alterna
tor, gażnik, aparat zapłonu, nadkola i dużo innych. Wrocław, 
tel. 346-54-34
FIAT 125p: szyba tylna, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p: wiele części blacharskich i mechanicznych. Wro
cław, tel. 0501/06-63-30
FIAT 125p: różne części, w całości lub na części. Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13
FIAT 125p: szyba czołowa, drzwi tylne, lewe. Wrocław, tel. 
354-36-81
FIAT 125p: fabryczne elementy blacharki + tapicerka i inne
z demontażu. Wrocław, tel. 071/344-77-36
FIAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa

wody, przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, ob
rotomierz, pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie 
z podłużnicami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, al
ternator. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p : silnik -150 zł, skrzynia biegów (4) • 100 zł, 
rozrusznik, alternator, chłodnica, tylny most (okrągły), reso
ry, wał napędowy, amortyzatory, sprężyny, szyby, drzwi i inne 
części z rozbiórki. Budziszów Mały, tel. 076/857-46-30 
FIAT 125p, 1500 ccm : wszystkie części. Lubin, tel. 
0601/79-96-94
FIAT 126p, 125p : różne części. Siechnice, woj. wrocław
skie, tel. 0607/42-92-93
FIAT 126p, 1982 r., 35 tys. km, 650 ccm : silnik kompletny, z 
alternatorem, z 1996 r., skrzynia biegów, zwrotnice, drzwi 
lewe, maska przednia i tylna, belka tylna, szyby, koła i wiele 
innych części. Legnica, tel. 076/856-40-22 
FIAT 126p, 1982 r., 112 tys. km, 650 ccm, benzyna: silnik z 
dokumentacją, 1 alternatorem - 300 zł, skrzynia biegów po 
rem. kapitalnym • 220 zł, rozrusznik na linkę, alternator, re
sor, amortyzatory, szyby, drzwi, zbiornik paliwa, kierownica, 
stacyjka, wahacze, lampy, reflektory H4 i inne części z roz
biórki. Budziszów Mały, tel. 076/857-46-30 
FIAT 126p, 1982/96 r., 35 tys. km, 650 ccm : silnik kpi. z 
alternatorem 96 r., skrzynia biegów, zwrotnice, rozrusznik, 
klapa tylna, maska przednia, belka tylna, szyby, reflektory, 
zderzaki, koła, drzwi lewe, ukł. kierowniczy i inne. Legnica, 
tel. 076/856-40-22
FIAT 126p, 1984 r. nadwozie do częściowego remontu -100. 
zł, silnik kpi., sprawny, konieczna wymiana uszczelek, gło
wica po planowaniu,. niezakładana -100 zł. Paszowice, woj. 
legnickie, tel. 0503/53-77-13 Michał 
FIAT 126p BIS, 1987 r.: wszystkie części, tylna klapa, nowe 
siedzenia przód + tył, wahacze, szyby, reflektory. Legnica, 
tel. 0606/68-50-13
RAT 126p, 1987 r . : szyby -10  zł, gruba kierownica - 20 zł, 
klapa tylna -15 zł, klapa przednia -15 zł, belka tylna -15  zł. 
rozrusznik - 30 zł, drążek kierownicy • 10 zł, skrzynia biegów 
uszkodzona - 80 zł, fotele • 20 zł, prądnica ♦ reguł. • 30 zł, 
przekł. kierownicy. Opole, tel. 0606/36-79-87

FIAT 126p, 1988 r .: skrzynia biegów, stan b. dobry, z czujni
kiem św iatła wstecznego, - 150 zł. Legnica, tel. 
076/721-58-18
FIAT 126p ME, 1988 r .: alternator, gażnik, pompa hamulco
wa z serwem, siedzenia - 50 zł/szt., chłodnica, nagrzewni
ca, zbiornik paliwa, Rapa bagażnika, drzwi • 30 zł/szt., re
sor, szyba tylna, licznik, stacyjka, silnik wycieraczek • 20 
zł/szt., skrzynia biegów 151 z 1990 r. Bolesławiec, tel. 
0609/35-01-07
FIAT 126p BIS, FL, 1989 r., 703,650 ccm : wahacz prawy, 
chłodnica, nagrzewnica, przewody wodne, aparat zapłonu, 
alternator, zbiornik, rozrusznik, klapa, belka, głowica (650), 
mechanizm zmiany biegów. Złotoryja; tel. 0607/52-95-58 
FIAT 126p, 1989 r .: skrzynia biegów, stan dobry, z półosia- 
mi. • 100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1989 r., 62 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, 
rozrusznik, gażnik, aparat zapłonu, pompa paliwa, oblacho- 
wanie silnika, koła, zawieszenie, szyby, tapicerka, plastiki, 
przełączniki i inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm : maska - 70 zł, tylna klapa - 50 
zł. Leszno. Wschowa, tel. 065/520-10-31.0607/55-72-55 
FIAT 126p BIS, 1990 r. : różne części. Wrocław/teł. 
0501/40-31-54
FIAT 126p, 1990 r . : maska, klapa silnika, koła z oponami, 
wahacze, prądnice, rozrusznik, przednia i boczne szyby, licz
nik, aparat zapłonu, gażnik i inne. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
FIAT 126p FL, 1990/95 r., 650: skrzynia biegów 170 - 250zł, 
głowice od 80 zł, alternator ♦ blacha 170 zł, gażnik FL 50 zł, 
koła 40 zł, licznik FL 80 zł, rozrusznik magnetyczny 100 zł, 
stacyjka FL, dmuchawa 35 zł, drzwi 70 zł. Oława, tel. 
0608/83-33-58
FIAT 126p, 1990/99 r . : drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, 
skrzynia biegów, silnik, głowica, szyby, koła, z awieszenia, 
przekąłdnia kierownicza, dźwignia biegów i inne. Nowa Sól, 
tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
FIAT 126p BIS, 1991 u, 700 ccm ,: alternator, głowica, gaź- 
nik, aparat zapłonowy, wał, cylindry, rozrząd, wentylator 
chłodnicy, wahacze, drzwi, maska, klapa z szybą, tylna bel
ka, nowy licznik, konsola środkowa, sprężyny, kierownica, 
instalacja, koła, części silnika, pompa wodna, lampyil Rato- 
wice, gm. Czernica Wr., tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1991 r., 652 ccm ,: karoseria po wypadku, kom
pletna dokumentacja, skrzynia biegów, alternator, stan ide
alny, rozrusznik, zawieszenie, koła, drzwi, klapy, szyby, licz
nik kpi. z instalacją, lampy i inne. Zielona Góra, tel. 
0608/68-31-67
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, używane: skrzynia biegów, 
zbiornik paliwa, alternator, głowica, gażnik, rozrusznik ma
gnetyczny, koła, drzwi, klapa, maska, zawieszenie, resor, 
światła, licznik nowy, dmuchawa, konsola środkowa, prze
kładnia kierownicy, listwa, kierownica gruba, sprężyny. Oła
wa. tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1995 r .: 2 silniki, skrzynia biegów z papierami, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/327-64-52 
FIAT 126p, 1995 r .: zwrotnice z bębnami, szczękami, nowe 
• 60 zł/szt., stary typ, alternator z blachą -110 zł, skrzynia 
biegów uszkodzona - 80 zł, licznik szeroki -100 zł, zagłówki 
- 40 zł. Wrocław, tel. 071/302-68-11,0606/42-82-30 
FIAT 126p, 650 ccm : bak - 30 zł, wał - 30 zł, głowica - 50 zł, 
silnik • 250 zł, skrzynia biegów - 150 zł, alternator z blachą- 
150 zł, resor - 30 zł, prądnica - 40 zł, rozrusznik - 40 zł, 
korpus silnika - 50 zł, przekł. kierownicy • 30 zł, maska - 50 
zł, klapa - 30 zł. Chojnów, tel. 076/819-13-53 
FIAT 126p: silnik, w całości lub na części, kompletna doku
mentacja. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
FIAT 126p : drzwi od strony pasażera -140 zł, maska - 30 
zł, skrzynia biegów • 100 zł, klapa • 25 zł, szyba przednia • 
25 zł. Gajków, tel. 071/318-52-56 
FIAT 126p: wszystkie szyby. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30 
FIAT 126p : silnik ♦ alternator, - 200 zł. Głogów, tel. 
0603/52-79-93
FIAT 126p: szyby, silnik i skrzynia b., maska przednia, kla
pa tylna. Jawor, tel. 076/870-04-77 
FIAT 126p: skrzynia biegów. Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19 
FIAT 126p: różne. Jelenia Góra. tel. 0603/25-96-02 
FIAT 126p: różne części. Jordanów Śl., tel. 071/346-18-89 
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, siedzenia szare tylne 
do eleganta - 30 zl, szyba tylna - 20 zł. Kluczbork, tel. 
0604/37-16-70
FIAT 126p, 600 ccm : silnik, po remoncie kapitalnym, kom
pletna dokumentacja, - 210 zł. Krotoszyn, tel. 062/721 -77-08 
po godz.20
FIAT 126p: rozrusznik - 80 zł. Legnica, tel. 076/722-68-03 
FIAT 126p: szyby tylne boczne uchylne kpi., rozrusznik na 
linkę sprawny, lampy i inne z rozbiórki, całość - 50 zł. Legni
ca, tel. 076/862-86-33
FIAT 126p, 650 ccm : silnik z osprzętem, sprawny • 100 zł, 
prądnica z obudową - 20 zł, aparat zapłonowy - 20 zł, hak - 
20 zł, karoseria na kołach nowego typu, 77 r. -100 zł. Le
śna, tel. 075/724-21-79
FIAT 126p: siedzenia lotnicze, rozkładane - 25 zł/szt., pom
pa paliwa - 25 zł, przełączniki kierunkowskazów i świateł • 
15 zł. Lubin, tel. 0605/64-99-64 
FIAT 126p: skrzynia biegów -120 zł, fotele kubełkowe, roz
kładane, z Auto Bianchi • 100 zł, gaźniki -15 zł, głowica 600 
cm3 - 40 zł, aparat zapłonowy • 20 zł, szyby tylne, uchylne - 
20 zł/szt., zawieszenie nowy typ (zwrotnice) -15  zł/szt., itd. 
Miłoszów, tel. 075/721-16-94
FIAT 126p i lampy tylne - 50 zł, kierownica sportowa - 50 zł, 
felgi aluminiowe • 50 zł/szt., przełączniki do świateł, wycie
raczek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. Mro
zów k. Wrocławia, tel. 0608/02-08-81 
FIAT 126p : skrzynia biegów -180 zł, belka tylna • 25 zł, 
alternator -150 zł, deska rozdzielcza - 50 zł, silnik, bez do-
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nn INTERT s.c. W rocław, ul.Borowska 128
tel.fax 336-24-26 tel.336-54-25 (wjazd od ul. Żegiestowskiej)

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAW A
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY - NAPRAWA 
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

tel. 343-84-66 W. 45, 341-63-27 
0501-109-392, 0501-109-397 

KUPON -10% RABATU

Filtr oleju Tico: 12'zł. III, Sczęki ham. Tico: 45'zł. III, Amortyzator p. Nexia 95'zł. III
Części: (071) 78-17-700,605-917-992 
Serwis: (071) 321-69-38, 601-730-122

SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

ul. Księcia Witolda 48/50 
opoimiu 50-202 Wrocław

WSf
AUTORYZOW ANA HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAM IENNYCH
DAEWOO MOTOR POLSKA
LUBLIN ŻUK

HURTOWNIA: HCD - MOTORS Sp. Z 0 .0 .
k l  071/369-76-01 d o  2, f i u  071 /36 9 -76 -0 3  ul. Kamienna 145
pon.-pŁ 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00 50-545 Wrocław 
SKLEP PRZY HURTOWNI: jsjjp 899-22-31 -527
tel. 071/369-76-06, fiut 071/369-76-03 ,

poa-pt 8.00-17.00 sob. 8.00-14.00 e-mail: ncdmotors@polmotors.wroc.pl
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--------------------- TADEX s.c .---------- OP003368

C H Ł O O N I C J B
SPRZEDAŻ NAPRAWA WYMIANA

Wrocław, ul. Krotoszyńska 10 n le c z n y n n e  

tel. 071/352-47-96 tel. 0-602 706 243 tel. 0-602 706 239

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 48 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 4.05.2001
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LICZNIKI ELEKTRONICZNE F H Mko A
K O R E K T A  P R Z E Z  Z Ł Ą C Z E  D IAG N O STYCZN E
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PRZEGUBY, POŁOSIE NAPĘDOWE
do wszystkich typów aut 
Wrocław, ul. Zgodna 4 

tel. 341-41-67. 0-601 73 29 01J
kumentacji -130 zł, kołpaki kompl. -18  zł, instalacja • 50 zł. 
Mściwojów, tel. 076/872-85-62 
FIAT 126p: różne części. Oleśnica, tel, 0605/83-78-18 
FIAT 126p: głowice, silnik na części, szyby, drzwi, blachar
ka, skrzynia biegów (5) i inne z demontażu. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
FIAT 126p: części do silnika rajdowego, głowica, wałek, koło, 
chłodnica oleju, ceny 150-250 zł. Pieszyce, tel. 0604/44-98-47 
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów i inne, - 300 Zł. Przęsła- 
wice, gm. Trzebnica, tel. 0604/34-99-79 
FIAT 126p, 650 cćm : głowica 600, nowa, uzbrojona, • 200 
zł. Ręków, tel. 071/316-36-95
FIAT 126p: prądnica z blachą i regulatorem - 40 zł, przekł. 
kierownicy, po regeneracji - 40 zł. Stare Strącze, gm. Sława, 
tel. 068/356-87-47
FIAT 126p: różne części z rozbiórki. Staszowice, gm. Wiń
sko, tel. 0600/52-92-32
FIAT 126p: skrzynia biegów, półosie, belka tylna + zderzak 
i hak, silnik (uszkodzony), bagażnik i inne. Sw. Katarzyna, 
tel. 071/311-40-50,0608/62-57-32 
FIAT 126p: drzwi, maska, szyby, klapa silnika, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, głowica, prądnica, zderzaki, wa
hacze, bębny, kierownica, stacyjka, lampy, lusterka, wał, 
cylindry, dywaniki, koło zamachowe i inne. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie nowego 
typu, inne używane. Taczalin, gm. Legnickie Pole, tel. 
076/858-20-37
FIAT 126p : szeroki licznik -  50 zł, silnik • 220 zł, skrzynia 
biegów • 150 zł, alternator -150 zł, rozrusznik - 40 zł, na 
kluczyk • 60 zł, fotele lotnicze - 90 zł oraz nadwozie z doku
mentacją, stan dobry - 300 zł i inne z demontażu. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p : skrzynia biegów, po remoncie -1 80  zł. Wał
brzych, tel. 074/848-58-79 po godz. 19,0604/16-91-82 
FIAT 126p nowe: wahacz + sworzeń, tarcza sprzęgła, kon
densator, aparat zapłonowy *  przerywacz, używane: gaż
nik, cewka, zacisk hamulca tylnego. Wałbrzych, tel. 
0503/97-08-45,074/843-98-06 
FIAT 126p: drzwi, fotele lotnicze, szyby, resor i inne. Wro
cław, tel. 0501/16-69-55
RAT 126p : fotele rozkładane, 2 sztuki, -180 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-21-91,0503/33-36-32 
FIAT 126p: deska rozdz. szeroka, drzwi, szyby, lampy (Ele
gant) i inne. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
FIAT 126p: różne części. Wrocław, teł. 071/362-14-10 
FIAT.126p : szyba przednia (ciemna) + uszczelka - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-15-69 
FIAT 126p: różne części. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
FIAT 126p : skrzynia biegów -150  zł, alternator -100 zł, 
rozrusznik • 35 zł, silnik. Wrocław, tel. 071/351-66-32, 
0503/94-98-49
FIAT 126p : tarcza sprzęgła, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 
346-54-34
FIAT 126p : drzwi, szyby, belka tylna, dmuchawa i inne. 
Wrocław, tel. 0602/75-44-95
FIAT 126p : fotele kubełkowe - 60 zł, maska, klapa, belka, 
silnik - 200 zł, skrzynia biegów -150 zł, zegary n. typu - 40 
zł, szyba przednia i inne. Wrocław, tel. 0502787-41 -67 
FIAT 126p: półka z głośnikami, 2x100 W ♦ "piszczałki* i ukł. 
wydechowyy, estetyczny wygląd, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/57-54-24
FIAT 126p EL : prędkościomierz • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/352-15-24
FIAT 126p: lampa tylna lewa, szybki boczne uchylane (przy- . 
ciemnione). Wrocław, tel. 0605/73-60-96,071/785-77-09 
FIAT 126p F L : silnik, przebieg 15 tys., z  montażem - 250 zł, 
wahacze tylne, po regeneracji, uzbrojone, z nowymi szczę
kami - 50 zł, zwrotnice - 40 zł, przekł. kierownicy - 50 zł, 
resor - 20 zł, lampy tylne -10 zł, siedzenie - 20 zł, belka -10 
zł, drzwi - 30 zł. Wrocław, tel. 361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p : belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p: głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, felgi aluminiowe 13 cali, hak, bagażnik, łożyska, 
części do skrzyni biegów, wał korbowy, wałek rozrządu, 
dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, kierownica. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT 126p : zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka
deska rozdzielcza, rozrusznik, alternator z  blachą, szyby i
inne. Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p, 700 ccm : kpi. silnik, oryginalnie wzmocniony,
szeroka głowica, alternator, włoski, wersja eksportowa, stan
b. dobry, - 390 zł. Wschowa, tel. 065/540-20-65
FIAT 126p : szyby, rozrusznik, kolumna kierownicy, różne
części. Zdzieszowice, tel. 077/484-20-87,0501/40-79-33
FIAT 126p : silnik, szyby, alternator, alternator i inne. Zwa-
nowice.tel. 077/412-52-82,0604/44-18-52
FIAT 126p : silnik, po remoncie - 450 zł, skrzynia biegów -
300 z ł (w tym montaż, gwarancja). D om asław .te l.
071/311-98-33
FIAT 126p: silnik z osprzętem + skrzynia biegów, komplet
na dokumentacja. Gosław ice, woj, wrocławskie, tel. 
0608/72-03-35
FIAT 126p, 600 ccm : silnik, kompletny, drzwi, maska, kla
pa, rozrusznik, inne części. Oława, teł. 071/313-02-87 
FIAT 126p: skrzynia biegów, stan średni • 100 zł, skrzynia 
biegów w częściach • 80 zł, półosie • 30 zł/szt., obudowa - 
50 zł, "choinka* - 50 zł, "słoneczko" - 50 zł i dużo innych. 
Ratowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/42-15-39 
HAT 126p: przekładnia kierownicza, prądnica, cylindry, wał 
lub cały silnik na części, kierownica, łożyska kół przednich, 
fabrycznie nowe, zapakowane. Wrocław, tel. 0608/13-47-96 
FIAT 126p : alternator • 150 zł, skrzynia biegów -130  zł, 
głowica - 80 zł, rozrusznik • 40 zł. gażnik - 35 zł, resor - 30 
zł, szeroki licznik - 80 zł, dmuchawa - 40 zł, wahacze - 25 
zł/szt., tłumik -10  zł, drzwi - 50 zł, maska • 60 zł, szyba • 30 
zł, inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: skrzynia biegów • 150 zł, zwrotnice pó regene
racji, rozrusznik (stary typ) • 30 zł, resory, wahacze, amorty
zatory, zwrotnice. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p: drzwi - 40 zł/szl, maska • 40 zł/szt., tylna klapa 
-15  zł, belka -15  zł, koła • 40 zł/szt., zbiornik paliwa - 20 zł, 
silnik wycieraczek - 20 zł, wahacze - 20 zł/szt, szyby, lam
py, szerokie zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0607/28-20-82 
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze 
spoilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i 
tylne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, 
blenda tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repe- 
returki drzwiowe. Wrocław, tei. 0603/85-13-62 
FIAT 126p, 2000 r .: skrzynia biegów (5), drzwi, dmuchawa, 
zawieszenie tylne kpi. i inne części z  demontażu. Nowa Sól, 
tel. 0609/27-11-65
FIAT 127,1978 r., 900 ccm : skrzynia biegów (4), tłumik z 
rurą, półośki z piastami. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-42 
FIAT 127,1981 r . : półosie z przegubami, alternator, wał 
korbowy, głowica, tłoki, szyba tylna, miska olejowa, tarcze 
hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 071/333-82-02 
FIAT 128 SPO RT: części z rozbiórki, nowa maska i błotniki. 
Wrocław, tel. 071/322-15-69

FIAT 131,1300 ccm : wałek rozrządu, uszczelka pod głowi
cę, kopułka aparatu zapłonowego, palec rozdzielacza. Ka
czorów, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/68-54-97 
FIAT 131: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
FIAT 131, 2000 ccm oraz 132 i Argenta: głowica kpi., gaż
nik, skrzynia biegów (5). Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
FIAT 131,132,1982/84 r., 1300 ccm, 1600: oblachowanie, 
szyby, części mechaniczne, most tylny, zawieszenie, głowi
ce (1600 ccm, 2000 ccm), silnik, skrzynia biegów (5) Polo
neza i inne. Kolonia Śtrzelce, gm. Dobroszyce, tel. 
071/314-16-80
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 : komputer Bosch 0280 000204 - 250 zł, moduł 
zapłonowy MED 402 A - 100 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIATBRAVA, 1996 r.: kolumny McPhersona, zwrotnice, kpi. 
lewa strona. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/&15-47-74 
FIAT BRAVA, 1998 r„ 1600 ccm, 16V : komputer silnika, 
immobilizer • 550 zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
R AT  BRAVA : zderzaki. Grodków, tel. 0606/91-11-12 
FIAT BRAVA 1600 ccm: komputer, wtryski, silnik krokowy, 
sonda lambda, rozrusznik, alternator i inne. Lubin, tel. 
0603/55-12-37
FIAT BRAVA 5-drzwiowy: zawieszenie przednie, komplet
ne, drzwi kompletne, klapa tylna, kompletna, deska rozdziel
cza, pod. powietrzna ♦ sensor, chłodnica, lampy tylne, fote
le, podsufitka, oś tylna, elem. plastikowe, wnętrze, głowica, 
osprzęt siln ika, półosie, wózek. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT BR A V A : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVO: zderzaki, do Bravo, -150 zł/szt. Opole, tel. 
0502/52-07-17
FIAT BRAVO, 1996 r . : kolumny McPhersona, zwrotnice, 
kpi. lewa strona. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-47-74 
FIAT BRAVO. 1998 r., 1600 ccm, 16V : komputer silnika, 
immobilizer • 550 zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
FIAT BRAVO, BRAVA, 1999 r.: kolumny McPhersona przed
nie, wahacze przednie, amortyzatory tylne Oraz sprężyny. 
Wrocław, tel. 0603/55-31-83
FIAT BRAVO, BR A V A : zawieszenie przednie, kompletne, 
listwy kierownicze, wózki, wahacze, McPhersony, zwrotni
ce, drzwi kompletne, lusterka, poduszki, pow., osie tylne, 
kompletne, klapy tylne, kompletne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, MAREA, 1600 ccm, 16V : części silnik, + 
osprzęt, skrzynia biegów na części. Moszna, tel. 
077/466-96-91,0602/15-59-64 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm : zderzak przedni, 
maska, lampa przednia prawa z kierunkowskazem, prawy 
przedni błotnik. Jelenia Góra, tel. 0603/25-96-02 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r . : zawieszenie, drzwi, klapa z 
szybą, prawy błotnik, ukł. wydechowy, zderzak tył, hak, zbior
nik paliwa, plastiki, części nadwozia. Marcinowice, tel. 
0603/24-61-11
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 700 ccm : drzwi, reflekto-

OP983460

nie, filtr powietrza, halogeny, elem. elektryęzne, lusterka i 
inne drbbrie. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
FIAT CROMA, 1991 r., 2500 ccm, turbo D : tłpki, blok, pom
pa wtryskowa, olejowa, miska olejowa, sprzęgło, pompa kli
matyzacji, chłodnica klimatyzacji(pleju, powietrza, półoś dłu
ga, alternator, zwrotnica z piastą. Wałbrzyęh, tel. 
0603/53-31-20
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : silnik i skrzynia biegów. 
Czarnowąsy, tel. 077/469-14-98,0608/46-37-79 
FIAT CROMA, 2500 ccm, d ie se l: chłodnica z wiatrakiem, 
drzwi kierowcy i pasażera. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CROMA II: zderzak tylny i przedni, chłodnica, zawie
szenia. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
FIAT CROMA, 2000 ccm, wtrysk : błotniki, reflektory, zde
rzaki, drzwi, listwy wzmocnienie przednie, chłodnica, atra
pa, wspomaganie, listwa + pompa i inne. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
FIAT CROMA : drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT DUCATO, 1984 r . : drzwi, plastiki, zawieszenia, sie- 

. dzenia, głowica, chłodnica, pompa wtryskowa i inne części z 
demontażu. Kłodzko, tel. 074/865-93-48,0607/14-29-56 
FIAT DUCATO, 1985 r., 2400 ccm, d iesel: głowica - 700 zł, 
lampy przednie -100 zł, zderzaki przednie, do nowego typu 
- 600 zł. Opole, tel.,0502/52i07-17 
FIAT DUCATO, 1985 r., 2000 ćcm, benzyna : skrzynia bie
gów (4), gwarancja, zawieszenie, chłodnica, itd. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FIAT DUCATO, 1986/93 r., 2500 ccm, d iese l: silnik, dach 
(plastikowy), chłodnica, nagrzewnica, siedzenie 3-osobowe, 
kompł. tłumików i inne części. Głuchów Górńy, teł: 
0605/10-15-90
FIAT DUCATrf, 1987 r., 2500 ccm : blok z tłokami, korbowo- 
dy, kompl. głowicą-z wałkiem rozrządu, kołami zębatymi, 
kompl. pompa wtryskowa, wtryskiwacze, sprzęgło kompł., 
przekładnia kier., koło zamachowe, - 1.500 zł za wszystkie. 
Wrocław, tel. 0605/85-60-42
FIAT DUCATO, 1987 r . : prawa przednia ćwiartka. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-45-34 po godz. 18 
FIAT DUCATO, 1987/93 r . : różne części. Lubsko, woj. zie
lonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
FIAT DUCATO, 1988/95 r., 2000 ccm, benzyna,: skrzynia 
biegów 2.000 ccm benzyna, blacharka, lampy, zawieszenia. 
Żemiki Wr., tel. 071/329-26-61 wewn. 67 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diese l: silnik na części. 
Lewkowice, gm. Ostrów Wlkp., tel. 0602/88-16-81 
FIAT DUCATO, 1991 r .: drzwi tylne kpi, - 700 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 074/815-76-12 do 
godz. 15,0603/46-09-74
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tys. km. 1900 ccm. diesel: silnik 
na części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT DUCATO, 1995 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, re
sory, deska rozdz., chłodnice, grill, lampy. Niemodlin, tel. 
0602/91-18-79
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HANDEL CZĘŚCIAMI -CROMA, FIORINO, PALIO, PUNTO, PANDA, TIPO, TEMPRA, UNO 

SKUPww . samochodów po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-98-47, 0-601 784 009

ry, klapa tylna, koła, filtr, szyby, błotniki, fotele, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, kanapa tylna (VAN), koła. skrzynia bie
gów, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0603/03-37-21 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 900 ccm : drzwi, błotnik 

„ przedni prawy, zawieszenie przednie + półosie, zbiornik pa- 
' liwa, chłodnica, miska olejowa, głowica, moduł, gażnik, wy
dech i inne. Żary, teł. 0602/85-43-52: 2 .
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: dach, zawieszenia przednie 
i tylne, - 600 zł. Legnica, tel. 076/854-41-30.06Q6/46-56-52 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 700 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, tylna kanapa, zawieszenia i inne. Kalisz, tel. 

i  062/752-02-02 
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO: felga + opona, - 50 zł. Wrocław, tel. 

- 071/322-15-69
FIAT CINOUECENTO ‘..alternator, lampa tylna lewa (uszko
dzona), zderzak tylny (uszkodzony), lampa kier. przednia 
prawa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92. 071/336-70-66 
wewn.187
FIAT CINOUECENTO: fotele przednie. 2 szt. Wrocław, tel. 
071/322-61-81,0604/40-31-17 
RAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przed
nie, lampy przednie i tylne, szkła lanmp, hak, bagażnik da
chowy, listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zde
rzaki, przeguby, wahacze, rozrusznik, półoka, amortyzatory, 
korek paliwa, lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62'
FIAT CINOUECENTO SPO R T : lampy tylne, konsola na tu
nel, felgi aluminiowe 5Jx13, listwy boczne, przekładnia, pasy 
czerwone, wkładki zamka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. 
Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT CINOUECENTO : zderzaki - 150 zł/szt. Opole, tel. 
0502/52-07-17
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba
tylna. Wrocław, tel. 071/302-72-09
FIAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, T l : silnik, skrzynia bieg.,
zawieszenia, tylna część nadwozia. Jelenia Góra, tel.
0602/69-46-80
FIAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, t i : silnik, skrzynia biegów, 
częśc i tyłu, zaw ieszenia i inne. Je len ia Góra, tel. 
0602/69-46-80
FIAT CROMA, 1989 r., 153 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: gło
wica kompletna, alternator, rozrusznik, chłodnica, skrzynia 
(5), komputer, bak z pompą, reflektor, atrapa, szkielet z do
kumentacją lub na części, zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
FIAT CROMA, 1991 r . : zawieszenie przednie, wspomaga
nie, filtr powietrza, halogeny, elektryka, lusterka i inne drob
ne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 .
FIAT CROMA, 1991 r . : zawieszenie przednie, wspomaga-

CHŁODNICE
WODNE

KLIMATYZACYJNE 
skup - sprzedaż • naprawa 
w godz. 9.00-17.00, tel. 071/ 

342-30-93, 0-601 837 538 
Wrocław, ul. Opolska 23

FIAT DUCATO, 1996 r .: lampy tylne, lusterka. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
FIAT DUCATO, 1998- r . : drzwi przedni i tylne, kompletne, 
lusterka, wózki, wahacze, półosie do 2 4  TDI; zwrotnice, sta
bilizatory, osie tylne. Smarcfetfiriitet: 071/398-33-$1, 
314-38-54
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: rozrusznik, stan b. dobry, 
- 260 zł. Brzeg. tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel i 2000 ccm Twin Spark: 
silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, części silnika. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FIAT DUCATO: tylna część nadwozia (nowy typ), • 900 zł. 
Milicz, tel. 071/383-10-33
FIAT DUCATO, 2500 ccm, d iese l: silnik z osprzętem, stan 
b. dobry, - 2.600 zł. Pokój, tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO; plastikowa nadbudówka ze szkieletem me
talowym, do podwyższenia, stan b! dobry, - 450 zł. Świdni
ca, tel. 0603/84-72-76
FIAT DUCATO: przedni zderzak, prawe lusterko. Wrocław, 
tel. 0502/29-43-24
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica częściowo uzbro
jona, -200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 ..
FIAT DUCATO, 2500. ccm, d ie se l: silnik, skrzynia biegów, 
rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczel
ności, - 500 zł. Wrocław, teł. 0602/17-27-14 
FIAT FIORINO, 1991 r. : różne części. Kluczbork, tel. 
077/418-45-67
FIAT FIORINO, 1600 ccm, d ie se l: silnik. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FIAT IYECO : głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
FIAT MAREA : zawieszenie przednie, kompletne, wózki, wa
hacze, listwy kierownicze, McPhersony, półosie, zwrotnice, 
drzwi kompletne, oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33:51,314-38-54
FIAT M AR EA  : zderzaki - 150 zł/szt. Opóle, tel. 
0502/52-07-17
FIAT M ULTIPLA  : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
FIAT PALIO, 1997 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie. Mar
cinkowice, tel. 071/311-76-55
FIAT PALIO : różne części. Namysłów, tel. 077/410-26-48, 
077/410-34-81
FIAT PALIO : zawieszenie przednie, kompletne, wózek, wa
hacze, listwa kierownicza, McPhersony, półosie, zwrotnice, 
stabilizator, oś tylna kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT PANDA, 1985 r . : gażnik, głowica, alternator, zegary, 
lampy tylne, zaciski i inne, stan b. dobry. Chroślice, gm. 
Męcinka, tel. 076/870-85-11,0609/28-78-27 
FIAT PUNTO, 1998 r . : wahacze przednie i tylne kpi., kolum
ny McPhersona przednie, amortyzatory tylne, ukł. kierowni
czy bez wspomagania oraz zwrotnice przednie. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FIAT PUNTO, 1100 ccm i poj. 1600 ccm: komputer, wtryski, 
silnik krokowy, sonda lambda, rozrusznik, alternator i inne. 
Lubin, tel. 0603/55-12-37
FIAT PUNTO I : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, listwy 
kierownicze, stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 
314-38-54
FIAT PUNTO i : kierunkowskazy, nowe, panoramowe, kom
plet, 2 szt. - 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-58-79 po 
godz. 19,0604/16-91-82.
FIAT PUNTO: tylne zawieszenie, lusterka, osprzęt elektrycz-

GEOMETRIA KOŁ 
DIAGNOSTYKA SILNIKA
W rocław , tel. 071/372-86-15, 0-601 566 432
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ny, kołpaki, drzwi, wspomaganje, tylny prawy błotnik, lewa 
piasta • możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT PUNTO : błotnik przedni, silnik wentylatora chłodnicy, 
silnik z wentylatorem chłodnicy, chłodnica, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
FIAT PUNTO II : maska, zderzak, lampy, lusterka i inne. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, Zde
rzak. reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO I : maska, zderzak, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, wzmocnienie czołowe, belka pod chłodnicę, 
wzmocnienie zderzaka. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO II, 2000 r. 1.2-1.9 TDI: maska (model. 3- i 
5-drzwiowy), błotniki, zderzaki, drzwi kompletne, dach, elem. 
plastikowe, klapy tylne, kompletne, wózki, wahacze, półosie, 
zwrotnice, listwy kierownicze, fotele, licznik, osie tylne. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT REGATA, 1985 r.,: wszystkie części z rozbiórki. Wro
cław, tel. 0607/04-10-15
FIAT REGATA, 1986 r., d ie se l: zawieszenie, półosie, roz
rusznik, alternator, zbiornik paliwa, układ wydechowy, na
grzewnica, drzwi, maska, klapa, lampy, pompa hamuicowa. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT REGATA, benzyna p różne części z demontażu. Jele
nia Góra, tel. 075/736-10-45
FIAT REGATA, RITMO, 1985 f&  różne części. Kamienna 
Góra, tel. 0604/75-49-98', 0501/09-82-86 ~
FIAT REGATA, RITMO, 1468 ccm : silnik, po remoncie. 
Dzierżoniów, tel. 074/645-81-11 
FIAT RITMO, 1986 r . : zderzak tylny, szyby, zawieszenia, 
liczniki do różnych modeli i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FIAT RITMO, 1986 r .: silnik (1.5 E) -. 500 zł, drzwi. 2 j b L - 
100 zł/Szt., skrzynia biegów -150. zł, szyba tylna - 30 zł i 
inne. Legnica, tel. 0603/45-39-07 
FIAT RITMO: maska silnika;szyba tylna ogrzewana, atrapa 
z lampami, szyberdach. Jelenia.Góra, tel. 075/755-85-62 po 

.godz.20-30 .
FIAT RITMO, REGATA. 1714 ccm : silnik bez głowicy - 200 
zł, pompa wtryskowa -150 zł, drzwi kpi..3 szt., klamki kase
towe - 50 zł/szl, zawieszenie przednie i tylne -150 zł, silnik 
1300 ccm E kpi. - 300 zł, gażnik • 100 zł, aparat zapłonu - 50 
zł, chłodnica - 50 zł i inne. Ostroszowice, tel. 074/837-59-24 
FIAT RITMO: kpi. nagrzewnica z dmuchawą, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/352-51-06
FIAT RITMO :silnik 1600, - 500 zł. Wrocław, tei. 
071/785-96-42
FIAT SCUDO : oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT SEICENTO : mechaniczne i blacharskie • od 10 z ł . ., 
tel. 0601/17-09-56
FIAT SEICENTO : zderzaki • 150 zł/szt. Opole, tel. 
0502/52-07-17
FIAT SEICENTO: reflektor -106 zł, błotnik przedni (nowy) - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/390-56-83 
FIAT SEICENTO SPORTING : kierunkowskazy białe, zde
rzaki nowego typu kpi., obrotomierz, listwy zewn., zawie
szenie i inne, nowe i używane. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO : lampy, zderzaki, błotniki, konsola, fotel 
prawy, osprzęt silnika, zawieszenia, przekł. kierownicy i inne, 
nowe i używane. Wrocław, tel. 0601/78-42-20.
FIAT SEICENTO : lampa tylna lewa, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-85-74
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler tylny, blenda, lampy, felgi aluminiowe 5Jx13: Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SIENA, 1100 ccm i poj. 1400 ccm: komputer, wtryski,
silnik krokowy, sonda lambda, rozrusznik, alternator, czujnik
Mapu i inne. Lubin, tel. 0603/55-12-37
FIAT SIEN A: zderzak przedni -150 zł, kierunkowskazy - 50
zł/szt. Wrocław, tel. 071/390-56-83
FIAT S IEN A: wahacze przednie, nowe, - 400 zł. Wrocław,
tel. 0605/54-24-31
FIAT TEM PRA: wszystkie części. Oława, tel. 0605/11 -26̂ -35 
FIAT TEMPRA : komputer Bosch 0280 000 713 • 250 zł, 
tnoduł zapłonu MED 474 A • 100 zf. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
FIAT TEMPRA, TIPO, UNO : wszystkie części Oława, tel. 
0605/11-26-35
FIAT TIPO, 1990 r.: silnik oclony, półosie, McPhersony'bel
ka tylna zawieszenia i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm : maska, drzwi, fotele, ele
menty wnętrza, zawieszenie, lampy, alternator, części silni
ka, skrzynia biegów, tłumiki, felgL moduły silnika, błotniki i 
inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT TIPO. 1994 r . : kolumny McPhersona przednie, waha
cze przednie i tylne, amortyzatory tylne oraz sprężyny. Wro
cław, tel. 0603/55-31-83
FIAT TIPO. 1996 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy: chłodni
ca wody, nowa - 250 zł, pas przedni, nowy • 400 zł, reflektor 
przedni Valeo, reg. hydraulicznie prawy i lewy -150 zi/szl, 
atrapa kpi. nowa • 80 zł, zamek maski, nowy - 30 zł, zawias 
maski, nowy - 70 zł/szt. i inne, możliwa wyśyłka. Opole, tel. 
077/442-40-41
FIAT TIPO : wszystkie części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT TIPO : wszystkie części. Oława, tel. 0605/11-26-35 
FIAT TIPO : maska przednia, - 150 zł; Prusice, tel. 
0609/49-86-62
RAT TIPO : komplet siedzeń + wykładzina • 250 zł, silni- 
czek do wycieraczek • 100 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT TIPO, 1400 ccm : zderzaki,-drzwi, zawieszenia, pół
osie, głowica, lusterka i inne.'Strzelin, tel. 0501/71-00-67 
FIAT TIPO : komputer Bosch 0280 000 714, Tempra: kom-.
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puter Bosch 0280 000 713, Fial 132: Bosch 0280 000 204.
Wałbrzych, lei. 0603/53-31-20
FIAT TIPO : maska silnika, błotniki przednie. Wrocław, tel.
0601/73-97-72
FIAT TIPO : przekładnia kierownicza. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, mo- 
nowtrysk kompletny, głowica, filtr powietrza, docisk sprzę
gła kompletny, tarcza, skrzynia biegów, półosie, zwrotnice, 
komputer, cewka, czujnik prędkości obrotowej, układ zapło
nowy, digip lex, drzwi lewe przednie. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12
FIAT TIPO, TEM PRA: drzwi -150 zł, klapy -150 zł, zderza
ki - 100 zł, głowica z turbo doładowaniem 2,0 E - 500 zł, 
deska digital - 300 zł. Opole, tel. 0502/52-07-17 
FIAT TIPO, TEM PRA: dużo części z powypadkowego, - 70 
zł. Żemiki Wr., tel. 071/329-26-61 wewn. 67 
FIAT TIPO, UNO, 1987/93 r . : różne części. Ostrów Wlkp., 
tel. 0601/88-14-62
FIAT ULYSSE : pas przedni, -120 zł. Gościejowice, woj.
leszczyńskie, tel. 065/545-71-96
FIAT ULYSSE : klapa tylna, kompletna, z szybą. Smardzów,
tel. 071/398-33-51,314-38-54
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
FIAT UNO, 1983/86 r . : błotniki przednie, maska przednia, •
200 zł. Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93
FIAT UNO, 1984 r., 1100 ccm : różne części. Wrocław, tel.
071/322-46-84
FIAT UNO, 1986 r . : błotnik, reflektor, szyby, części silnika i
inne. Jawor, tel. 0608/47-26^97
FIAT UNO. 1987 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1989 r . : drzwi prawe, komputer do 1,4, szyby. 
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FIAT UNO, 1989 r„ 1000 ccm : wzmocnienie czołowe, nowe 
- 80zł, aparat zapłonu • 80zł, cewka zapłonowa - 50zł. Kłodz
ko, tel- 0601/62-91-17
FIAT UNO, 1989/99 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1991 r. : drzwi, szyby, zawieszenia, dach 

< (5-drzwiowy), chłodnica, półosie, pasy i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT UNO, 1992 r., 1500 ćcm, wtrysk: osprzęt silnika, szy
by drzwi (zielone), zawieszenie przednie, półosie, digiplex, 
ukł. wydechowy, tarcza sprzęgła. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-86-07,
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1999 r . : ćwiartka przednia lewa. Ostrów Wlkp., 

.tel. 0608/12-81-83
FIAT UN0 1000; 1500 ccm: silnik oraz inne części. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60
FIAT UNO, 1100 ccm i poj. 1400 ccm: komputer, wtryski, 
silnik krokowy, sonda lambda, rozrusznik, alternator, czujnik 
Mapu i inne. Lubin, tel. 0603/55-12-37 •
FIAT U N O : błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu 
pow. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU VW, FORD, OPEL. 
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PHU ■AUTOBELLA"
Świdnica, ul. Jodłowa 33 OP°11697 

(vłs a vis dworca PKP Świdnica Przedmieście) 
tel. 074/640-28-98, 0501 314 991.......

FIAT UNO : wszystkie części. Oława, teł. 0605/11-26-35 
FIAT U N O : kierunkowskaz biały, nowy - 30 zł. Wrocław, tel. 
0609/59-01-54
FIAT UNO : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/72-24-92, 
071/336-70-66 wewn.187
FIAT U N O : amortyzatory kpi., wahacze przednie oraz sprę
żyny. Wrocław, teł. 0603/55-31-83 
FIAT U N O : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, : chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18 B R f j g W W L
FIAT U NO : bagażnik dachowy, felgi aluminiowe 5Jx13. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
FIAT UNO : lusterko prawe. Wrocław, tei. 355-68-43 
FIAT UNO, PANDA, 1989 f. 900,1000,1300 cm3: silniki + 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenia, szyby, błotniki, chłod
nica, lampy, fotele, mosty i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD : silnik 1800 ccm TD, 2500 ccm TD, zawieszenia,
skrzynie biegów, części silnika. Jeldz-Laskowice, tel.
071/318-30-86,0601/58-24-14
FORD : silnik 1600 ccm diesel, oclony, kompletny, skrzynia
biegów, inne części. Kotowice, Oborniki ś l. ,  tel.
071/310-75-60
FORD : felgi aluminiowe 7 x 15, 4 szt. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91*52 
FORD, 1800 ccm, dieset: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 2300 ccm, d iese l: głowica, gwarancja szczelności. - 
500 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 

. FORD : drewniana kierownica, stan idealny, -170 zł. Wro
cław, tel. 353-23-93
FORD AEROSTAR, 1992 r., 4000 ccm : silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów automatyczna, wał napędowy. Wrocław, tel. 
0501/41-87-89
FORD CARGO, 1981 r . : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16", przekL kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD COUGAR, 1998 r . : błotnik tylny prawy, drzwi prawe. 
Milicz, tel. 071/384-00-62,0605/41-56-68 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
FORD ESCORT, 1980 r . : szczęki hamulcowe, nowe, kom
plet, - 50 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-25-99 
FORD ESCORT, 1980/84 r.: lusterko prawe i lewe, serwo + 
pompa hamulcowa. Skokowa, tel. 0503/02-21-05

C ZĘ ŚC I
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silniki, skrzynie biegów  
części blacharskie i inne

Mirków, tel. 071/315-10-19
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Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15 do 16

FORD ESCORT, 1980/89 r . : lampy, reflektory, maska. Wro
cław. tei, 0605/10-83-08
FORD ESCORT, 1980/90 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia 
biegów, szyba, drzwi, maska, lampy, chłodnica, przełączni
ki, zaw ieszenie, inne. Wrocław, tel. 071/311-54-53, 
0605/25-41-67
FORD ESCORT, 1982 r. : różne części. Kowary, tel. 
0605/94-08-29
FORD ESCORT, 1983/86 r., 1600 ccm : zawieszenia, bez 
amortyzatorów, kierownica, szyba tylna, serwo. skrzynia biê . 
gów (4),- nagrzewnica, stabilizator. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-08-82 po godz. 15
FORD ESCORT, 1983/88 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lam
py, lusterka, alternatory, zawieszenia, półosie, głowice.'śro- 
da Śląska, tel. 071/317-53-32.JJ603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/89 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lam
py, lusterka, alternator, zawieszenia, półosie, głowice. Śro
da Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/91 r., 1300 ccm 1600 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, dach, 
maska, szyby, belki, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm : aparat zapłonu - 30 zł, 
moduł zapłonu • 20 zł. Jawor, tel. 0607/55-42-83 
FORD ESCORT, 1984 r. : drzwi, klapa, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ESCORT X R 3 ,1984 r., 110 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, po wypadku, zarejestrowany, 2 skrzynie biegów, roz-
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rusznik, alternator, silnik 1.600 ccm, wtrysk i inne części, - 
3.000 zł. Henryków, gm. Szprotawa, teł. 0607/51-52-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, 3-drzwiowy: 
silnik z  1989 r„ z osprzętem, z dokumentacją, skrzynia bie
gów (5), fotele i kanapa, stan b. dobry oraz inne części z 
demontażu. Karpacz, tel. 075/761-86-79 po godz. 20 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : wszystkie 
częśc i z demontażu. Różynia, gm. Gromadka, tel. 
0601/70-56-43
FORD ESCORT XR3i, 1984/88 r . : silnik, wtrysk i inne czę
ści z rozbiórki. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
FORD ESCORT, 1985r.: różne części. Lipniki, gm. Kamien
nik, tel. 0606/71-26-93
FORD ESCORT, 1985 r . : przekładnia kierownicza • 100 zł, 
kolumna kierownicza • 60 zł, obudowa filtra powietrza, ze
staw skaźników, kolektor ssący, nagrzewnica, felgi stalowe 
13", dwururka wydechowa, zaciski hamulcowe. Świdnica, tel. 
074/851-34-41
FORD ESCORT, 1985 r . : skrzynia biegów (4), alternator, 
rozrusznik, półosie. zawieszenie, szczęki, serwo, pompa ha
mulcowa, tarcze, kpi. nagrzewnica. Taczalin, gm. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-20-37
FORD ESCORT XR3i CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk 
: silnik, skrzynia biegów (5), części mechaniczne, drzwi, szy
by, lampy, felg i aluminiowe 14" i inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT, 1986/90 r .: alternatory, rozruszniki, tarcze 
* docisk sprzęgła, wtryski 1.8 D, pompą vacum, poduszki 
pow., półosie. piasty, stabilizatory, elementy zawieszenia, 
drzwi, maska, chłodnice, lusterka, szyby boczne, silnik 1.6 
XR3 + osprzęt, komputery, pompy ham. i inne. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm. d iesel: silnik bez głowi
cy, • 250 zł. Gostyń, tel. 0603/92-41-62 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r . : osprzęt silnika 1.41, skrzynia bie
gów (5), drzwi przednie i tylne. Bolesław iec, tel. 
0604/75-81-96
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, 1600,: skrzy
nia biegów - 400 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81. 
0603/79-63-94
FORD ESCORT, 1988 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
3-drzwiowy: silnik • 400 zł + cło, rozrusznik, drzwi prawe, 
klapa, światła. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD ESCORT, 1988 r., benzyna, diesel: silnik 1400,1600, 
1800 16 V, 1600 D, 1800 D, skrzynia biegów, lampy, luster
ka, drzwi tylne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-84-97 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r . : dużo części z  rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, d ie se l: wał korbowy, 
tłoki, rozrusznik, chłodnica, wentylator chłodnićy, filtr powie
trza, lusterko lewe, koło zamachowe, przełączniki. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r.,: drzwi, 2-drzwiowy -130 zł, klapa 
bagażnika -150 zł, zawieszenie przednie z amortyzatorami 
- 250 zł, wahacze tylne -100 zł, kolumna kierownicy ze sta
cyjką- 120 zł, kpi. siedzeń -150 zł. Lubań, tel. 075/724-40-62, 
0604/19-82-96
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm : silnik, stan b. dobry, 
drzwi, zawieszenia, elementy wnętrza i inne. Wrocław, tel. 
071/315-10-19
FORD ESCORT, 1989 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, d ie se l: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 
068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diese l: silnik, skrzynia 
bieg., zawieszenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, 
tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD ESCORT, 1990-99 r .: wzmocnienie przednie. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-62-25,0601/94-65-25 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel stary model: drzwi, 
szyby, klapa, maska, zderzak tylny, siedzenia, konsola, nad
kola, szyberdach, pompa wtryskowa, tapicerka, silnik bez 
głowicy, rura na kielichy. Legnica, tel. 076/856-04-68 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm 1600 ccm: silnik oclony. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna: silnik. Dusz
niki Zdrój/tel. 074/866-99-25 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 f., 1600 ccm, E F i: zaciski ham., pół
osie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, przekł. kierownicza, sie
dzenia przedniej serwo hamulcowe, rozrusznik, filtr powie
trza. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r . : silnik 1.8 D i 1.1 I, skrzynia bie- 
gów, zawieszenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75,0609/44-33-28 .
FORD ESCORT, 1991 r . : zderzak przedni - 80 zł. Wińsko, 
tel. 0/1/389-81-42
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, d iesel: części blachar
ki i mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991/93 r. 1.4,1,8 D: elementy blacharki i 
mechaniczne. Zielona Góra, tel. 068/323-52-34 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, elementy wnętrza i inne. Wrocław, 
tel. 0608/29-29-83
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V"3-drzwiowy: dach, 
głowica, miska olejowa, pompa wody, tłoki, korbowody, 
McPherson przedni, koło zamachowe, przekładnia kierowni
cza, ćwiartka przednia prawa, tapicerka drzwi i inne. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy: sil
nik, dach, poduszka pow., alternator, nagrzewnica. Namy
słów, tel. 0605/72-16-03
FORD ESCORT, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, d ie se l: 
głowica do silnika, stan dobry, wymontowana w Niemczech, 
- 250 zł. Nysa, tel. 077/431-06-56,448-61-85 
FORD ESCORT, 1993 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 f., 1800 ccm, 16V: rozrusznik, tapi
cerka, konsola, komputer, tłumiki, nagrzewnica, zderzak tyl
ny, lampa tylna prawa kompletna, belka tylna, ćwiartki lewe 
(model 3-drzwiowy), inne. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1994 r . : szyby tylne trójkątne lewe. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r .: zderzak tylny, nowy, gra
natowy. Wrocław, tel. 071/329-59-93,0607/28-52-83 
FORD ESCORT, 1996 r., 16V: klapa tylna, zderzak, lampy, 
drzwi, tapicerka, wał korbowy, siedzenia. Wrocław, tel. 
0603/91-44-33 •
FORD ESCORT, 1996/00 r . : lusterka boczne lewe i prawe 
kpi., reguł, ręcznie tub elektrycznie. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D : elementy bla
charki, oświetlenie przód, chłodnica z wentylatorem, szyba 
przednią, poduszki zawieszenia, skrzynia biegów (5). Klucz
bork, tel. 077/413-25-06
FORD ESCORT, 1998 r . : kolumny McPhersona przednie, 
wahacze przednie oraz sprężyny. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FORD ESCORT, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, turbo D : 
półoś lewa. Marcinowice, tel. 074/858-52-86 
FORD ESCORT : różne części. ., tel. 074/810-31-68 lub, 
0603/87-02-77
FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna: głowica z kolektora
mi. - 500 zł. Kępno, tel. 062/782-82-45,0601/64-43-61 
FORD ESCORT 1300,1400,1600 ccm: silnik oraz inne czę
ści. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FORD ESCORT, 1800 ccm, d ie se l: pompa wtryskowa Lu
cas. • 300 zł. Lubin. tel. 076/842-19-79.0605/82-76-26 
FORD ESCORT, 1100 ccm : 2 gaźniki, szyba lewa przednia, 
4 stalowe felgi, błotnik lewy przedni, nowy, pompa paliwa. 
Piława Górna, tel. 074/837-21-08 
FORD ESCO RT: pokrywa bagażnika z szybą. ProchoWfć^. 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD ESCO RT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCO RT: zderzak przedni (1991 r.), zderzak przed
ni i tylny (1996r. kombi). Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
FORD ESCO RT: silnik 1600 ccm diesel, na części, skrzy
nia biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT : zaciski, konsola na biegi, obudowa na
grzewnicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka 
między podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, wo
rek na biegi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, d ie se l: chłodnica wody. Wro
cław; tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1600 ccm, diese l: silnik. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: silnik bez głowicy, -1.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
FORD ESCO RT: różne części. Ziębice, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 ccm. benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA, SCORPIO: części bla
charskie. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
FORD FIESTA, 1980 r.: silnik. Radowice, tel. 068/351-44-55 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, d iesel: półosie, waha
cze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, 
szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do 
różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm : wał korbowy kpi., korbo: 
wody, tłoki, głowica, aparat zapłonu, pompa wody i oleju, 
skrzynia biegów, tarcza sprzęgłowa. Wykroty, gm. Nowogro
dziec, tel. 075/732-10-73
FORD FIESTA, 1983 r . : skrzynia biegów i sprzęgło. Złoto
ryja, tel. 0604/27-14-84
FORD FIESTA, 1983/86 r .: elementy blacharki, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie, tapicerka. Opole, tel. 077/455-28-55 
po godz. 20
FORD FIESTA, 1984/93 r., benzyna, d iesel: półosie, waha
cze, alternatory, części elektryczne, szyby, części silników i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-1 
FORD FIESTA, 1986 r., 96 tys. km, 1100 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów (4) -100 zł, alternator, półosie, zawiesze
nie, stacyjka, przełącznik świateł, szyby tylne, boczna. Wał
brzych. tel. 0603/53-31-20 ,
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diese l: skrzynia biegów 
(5), maska przednia, klapa tylna, szyby, przekł. kierownicy, 
wyposażenie wnętrza i inne. Wrocław, tel. 071/367-87-31 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z demontażu. Bolesławiec, tel. 0502/29-11 -45 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna: silnik komplet
ny wcałości na części, skrzynia biegów (5) z kasetą, kolum
ny McPhersona, półosie, tylna oś, żbiornik paliwa, klapa tyl
na, lampa prawa przednia, tapicerka kompletna z siedzenia-
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mi, instalacja elektryczna, felgi 13” i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, d iese l: silnik, skrzynia 
biegów, rozrusznik, fotele, chłodnica, części zawieszenia i 
inne. Pęgów, woj. wrocławskie, tel. 0602/47-02-35 
FORD FIESTA, 1989/96^: maska, błotniki, kierunkowska
zy, reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wro
cław, tel. 0603/66-97-27 ....
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna: części silnika, 
mono wtrysk -120 zł, cewka - 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD F ie s ta , 1991 r., 1100 ccm, wtrysk : gażnik na czę
ści, moduły, serwo hamulcowe, wentylator chłodnicy, przekł. 
kierown., rozrusznik, przełącznik świateł, silniki reflektorów, 
sonda. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD FIESTA, 1991 r .: lampa lewa, kierunkowskaz lewy, - 
100 zł. Międzylesie, tel. 06Ó8/12-77-96 
FORD FIESTA. 1991 r., benzyna: silnik 1100 i, 1400, skrzy
nia biegów, drzwi, fotele, kanapa, felgi z oponami, konsola, 
układ wydechowy, półka, lusterka, serwo, nagrzewnica, bak, 
zderzak tylny, komputer i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
FORD FIESTA, 1992 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r .: silnik, udokumentowane pochodze
nie. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
FORD FIESTA, 1994 r . : nagrzewnica, kolumna kierownicy, 
listwa zegary, plastiki, fotele, serwo i inne oprócz białych. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
FORD FIESTA, 1994 r . : zawieszenie przednie i tylne, nowe 
fotele kpi., serwo, przekł. kierownicy, dach i inne. Wrocław, 
tel. 0603/07-66-72
FORD FIESTA, 1994 r. : różne drobne. Wrocław, tel. 
071/329-21-76
FORD FIESTA, 1995 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0607/62-50-73 '
FORD FIESTA, 1996 r. : zderzak tylny, felgi stalowe 13". 
Chojnów, tel. 0602/58-63-39
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, Zetec : komputer, pół
osie z przegubami, plastiki, zbiornik paliwa, pompa paliwa, 
zderzak tylny, szyby drzwiowe i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/755-83-14,0502/30-08-56 
FORD FIESTA, 1997 r. : zderzaki. Lukaszewice, tel. 
071/311-76-55

TORD FIESTA. 1997 r . : maska silnika, reflektory, atrapa, 
wahacz. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD FIESTA, 1997 r . : maska silnika, reflektory, atrapa. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, Zetec : osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, klimatyzacja, lampy tylne, zderzak tylny, 
zawieszenie tylne, komputer, szyby tylne, inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm. ENDURO: sprzęgło kpi., 
amortyzatory tylne, kolumny .McPhersona prawe, wahacz 
lewy, rozrusznik i Inne. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
FORD FIESTA, 1998 r. : kolumny McPhersona przednie, 
amortyzatory tylne oraz wahacze (oryginalne). Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FORD FIESTA, 1998 r . : koła kpi. na felgach aluminiowych, 
z nakrętkami, prawie nowe, • 1.300 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FQRD FIESTA, 1998 r^  reflektory, błotniki, zderzaki, mar 
ska, zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1999 r . : błotnik przedni lewy (nowy). Obor- 
niki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FORD FIESTA, 1100 ccm : głowica, silnik na części, skrzy
nia biegów, - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
FORD FIESTA, 1800 ccm, diesel: silnik, • 2.300 zł. Głogów, 
tel. 076/831-71-14,0602/52-63-66 
FORD FIESTA 1100, 1300 ccm: silnik i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
FORD FIESTA: oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA 1993/1996,1996/2001, czarny: lusterka bocz
ne lewe i prawe kpi., reguł, ręcznie lub elektrycznie. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21 •
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie 
przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD FIESTA, ESCO RT: komputer 91 AB 12A650 HA, 89 
F8 12A 650 BB, 92 FB12A650EB, 92 FB12A650FB. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
FORD FIESTA, KA, FOCUS, COURIER, 1980/01 r . : skrzy
nie biegów, manualne i automatyczne, części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.) 
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : ćzęći uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS, 1999 r. : poduszki powietrzne, (kierowca, 
pasażer), 2 siedzenia, - 1.800 zł. Wałbrzych, teł. 
074/867-42-70,0607/23-18-85 
FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, 
plastiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0097)
O  FORD FOCUS, 1999/01 r.: silnik, lampy, maska, 

błotniki, zderzaki, wzmocnienia, drzwi, zawiesze
nia, dach, skrzynia biegów, progi, poduszka pow., 
szyby, tylna klapa, przednie ćwiartki, błotnik tyl
ny, tapicerka i inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87015401

FORD FOCUS : konsola, pompa ABS, wspomaganie, za
wieszenie i inne. Ostrzeszów, tel. 0603/74-60-29 
FORD FO C U S : reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FOCUS, PUMA, 1996/01 r . : skrzynie biegów, manu
alne i automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.)

A U T O  C Z Ę Ś C I
D W O R Z E C  P S I E  P O L E  
Wrocław, ul. Dobroszycka 2 

tel/fax. 071 /369-27-99qpqo6185

FORD GALAXY, 1998 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, duży wybór. Drezdenko, tel.- 095/762-45-34; 
0602/18-44-78
FORD G A LA X Y  : roleta bagażnika. Strzelin, tel. 
0604/84-01-45
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm : lampy, maska, błotniki, 
drzwi, szyby, wzmocnienie, chłodnice, klimatyzacja, luster
ka, zawieszenia, ława, silnik, skrzynia biegów, półosie  ̂pla
stiki, dach i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
FORD GRANADA, 1982 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1983 r . : różne części z demontażu. Ja
wor, tel. 0607/55-42-83
FORD GRANADA, 1984 r.: maski, fotele, zawieszenie przed
nie, most. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD GRANADA, 1984/85 r., 2000 ccm, - 2800 : części i 
osprzęt silników, wał napędowy -200 zł, drzwi - 95 zł/szt., 
amortyzatory - 75 zł/szt., przekładnia kierownicza po remoń: 
cie - 220 zł, tylny most - 250 zł, półosie - 90 zł, maska -110 
zł, sprężyny • 40 zł/szt., dociski - 90 zł, rozrusznik -10. Wro
cław, tel. 0601/94-54-20
FORD GRANADA, 2100 ccm, d ie se l: różne części. Wro
cław, tel. 0605/07-09-33
FORD K A : dach. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
FORD MERCURY : silnik 200Q ccm, DOHC, drzwi i inne. 
Prusice. tel..071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r . : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
FORD MONDEO, 1993/01 r .: maska, przedni pas, tylna kla
pa, skrzynia biegów (5) do silników 1 .61 (16V), 1 .81 (16V), 
oraz 1.81 (TD) - prosić Andrzeja. Wrocław, tel. 071/341-68-84 
w g. 18-22,0604/87-00-89
FORD MONDEO. 1993/94 r., 1800 ccm, benzyna: komplet
ny osprzęt do skrzyni biegów. Wschowa, tel. 0605/20-02-03 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 1800 ccm, 16V: osprzęt 
silnika, drzwi prawe, klapa tylna, lampy tylne, błotnik prawy, 
tył nadwozia, wahacze, zawieszenie tylne i inne. Legnica, 
tel. 0601/74-62-22
FORD MONDEO, 1994 r . : fotele i boczki, półka tylna, kon
sola, komputer, ABS , serwo i inne. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V : osprzęt silnik, 
zawieszenia przednie i tylne, konsola, folele, zegary i inne. 
Legnica, tel. 0601/84^47-45
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, ZETEC : alternator, 
fotele, słupek środkowy prawy, mechanizm wycieraczek, licz
nik, kolektory, szyby drzwi, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
FORD MONDEO. 1995 r., 1800 ccm, 16V : silnik, ćwiartki 
tylne, szyba tylna, lampa tylna i inne. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 1600 ccm, 16V: podłuż- 
nica, zawieszenie przednie prawe, fotele, tapicerki, konsola,

zbiorniczki, nagrzewnica, lusterka, lampy, serwo. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1995 r. 5-drzwiowy: zawieszenie przed
nie, kompletne, wózki, wahacze, McPhersony, zwrotnice, 
stabilizator, klapa tylna, kompletna, z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FORD MONDEO, 1996-00 r. : chrom tylnej klapy, plastiki 
tylnej klapy, 5-drzwiowy. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-62-25, 
0601/94-65-25
FORD MONDEO, 1997 r . : kolumna McPhersona przednia, 
kompletna • 300 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-27 po godz. 18 
FORD MONDEO, 1998 r. : wahacze przednie, kolumny 
McPhersona przednie oraz amortyzatory tylne (do kombi). 
Wrocław, tel. 0603/55-31-83
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, turbo D : dach. 
ćwiartki, tył nadwozia, drzwi, szyby, klapa, lampy, lusterka, 
poduszki pow., sensory, pasy, konsola, kpi. wnętrze, chłod
nice, elem. plastikowe, wahacze, skrzynia biegów, silnik, 
wózek, kolumna i inne części. Wrocław, tel. 0604/44-16-73 
FORD MONDEO II, 1999 r.: drzwi przednie prawe kpi. Szpro
tawa, tel. 0503/58-52-65
FORD MONDEO KOMBI: roleta bagażnika, relingi dachor
we. Trzebnica, tel. 071/312-32-91
FORD MONDEO : podwójne wentylatory. Wrocław, tel.
0606/62-65-10
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica kpi. po spraw
dzeniu, kolektor ssący i wydechowy z turbosprężarką, mi
ska olejowa al.. korbowody z  tłokami. Wrocław, tel. 357-30-05 
FORD ORION, 1986 r., d iese l: różne części. Bolesławiec, 
tel. 0608/88-42-61
FORD ORION, 1986 r . : klapa, drzwi, zawieszenia, osprzęt 
silnika i inne. JaWor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ORION, 1987 r . : hak holowniczy • 100 zł. Wińsko, 
tel. 071/389-81-42
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : klapa, drzwi, 
kierownice, szyba tylna ogrzewana, lusterka, lampa tylna. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm : półosie, sprzęgło z doci
skiem, silnik z osprzętem, maska, drzwi, klapa tylna/amor
tyzatory przednie, zderzaki, lampy tylne, dach, komputer, 
elektryka, i inne części z demontażu. Bolesławiec, tel. 
0503/04-88-05
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1993/96 r . : zderzak przedni, • 500 zt. Wro
cław, tel. 071/364-47-87,0502/53-17-39 
FORD PROBE, 1995 r . : zderzak tylny - 60 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/88-68-57 prosić Marka. 074/872-74-35 po godz. 16 
FORD PROBE, 1995 r.,: lewy przedni błotnik, stan idealny, 
- 200 zł, przedni zderzak, stan idealny, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0601/69-96-47
FOąp PR O B E : różne części. Lubin, tel. 0602/12-78-40 
FORD PR O B E : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE : lampa tylna lewa, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
FORD SCORPIO, 1986/92 r . : klapa z szybą i wycieraczką- 
180 zł, drzwi tylne • 90 zł/szt., pompa wspom. kier. • 180 zł, 
poduszka siln. • 35 zł, szyby drzwiowe - 45 zł/szt., regulator 
biegu jałowego - 55 zł, komputer ABS, pompa ABS -180 zł. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm : różne części. Wał
brzych, tel. 074/842-30-49
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm : zderzak przedni la
kierowany, drzwi, lampy, maska, elementy zawieszenia, kla
pa tylna, silnik, skrzynia biegów, - 1.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0609/27-47-17
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, EFI: silnik gwarancja, 
skrzynia biegów (5), wał, most, zawieszenie, inne. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FORD SCORPIO, 1989 r.. 2000 ccm, OHC : wał korbowy, 
tłoki, pompa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika, 
przełączniki, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik oclony, zawie
szenia, lampy, lusterka, drzwi, zderzaki, przekładnia i inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r .,: błotnik przedni • 50 zł, drzwi • 
150 zł, klapa bagażnika • 150 zł, zawieszenie przednie - 200 
zł, kolumna kierownicy ze stacyjką, przełączniki • 150 zł. 
Lubań, tel. 075/724-40-62,0604/19-82-96

FORD SCORPIO, 1989 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 
0603/50-03-51 ~ ~

* FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm ; silnik, ósprźęt silnika, 
zawieszenie, lampy/ maski, drzWi, błotniki, zderzaki, karo
seria, wnętrze, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SCORPiO, 1989 r., 140 tys. km 2800 V6/2000 ccm, 
matalic: wszystkie części z rozbiórki, drzwi, blachy, klimaty
zacja, tapicerka skórzana, zawieszenia, komputery, skrzy
nia biegów (5), skrzynia biegów automatyczna do modelu1 
2800 ccm, części silnika. Wołów, tel. 071/389-33-15 po 
godz. 16
FORD SCORPIO, 1989/91 r. 2.4 E, 2.9 E: drzwi, szyby, ele
menty zawieszeń, elementy silnika, maska, plastiki i inne.

. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 *
FORD SCORPIO, 1990 r. : różne części. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, ma
ska, drzwi, lampy, bak. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe - 25 zł/szt., kom
puter wtrysku - 80 zł, lampa lewa tylna - 60 zł, siłownik cen-, 
tralnego zamka - 80 zł, zaciski ham. przednie - 35 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1990/91 r., 2000 ccm : drzwi tylne i przed
nie, komputer, piasty, zwrotnice. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
FORD SCORPIO, 1991 r . : elementy blacharki, elementy 
zawieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 1991 r . : nadwozie zarejestrowane. Opo
le. tel. 0603/54-43-09
FORD SCORPIO, 1991 r . : plastiki wewn., lampy, wzmoc
nienie przednie. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 t. : dach, kpi. wnętrze, de
ska rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły 
elektryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele.el. z pod
grzewaniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy przed
nie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tylne, 
hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier. z elektro
zaworem , podnośniki el. szyb tylnych i przednich., boczne 
szyby do kombi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : szy
ba tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + 
stacyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., 
kpi. pasów bezp., sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO, 1992 r . : zderzak tylny, -150 zł. Złotoryja,

; tel. 076/878-76-22,0602/52-56-48 
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Siechnice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
FORD SCORPIO, 1996 r .: zderzak tylny, nowy model, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87,0502/53-17-39 ^
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : dach z szyberdachem, 
poduszki pow., skrzynia b. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1998 r.: różne części z demontażu. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-63-51 
FORD SCORPIO stary model: różne części. Ciepłowody, tel. 
074/810-31-68 tob, 0603/87-02-77 
FORD SCORPIO : drzwi, lampy, klapa bagażnika, maska 
siln ika, atrapa, zderzaki i inne. Bolesław iec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : wszystkie części z rozbiórki, 
silnik, skrzynia biegów, most, tarćze hamulcowe, szyby, sie
dzenia, felgi, stacyjka, klamki, el. podnośniki szyb, ABS, 
przekł. kierownicy, lampy i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/88-95-95
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, komplet
na, mało używana, -1.050 zk Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 2900 ccm, benzyna: rozrusznik, alterna
tor, pompa wspomagania, katalizator, el. pompa paliwa, 
drzwi, szyby. Nysa. tel. 077/439-56-61 po godz. 16 
FORD SCO RPIO  : zderzak, lampa. Wrocław, -tel. 
0502/29-43-24
FORD SCORPIO: felgi aluminiowe 15", 4 szt, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO: tył karoserii (długa). Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD SCORPIO stary model: różne części. Ziębice, tel. 
074/810-31-68.0603/87-02-77 
FORD SCORPIO : rozrusznik -150  zł, kolektor z sondą - 
150 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-17-69 
FORD SCORPIO: szkło reflektora lewego, - 40 zł. Wrocław, 
tel. 336-68-73,0603/71-82-20 
FORD SIERRA, 1983-87 r . : drzwi do modelu 5-drzwiowe- 
go, klapa tylna, kolumna kierownicza, szyberdach oryginal
ny, tylny most do 2000 i do 1600 ccm, skrzynia biegów (4), 
wał napędowy. Bielawa, tel. 0603/40-00-53 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel : 
silnik, z  dokumentacją, • 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
,0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, d ie se l: silnik z doku
mentacją, • 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel spalony silnik, 
skrzynia biegów (5), tylny most, zarejestrowany, - 700 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-67-25
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, V 6 : silnik. Wrocław, teł. 
071/361-85-24 do godz. 15,071/359-05-25 po godz. 18 
FORD SIERRA. 1985/90 r . : silnik 2000e, 2300d, elementy 
nadwozia, drzwi (5-drzwiowy), zawieszenia, szyby, lampy, 
chłodnica, konsola, fotele Ghia, Recaro, wnętrza, elementy 
instalacji elektrycznej, rozrusznik i inne. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
FORD SIERRA, 1985/90 r .: różne części z demontażu - od 
10 zł. Pęcherzew, tel. 063/214-10-21,0609/59-27-48 
FORD SIERRA, 1986 r. : różne części. Gostyń, tel. 
0605/64-58-95
FORD SIERRA, 1986 r.: atrapa, drzwi, lampy, lusterka, kom
puter, osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD SIERRA KOMBI. 1986 r.. 140 tys. km, 2300 ccm. 
diesel: różne części z demontażu, drzwi, klapa, maska, dach, 
szyby, lampy i inne, zawieszenia przednie i tylne, most • 200 
zl, wał -100 zł, półośki - 80 zł, stacyjka • 60 zł, deska, licznik
• 50 zł, skrzynia biegów (5), stan b, dobry - 500 zł. Krzyżo
wa, tel. 076/817-29-23 po godz. 19
FORD SIERRA Ghia,, 1986 r., 2300 ccm, benzyna : szyby 
drzwi, rozrusznik, sprężyny tylne, silniczek wycieraczek, pasy 
bezwł. kpi., błotnik prawy przedni, zawieszenie tylne kpi. 
Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD SIERRA, 1986 r .: drzwi • komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe • 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi • 100 zł/kpi:, listwa kier. bez wspoma
gania -100  zł, prążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne - 40 
zł/sżt. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d iese l: silnik, stan b. 
dobry. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/73-60-35 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, 5 szt. • 
100 zł, maska - 80 zł, błotniki przednie • 70 zł, most tylny, 
półosie, wał, ukL kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie przed
nie, szyby boczne, plastikowe elementy wnętrza, dach z szy
berdachem, nagrzewnica, siedzenia i inne, tanio. Odolanów, 
tel. 062/733-18-01
FORD SIERRA, 1986 r . : alternator, rozrusznik, skrzynia bie
gów, pasy bezwładnościowe, lusterka, antena, przekładnia 
kierownicza. Pustków Żurawski, gm. Kobierzyce, tel. 
071/390-85-61,0607/52-95-98
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GŁOWICE SAMOCHODOWE
spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż 

spawanie aluminium i żeliwa

fflatWS
Wrocław, ul. Pińska 3 
tel. 071/373-72-41,354-56-60, tel./fax 071/354-55-95 
Giełda Lubin, stan. 7, tel. 0-603 668 052 opoo61

ZAWORY SILNIKOWE

H f  I f lH H L E  O a m m j M ^ E M n g  

oraz GLYCO, KS, FM, AE, AMC, Goetze, TRW itp.
Do zachodnich samochodów : 

CIĘŻAROWYCH, DOSTAWCZYCH, 
OSODOWYCH, innych siln ików

TŁOKI, PIERŚCIENIE, TULEJE 
FILTRY, PANEWKI, GŁOWICE < 

USZCZELKI, inne |
g Ł  S krzyn la rz  54-212 WROCŁAW tel. (071) 351-61-74 

#3UID DIDr ul. Małopanewska 27 fax (071) 352-23-03

FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d ie se l: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna: silnik 1600,2000, skrzy
nia biegów, maska, drzwi, klapa, rozrusznik, alternator, lam
py, stacyjka, nagrzewnica, lusterka, słupki, konsola i inne. 
Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm : pompa oleju wody - 65 
zł, alternator - 70 zł, cewka zapłonowa - 60 zł, aparat zapło
nowy - 80 zł, tarcza i docisk sprzęgła • 100 zł, tylne amorty
zatory - 50 zł, reflektory - 80 zł/szt., półosie i bębny hamul
cowe - 80 zł/szt., stabilizator • 90 zł, klapa tylna z szybą • 
140 zł, klapa silnika -120 Zł, tylny most -150 zł, belka pod 
silnik • 100 zł, pompa hamulcowa ♦ serwo • 80 zł, pompa 
paliwa - 50 zl, drzwi, siedzenia, poduszki pod silnik, silnicz* 
ki, chłodnica dmuchawy. Ząbkowice Ś ląskie , tel. 
074/816-05*94
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : kopułka, pa
lec rozdzielacza • nowe, -3 0  zł /kpi. Jelenia Góra, tel. 
0601/94-08-71
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: wszyst
kie części oprócz silnika. Legnica, tel. 0502/36-41-00 
FORD SIERRA, 1987/90 r., 1600 ccm. - 2000: lampy z ha
logenami • 130 zł/szt., lampy Ghia -150 zł/szt., wał napędo
wy - 210 zł, wahacze - 75 zł/szt., tarcze hamulcowe wenty
lowane - 50 zł/szt.,, ćwiartka prawa -150 zł, półosie - 90 zł, 
główka tylnego mostu • 230 zł, belka pod silnik - 90 zł, skrz. 
Wrocław, tel. 0601/94-54-20
FORD SIERRA, 1987/92 r. : części przodu. Jordanów Śl., 
woj. wrocławskie, tei. 0601/72-18-25 
FORD SIERRA, 1987/93 r . : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, uszko
dzony, do remontu, - 500 zł. Jerka, gm. Krzywiń, tel. 
065/517-83-28,0604/56-73-91 
FORD SIERRA, 1988 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, O H C : silnik 
bez osprzętu, z dokumentacją, - 1.600 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, elementy blacharskie i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm : karoseria z zawiesze
niem tylnym, bez numerów, klapa tylna, pasy przednie i tyl
ne, konsola przednia i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-11 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm : wszystkie czę
ści. Opole, tel. 0503/99-73-26 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r„ 2000 ccm, benzyna: zega
ry z  obrotomierzem, wał napędowy, most, półosie, drzwi, felgi 
14", maska, silniczek wycieraczek, przód z błotnikami, gło
wica, gażnik, konsola, licznik, przekładnia kierownicza, 
McPhersony przód, komputer 85 GB 12 A2 97 CC  6E 211. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD SIERRA, 1988 r. :silnik OHC 2.0 EFI, ABS, centralny 
zamek, wał napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrocław, 
tel. 071/342-76-70,341-36-70
FORD SIERRA, 1988 r. : różne części. Ziębice, tel. 
074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm. DOHC: tył nad
wozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tyl
na, dach z  szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. 
holenderskiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA, 1989 r.. 112 tys. km. 2000ccm. wtrysk, OHC 
3-drzwiowy: szyby, drzwi lewe, most, wał napędowy, zawie
szenia, karoseria, instalacja elektryczna, przełączniki, kata
lizator z całym układem wydechowym, komputer, nagrzew
nica, wahacze, układ kierowniczy, serwo, pompa hamulco
wa, siedzenia, kierownica. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, teł. 0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diese l: skrzynia 
biegów, rozrusznik, alternator, most, wał, półosie, wahacze 
tylne, klapa, drzwi, konsola, stacyjka, nagrzewnica, belka, 
poduszki, tłumik tylny, lusterka i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : skrzynia bie
gów, zawieszenia, elementy blacharki, drzwi, klapy do kom
bi. Zgorzelec, tel. 0606/43-40-58 
FORD SIERRA, 1991 r. 1.8 D i 2.0 E: różne części. Radwa
nice, tel. 071/311-76-55

FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : skrzynia bie
gów - 550 zł, wał napędowy - 270 zł, alternator • 180 zł, 
pompa wodna - 40 zł, komputer - 170 zł. Głogów, tel. 
076/831-65-30 .
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
filtr powietrza, wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabiliza
tor, belka silnika, zwrotnica, zaciski ham., wzmocnienie czo
łowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia bie
gów i głowica (1.8 TD), przekładnia kier. ze wspomaganiem, 
drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, nagrzewni
ca, lusterka, grill, lampy tylne, kierunkowskazy przednie. 
Wrocław, teł. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1992 r.: błotniki, drzwi, klapa, lampy, wzmoc
nienie czołowe, ćwiartki przednie, zawieszenie tylne. Gry
fów Śl., tel. 075/781-24-22
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA do 1988 r.: różne części. Ciepłowody, tel.
074/810-31;68 lub, 0603/87-02-77
FORD S IER R A  : różne części. Je len ia  Góra, tel.
075/761-62-19
FORD S IER R A : części blacharskie, koło kompletne. Kęp
no, tel. 062/784-30-59
FORD S IER R A : drzwi lewe tylne i przednie -150 zł, pokry
wa bagażnika - 180 zł, dach • 200 zł. Kluczbork, tel. 
0602/59-11-69
FORD SIERRA, benzyna, diese l: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, elementy wnętrza i 
inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA, benzyna : skrzynia biegów (5). Nysa, teł. 
077/433-56-31
FORD SIERRA, 2300 ccm, d iese l: nagrzewnica, silnik wy
cieraczek, pompa oleju, komplet zamków i inne. Oleśnica, 
tel. 071/399-98-66,0602/85-37-82 
FORD S IERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD S IERRA: blok silnika z  wałem i tłokami DOHC, oclo
ny (możl. wyst. fakt. VAT). Polanica Zdrój, tel. 074/869-02-22 
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 2000 ccm, wtrysk: wtrysk kompletny - 200 
zł, rozrusznik, alternator, reflektor podwójny przedni, chłod
nica -150 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
FORD SIERRA : przekł. kierownicza, alternator, aparat za
płonowy, lampy tylne, drzwi, klapa + szyba tylna, moduły 
zapłonowe, elementy silnika i skrzyni biegów, wahacze tyl
ne, plastiki, uszczelki, amortyzator i inne. Wałbrzych, tel. 
0602/17-71-36
FORD SIERRA, 1800 ccm, turbo D : miska olejowa. Wro
cław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 '
FORD S IER R A : chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przed
nie, drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy 
zawieszenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-26-42 
wgodz.9-16
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna : silnik. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD SIERRA KOMBI: klapa tylna, drzwi, szyby kpi. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD SIERRA : głowica kpi. 2000 ccm. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
FORD S IER R A : szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa ham. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V 6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0Ś01/79-30-54 
FORD SIERRA, SCORPIO : komputer 85 G 12A2997CC 
6E21, komputer 85 GB 12A650-FA, komputer 88GB 
12A650-C2A i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD TAUNUS, 1979/81 r.. 1600 ccm, / 2300 : osprzęt i 
części silników, lampy - 70 zł, przekładnia kierownicza • 220 
zł, wał napędowy - 200 zł, skrzynia biegów - 250 zł, półosie 
- 90 zł, docisk - 90 zł, rozrusznik • 80 zł, aparat zapłonowy - 
80 zł, tuleje 25-45 zł/szt., drzwi - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm : wszystkie części zroz- 
biórki, silnik z dokumentacją • 550 zł, skrzynia biegów • 150 
zł, przekładnia kier. -150 zł. Strzelin, tel. 071/392-05-13

FORD TAUNUS, 1981 r . : skrzynia biegów, błotnik przedni 
prawy; 2K>wy,jnost tylny, drzwi, 4 szt„ szyby. Kłodzko, tel, 
0607/72-10-20
FORD TAUNUS, 1981 r . : różne części, duży wybór. Lubań, 
tel. 0603/70-01-96
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm ,: szyba tylna ogrzewa
na - 50 z, klapa przednia - 70 zł, klapa tylna • 40 zł, drzwi, 
komplet - 30 zł/szt., wał napędowy - 40 zł, wał korbowy • 50 
zł, układ kierowniczy - 30 zł, silniczek wycieraczek - 20 zł i 
inne. Świnica Pol., gm. Kostomłoty, tel. 071/395-16-71 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAUNUS : alternator, rozrusznik, chłodnica, tarcza + 
docisk sprzęgła, szyby, maski, skrzynia biegów, zaciski ham., 
koła. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna,: różne. Głub
czyce, tel. 077/485-33-98,0600/32-62-53 
FORD TAURUS : różne części. Groblice, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/88-49-71
FORD TAURUS: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
FORD TRANSIT BUS, 1977 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 071/367-29-81 
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, 
zawieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia 
biegów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, 
wał pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, 
chłodnica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978 r., 2400 ccm : alternator, rozrusznik, 
chłodnica, hak, stacyjka, zegary i inne. Wrocław, tel. 
0608/36-08-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, 
zawieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napę
dowy, pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, 
tel. 056/678-02-01,0501/22-90-39 
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm : silnik, zawieszenie 
przednie, skrzynia biegów, resory, most tylny, siedzenia (fo
tele). Wrocław, tel. 071/362-82-41 
FORD TRANSIT. 1980 r., 1600 ccm, benzyna : silnik - 200 
zł, koła • 30 zł/szt., rozrusznik -100 zł, zawieszenie przed
nie • 300 zł, skrzynia biegów - 400 zł, lampy - 5021, karose
ria • 500 zł i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/349-43-07,0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1980/93 r . : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (4), zawieszenie przednie, resory, amortyzatory, 
zwrotnice, szyby, drzwi z szybam i. Krotoszyn, tel. 
0503/96-61-93
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 91 tys. km : drzwi, most, szyba 
boczna, skrzynia aluminiowa, lampy, sprzęgło, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, wiązka inst. elektr., licznik, zderzak, 
wykładzina. Grębocice, tel. 076/831-50-57,831-59-90 
FORD TRANSIT, 1986/95 r .: maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1988/99 r. niski i wysoki: ściany grodzio
we. Krobia, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/99-70-55 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik z do- 
kuemtancją, skrzynia biegów, drzwi, półosie, bębny, resor, 
zawieszenie przednie, amortyzatory, szyby boczne, plastiki, 
kabiny. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, • 
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1989/92 r.: most tylny do osobowego (szyb
ki). Niemodlin, tel. 0602/91-18-79 
FORD TRANSIT, 1990 r .: błotnik przedni lewy (nowy). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, 
na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991/96 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, : chłodnica, most tylny kompletny, reflektory, fotele, środ
kowy rząd tworzy el. rozkładaną kanapę. Wrocław, tel. 
0607/53-68-64
FORD TRANSIT, 1992 r . : dach, boki, ćwiartki. Leszno, tel. 
0603/51-35-33
FORD TRANSIT, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : kpi. silnik, 
stan dobry, przednie lampy, przednia maska, grill, tylny most, 
model 85. Oława, tel. 071/302-82-81 po godz. 17, 
0605/60-72-18
FORD TRANSIT, 1992 r . : felga stalowa, nowa opona 195 
R14. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD TRANSIT, 1992 r.: przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem, • 750 zł. Wałbrzych, tel. 0602/40-74-43 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r .: felgi 15* (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda* koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993 r . : fotele II i III rząd, z zagłówkami, 
rozkładane, - 1.250 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków 
+ stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierownicę, tele
skopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1994 r . : osprzęt silnika (wzmocnionego, 
80 KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa pali
wa, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1995 r., 100 tys. km, 2500 ccm, d ie se l: 
silnik, wzmocniony, 80 KM, stan bardzo dobry, skrzynia bie
gów. Leśna, tel. 0609/44-33-28 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, d iese l: silnik wzmoc
niony, skrzynia biegów, - 5.500 zł. Leśna, tel. 075/721-15-97 
FORD tRANSIT, 1995 f  I resory tylne • 450 zł; alternator, 
deska rozdzielcza - 500 zł; wahacz, pompa wtryskowa, chłod
nica, zwrotnica, zacisk hamulca, rozrusznik, tarcze hamul
cowe, pompa hamulcowa, serwo. Wrocław, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : głowica, pom
pa wtryskowa, turbina, skrzynia biegów. Zgorzelec, tel. 
0606/43-40-58
FORD TRANSIT, 1997 r . : fotele 2- i 3-osobowe, z zagłów
kami. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
FORD TRANSIT. 1997 r. : fotel kierowcy. - 200 zł. Kroto
szyn. tel. 062/725-78-75
FORD TRANSIT, 1997 r .: wózki, wahacze, zwrotnice, stabi
lizator, MPhersony. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
O  FORD TRANSIT, 1997 r., 28 tys. km, 2500 ccm, 

TD I: s iln ik  kompletny ze skrzyn ią  biegów, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-05 02018701

FORD TRANSIT, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r . : dach, boki, drzwi, ęzyby, klapa 
tylna, lampy, lusterka, kpi. wnętrze (fotele, pasy, podsufitka, 
boczki, podłoga), nagrzewnica, koła, wał, silnik i inne. Wro
cław, tel. 0604/44-16:73
FORD TRANSIT, 1998/99 r . : ściany grodziowe do wersji
niskiej i wysokiego, • 300 zł. Krobia, teł. 0603/99-70-55
FORD TRANSIT : drzwi rozsuwane kompletne. - 200 zł.
Dzierżoniów, tel. 074/645-81*11
FORD TRANSIT : zawieszenie przednie. Gostyń, tel.
065/572-33-31
FORD TRANSIT, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów i inne. 
Leszno, tel. 0603/77-52*88
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D : głowice i inne części 
s iln ika, udokumentowane pochodzenie. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18

FORD TRANSIT: reflektory przednie szerokie, cena * 100 
zł/szt. Malczyce, tel. 0603/21-58-17 po godz. 18 
FORD TRANSIT , 2500 ccm  : siln ik. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 2300 ccm, diese l: różne części. Turawa, 
tel. 077/421-21-92
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna: rozrusznik, sprzęgło, 
skrzynia biegów (4) - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD TRANSIT: szyba boczna trójkątna, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0501/17-93-77
FORD TRANSIT : przednia część karoserii, drzwi, zawie
szenie przednie, most tylny. Wrocław, teł. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT: bębny hamulcowe na 6 śrub. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, D, TD : głowica silnika, inne 
części silnika. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28*18 
FORD TRANSIT, SIERRA, SCORPIO, 1991 r., 92 tys. km, 
2000 ccm, benzyna : silnik, stan dobry, udokumentowane 
pochodzenie, oclony, w Polsce od br, - 360 zł. Nysa, teł. 
077/431-06-56.448-61-85
FORD WINDSTAR, 1997 r., 3800 ccm, V 6 : drzwi lewe. drzwi 
prawe przesuwane, pompa wspomagania, elementy silnika, 
maglownica, elementy zawieszeń, szyby, plastiki i inne. Wro
cław, tel. 0607/62-80-53
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO , FIE

STA, MONDEO, TRANSIT roczn ik i 1980-2000 r.: 
lampy, reflektory, k ierunkow skazy, halogeny, 
a trapy , z d e rz a k i,  c h ło d n ic e , b la ch y , itp . 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegom ska 2/4, tel. 
071/355-06-07, 0602/18-87-35 81008701

FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E : sprzęgło hydraulicz
ne • 150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/91 r„ 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pęd
ny długi, tachograf kpi. z  konsolą i napędem do skrzyni bie
gów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedała
mi, uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
GAZ 53A : kabina 3-osobowa, uzbrojona, - 400 zł. Legnica, 
tel. 076/856-39-37
GEO METRO. 1993 r . : narożnik lewy, reflektor, ramka, kie
runkowskaz, metalowe mocowanie, • 100 zł. Będzin, tel. 
0603/18-94-53
GOKART: koła, opony oraz pompa hamulcowa, - 500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-44-30
HONDAACCORD, 1987 r. 3-drzwiowy: różne części. Choj
nów, tel. 0608/45-82-31 .
HONDAACCORD, 1989 r . : zderzak przedni. Wrocław, tek 
0501/81-36-18
HONDAACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDAACCORD, 1990/01 r . : zderzaki. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10
HONDA ACCO RD , 1991 r. : błotnik. Oława, tel. 
071/311-76-55
HONDAACCORD, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, 2200,,: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenia, fotele, lampy tylne i inne. 
Wrocław, tel. 0604/86-75-60
HONDA ACCORD, 1992 r . : belka zderzaka przedniego. - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87.0502/53-17-39 
HONDAACCORD, 1992 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
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HONDAACCORD KOMBI, 1998 r .: różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
HONDA ACCO RD : wentylator do chłodnicy z klimatyzacją, 
-200 zł. Przemków, tel. 076/831-91-64 
HONDA CIVIC, 1981 r., 1300 ccm, benzyna : silnik na czę
ści, kpi. dokumentacja, cena od 50 zł. Lubin, tel. 
076/846-59-23
HONDA CIVIC, 1982 r . : dużo części Z rozbiórki. Pogwiz
dów, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
HONDA C M C , 1983 r., 1300 ccm : głowica • 200 zł. skrzy
nia biegów (5) • 300 zł, rozrusznik - 50 zł, alternator - 50 zł, 
tylne szyby uchylne - 20 zł/szt., gażnik, atrapa, zapłon, lam
py, siln iczek wycieraczek, jinki i inne. Bielawy, tel. 
068/388-17-15,0609/35-43-67 
HONDA CIVIC, 1983 r., 1300 ccm, 8 V : części silnika, alter
nator, rozrusznik, skrzynia biegów, drzwi. Legnica, tel. 
076/866-40-70,0603/33-35-62 
HONDA C M C , 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA C M C , 1988 r., 1400 ccm, 16V : reflektor i lampa 
prawa, drzwi prawe kpi., dach, błotnik prawy, szyby, fotele, 
elem. silnika. Wrocław, tel. 071/343-68-62 
HONDA C M C , 1988/95 r . : elem. elektryczne, hamulce, za-

HAMULCE
klocki, tarcze,
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wieszenia, ukł. wydechowy, sprzęgło, skrzynia biegów, tylna 
klapa, piasty i inne części (oprócz blacharki i szyb). Choj
nów, tel. 0608/45-82-31
HONDA C M C , 1988/96 r., 1600 ccm : komputer 606 211640 
96G - 350 zł, komputer do silnika 1.343/16 V - KGMT LOT 
NO 2728 APL - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HONDA C M C . 1989 r.. 160 tys. km, 1500 ccm, 16V: silnik 
kpi. - 600 zł, drzwi lewe kpi. - 300 zł. klapa tylna • 250 zł, 
lampy tylne - 50 zł/szt., komputer -150 zl, inst. elektryczna - 
80 zł, dach, ćwiartki, części zawieszenia i inne. Wińsko, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/61-47*38 
HONDA C M C , 1989 r . : lampy tylne • 60 zł/szt., błotnik - 20 
zł, klapa • 150 zł, szyba boczna • 20 zl, chłodnica oleju - 20 
zł, siłowniki klapy -10  zł/szt. Legnica, tel. 076/856-05-46 
HONDA C M C , 1990 r., 1600 ccm. 16V 3-drzwiowy: różne 
części z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/43-51*00 
HONDA C M C , 1990 r., 1300 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów i inne. Lubań, tel. 075/721*52*31,0604/56*15*28 
HONDA C M C , 1992 r., 1333 ccm, benzyna, 16V : kpi. sil
nik, po małym przebiegu, kpi. dokumentacja, z urzędu cel
nego, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/644*95*56 
HONDA CIVIC, 1992 r. : zderzaki. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10
HONDA C M C . 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
HONDA C M C , 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazowe, 
nowe, gwarancja - 750 zł, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60,0501/41-05-17
HONDA C M C  SEDAN, 1993 r.. 1500 ccm, 1 6V : drzwi tyl
ne, komputer, rozrusznik, alternator, przekaźniki, instalacja, 
licznik, czujnik paliwa, tapicerka, zagłówki, kolumna kier., 
teleskopy + sprężyny, plastiki, uszczelki, listwy, lampa tylna. 
Namysłów, tel. 077/410-43-75 w sobotę, 0606/66-18-46 
HONDA C M C , 1994 r., 1400 ccm, benzyna: dach z szyber
dachem, drzwi prawe, inst. elektryczna, podzespoły i inne. 
Praszka, tel. 0607/08-00-17
HONDA C M C , 1995 r . : zderzak tylny, - 200 zł. Wrocław,
tel. 071/781-80-74,0601/74-01-25
HONDA C M C , 1995/00 r. I  zderzaki. Lukaszewice, tel.
071/311-76-55
HONDA C M C , 1996 r . : zderzak tylny i przedni. Wałbrzych, 
tel. 0502/23-04-67
HONDA C M C , 1997 r. : silnik, zawieszenie, drzwi lewe, 
maska, nagrzewnica. Wrocław, tel. 0503/58-64-49, 
0603/78-20-66
HONDA C M C  do 1988 r.: silnik 1.6112V, skrzynia biegów, 
zawieszenia, elem. elektryczne, oświetlenie, szyby, elem. bla
charki, zderzaki, hamulce, piasty i inne części z demontażu. 
Chojnów, tel. 0608/45-82-31
HONDA C M C  : pokrywa silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
HONDA CIVIC, SCH U TLE  : drzwi. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
HONDA CONCERTO, 1994 r . : McPherson, zaciski hamul
cowe, tarcze, pompa ABS. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi : wszystkie 
części używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX, 1986 r . : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16 V  : układ wtryskowy, 
drzwi, błotniki, maska,.chłodnica, światła tylne, plastiki, ko
pułka z kablami, fotele. Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10 
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 pogodz. 18
HONDA PRELUDE, 1989/92 r . : skrzynia biegów (5) do sil
nika F20 A6i, stan b. dobry, gwarancja (F20 A4) - 700 zł, 
rozrusznik, • 120 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HONDA PRELUDE, 1991 r . : drzwi, maska, zderzaki, za
w ieszenie , częśc i s iln ika i inne. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-80-15,0602/75-26-14 
HONDA PRELUDE, 1993 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 
0603/50-03-51
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
HYUNDAI, 1988/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, częśc i do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.)
HYUNDAI AC C EN T : dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zde
rzaki, drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 
dzień. Góra. tel. 065/543-38-51.0601/56-42-29 
HYUNDAI ATOS, 1999 r. : błotnik. Wojkowice, tel. 
0602/88-49-71
HYUNDAI CO U P E  : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
HYUNDAI LANTRA, 1992 r.. 1500 ccm : elem. blacharki 
(cały tył i prawy bok), części silnika, skrzynia biegów, zawie
szenie tylne. Siedlec, woj. wrocławskie, tel. 0503/82-17-32 
HYUNDAI PONY, 1991 r . : osprzęt silnika, skrzynia biegów, 
szyby, tylna klapa, plastiki, pasy i inne. Kaljsz, tel. 
062/752-02-02
HYUNDAI PONY, 1991 r . : maska, zderzak, błotniki. Wro
cław. tel. 0600/16-82-28
HYUNDAI S-COUPE: atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
IFA W50: skrzynia biegów - 900 zł, most tylny - 700 z ł.., tel. 
0605/10-17-58
IFA : ogrzewanie i turbodoładowanie. Chojnów, tel. 
076/818-71-80
IFA L60 : siłownik wywrotu. Chojnów, tel. 0609/35-40-98 
IFA L50: wspomaganie ukł. kierowniczego kpi, • 800 zł. Głu
szyca, tel. 0603/36-13-96 
IFA : różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA : kabina, przednie zawieszenie, różne części. Torzym, 
tel. 068/341-31-39 po godz. 21,0601/91-37-58.
IŚUZU GEMINI, 1984 r., 1800 ccm, d iese l: wszystkie czę
ści. Zagrodno, tel. 076/878-76-22.0602/52-56-48
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BEZPŁATNA (Wymiana oleju 
BEZPî lfNA badanie amortyzatorów 
BEZPŁATNA .dostawa części
w obrębie 2Skm , przy jednorazowym zakupie 
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NOWA SÓL 
ul. Głogowska 73 
tel. 068 / 38 752 86; 

090/ 612 642

PRZYBORÓW
ul. Odrzańska 6 
tel. 0603/ 97 60 17

KARPACZ 
ul. Wielkopolska 14 
tel. 075/ 76 161 76 , 

075/76 161 73

JELENIA GÓRA
ul. Wrocławska 2A  
tel. 075/ 75 182 68

Proponujemy szeroką skalę rabatową, 
fachowe doradztw o, dogodną realizację 
zamówień oraz pom oc w doborze części.
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Wszechstronny zakres usług-prac 
mechanicznych samochodów osobowych 
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przeglądy, naprawy główne silników, 
skrzyń biegów, remonty mostów, itd.

Wykonujemy komputerową diagnostykę 
| silników oraz innych elementów 

elektronicznych^^
PARTNERZY KARFORD:

*PHU W .RZANYul.Orkana 111 
WAEBRZYCH, tel.074/ 840 52 03 ; 
•FORD VAB. Amsterdam,ul.Chrobrogo67 
Zielona Góra, tel; 068/ 325 59 48
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ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, 
siedzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki
2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E, 2.2 TD, skrzynie biegów, tylne mosty, 
wahacze, części silników i skrzyni biegów, części zawieszeń 
oraz inne, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU TROOPER, 1986 r .: dach, drzwi, zawieszenie, rama, 
elem. plastikowe, kokpit, wały pędne, rozrusznik, półosie, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
IVECO : zderzak Euro-Tech, - 300 zł. Bolesławiec, te l., 
0504/94-77-50
IVECO : skrzynia biegów, chłodnica, pompa wspomagania. 
Środa Śl., tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
IVECO : zderzak, grill, tłumik, silnik, bak, drążki, Inne. Wro
cław, tel. 0605/37-47-03
IVECO MAGIRUS: głowica 6-cylindrowa, alternator, rozrusz
nik, skrzynia biegów (5), pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 
0605/24-41-00
IVECO TURBOSTAR: kolumna kierownicy, - 800 zł. Zebrzy- 
dowa, tel. 075/736-21-29
IVECO DAILY, 2000 r. 2500 ccm D, 2800 ccm TD: silniki, 
skrzynie biegów, zawieszenia, elementy blacharki. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
IVECO 190-33 PT : silnik'kpi., zatarty na 3 korbowodach, 
wał do szlifu, góra z nowymi pierścieniami (faktura VAT), -
3.000 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-21-29
IVECO 35*10,1994 r . : skrzynia biegów, piasta, wahacze, 
zbiornik paliwa, tłumik, drzwi boczne i tylne, nowe amorty
zatory, obrotomierz, kolumna kierownicy z przełącznikami, 
pedały. Wrocław, tel. 0601/70-46-16,071/788-60-95 
IVECO 35-10,35-12 TURBODAILY. 1994 r . : most tylny, re
sory, skrzynia biegów. Nowogrodziec, tel. 0608/23-52-71 
IVECO 35*10,35-12 DAILY, 1997 r . : zawieszenie przednie, 
kompletne, most tylny, ściany grodziowe, drzwi prawe, kom
pletne, lusterka, chłodnice, filtry powietrza, skrzynie biegów, 
kompletne, wały napędowe. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
IVECO 35-12 : skrzynia biegów z uszkodzonym wałkiem. 
Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
IVECO M AG IRUS : rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
JAGUAR XJ6, 1995 r. : skrzynia biegów automatyczna,
3-stopniowa. Wrocław, tel. 071/318-57-46 
JEEP  CHEROKEE, 1988 r . : lampy tylne, centralny zamek, 
boczki plastikowe, błotniki, tapicera drzwi tylnych lewych, 
nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wy- 
głuszenie maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, 
szyby tylne. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP  CHEROKEE, 2800 ccm, benzyna: skrzynia automa
tyczna, most, części silnika, sprężyny, błotniki, klimatyza-, 
cja, drążki, półosie tylne i przednie, zwrotnice. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
JEEP  CHEROKEE, 4000 ccm, benzyna : przekładnia kie
rownicy, drążki, skrzynia automatyczna, konwenter, szyby i 
inne. Wrocław, tel. 0602/87-11-88 
JEEP  CHERONEE : moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zł. 
skrzynia biegów ♦ skrzynia rozdzielcza -1000 zł, most przed
ni - 800 zł, alternetor 98 A - 200 zł, klimatyzacja -1  300 zł, 
most tylny • 800 zł, chłodnica wody • 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP  GRAND CHEROKEE, 1993/98 r . : kolumna z kierow
nicą, poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amor
tyzatory, wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wycie
raczek, inst. elektryczna, lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
JEEP  GRAND CHEROKEE, 1995/99 r . : błotnik lewy, atra
pa, dzrwi, pod. powietrzne (2), ćwiartki przednie i tylne. Świd
nica. tel. 0604/82-66-90.0607/64-52-82 
JEEP  GRAND CHEROKEE. głowica (4000 ccm), kolektor 
ssący z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamul
cową, skraplacz klimatyzacji, .łapa'' z poduszką, wieniec 
zębaty, zawiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, mi
ska olejowa, wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłod- 
niczka oleju, bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP  GRAND CHEROKEE, 4000 ccm, 3.500 V 6, 24 V  : 
części różne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
JEEP  GRAND CHEROKEE, 2000 r., V 8 : nowy model, lam
py, błotniki, tylna klapa, zderzaki, drzwi i inne części. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
JE LC Z : pedał hamulca, sprzęgła, siedzenie, korbowody, ko
lumna kierownicza, zawory, pompy wtryskowe, pompy wod
ne, pompy olejowe, nagrzewnice, alternatory, opony, rozrusz
nik. Chocianów, tel. 076/844-94-51,076/817-16-54 
JELCZ, turbo : silnik, po naprawie głównej, uzbrojony, za
konserwowany, w folii - 7.500 zł, most Raba, nowy typ, po 
naprawie głównej - 3.000 zł, blok silnika . po legalizacji •
1.500 zł, skrzynia biegów, po remoncie - 800 zł, most Raba, 
sprawny - 1.000 zł, oś przednia. Opole, tel. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
JELC Z  : wszystkie części z rozbiórki. Pielgrzymka, tel. 
076/877-55-23,0603/46-59-58 
JELCZ, turbo: silnik, skrzynia biegów, most tylny, komplet
ny, oś przednia, kompletna, kabina i inne. Rawicz, tel. 
065/545-41-40,0607/44-35-54 
JELCZ, 11100 ccm, SW-680: silnik z  osprzętem, stan ideal
ny. Sobótka, tel. 071/391-05-06 
J E L C Z : silnik, - 2.000 zł. Trzebień, tel. 075/736-55-68 
JELCZ  : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/787-83-19, 
0503/33-81-60
JELC Z  : różne części. Wrocław, tel. 071/346-40-47 po 
godz. 20
JELCZ, SW-400, SW-680: wał korbowy nominalny, głowice 
nowe i po regeneracji, sprężarka, pompa wodna, chłodnica 
oleju i inne, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0607/48-03-35 
J E LC Z : chłodnica, zbiornik paliwa, siedzenie, rozpieraki ha
mulca, pedał hamulca. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
JE L C Z : rozrusznik - 500 zł, turbodoładowanie do remontu - 
60 zł. Legnica, tel. 0604/75-65-24 
JELCZ  315 M, 1980 r . : okładziny hamulcowe, łożyska wał
ka atakującego, alternator, przełącznik pod kierownice, 
wszystkie przewody paliwowe, wtryskiwacze, synchroniza
tor (2,3 bieg), belka skrzyni biegów, wycieraczki, silnik dmu
chawy, ogrzewanie kabiny, zawieszenie. Ziębice, tel. 
074/816-11-02
JELCZ  315: głowica z dotartymi zaworami - 550 zł, pompa 
wtryskowa i wody, miska olejowa, korbowody, obudowy sil
nika, wał korbowy, nowe: pierścienie, tłoki, panewki, koń
cówki drążków, siłowniki. Żagań, tel. 068/477-56-63, 
478-29-40,0602/19-79-03
JELCZ  316 : skrzynia ładunkowa, plandeka ze stelażem, 
plandeka na skrzynię 6.5 m i 7.2 m, piasta tylna nowego 
typu. Legnica, tel. 076/887-43-92

JELCZ  317 C : silnik Leyland SW 680, stan dobry -1700 zł, 
oś przednia z bębnamj 300 zł, wał pędny 200 zł, zawory i 
inne. Stanisław Mały, 55-216 Janków 21, woj. wrocławskie, 
gm. Domaniów
JELCZ  317: zawieszenie przednie, most tylny, skrzynia bie
gów (5), kolumna kierownicy, docisk sprzęgła i obudowa. 
Wąsosz, tel. 065/543-77-67
JELCZ  317 ciągnik siodłowy: rama, stan dobry, • 1.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
JELCZ  325 : skrzynia ład., stan b. dobry, - 1.000 zł. Kieł- 
czów, tel. 071/398-84-55
JELCZ 325: nowa opończa kpi. (stelaż, deski, plandeka), - 
500 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ  325, 415 : pompa wspom., nowa • 350 zł, zawory 
pneumatyczne, po regeneracji, od 50-150 zł, krzyżak wału 
napędowego, nowy -100 zł, pokrowiec na kabinę - 50 zł, 
termostaty - 40 zł, pompa wody, po regen. - 250 zł, regulato
ry napięcia, nowe - 50 zł, podnośnik hydrauliczny, 1 01, po 
regeneracji -120 zł, pokrowiec na kabinę - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-24-33,0603/91-49-63 
KAMAZ : kabina kompl. (krótka), skrzynia biegów, mosty, 
kola kompl. (900 x 20), 2 szt. Wrocław, tel. 071/321-48-25 
KAMAZ : różne części elektryczne, nowe. Wrocław, tel. 
359-11-25 po godz. 19
KA M A Z : kabina krótka kompletna, skrzynia biegów, mosty,
koła kompletne 900 x 20 - 2 szt. Wrocław, tel. 071/321-48-25
KAMAZ nowe: półosie, łożyska piast, sworzeń zwrotnicy,
zawór główny wywrotu, krzyżaki. Wrocław, tel.
071/355-31-12,0605/07-77-88
KAM AZ : felgi - 50 zł. Wrocław, tel. 071/321-14-24,
0601/16-77-87
KAMAZ 5511: kiper z podramą, do remontu • 1.000 zł, kosz 
na koło - 300 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
KIA BESTA, 1997 r., 2200 ccm, diesel: różne części. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/88-14-62
KOPARKA, SW-400 : silnik Leyland, po remoncie, • 4.200 
zł. Ścinawka Średnia, gm. Radków, tel. 074/871-51-99 
KOPARKA KM 251 oraz Mazurek: różne. Boroniec, tel. 
062/734-13-27
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik, skrzy
nia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ nowe: tarcza sprzę
gła, pompa wody, łańcuch obrotu, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/15-08-94
LADA 2105: różne części, z rozbiórki, tanio. Łagiewniki, tel.
0606/85-94-81,0606/28-69-72
LADA 2105,1300 ccm : silnik, po remoncie - 700 zł (w tym
montaż) oraz inne części z rozbiórki. Domasław, tel.
071/311-98-33
LADA NIVA, 1986 r., 1500 ccm : części różne. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
LADA  NIVA, 1600 ccm : różne części. Karpacz, tel. 
075/761-65-54
LADA SAMARA 2109,1990 r.. 1300 ccm : silnik, kpl.doku- 
mentacja, ćwiartka lewa, wzmocnienie, maska, błotniki, drzwi 
Iew4e, 2 szt., elementy zawieszeń i inne części. Zgorzelec, 
tel. 075/775-21-35 wieczorem 
LADA SAMARA : rozrusznik, nowy, - 300 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-84-46
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA THEMA, 1990 r . : różne części. Środa Śląską tel. 
071/317-87-50.0501/76-70-73 
LANCIA THEMA. 1990 r.. 2800 ccm. V6 : silnik, skrzynia 
biegów (5), kompletny ABS, błotnik, drzwi lewa strona, zbior
nik wyrównawczy, zb iornik wtryskowy. Lubin, tel. 
076/844-60-83,0603/41-05-65 
LANCIA THEMA, 2000 ccm, benzyna: wzmocnienia przed
nie, belka .sanki’ , blacharka, sprężyny, skrzynia automatycz
na. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
LAND ROVER DISCOVER: maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
L IA Z : most tylny, silnik, kabina i inne. Domaszowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/70-59-46 
LIAZ 110.: skrzynia biegów (5) i połówki, stan dobry. Strze
lin, tel. 071/392-19-41,0503/01-39-29 
LUBLIN II, 1999 r . : zawieszenie przednie, sprzęgło, alter
nator, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licz
nik,-kierownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy 
tylne, amortyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA L34 : wymiennik do Stalowej Woli, po remon
cie, - 6.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
ŁADOWARKA FADROMA L K 1: skrzynia biegów po remon
cie. Miłoradzice, tel. 076/844-85-76 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200: opony, 2 szt., nowe, cena
1.100 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-39-71,
ŁADOWARKA FADROMA LK -1 : opony. 2 szt.. noWe. cena
1.100 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-39-71 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34 : skrzynia biegów, 
po remoncie, - 6.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16, 
0606/35-02-93
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł  31 : łyżka, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-30,333-74-10 
ŁADOWARKA UN 53 : chwytak, - 1.000 zł. Glinka, tel. 
065/611-21-39
MAGIRUS 130,1985 r., 350 tys. km, d iesel: silnik, wal kor
bowy, głowice, pompa wtrysku, inne - od 100 zł. Nadolice 
M., gm. Czernica, tel. 071/318-96-87 wieczorem 
MAN ciągnik siodłowy: siodła wysokie i niskie, z podstawa
mi, kompletne, cena - 600 zł/szt. Bolesław iec, tel. 
075/734-63-09.0602/19-60-84 
MAN, 7000 ccm, d iesel: skrzynia biegów, most tylny, resory 
i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAN 19.362,1987 r . : silnik, kompletna dokumentacja, -
6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-63-09,0602/19-60-84 
MAN 8.150: zderzak, drzwi, atrapa, tylny most, drążki, bak 
paliwa, tłoki, panewki, amortyzatory. Wrocław, tel. 
0607/50-54-33,0605/37-47-03 
MAZ : skrzynia biegów w częściach . Legnica, tel. 
076/887-43-92
MAZDA, 1984 r., 2000 ccm, d iesel: skrzynia biegów, sprzę
gło kpi., półosie, - 600 zł. Opole, tel. 077/454-38-06, 
0602/6340-57
MAZDA, 1995 r . : drzwi przednie od strony pasażera, - 200 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
MAZDA 323,323F, 626, XEDOS: pokrywa silnika, zderzaki. 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MAZDA, 1600 ccm. 1600, wtrysk 2200 D: różne części, sil? 
nik. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MAZDA B U S : klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
MAZDA 323,1980/84 r., 1500 ccm ,: wszystkie części z  de- 

> montażu. Wrocław, tel. 365-23-61

M AZDA 323, 1981 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/60-93-81
MAZDA 323,1981/84 r . : błotnik prawy, szyby (prawa stro
na), konsola, plastiki, nagrzewnica kompl., ukł. kierowniczy 
kompl., części zawieszenia przedniego i tylnego, bębny, sprę
żyny tylne, serwo, pompa wody, półoś lewa, linki, wentylator 
chłodnicy. B ie lice , tel. 077/431-14-36 po godz. 17, 

-0604/73-52-14
MAZDA 323,1982 r .: maska przednia, kolumny McPherso
na. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16,0605/92-83-14 
MAZDA 323,1984/87 r .: skrzynia biegów (5) z  belką mocu
jącą, - 250 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
MAZDA 323,1987 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), półosie, aparat zapłonowy, alternator, roz
rusznik, zawieszenie, stacyjka, felgi i komputer do 1.5 EFI. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MAZDA 323 HB, 1988 r .: osprzęt silnika, elementy blachar
ki i ine. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MAZDA 323,1989 r .: dużo części z rozbiórki, modelu kom
bi i hatchfaack. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MAZDA 323,1992 r., 1300 ccm, 16V: silnik na części, pas 
tylny, ćwiartka lewa, półosie, komputery, zawieszenia, szy
by, tłumiki i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MAZDA 323 F, 1993 r.: drzwi kompletne, nagrzewnica, zbior
nik paliwa, klapa tylna z szybą, fotele, kanapa tylna, zawie
szenie przednie i tylne, reflektory, licznik, katalizatory, pla
stiki, kierownica, konsola, wentylator chłodnicy, pompa ha
mulcowa i wiele innych. Zielona Góra, tel. 068/325-78-11 po 
15.30
O  M AZDA 323,1996/01 r. : s iln ik , maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, drzwi, progi, chłodnice, dach, 
klapa tylna, felg i aluminiowe, zaw ieszenia, zbiór* 
n iczki, uszcze lk i, lusterka, elem. plastikowe, fo* 
tele, deska rozdz., skrzyn ia  biegów , przednie 
ćwiartki, błotniki tylne nagrzewnica, deska rozdz., 
skrzyn ia biegów, przednie, ćwiartki, błotniki, tyl
ne, nag rzew n ica, deska , inne, Św idn ica , te l. 
0604/82*66*90,0607/64*52*82 87015381

MAZDA 323 F, 1996/98 r. : tylna półka. Oława, tel. 
071/303-89-80
MAZDA 323 P, 1998 r., 1300 ccm : sensor do poduszki pow. 
kierowcy, pasy pirotechniczne. Wrocław, tel. 0606/94-96-76 
MAZDA 323 F, 1999 r . : maska silnika, stan idealny. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji 
i-roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323,1700 ccm, d iese l: głowica. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
MAZDA 323 F : pokrywa silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MAZDA 323, 323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626,1986/89 r.. 1500 ccm 2000 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, dach, 
maska, szyby, belki, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
MAZDA 323, 626, 1987/94 r. : części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
MAZDA 626,1981 r .: maska przednia, podszybie, most tyl
ny kpi., wał napędowy, nagrzewnica z dmuchawą, iiczanik z 
obrotomierzem, kierownica czarna, mechanizm wycieraczek 
szyb, linki, szyby boczne drzwi przednich, gażnik. Świdnica, 
tel. 0503/03-24-58
MAZDA 626 COUPE, 1981 r . : różne części. Legnica, tel. 
076/831-21-56
MAZDA 626, 1982/88 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
MAZDA 626, 1983/87 r. : różne części. Ciepłowody, tel. 
074/810-31-68 lub, 0603/87-02-77 
MAZDA 626,1983/87 r., 2000 ccm, benzyna: różne części. 
Kamienna Góra, tel. 0603/99-25-48 
MAZDA 626, 1983/87 r. : różne części. Ziębice, tęl. 
074/810j31-68,‘0603/87*02-77 
MAZDA 626, 1985 r. : różne części. Raciborowice, tel. 
076/818-96-39,0503/51-08-36 
MAZDA 626,1985 r., 1600 ccm, benzyna : wszystkie czę
ści. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów - 250 zł, 
drzwi • 50 zł/szt., szyby drzwiowe, klapa tylna z szybą -100 
zł, pas przedni - 50 zł, wzmocnienie dolne • 40 zł, lampa 
lewa • 60 zł, lampy tylne * 30 zł/szt., konsola • 30 zł, rozrusz
nik • 50 zł, docisk sprzęgła • 40 zł łożysko oporowe • 50 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : głowica kpi. z  
gażnikiem - 450 zł, nagrzewnica kpi. - 80 zł, prawe i lewe 
boczne lusterka - 50 zł/szt., ogrzewana tylna szyba - 80 zł, 
komplet przednich i tylnych drzwi -100 zł/szt., skrzynia bie
gów (5) • 350 zł, tylna klapa • 80 zł, serwo + pompa ham. - 
120 zł, amortyzatory, McPhersony przedniez piastami, kom
pletne -120 zł/szt., tylne - 80 zł/szt. i inne. Trzebnica, tel. 
071/312-75-07 '
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, błotniki, lam
py, lusterka, klapa, zbiornik paliwa, belka tylna, konsola, li
stwa kierownicza. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97 ,
MAZDA 626,1987 r .: tłoki, korbowody, tłumik końcowy, pro
wadnice zaworowe, części do skrzyni biegów, poduszka 
przednia silnika, szyba drzwi tylnych prawych, uszczelnia
cze silnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1989 r . : maska, błotniki, reflektor lewy, zde
rzak przedni. Legnica, tel. 076/722-14-61,0604/12-80-47 
MAZDA 626,1990 r . : klapa tylna, inst. elektryczna, drzwi 
tylne, siln ik bez głowicy (na części). Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, d iese l: tłoki, korbowody, 
termostat, drążek kierowniczy, kolektor wydechowy, pompa 
wtryskowa, uszczelniacze silnika i skrzyni, docisk sprzęgła, 
koła zębate, tuleje, inne. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1991 r . : maska, błotniki, reflektory. Wrocław, 
tel. 0503/65-71-85
MAZDA 626, 1993 r . : silnik 2.0 E (uszkodzony), - 700 zł.
Wrocław, tel. 071/787-37-90,0601/74-93-43
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa -140 zł;. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626,1995 r„ 1800 ccm : silnik i inne. Wilkowice, tel.
065/534-13-39
MAZDA 626,1995 r., 1300 ccm : pas przedni - 250 zł, lampy 
pozycyjne nowe -100  zł/szt., aparat zapłonowy - 500 zł. 
Opole, tel. 077/457-21-84
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, wtrysk : pas przedni - 250 
zł, lampa pozycyjna prawa i lewa, nowa • 100 zł/szt., aparat 
zapłonowy • 500 zł, możliwa wysyłka. Opole, tel. 
077/457-21-84 .
MAZDA 626 XEDOS, 1997 r . : przednia lampa, - 1.400 zł. 
Lubin. tel. 0604/16-96-06
MAZDA 626, 1999 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzy
na, zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MAZDA 626 : lampy tylne + lusterka, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-46-53

MAZDA 626: skrzynia biegów. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
MAZDA 628, 1989 r., 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica, zawieszenie, zbiornik paliwa, osprzęt silnika, koła 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 929,1990 r.: różne części. Opole, tel. 0606/45-38-29 
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, 
felgi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAZDA M P V : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-3, 1996 r., 1600 ccm, benzyna : zawieszenie 
przednie, kompletne, zawieszenie tylne, skrzynia biegów. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
MAZDA XEDOS 6,9,2500 ccm. V  6,2.000 V 6,24 V : drzwi, 
dach, skrzynia biegów, osprzęt silnika, konsola, komputery, 
serwo, tapicerka, zawieszenia, układy kierownicze. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18
MERCEDES ciągnik siodłowy: wał nominalny z wałkiem roz
rządu, do silnika 10-cylindrowego, - 2.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-63-09,0602/19-60-84 
M ERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES, 2900 ccm, d ie se l: silnik. Środa śląska, tel. 
071/317-59-48
M ERCED ES: używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
MERCEDES : kompresor do klimatyzacji. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES : silnik bez kolektora ssącego. Stanisław Po
niatowski, 58-124 Zebrzydów 37, gm. Marcinowice, woj. 
wałbrzyskie
MERCEDES 115 D, 1974 r.: karoseria na kołach, po remon
cie, zarejestrowana, stan dobry, - 800 zł. Jawor, tel. 
0609/39-09-66,0605/20-67-73 
M ER C ED ES  115 : różne części. Polkow ice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 115 : sprzęgło • 100 zł, zegar elektroniczny, 
przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, tel. 0609/27-40-34 
MERCEDES 115,116,123 : silnik 3000 ccm diesel z 1981 
r., kompletny z dokumentacją, stan dobry. Oława, tel. 
071/313-49-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 115,123: przednia maska, zawieszenie tylne i 
przednie, most, półosie, tylna szyba, kolumna kierownicy ze 
wspomaganiem, kierownica, felgi. Prusice, tel. 
071/312-60-19,0606/67-38-63 
MERCEDES 116 : grill, rozrusznik, lampy tylne i przednie, 
licznik, przełącznik kierunkowskazów, most tylny, automa
tyczna skrzynia biegów i inne. Oława, tel. 071/313-49-16, 
0502/37-63-21
MERCEDES 116 : szyby kpi. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
M ER C ED ES  116 : różne części. Polkow ice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 116,123 : chłodnica -120 zł, chłodnice olejo
we -150 zł, pompa hydrauliczna • 120 zł, koła 175/R14 + 
felgi aluminiowe - 250 zł, oryg. kołpaki, metalowe, 14“, 4 
szt. - 80 zł, wał i most do M 116-150 zł, rozrusznik benzyna 
-100 zł. inne. Goczałków, tel. 074/855-97-32 wieczorem 
MERCEDES 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diese l: silnik, stan 
dobry, kpi., grzałka w bloku, rozrusznik, alternator, wspoma
ganie i inne części mechaniczne. Jawor, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
MERCEDES 123,1982 r.,: fotele przednie, 2 szt., zadbane 
z zagłówkami, kompl, - 60 zł. Legnica, tel. 076/852-55-13, 
076/862-05-83
MERCEDES 123 : karoseria - 500 zł oraz silnik 200D - 500 
zł i inne z demontażu. Długołęka, tel. 071/399-86-15 
MERCEDES 123 : most tylny kompletny, z ławą lub bez, • 
400 zł. Głogów, tel. 076/818-97-88 
MERCEDES 123, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze
nia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, 
drzwi, wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, kom
plet siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 123, benzyna, d iese l: różne części z demon
tażu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, elementy wnę
trza i inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 : skrzynia biegów (5), wspomaganie, lu
sterka, chłodnice, silnik 2.2 D, blok silnika i inne. Opole, tel. 
0607/54-25-32

AMORTYZATORY
DO W SZYSTK ICH  TYPÓW  SAM OCHODÓW  

ZACHODN ICH  I JA PO Ń SK IC H  ^  
OP010042 niskie ceny #
O P E L -K R U K  W ro c ła w  u l .  L l t o m s k a  2 5  
tel. 071/355*82*18,0602 66 95 41, fax 071/373-52*34

MERCEDES 123 D sedan i kombi: silnik 240 D i 300 D, czę
ści mechaniczne i blacharskie, szyby, lampy i inne. Sobót
ka, tel. 0603/56-90-40
M ERCEDES 123 : most tylny, - 110 zł. Świdnica, tel. 
074/853-01-64
M ER CED ES  123 : różne częśc i. Wałbrzych, tel. 
0605/36-17-09
MERCEDES 123,200 tys. km, 2000 ccm, d iesel: silnik, stan 
b. dobry • 1.000 zł, z  osprzętem • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-82-17,0607/14-06-99 
MERCEDES 123 : tylne lewe drzwi, prawa lampa, dolna i 
górna listwa drzwi, chromowane nadkola, narożnik lewego 
tylnego zderzaka, wzmocnienia, kpi. wycieraczka reflekto
rów ♦ silniczek, lewy reflektor. Wrocław, tel. 784-59-16 
MERCEDES 123: lampy, reflektory, zderzak, maska, chłod
nica, amortyzatory, alternator, rozrusznik, półosie. Wrocław, 
tel. 0606/39-06-57
M E R C E D E S  123 : przekładnia kier. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
MERCEDES 123,124: błotniki, drzwi, maski, klapy, lampy, 
zawieszenia, sprężyny, wzmocnienie czołowe, bloki silnika, 
wały, tłoki, miski, wałki, pompy wtryskowe. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-22
MERCEDES 124,1988 r., 2000 ccm, diesel: most, półosie, 
przekładnia kier., chłodnica, drzwi, klapa tylna, zderzak tyl
ny i szyba, tapicerka i inne. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
MERCEDES 124,1989 r . : kierownica, podsufitka, telesko
py. Wrocław, tel. 071/321-75-79,0608/16-76-17 
MERCEDES 124,1990 r.: szyba przednia, wzmocnienie czo
łowe, błotniki przednie, maska silnika z grille, zderzak przedni, 
nikle na zderzaki, szeroka listwa, włącznik ogrzewania, amor
tyzatory przednie, pompa wtryskowa 2.5 D. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25

R C  E D

A U T O  C Z Ę Ś C I
D W O R Z E C  P S I E  P O L E  
Wrocław, ul. Dobroszycka 2 

tel/fax. 071/369-27-99OPOO6I8E

IKOMIS-SKLEP SK U P I SPRZED AŻ
I Wrocław, ul. Koście lna 2 (róg Wałbrzyskiej) 
Itei. 0-604  839  612 . 363 - 40-66

MERCEDES 124,1993 r.: listwy chromowe zderzaka, przed
ni tylny, pompa paliwa 250 diesel. Wrocław, tel. 372-47-88 
M ERCEDES 124 KOMBI : zderzak tylny - 250 zł., tel. 
0608/67-46-53
MERCEDES 124 COUPE : różne części. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/44-67-68
MERCEDES 124 : układ wydechowy kompletny, lampy tyl
ne, serwo, tarcze hamulcowe przednie, felgi aluminiowe, -
1.000 zł. Głogów, tel. 076/818-97-88 
MERCEDES 124,2500 ccm, d iesel: maska, błotniki, zawie
szenia, wykładzina bagażnika, elementy elektryczne, sprę
żyny, dach, szyby, wał, felgi i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
M ERCEDES 124 : różne części. Tarnowskie Góry, tel. 
0502/81-11-19
MERCEDES 124: wkłady lusterek (lewe i prawe) • 100 zł/szt., 
kołapki 15", oryginalne, stan b. dobry • 150 zł/kpi. Wrocław, 
tel. 0501/79-70-81
MERCEDES 124: grill, szerokie listwy, klapa. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
MERCEDES 124: letnie koła. Wrocław, tel. 0601/83-60-76, 
071/787-97-81
M ER CED ES  124 : szerokie listwy. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
MERCEDES 124 : lampy, prądnica, zderzak, maska, grill, 
chłodnica, lusterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 124: półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., na
grzewnica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wro
cław, tel. 0601i23-20-98
MERCEDES 124 : klosz lampy tylnej lewej, lusterka. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe -100 zł, 
stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES 124,201,210: drzwi prawe tylne, belka tylne
go zawieszenia 124, tylna klapa, zderzak tylny 210, drzwi 
lewe tylne, elementy silnika 300 E, most tylny z ABS, most 
tylny 2,0 190, sprzęgło do automatica, chłodnica 2,6 E, 2,3 
E, 2,0 automatic. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
MERCEDES 126 : różne części z demontażu. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/44-67-68
MERCEDES 126: lampy, prądnica, zderzak, maska, drzwi, 
szyby. WrocłSw, tel. 0606/39-06-57

MERCEDES
202"C",203"C", 210 "E",206"CLK",220"S" 
części mechaniczne i blacharskie

OPOIOO66
"G L O B A L -C A R "  s.c. 

Wrocław
I tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 1

M ER C ED ES  126 W : różne części. Polkow ice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 126,116: wahacze przednie, zawieszenie tyl
ne, most tylny z  ABS, półosie, zderzak tylny, lusterka, atra
pa, elementy zawieszeń, głowica 2.8 E. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140,1991 r .: błotnik przedni lewy, atrapa, stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 v 
MERCEDES 140,1993 r., 3500 ccm, turbo D : maska z gril
lem, chłodnica wody z tunelem, kierunkowskazy, zderzaki 
kpi., konsola, felgi aluminiowe 18, drzwi, szyby, plastiki, ta
picerka skórzana, lampy, klapy tylne, wahacze, nagrzewni
ca, lusterka, kierownica, skórzana z poduszką. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
MERCEDES 140 A, S, 1995/00 r. : zderzaki. Radwanice, 
tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 1735: skrzynia biegów Zeps, techn. sprawna, 
- 4.000 zł, tylny most pod resory, z blokadą, bez ABS - 2.000 
zł, przednie osie z  ABS, zwykłe • 1.000 zł/szt., sworznie po 
regeneracji. Jelenia Góra, tel. 075/734-63-09,0602/19-60-84 
MERCEDES 180 C : silnik 2.8 E kpi., skrzynia biegów au
tom., zbiornik paliwa, podsufitka, chłodnica, kierownica, ze
gary, poduszka pow., zderzak, tarcze ham., nowe, zawie
szenie tylne. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 180 C  : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, 
lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkąt
na, przekładnia kier. z  drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm : wszystkie części. 
Opole. tel. 0503/99-73-26
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, wtrysk: głowica, alter
nator, kolumna kierownicy, pompa wspomagania, serwo, 
pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
MERCEDES 190,1987 r . : podłużnica przednia prawa, de
ska rozdz., dywaniki, słupki środkowe, most, osprzęt silnika 
i inne. Ozimek, tel. 077/465-37-63 
MERCEDES 190,1990 r.: przedni grill, listwy szerokie drzwi, 
tylna klapa. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 190: zderzak przedni AMG, zderzak tylny, lam
py, lusterka, błotniki; pokrywa silnika, zawieszenie, chłodni
ca, tył karoserii, szyby, drzwi, przekł. kierownicy, pompa ham. 
z serwem, tablica bezp. i inne. Bolesław iec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
MERCEDES 190: reflektor prawy -180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190: tapicerka kompletna, amortyzatory przed
nie i tylne, i inne. Głogów, tel. 0601/06-07-01 
MERCEDES 190: tapicerka bez jednego siedzenia -100 zł. 
Goczałków, tel. 074/855-97-32 wieczorem 
MERCEDES 190 : błotnik lewy, przedni. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 190 D : głowica kpi., blok, tłoki, kolektory, de
kiel rozrządu, drzwi tylne, dach, kolumna kierownicy ♦ wspo
maganie, drążki kier., zawieszenie tylne, filtr pow. Sobótka, 
tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
MERCEDES 190123,124: zawieszenie, oblachowanie, sil
nik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190 E : drążek reakcyjny • 50 zł, chłodnica - 
130 zł. Wińsko, tel. 071/389-8142 
MERCEDES 190 : drzwi tylne prawe, lekko uszkodzone, • 
30 zł. Wrocław, tel. 0503/86-3842 
MERCEDES 190 : amortyzatory • 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/86-3842
MERCEDES 190 : grill, przednia atrapa, szerokie listwy 
drzwiowe, tylna klapa. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 . 
MERCEDES 190: lampy, reflektory, zderzak, maska, błotni
ki, grill, chłodnica, drzwi, szyby, zawieszenia, lusterka, listwy. 
Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 190 : skrzynia biegów automatic, ABS, wspo
maganie kier., elementy blacharki, inne części. Wrocław, tel. 
0603/52-76-66
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MERCEDES 190,124: klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MERCEDES 190 : drzwi. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
MERCEDES 190,124,2000 ccm, d iese l: alternator, chłod
nica. kolektor ssący i ukł. wydechowy, piltr powietrza i pali
wa. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunr 
kowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200124 TE KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, benzy
na : różne części blacharskie, zawieszenie tylne, most, tapi
cerka, ukł. wydechowy, lampy i inne. Zgorzelec, tel. 
0605/08-32-24
MERCEDES 200124: zderzaki, maski, błotniki, grille, felgi. 
Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 200 D, d iese l: silnik, do remontu, kompletna 
dokumentacja, - 300 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-38, 
0603/24-77-72
MERCEDES 200 D 123 : różne części z  demontażu. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200, 2000 ccm, d ie se l: głowica silnika, auto
matyczna skrzynia biegów. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
MERCEDES 207,1984 r .: przednia oś, kompletna, - 500 zł. 
Lubin, tel. 0604/16-96-06
MERCEDES 207,1984 r . : fotele do kabiny, - 300 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-78-75
MERCEDES 207,1985 r., 2400 ccm, d iese l: silnik na czę
ści, elementy blacharki, koła, hak, szyby, drzwi, zawiesze
nie, most, resory, skrzynia biegów (5), wał i inne. Złotoryja, 
tel. 076/878-29-13,878-51-96 
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, d ie se l: silnik, - 1.500 zł. 
Nysa, tel. 0602/62-76-19
MERCEDES 207 : koło 195/14', nowe, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-13-18
MERCEDES 207: drzwi tylne lewe, podwyższone. Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13 •
MERCEDES 207 : lampy tylne. Wrocław, tel. 090/37-09-64 

O  M ERCEDES 207 : ob lachowanie do Mercedesa 
207-608, maski, podszybia, w zm ocnien ie przed
nie, błotniki,-stopnie, poszyc ia  drzwi, poszyc ia  
boków, nad ko la  p rzed n ie  i ty lne , n a ro żn ik i, 
w zm ocnien ia boków, pasy ty lne (nowe, tanio). 
Stanisław  Nitecki, 52-326 Wrocław, u l. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81009451 

MERCEDES 207,208: most tylny, kpi., głowica 240D, • 500 
zł. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
MERCEDES 207,208,2400 ccm : silnik, most tylny, resory, 
zawieszenie przednie, wał pędny, felgi, szyby i inne części z 
demontażu. Kłodzko, tel. 074/865-93-48,0607/11-29-56 
MERCEDES 207,208,210,307: tylny most, wał napędowy, 
oś przednia, drzwi, skrzynia biegów, kolumna kierownicza, 
resory, filtr powietrza, przełącznik kierunkowskazów, zaciski 
hamulcowe, klocki, szyby, drążki, podsufitka i inne. Wał
brzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych 
lamp. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 207, 410 : kontener aluminiowy z przedłuże
niem nad kabiną, 22 m3, wym. 430x210x245. Wrocław, tel. 
0605/24-41-00
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 210 E, 1997 r . : reflektory ksenonowe - 2.000 
zł/kpi., reflektory zwykłe - 750 zł/kpi. oraz poduszki pow. (kie
rowca '+ pasażer) - 1.200 zł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210,1998 r., 2900 ccm, TD i: skrzynia biegów, 
automatic, most tylny, podłokietnik, przełączniki, przekaźni
ki, wykończenia w drewnie. Legnica, tel. 0601/74-62-22--  ̂M 
MERCEDES 210: dach, silnik, kpi. drzwi, instalacja elektr., 
klapy, koła i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-37-59 
MERCEDES 210 : tylne lampy, listwa do zderzaka tylnego. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 210 E. 2000 r . : reflektory ksenonowe, cena -
2.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 220123 D, 2200 ccm, diese l: skrzynia J îegów 
(5), wspomaganie, lusterka, chłodnica po remoncie, części 
s iln ika, blok s iln ika 2.4 D, rozrusznik. Opole, tel. 
077/465-31-17
MERCEDES 220 D, 200 tys. km, 2200 ccm, d ie se l: silnik, 
oclony, z dokumentacją, stan b. dobry + blok z  wałem i tło
kami, - 1.200 zł. Trzebień, tel. 075/736-55-83 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,364-43-24
MERCEDES 230 124 TE, 1992 r., 2300 ccm, benzyna : sil
nik, drzwi, klapa, zaw ieszenia i inne. Legnica, tel. 
0607/44-56-04
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 240 123D, 2400 ccm, diesel kombi: wał napę
dowy, nagrzewnica, głowica, szyby tylne, amortyzatory kla
py. wspomaganie, - 300 zł. Bielawa, tel. 074/833-14-35- - 
MERCEDES 240123 D. 2400 ccm, diese l: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. O71/3O2J2-09 
MERCEDES 240123 D : skrzynia biegów automatic, maska 
silnika, dach z szyberdachem. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-45-34 po godz. 18
MERCEDES 2444,1994 r . : atrapa, bak, zaczep, rama dłu
ga, silnik V-8, zawieszenie, resory, zbiorniki, tylna oś pod
noszona, most, zderzak, chłodnice, drzwi, fotele, zawory, tłu
mik, dżojstik do zmiany biegów i inne. Wrocław, tel. 
346-23-55,0607/50-54-33 ...
MERCEDES 250124E, 1994 r., 27 tys. km, 2500 ccm; ben-'
zyna : silnik w częściach, komplet na dokumentacja:., tel.
0604/37-71 -22,0605/42-02-52
MERCEDES 250,1996 r., diese l: silnik 20V, uszkodzony, -
1.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-46
MERCEDES 250: zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
MERCEDES 280 G V : komputer Bosch 0265101006. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
MERCEDES 300124 KOMBI, 3000 ccm, benzyna: elemen
ty karoserii, klimatyzacja kompletna, silnik. Błotnica, tel. 
077/463-11-44
MERCEDES 300 124, benzyna : silnik, możliwość spraw
dzenia, - 3.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/737-19-84 
po godz. 20
MERCEDES 300,3000 ccm, benzyna : głowica • 800zł, au
tom. skrzynia • 800zł, klapa tylna do kombi - 750zł, drzwi 
tylne do kombi -1 50zł, drzwi przednie - 100zł, maski • 300zł, 
inne. Wrocław, tel. 0607/81-23-78 
MERCEDES 300123 D, 3000 ccm, diese l: silnik kpi., doku
mentacja, stan b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/66-15-64
MERCEDES 300 D. 3000 ccm, d iese l: głowica, tłoki, korbo
wody, pompa wtryskowa, miska olejowa, obudowa filtra ole
ju, kolektor wydechowy, pokrywa zaworów. Wrocław, tel. 
071/357-69-34
MERCEDES 300 123 D, 3000 ccm : silnik, do remontu lub 
na części, -1.100 zł. Leśna, tel. 0602/35-98-98 
MERCEDES 300123 D, 3000 ccm, diese l: alternator, pom

pa wtryskowa, wałek rozrządu, pokrywa zaworów; pompa 
wody, obudowa fillra oleju, kołpaki, felga stalowa, blok silni
ka (bez numerów), klamki zewn., kolo zamachowe, docisk i 
tarcza sprzęgła, lusterko, tłoki i korbowody, pokrywa bagaż
nika , sprężyny przednie, teleskopy i inne - 300 zł/caiość. 
Sulechów, tel. 068/385-38-88,0603/79-40-07 Ę 
MERCEDES 320 S-KLASSE, 2000 r .: kpi. tył. progi, siedze
nia • 3.000 DEM, odbiór w Niemczech. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
MERCEDES 406,1971 r., 2200 ccm, d iese l: skrzynia bie
gów, -100 zł. Kłodzko, tel. 0601/71-98-11 
MERCEDES 406,1983 r . : przekł. kierownicy i inne. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 412,1999 r .: most tylny kpi., stan idealny. Sy
ców, tel. 0601/55-28-50
MERCEDES 500126: różne części mechaniczne i blachar
skie. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074(811-07-19,0603/44-67-68 
MERCEDES 500 126 E. benzyna : zawieszenia, skrzynia 
biegów, most tylny, elementy blacharki, inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/44-67-68
MERCEDES 608 D : chłodnia 6-komorowa do lodów i mro
żonek, agregat Copeland, 380 V, z  92 r.. stan techn. b. do
bry, • 4.500 zł; Brzeg, tel. 0601/50-41-92 
MERCEDES 609,814,1992 r.,: nadwozie kpi. (furgon) maks. 
długie i wysokie, drzwi boczne rozsuwane, stan b. dobry, •
12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
MERCEDES 614: drzwi lewe przednie. Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES 813 ; klapa hydrauliczna, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 0603/91-44-33
MERCEDES 814 ; kontener 620x245x245 cm, - 4.500 zł. 
Świdnica, tel. 0608/86-45-39
MERCEDES 817 ; turbosprężarka, rozrusznik, alternator. 
Opole, tel. 0605/93-51-15
MERCEDES A-KLASSE ; różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań,tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MERCEDES A-KLASSE : lewy tyiny wahacz, roleta bagaż
nika, dolna osłona silnika i skrzyni biegów, gałka zmiany bie
gów ♦ osłona, skórzana tapicerka lub zamienię na szarą ta- 
picerkę drzwi kpi. Wrocław, tel. 0603/35-80-56 
MERCEDES ACTROS ; reflektor prawy, • 500 zł. Raciboro
wice Górne, tel. 0501/56-89-86 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, 
tel. 0603/71-92-95
MERCEDES C -K LA SSE ; przednia, lewa lampa, kierunkow
skaz, wszystkie zewnętrzne listwy, uszczelka tylnej szyby. 
Milicz, tel. 0607/48-24-80
MERCEDES C-KLASSE : lampa przednia lewa + kierun
kowskaz przedni lewy, wszystkie zewn. listwy drzwiowe, 
uszczelka tylnej szyby. Milicz^tel. 0603/28-82-19 
MERCEDES C-KLASSE ; maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C -KLASSE ; zderzak tylny, klosz lampy tylnej 
lewej, kiamki, listwy, uszczelki drzwi, zbiornik płynu chłodzą
cego, kołpaki (4 szt.). Wrocław, tel. 071/372-74-38. 
0606/21-40-56
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, S-KLASSE, S L I: po
krywa siln ika. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
MERCEDES C L K ; reflektory ksenonowe, cena • 1.500 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES E -K LA SSE : szyba przednia, nowa, niebieska, 
z sensorem, oryginalna, bez znaczka, • 800 zł. Bielawa, tel. 
074/836-67-17.0602/53-76-61 
MERCEDES MB 100,1993 r . : skrzynia biegów, stan b. do
bry. Głuszyca, tel. 0607/33-05-18 
MERCEDES MB 100 ; lampy, zderzak, alternator, rozrusz
nik, zawieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES MB 100 : drzwi prawe przesuwane. Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 :
MERCEDES MB 100, d iesel: skrzynia biegów (5) z demon
tażu, z Niemiec, stan techniczny b. dobry. Złotoryja, tel. 
076/878-57-39.0604/85-41-36

MERCEDES ML, 1998 r . : drzwi przednie lewe. Milicz, tel. 
071/384-00-62,0605/41-56-68 
MERCEDES ML, 2000 r., 2000 ccm, TDI : dużo różnych 
części. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
M ERCEDES S -KLASSE, 1999 f. : maska aluminiowa. 
Ostrów Wlkp., tel. 0608/12-81;83 
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r. : reflektory ksenonowe, 
cena - 2.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r . : pompa wsp., głowica 2.3 
D/wtryski, pompa wtryskowa, koło zamachowe, tłoki z  kor- 
bowodami, miska olejowa, pokrywa zaworów, pompa próż
niowa, blok i inne. Wrocław, tel. 0602/18-64-65 
MERCEDES SPRINTER ; przełączniki pod kierownicę, od 
100 zł do 200 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-37-68 wieczo
rem, 0603/10-37-13
MERCEDES SPRINTER : części mechaniczne, osprzęt sil
nika. głowica, blok siln ika, nagrzewnica. Opole, tel. 
0605/93-51-15
MERCEDES SPRINTER niski, 4.20 m: dach. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
MERGEDES SPRINTER : poszycia boczne, maską, grill, 
skrzynia biegów na części, przekładnia kierownicza, hak tyl
ny, inne, wysyłka. Wrocław, tel. 346-23-55,0607/50-54-33 
MERCEDES SPRINTER: maski, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, belka pzednia dolna, tył prawy wysoki, inne. Wrocław, 
tel. 071/333-70-92.0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER wysoki: drzwi prawe tylne Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierowni
cę. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES VITO, 1996 r„ 2300 ccm, diese l: skrzynia bie
gów z pękniętą obudową, - 600 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94 
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : silnik, 
osprzęt, zawieszenia, konsola, plastiki, poduszki pow., chłod
nica, zderzaki, podłużnica. dach, drzwi, szyby, lusterka, lam
py, błotniki, maska, felgi aluminiowe, układ wydechowy i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1998 r . : siedzenie podwójne pasażera, 
- 650 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-77 
MERCEDES VITO : przełączniki kierownicy • od 80 do 200 
zł. światła przeciwmgielne - 80 zł. Brzezia Łąka, tel. 
0603/10-37-13.071/315-37r68 wieczorem 
MERCEDES VITO : lusterka i części lusterek, S-Klasse: lu
sterka i elementy lusterek, chłodnica klimatyzacji, E-Klasse:

lusterka i elementy; C-Klasse: lusterka i elementy, reflekto
ry; Sprinter: lusterka i elementy. Jeziorany, gm. Miłkowice, 
tel. 076/857-02-43,076/722-85-51,0603/97-09-28 
MERCEDES ViTÓ : zderzaki przednie i tylne, nowe, tylna 
klapa, tylne lampy, lusterka bez wkładów. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES VITO: tarcza sprzęgła, klocki hamulcowe, prze
łączniki kierownkowśkazów, amortyzatory, przeguby, skrzy
nia biegów na części, inne. Wrocław, tel. 346.-23-55, 
0607/50-54-33
MERCEDES VITO : orurowanie, nowe, czarne, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0606/33-16-94
MERCEDES VITO : błotnik przedni lewy, reflektory. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
O  M ERCEDES 124, SPRINTER, TANIO I NOWE ORY

GINALNE C Z Ę Ś C I: szk lank i • 38 zł, w tryski - 85 
zł, k iwaki • 135 zł, te leskop ik i • 90 zł, łańcuszki 
(IWIS) • 80 zł, pask i • 80 zł, ro lk i • 90 zł, poduszki 
pod s iln ik  do C -K la sse  • 210 zł, w iskozy - 330 zł, 
wtryski (Sprinter) • 1.040 zł, św iece (Sprinter) • 
32 zł oraz wiele innych. Wysyłka na ca ły kraj. woj. 
lu b u sk ie , te l. 095/729-59-79, 0608/77-11-69 
87015311

MITSUBISHI Sigma, Starion: zderzaki. Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r . : zderzak, błotnik. Janko- 
wice, tel. 0602/88-49-71 .
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r . : reflektor lewy. ., tel. 
0608/86-27-66
MITSUBISHI CARISMA : maski,, błotniki, zderzaki, drzwi, 
lampy, koła, elementy wnętrza (drewniane).. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CAR jSM A : błotnik lewy przód, drzwi lewe tył, 
listwa przód. Żmigród, tel. 0501/82-89-45 
MITSUBISHI CARISM A: różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów 
do GDi, części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błot
niki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI COLT, 1986 r .: błotnik, atrapa, drzwi, chłodni
ca, zaw ieszenia, osprzęt s iln ika i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
MITSUBISHI COLT, 1988 r . : silnik, skrzynia biegów i inne. 
Wilkowice, tel. 065/534-11-53
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 1600 ccm, 16V : skrzynia bie
gów oraz częśc i siln ika. Dębina k. Trzebnicy, tel. 
071/312-62-96,0605/52-93-85 
MITSUBISHI COLT, 1995 r . : błotnik, zderzak. Łukaszewi- 
ce, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
MITSUBISHI COLT, 1300 ccm : silnik. Siechnice, woj. wro
cławskie, tei. 0607/42-92-93
MITSUBISHI ECLIPSE, 1999 r . : szyba tylna. Wrocław, tel. 
0604/15-55-70
MITSUBISHI GALANT. 1981/85 r., 2300 ccm. T D i: nadwo
zie, skrzynie biegów, zawieszenie, most, wał, chłodnice, kol. 
kierownicza, wspomaganie, szyby, hak, szyberdach, rozrusz
nik, itd. Wrocław, tel. 071/352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r .: tapicerka, drzwi, listwa kie
rownicza, pompa paliwa, lampy przednie i tylne, maska, kla
pa tylna, zderzaki, wspomaganie, szyby, zawieszenia i inne. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30 '
MITSUBISHI GALANT, 1986/88 r., 1600 ccm, turbo D : 
McPhersony, piasty, tarcze, lampy, elektryka, lusterka, wa
hacze i inne drobne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MITSUBISHI GALANT, 1986/88 r., 1800 ccm, turbo D : 
McPhersony, piasty, tarcze, lampy, elem. elektryczne, luster
ka, wahacze i inne drobne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1991 r . : elementy blacharki i różne 
części mechaniczne, skrzynia biegów, silnik, z kpi. dokumen
tacją. Zielona Góra, tel. 068/323-52-34 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2 00 ^ ę^ uV6c;. drzwi, za
wieszenia, elementy wnętrza, konsola i inne. Wrocław, tel. 
0608/29-29-83
MITSUBISHI G ALAN T: McPherson, ABS. przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98

MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. 
Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : drzwi prawe przednie (nieuzbrojone). 
Wrocław, tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.1Q7 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r . : reflektory, halogen prawy. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 1500 ccm, 12 skrzynia 
biegów (5), gwarancja, półosie, chłodnica, stacyjka, prze
łącznik świateł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI LANCER, 140 tys. km, 1800 ccm, diese l: pół
oś, rozrusznik, McPhersony, teleskopy, zawieszenie tylne, 
zderzaki, chłodnica, światła, atrapa, maska, szyba, drzwi, 
felgi, szyby. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI LANCER : głowica kpi. - 400 zł. półoś krótka 
bez przegubu - 50 zł, rura wydechowa z I tłumikiem -.100 zł 
i inne. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-49-14 
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1987/91 r .: komputery MDO 
94754 K8T 76172 6930, MD 14 5275 E2T56072 0522, MD 
12 7945 K8T77671 0112, skrzynia biegów (5) - 600 zł. Wał
brzych. tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r . : części mechaniczne i 
blacharskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do werśji 3.0 GT), skrzy
nie biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, 
drzwi, szyby, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wa
hacze, plastiki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI PA JER O : ranty błotników, plastikowe, na sze
rokie koła. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
MITSUBISHI PA JER O  : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SIGMA, STARION: zderzaki. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MITSUBISHI SPA C E  RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r.. GDi ^różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MOTOCYKL BMW 1100 RT. 1999 r . : różne części silnika, 
owiewki, zawieszenie tylne kpi. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
MOTOCYKL DNIEPR, 1990 r., 650 ccm : skrzynia biegów 
ze wstecznym biegiem • 260 zł, nowe tłoki do Urala (2 szlif) 
• 100 zł. Jawor, tel. 076/870-65-28 
MOTOCYKL IŻ : koła kpi., 2 sztuki, • 100 zł. Staszowice, 
gm. Wińsko, tel. 0600/52-92-32

MOTOCYKL JAW A 350 TS, 1990 r., 350 ccm : filtr powie
trza • 25 żł. rama z dokumentacją - 120 zł, koło z oponą - 80 
zł, sprzęgło • 60 zł, skrzynia biegów - 50 zł,Instalacja - 50 zł, 
kierunkowskazy - 20 zł/szt., zawieszenie przednie • 100 zi, 
gaźnik - 30 zł, kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, 
woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
MOTOCYKL JAWA 350.1984 r.. 350 ccm : silnik, w całości 
lub ha części - 60 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-51-50 
MOTOCYKL KAWASAKIKZ 650,1980 r .: silnik i inne. Gry
fów Śl.. tel. 075/781-39-06.0607/53-13-57 
M O TO CYKL M 72 : głowica'. - 50 zł. Miłoszów, tel. 
075/721-16-94
MOTOCYKL MZ TR1 ,150 ccm : silnik z  chłodzeniem, - 200 
zł. Miłoszów, tel. 075/721-16-94 ‘
MOTOCYKL MZ 150,251 E T Z : koła. blachy, zawieszenia, 
siedzenia, liczniki, wszystkie drobne części, części silnika i 
elektryczne. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
MOTOCYKL MZ 250,1979 r. 5-biegowy: cylinder, tłoki, opony 
16* terenowe, zębatki, golenie teleskopów przednich, wał kor
bowy do 4-biegowego i w iele innych. Legnica, tel. 
076/722-24-18
MOTOCYKL MZ.250 ES, 250 ccm : wał po regeneracji. Mi
łoszów, tel. 075/721-16-94
MOTOCYKL MZ 250 : zawieszenie przednie -120 zł, koło 
tylne z oponą 18-70 zł, zbiornik paliwa - 30 zł, lampa przed
nia - 30 zł, licznik - 35 zł, gażnik - 25 zł. kosz sprzęgła i 
podzespoły • 40 zł, mocowanie akumulatora do ET 150 -  20 
zł przełącznik świateł i stacyjka - 20 zł i inne. Wałbrzych, tel. 
074/850-96-11.0601/87-77-09 
MOTOCYKL MZ 250: silnik .jaskółka* po remoncie kapital
nym, koła 16" w dobrym stanie i inne. Wieruszów, tel. 
0501/70-90-92
MOTOCYKL MZ ETZ 250.150, 251 : różne części nowe i 
używane. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
MOTOCYKL PANONIA: silnik, cylinder, tłoki oraz inne czę
ści. Mienice, tei. 071/312-40-93 
MOTOCYKL SUZUKI, 1987 r . : silnik 380 ccm, 2-cyfindro- 
wy, 5-biegowy, 2 gaźniki, dozownik oleju, rozrusznik, ideal
ny do Jawy, MZ, gratis oryg. rury ukł. wydechowego, - 420 
zł. Oleśnica, tel. 071/315-58-38,0502/26-39-10 
MOTOCYKL WSK, 175 ccm : nowa rama. -100  zł. Miło
szów. tel. 075/721-16-94
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600.1990 r . : silnik z rozruszni
kiem, alternatorem - 900 zł, przednia osłona ZX9R, możli
wość wysyłki. Rzepin, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600, 1990 r . : silnik. - 1.000 zł. 
66-235., gm. Torzym, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOROWER KOMAR, 49 ccm ,: silnik w częściach, rama 
oraz silnik do Rometa i inne, - 60 zł. Stare Rochowice, tel. 
075/741-33-78 po godz. 19 .
MOTOROWER SIMSON D 51.1982 r . : rama, stan b. dobry, 
udokumentowane pochodzenie. • 200 zł. Kobyla Góra, tel. 
062/731-74-29
MULTICAR M-22, 24.25 : zestaw naprawczy, wał korbowy 
(I szlif) + panewki, blok, sprzęgło, skrzynia biegów, stan ide
alny, wkład mostu, wałki, pompy, belki, rama, resory, kabi
na, siłownik i inne. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-35 
MULTICAR M-25,2000 ccm : pompa wtryskowa, nowa - 300 
zł, 2 bębny hamulcowe + szczęki hamulcowe, nowe - 300 zł. 
Strzegom, tel. 074/649-15-65 po godz. 15 
MULTICAR nowe : piasty, felga, cylinderki i szczęki hamul
cowe, zaczep, końcówka drążka. Wrocław, tel. 
071/355-31-12.0605/07-77-88 
MULTICAR M24, M25: silnik, blok, most, głowica, skrzynia, 
siłownik, alternator, rozrusznik, nagrzewnica. Wrocław, tel. 
398-81-80
NACZEPA B P W : resor paraboliczny - 300 zł, osie - 500 zł, 
stopy naczepy. Kluczbork, tei. 0602/59-11-69 
NADWOZIE KONTENER-MEBLOWÓZ dl. 5.5 m. szer. 2.4 
m, wys. 2.4 m, poj. 32 m3, zamienię na skrzynię ładunkową 
o dł. ok. 5.7 m. Wrocław, tel. 0604/11-49-96 
NADWOZIE KONTENEROWE z windą załadowczą, wym. 
6,10 x 2,45 x 2,30, udźwig windy 800 kg, kolor biały, stan b. 
dobry, 93r, -14.500 zł. Wrocław, tel. 349-13-24 
NISSAN 200 SX,'1991 r., 1800 ccm, turbo E : wszystkie 
części z rozbiórki, stan idealny, tapicerka skórzana. Jelenia 
Góra, tel. 0602/87-22-35
NISSAN 300 ZX : drzwi kpi., maska, klapa, zdćrzak, lampy. 
Gryfów Śl.. tel. 075/781-24-22 
NISSAN 300 Z X : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, d iese l: części silni
ka, kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
NISSAN A LM E R A  : różne częśc i. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
NISSAN ALMERA : maska silnika, -170  zł. Wrocław, tel. 
0604/15-55-70
NISSAN ALMERA, 2000 r . : kolumny McPhersona przednie 
oraz wahacze przednie. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
NISSAN ALMERA. 2000 r . : zderzak przedni • 200 zł, reflek
tor lewy - 200 zł, kierunkowskaz - 70 zł, maska silnika - 300 
zł, nadkole lewe - 50 zł. Wrocław, tel. 071/390-56-83 
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r„ 2000 ccm : różne części. Śro
da Śl.. tel. 0601/87-45-09
NISSAN CHERRY N-12, 1984 r„  1300 ccm, benzyna
5-drzwiowy: częśc i z rozbiórki, tanio. Głogów, tel. 
076/834-55-81
NISSAN DATSUN, 1989/0 r.. 1200 ccm, El, 1.300 E : dużo
części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
NISSAN MAXIMA, 1994 r . : maska przednia. Wrocław, tel.
0501/§1-36-18
NISSAN MAXIMA do 1995 r.: prawie wszystkie części. ., 
tel. 0603/95-37-35
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81. 
NISSAN MICRA, 1984/86 r . : wszystkie części. Zgorzelec, 
tel. 0501/71-95-71
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkow
skaz, klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1995 r . : błotnik przedni lewy, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1997/98 r., 1300 ccm : różne części. 
Wschowa, tel. 0607/64-43-64

NISSAN MICRA, 1998 r . : kolumny McPhersona przednie 
oraz wahacze przednie. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
NISSAN MICRA, 1999 r . : klapa tylna, z  szybą, kompletna, 
lusterko lewe i prawe. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
NISSAN MICRA: maska silnika. Wrocław, tel. 0501/41-88-10 
NISSAN N-13,1988 r.. 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: sil
nik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN N-13,1989 r., 1600 cćm, 16V: rozrusznik, kompu
ter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN PATROL, 1986 r . : koła stalowe, szerokie, kpi. - 
800 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02

AUTO ffiŻ Ę S C il
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AKCESORIÓW Z  PLASTIKU, GUMY, WŁÓKNA 

W R O C Ł A W , ul. Radzionkowska 14
teL 071/346-66-85 OP005573

O  NISSAN PATROL GR, 1992 r . : skrzyn ia biegów, 
koła (4 szt.), zac isk i hamulcowe i inne części., 
tel. 0602/23-19-28, 065/529-18-18 01023431

NISSAN PATROL, 1994 r. .reflektor przedni z silnikiem do 
wycieraczk i - 180 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50.0601/55-20-51 
NISSAN PATROL TDI 4x4: skrzynia biegów kpi. Syców, tel. 
0603/10-06-86,0600/16-00-57 
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PRIMERA, 1990-96 r . : tarcza hamulcowa, spręży
na. 4 głośnik i. Ostrów  Wlkp., tel. 062/735-62-25.. 
0601/94-65-25
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel limuzyna: 
dach, ćwiartki tylne, drzwi, klapa, osprzęt silnika, szyby, za
wieszenie, układ wydechowy, kierowniczy, felgi aluminiowe, 
konsola, serwo, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V: skrzynia bie
gów, silnik, osprzęt silnika, półosie, ława pod silnik, wkład 
lusterka lewego. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm : głowica kpi., alter
nator, koło zamachowe, tarcza ♦ docisk sprzęgła, skrzynie 
biegów, 2 szt. Wieruszów, tel. 062/784-00-80

A K G
części używane do aut OP010560 
japońskich i zachodnich 

speqalizaqa: kompletne tylne klapy, półki bagażnika 
tel. 0-601 71 20 82, 0049/160-253-58-47

NISSAN PRIMERA. 1993 r. : elementy zawieszeń, elem. 
plastikowe, dach, drzwi prawej strony, klapa tylna do seda- 
na. lusterka, fotele, konsola i inne części z demontażu. Zie
lona Góra, tel. 0603/81-66-47 
NISSAN PRIMERA, 1994 r.. 2000 ccm. d iesel: skrzynia bie
gów (5). uszkodzony piąty bieg. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 199&-r.: zderzak przedni. Wałbrzych, 
tel. 0502/23-04-67
NISSAN PRIM ERA, 1996 r. : tylna belka. Lubin. tel. 
0608/14-47-86
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r . : oś tylna, słupki środkowe 
z progiem, siedzenie lewe przednie, klamki, podnośniki szyb, 
silnik 2!0i 16V (oclony) oraz elementy zawieszenia. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA. 2000 ccm. 16 V : silnik SR  20 -1.000 zł 
+ 400 zł cło, rozrusznik, alternator, sprzęgło, komputer A11 
B70 96 - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, pełny wtrysk: silnik, kpi. in
sta lacja elektr., dokumentacja. Je len ia  Góra, tel. 
075/755-69-18
NISSAN PRIMERA P10 : piasta tylna z  łożyskiem, nowa, 
oznaczenie wg. Nissan 43200-50j06, • 600 zł. Nysa, tel. 
0602/79-56-30
NISSAN SILVIA, 1986 r . : dużo części z  rozbiórki. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
NISSAN SILVIA, 1987 r.. 2000 ccm. 16V, DOHC : różne 
częśc i mechaniczne, blacharskie. Trzebnica, teL 
0601/70-18-61
NISSAN SUNNY, 1981 r . : lampy przednie, automatyczna 
skrzynia biegów, szyba tylna, amortyzatory tylne, nagrzew
nica, piasty przednie i inne części - 280 zł. Wrocław, tel. 
071/333-82-02
NISSAN SUNNY B11, B12.1983/90 r. 1.500/1.600/1.700 D: 
skrzynia biegów/zawieszenia, zderzaki, półosie, maski, drzwi, 
koła, szyby, chłodnice, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN SUNNY. 1989 r . : tylna część nadwozia. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
NISSAN SUNNY. 1990 r.. 1700 ccm. d iesel: miska olejowa, 
czujnik poziomu paliwa. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, lampy, chłodnica, zawieszenia i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY, 1992 r.. 2000 ccm, 16 V, benzyna: silnik, 
rozrusznik, półosie, zawieszenie, inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1400 ccm. 16V: sonda katalizato
ra, używana, stan dobry • 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r . : klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1995 r.. 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, elementy blacharki, koła, szyby i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-13.878-51-96 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki'oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, elementy wnętrza i 
innie. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
N ISSAN  SUNNY N-14 : tylna półka. Oława, tel. 
0604/85-40-04 ?
NISSAN TERRANOII, 1995 r., 2700 ccm, turbo D : alterna
tor, rozrusznik, półosie, licznik, rama, drzwi prawe, wzmoc
nienie czołowe, most tylny, zwrotnice, elementy przedniego

zawieszenia, felgi stalowe, wały napędowe, zbiornik wyrów
nawczy. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
NISSAN TERRANO I ! bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95.0601/55-17-72 
NISSAN TERRANO II : klapa tylna, z  szybą, kompletna, 
drzwi kompletne. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN VANETTE. 1994 r . : zawieszenie przednie, • 250
zł. Wrocław, tel? 071/373-43-71 do godz. 20
NISSAN VANETTE CARGO, 1998 r .: drzwi przesuwne lewe
• 400 zł. Gniechowice, tel. 071/316-98-26
NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór części do różnych
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95,
0601/55-17-72

LUSTERKA SAMOCHODOWE - WKŁADY DO LUSTEREK
S p rzed a ż, napraw a i d orab ian ie  szk ie ł p an o ra m iczn ych  
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Wrocław, ul. Radom ska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

Oblachowanie do MERCEDESA - BUS od 207 do 608,
SPRINTERA i  VW LT OP011953
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NISSAN VANETTE, 2000 ccm, d iese l: silnik z dokumenta
cją, w całości lub na części. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
NYSA : rama, silnik, skrzynia biegów, koła, resory, wał na
pędowy, chłodnica, zawieszenie, kolumna kierownicy, • 500 
zł. Lipniki, tel. 077/431-23-73 
N Y S A : szyby, most, izoterma. Opole, tel. 077/465-25-30 
NYSA TOWOS: zawieszenie przednie i tylne, chłodnica, ko
lumna kierownicy, szyby przednie, wał napędowy, skrzynia 
biegów (3). Roztoka, tel. 074/850-92-28 po godz. 15.30 
N YS A : wał korbowy, - 200 zł, Świdnica, tel. 074/853-35-21 
N Y S A : chłodnica • 50zł, rozrusznik - 40zł, szyba przednia - 
60zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
NYSA, ŻUK : wały główne, napędowe, szyby, części przo
du, alternatory, rozruszniki i inne, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
OLTCIT C LU B : skrzynia biegów, półosie, szyby, maski, lam
py, zawieszenie, rozrusznik, alternator, gażnik, koła, przekł. 
kierownicy i inne, tanio. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 
OPEL, 1986 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, oclony, stan b. dobry, skrzynia biegów automa
tyczna, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0602/30-32-49 
O PEL: lusterka sportowe, komplet. Lubań, tel. 0603/71-81-20 
OPEL : felgi aluminiowe, oryginalne, do Kadetta, Ascony, 
Vectry i inne, 5 szt, - 400 zł. Namysłów, tel. 077/410-24-73, 
0603/95-73-70
OPEL, 1600 ccm, d iese l: silnik ♦ skrzynia biegów (5). Sy
ców, tel. 0603/10-06-86,0600/16-00-57 
OPEL ASTRA, OMEGA, KADETT, CORSA, ASCONA, Tl- 
GRA: zderzaki, wzmocnienie czołowe, pokrywa silnika. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
O P E L : kompresory do klimatyzacji. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm, benzyna stan techn.
dobry: skrzynia biegów, most tylny, rozrusznik, klapa tylna, •
200 zł. Wrocław, tel. 071/336-01-59
O PEL ASCONA, 1982 r. : różne części. Kłodzko, tel.
0607/74-90-98
OPEL ASCONA, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna: półoś przed
nia, cewka zapłonu Bosch. Wrocław, tel. 346-54-34 
OPEL ASCONA C, 1982 r., 120 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, : kpi. blacharka z szyberdachem, tapicerka, zawiesze
nie, szyby, silnik, do remontu, skrzynia biegów (4), alterna
tor, chłodnica z wentylatorem, serwo z pompą hamulcową i 
inne, całość - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/31 -09-34 
OPEL ASCONA, 1983 r. 1,3-1,6-1,81: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, chłodnica, lampy, półosie, drzwi, 
szyby, fotele, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm : lampy przednie, tylne, 
alternator, gażnik, rozrusznik, atrapa, blacharka i inne, róż
ne części. Chroślice, gm. Męcinka, tel. 076/870-85-11, 
0609/28-78-27
OPEL ASCONA, 1985 r . : klapa, drzwi, szyby, zawieszenia i
inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97
OPEL ASCONA : drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia 1,6 i
1,2, silnik 1.2. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
OPEL ASCO N A : lampy, alternatory, półosie. Środa Śląska,
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69

OPEL ASC O N A : reflektory, atrapa z halogenami. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
OPEL A S C O N A : silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia bie
gów, chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawiesze
nia przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wypo
sażenie wnętrza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL ASTRA, 1991 r., 2000 ccm : silnik kompletny. Nysa, 
tel. 0607/35-95-52
OPEL ASTRA I, II, GL, CD, 1991/01 r .,: lusterka boczne, 
lewa i prawa strona, z ręczną lub elektryczną regulacją i 
podgrzewane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL ASTRA, 1992 r .: błotnik lewy - 60 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/82-68-57 prosić Marka, 074/872-74-35 po godz. 16 
O PEL  ASTR A , 1993 r. : różne części. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r . : hak, -100 zł. Leszno, tel. 
065/520-20-67
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r . : błotnik prawy tylny. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL ASTRA, 1993/94 r . : skrzynia biegów F16, półosie, 
zwrotnice z amortyzatorami, drzwi pasażera. Zielona Góra, 
tel. 0603/81-66-47
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, turbo D : turbo sprężar
ka, pompa wtryskowa, tłoki, głowica na części, wał korbowy, 
wtryskiwacze. Ścięgny, gm. Podgórzyn, tel. 075/761 -83-65 
OPEL ASTRA I KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, d ie se l: dach, 
podłużnice, drzwi, szyby, chłodnica, osprzęt silnika, luster
ka, konsola, ABS, skrzynia biegów, półosie, plastiki, zegary, 
zbiornik, serwo, klimatyzacja, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1994 r . : halogeny, przednie kierunkowska
zy, lampy, prawy próg, reflektory, tylna ścianka i zderzak,
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lewy przedni wahacz, osłony przeciwbłotne, plastikowe nad
kola i inne części. Wrocław, tel. 784-59-16 
OPEL ASTRA 1,1995 r . : błotniki lewe - 80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA, 1996 r.: kolumny McPhersona przednie, wa
hacze, amortyzatory, przeguby, ukł. kierowniczy ze wspo
maganiem oraz tarcze i zaciski hamulców. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
OPEL ASTRA II, 1998-00 r . : panel sterowania wentylacją. 
Wrocław, tel. 0603/10-32-34
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA SEDAN. 1998 r . : dach, ćwiartki, tył nadwo
zia, drzwi, szyby, koła, zawieszenia, zderzaki, lampy, maski, 
błotniki, lusterka, konsola, poduszki pow., pasy, fotele, tapi- 
cerki, skrzynie biegów, silnik 1.4 I, osprzęt silnika i inne. 
Wrocław, tel. 0604/44-16-73
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1998/00 r.: roleta bagażnika, pro
wadnice. Wrocław, tel. 0603/30-61 -42 
OPEL ASTRA, 1998/99 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec : silnik, 
skrzynia biegów, osprzęt, półosie. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL ASTRA, 1999 r., 1600 ccm : głowica kompletna, gaź- 
nik, wal korbowy i inne. Kłodzko, tel. 074/869-06-05 
OPEL ASTRA, 1999 r., 1600 ccm, 16V: silnik Ecotec, kom
pletny, skrzynia biegów, półosie, osprzęt silnika. Paczków, 
tel. 0603/36-63-27
OPELASTRA: zderzak tylny. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
OPEL A S T R A : drzwi, błotniki, szyby, lampy, atrapy, zawie
szenie, ćwiartki przednie, dach do kombi, chłodnica i inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
O PEL ASTRA : zderzaki. Chroślice, gm. Męcinka, tel. 
076/870-85-11.0609/28-78-27 
OPELASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pom
py, głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
OPEL ASTRA I I : chłodnica klimatyzacji, -100 zł. Kobyla 
Góra, woj. kaliskie, tel. 0503/63-36-56 
OPELASTRA : skrzynia biegów, automatic, prod. japońskiej. 
Lubin. tel. 0601/18-90-99
OPEL A S T R A : zderzak przedni lakierowany, na halogeny. 
Oława, tel. 0603/98-19-80
OPELASTRA KOMBI: podnośniki szyb ręczne, prawa stro
na przód i tył, poduszki boczne, słupki środkowe, fotele tyl
ne, roleta, lampy elektr. regulowane, Vectra 1997 r. sedan - 
zderzak tylny, Astra Classik kombi - zderzak tylny, Corsa B - 
zderzak przedni, ćwiartka prawa. Rolantowice, tel. 
071/311-82-54,0606/99-05-04 
OPELASTRA II KOMBI: zawieszenie przednie, kompletne, 
półosie, zwrotnice, McPhersony, stabilizatory, wahacze, drzwi 
tylne lewe i prawe, kompletne, klapa tylna z szybą, komplet
na, drzwi tylne lewe, kompletne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
OPEL ASTRA : półka tylna oraz ćwiartki przednie, środa 
Śląska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
OPELASTRA, 1700 ccm, d iese l: silnik niekompletny, bez 
głowicy. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA II, KOMBI: przednie reflektory, słupki środ
kowe, plastikowe wnętrze, roleta, uszczelki drzwi. Wrocław, 
tel. 0604/86-75-60
OPELASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i koń
cówkami, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrocław, teł. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
O PEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA KOM BI: drzwi kompletne. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk 16V : przepływomierz, 
nowy, z dowodem zakupu. Tułowice, woj. opolskie, tel. 
0501/40-88-78
OPELASTRA I : zderzak z belką i otworami na halogeny, do 
malowania, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmocnie
nie czołowe, belka pod chłodnicę. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
OPELASTRA, 2000 r., 2000 ccm, DTH: kierownica skórza
na, poduszka pow., plastiki, opony zimowe 195 x 65, z fel
gami, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0502/32-24-63 
O PELASTRA  II, 2000/99 r., 1700 ccm, D T i: konsola, po
duszki pasażera, napinacze, przewody, klimatyzacja., tel. 
0600/19-32-12
OPELASTRA, KADETT, 1991/95 r.: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
OPELCALIBRA, 1990/97 r .: różne części z rozbiórki oprócz 
części przodu. Wrocław, tel. 071/341-68-84 w g. 18-22, 
0604/87-00-89 pr. Andrzeja
OPEL CALIBRA : wyposażenie deski rozdz., przełączniki 
świateł, kierownica z poduszką, taśmą, sensorem, napina
cze pasów, pompa wspomagania kier., makieta poduszki 
kier., alternator. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-67-18 
OPEL CALIBRA, VECTRA, 1988/01 r. : skrzynie biegów, 
manualne i automatyczne, także wersja 4x4, części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.) 
OPEL CORSA, 1986 r.,: różne części blacharskie, mecha
niczne, silnik, lampy, szyby, akcesoria, stan b. dobry. Chro
ślice, gm. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0609/28-78-27 
OPEL CORSA, 1987 r . : klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm : zawieszenia, chłodnica,

układ.kierowniczy, przekładnia kier., gażnik, rozrusznik^ al
ternator, cewka, błotnik prawy, koła, amortyzatory,, spręży
ny. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 . ^
OPEL CORSA, 1990 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL CORSA A, 1992 r., 1200 ccm : silnik, szyby, lampy, 
maska, błotniki, chłodnica, zderzak, dach, tapicerka wnętrza, 
konsola, koła (5 szt.), zawieszenia nowe, mónowtrysk, .pla
stiki", różne części. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA A, 1992 r., 1500 ccm, d iese l: silnik, skrzynia 
biegów, maska, lampy, lusterka. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
OPEL CORSA, 1993-99 r . : przegub, piasta tylna, uszczel
ka tylnej szyby, obudowa licznika. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-62-25,0601/94-65-25 
OPEL CORSA, 1995 r .: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, 
wahacze przednie, zwrotnice, kolumny McPhersona oraz 
sprężyny. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL CORSA, 1996 r .: drzwi lewe. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL CORSA, 1997/00 r. : maska, tylna klapa, błotniki 
przednie. Wrocław, tel. 071/341-68-84 w g. 18-22, 
0604/87-00-89 pr. Andrzeja
OPEL CORSA B, 1998 r . : kolumna kierownicza. Gostyń, 
tel. 0605/64-58-95
OPEL CORSA, 1000 ccm 1300 ccm: silnik oclony, skrzynia 
biegów, zawieszenia, lampy, elementy blacharskie. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

AUTOZAWIESZENIA od A do Z 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GWARANCJA
amortyzatory, klocki hamulcowe, 

tarcze, wahacze i inne opoo1582 
Wrocław. tel./fax 071/346-25-57

OPEL CORSA B : zderzak. Milicz, tel. 0606/17-61-07 
OPEL CORSA B 3-drzwiowy| dach, podłużnica, klapa tylna 
kompl., tył nadwozia, McPhersony. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
OPEL CORSA B : zderzak tylny (pod kolor), stan idealny, - 
55 zł. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
O PE L  C O R SA  B : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0607/62-50-73
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki 
błotników. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA B : klapa tylna z szybą - 150 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
OPEL CORSA A : pokrywa silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL CORSA, 1600 ccm, wtrysk 16V : przepływomierz, 
nowy, z dowodem zakupu. Tułowice, woj. opolskie, tel. 
0501/40-88-78
OPEL CORSA : McPherson, kompletny, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 355-68-43
OPEL CORSA : silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia bie
gów, półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przed
niego i tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmoc
nienie przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz.9-16
O PE L  FRO NTERA, 1999 r. : g r ilL  Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
OPEL FRONTERA: orurowanie. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
OPEL KADETT, 1978 r., 1000 ccm : silnik, skrzynia i inne, - 
300 zf. Wrocław, tel. 0501/28-39-49 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna : głowica, wa
łek, zawieszenie, półosie, inne. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-75-84
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: czę
ści nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z  kolum
nami McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPELKAD e W ® Ś 6 r., OHC Corsa, poj. 1000-1300 ccm:

Wyprzedaż sprzęgieł
do sam ochodów  osobowych 

zachodnich i japońskich  
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 opoaam

szyby, drzwi, części blacharskie i mechaniczne, głowica 1300 
ccm OHC, wałek rozrządu, wał, skrzynia biegów (4), prze
guby i inne. Jawor, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
OPEL KADETT, 1982/91 r. poj. 1 .3 ,1.6i: skrzynia biegów
(4), głowice, monowtrysk, inst. elektryczna, pompa paliwa, 
rozruśznik, chłodnica, tłoki, nagrzewnica, aparat zapł. i inne, 
od 20 zł. Koźmin Wlkp., tel. 0609/29-04-37 
OPEL KADETT, 1983 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: silnik na czę
ści, skrzynia biegów (4), - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/30-79-42
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: gło
wice, wałki rozrządu, półosie, alternatory, wahacze, zbior
nik, drzwi, środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1983/88 r . : drzwi, szyby boczne i tylne, 
zderzak tylny, zawieszenia, koła 13" i inne, silnik 1600 ben
zyna 1985 r. bez wału i wałka głowicy, stan dobry - .170 zł, 
silnik 1600 benzyna 1989 r. bez głowicy, stan b. dobry - 220 
zł, silnik 1600 diesel bez głowicy do rem. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36
OPEL KADETT D, 1984 r., 1300 ccm 5-biegowy: wszystkie 
części. Jeszkowice, tel. 071/318-02-50 
OPEL KADETT KOMBI, 1984/85 r., 1600 ccm, diesel.: róż
ne części. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 
0608/84-46-03
OPEL KADETT E, 1984/91 r . : kpi. boczne lusterka, szare i 
czarne, lewa i prawa strona, reg. ręcznie, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL KADETT, 1984/91 r . : lusterka boczne, ręczna regu
lacja, szare i czarne, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL KADETT, 1985 r .: ścianka przednia. Bolesławiec, tel. 
0604/75-81-96
OPEL KADETT, 1985 r . : drzwi, klapa, (ampy, błotniki, fote
le, maska, zawieszenie i inne. Chojnów, tel. 0608/25-73-68 
OPEL KADETT, 1985/91 r . : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, repara- 
tuki błotników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : silnik, skrzy
nia biegów (4), przekładnia kier., drzwi uzbrój., kolumny 
McPhersona, rozrusznik, zawieszenie tylne, lampy tylne, 
zderzak tylny, zbiornik części kokpitu, ceny od 10 zł. Biela
wa, tel. 0607/44-88-17
OPEL KADETT, 1986 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1986 r .: dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT E, 1986 r„ 90 tys. km. 1300 ccm ,: błotniki 
przednie - 50 zł/szt., klapa tylna z szybą i wycieraczką • 85 
zł, skrzynia biegów (4) • 180 zł oraz pozostałe części (oprócz

zderzaka przedniego, szyby przedniej i mostu tylnego). Mal
czyce, tel. 0603/21-58-17 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (4), drzwi uzbrojone, rozrusznik, zderzak tylny, lampy, 
tylne, przekł. kierownicy, kolumny McPhersona, zawiesze
nie tylne, zbiornik i inne - od 10 zł. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi, klapa, 
szyby boęzne, rozrusznik, gażnik, inst. elektryczna, kolum
na kierownicy, kolektor ssący i inne. Gaworzyce, tel. 
076/831-65-30
OPEL KADETT, 1986 % 1300 ccm, OHC : różne części z 
demontażu (łezka, 3-drzwiowy), skrzynia biegów (5), dach z 
szyberdachem, tylna klapa i zderzak, listwa kierownicza. 
Legnica, tel. 0603/51-91-02
O PEL KADETT KOMBI. 1986 r., 1600 ccm, diese l: karose
ria, szyby. Świętoszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/35-54-86 
OPEL KADETT, 1986 r .: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, chłodnica, drzwi, dach, błotniki, zderzaki, osprzęt 
s iln ika, maska, mosty, belki, inne. Wałbrzych, tei. 
074/846-49-57
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r. : różne części. Wrocław, 
tel. 071/311-75-43
OPEL KADETT, 1986 r. „kwadraciak": silnik, z dokumenta
cją lub bez, kompletnie uzbrojony i inne części, - 400 zł. 
Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/33:76-60 grzeczno
ściowy
OPEL KADETT, 1986/89 r . : pas tylny, drzwi lewe (model
3-drzwiowy), dach, skrzynia biegów (5), alternator, rozrusz
nik, przeguby, elem. wnętrza. Oleśnica, tel. 0607/56-13-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diese l: silnik, bez doku- 
mentacjirukł. wydechowy., tel. 0^03/57-37-17
OPEL KADETT KOMBI.1987 r . : drzwi, klapa, lampy* bak, 
zderzak, i inne. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
OPEL KADETT,.1987 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: belka tylna - 
200 zł, drzwi • 70 zł/szt., maska -100 zł, błotniki - 50 zł/szt., 
zderzaki • 70 zł/szt., gażnik -150 zł, lampy przednie -100 
zł/szt., tylne - 35 zł/szt., klapa - 60 zł, układ wydechowy, 
chłodnica -100 zł, inne. Oława, tel. 0602/59-10-73 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 90 tys. km, 1300 ccm
4-drzwiowy: silnik • 800 zł + 400 zł cło i inne części. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
OPEL KADETT, 1987/91 r„ 1300 ccm, 1600,2000: półosie 
z przegubami, zbiornik paliwa, szyby, moduły, instalacja el., 
przełączniki, listwa bezpieczników, drzwi, błotnik przwy, zde
rzak tylny, lampy tylne, deska rozdz., kokpit, tarcze ham., 
pompa, serwo. Wrocław, tel. 0502/99-42-79 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: błotnik przed
ni lewy, reflektory prawy, kierunkowskaz prawy, chłodnica. 
Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, d ie se l: skrzy
nia biegów (5), pompa wtryskowa, błotniki, drzwi, kokpit, 
zegary, przełączniki, oś tylna, amortyzatory. Wrocław, tel. 
0501/57-31-01
OPEL KADETT, 1988 r.: maska, drzwi, fotele Recaro, drzwi, 
zderzak przedni, chłodnica wody (1.3,1.6), lampy przednie i 
tylne, kierunkowskazy przednie, lusterka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL KADETT. 1988 r., 100 tys. km. 1300 ccm : drzwi do 
modelu 4-drzwiowego, klapa tylna, siedzenia, felgi, tylna oś, 
nagrzewnica, silnik, tłumiki nowe, przekł. kierownicy, amor
tyzatory, sprężyny, rozrusznik, stacyjka, klamki, wahacze i 
inne. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
OPEL KADETT, 1988 r .: silnik, skrzynia biegów oraz różne 
części mechaniczne i blacharskie. Kalisz, tel. 0606/16-50-23 
OPEL KADETT,'1988 r., 1600 ccm, diesel : zawieszenie 
przednie • 120 zł, skrzynia biegów (4) • 80 zł, klapa tylna • 
120 zł. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm,: silnik, drzwi, elektryka, 
fotele kubełkowe, kanapy, szyberdach, wnętrze, licznik, szyba 
przednia. Nowogrodziec, tel. 0607/43-67-86 
OPEL KADETT E, 1988 r. 3-drzwiowy: sprzęgło, halogeny, 
kierunkowskazy, kanapa tylna, dach, szyby tylne boczne, 
serwo, stacyjka, półosie. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-84 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, d iese l: skrzy
nia biegów F16, drzwi, zderzaki, lampy, listwa kierownicza, 
lusterka i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
OPEL KADETT, 1989 r . : silnik 1.6 diesel, skrzynia biegów, 
silnik 1.3, zawieszenia, części blacharki, szyby i inne! Le
śna, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/44-33-28 
OPEL KADETT, 1989 r., 2000 ccm, G S i: różne. Jelenia Góra, 
tel. 0603/25-96-02
OPEL KADETT. 1989 r., 1300 ccm 1600 ccm: silnik ociony, 
skrzynia biegów F-10, F-13, F-16, F-20, zawieszenia, drzwi, 
lusterka, maski, komputer, szyby i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r .: drzwi lewe i prawe, tylne, 
drzwi prawe przednie, skrzynia biegów F-10. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1989 r„ 1600 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów, brak dokumentacji, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-40-23
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm : drzwi przednie - 70 
zł/szt., tylne • 70 zł/szt;' maska • 99 zł, chłodnica -100 zł. 
zderzaki - 50 zł/szt., klapa tylna - 60 zł, siedzenia - 30 zł, 
gażnik Pierburg z osprzętem -150 zł, wydechy • 80 zł, lam
py przednie • 99 zł/szt., tylne - 35 zł/szt. Oława, tel. 
0602/59-10-73
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., benzyna : silnik 1800 E, 
1800 i, drzwi, klapa, lampy, lusterka, skrzynia biegów, roz
rusznik, alternator, dach, listwa kierownicza, szyberdach, 
serwo, nagrzewnica, bak, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
OPEL KADETT, 1990 r . : kolumna McPhersona, tylny zde
rzak, wlew paliwa, linki, zamki, klamki, 2 szt., przysłonki, 
cewka, klakson, silniczek wentylatora i wycieraczek, uszczel
ka tylnej szyby. Bielawa, tel. 074/833-03-26 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów F-13, - 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1990 r. .łezka': fotele (komplet), fotel kie
rowcy podgrzewany, - 200 zł. Śliwice, tel. 071/315-37-52 
OPEL KADETT, 1990 r . : rozdzielacz ABS, półosie z prze
gubami, lusterka, alternatory, gaźniki; głowice, wałki rozrzą
du, aparaty zapłonowe, chłodnice/zbiornik, drzwi, lampy do 
kombi, wał korbowy, środa Śl., tel. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT, 1990 r . : kolumny McPhersona przednie, 
wahacze przednie, amortyzatory, sprężyny, ukl. kierowniczy 
ze wspomaganiem, tarcze i zaciski hamulców oraz przegu
by. Wrocław, tel. 0603/55-31-83.
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm : silnik, stan b. dobry, 
skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia i inne. Wrocław, tei. 
0608/29-29-83
OPEL KADETT E, 1990/91 r., 1400 ccm : monowtrysk, pom
pa paliwa, lampy, kierunkowskazy, maska, błotniki; podno
śniki szyb, chłodnica. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : błotnik lewy, 
maska silnika, szyberdach * dach, kolumny McPhersona, 
sprężyny, oś tylna, wahacze kompl., stabilizator, kierunkow
skazy, zderzak tylny, drążki z końcówkami, zaciski, półoś 
lewa z przegubem. Bielice, tel. 077/431-14-36 po godz. 17, 
0604/73-52-14
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r . : nadwozie (bez wypadku, 
uzbrojone lub nie, tylko w całości), silnik 1800 ccm, tapicer
ka wnętrza (sportowa), zawieszenia nowe. koła 14", różne 
części. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, i : różne części z de
montażu, blacharskie, plastiki, skrzynia biegów (5), silnik z 
dokumentacją, lampy tylne, szyberdach, zbiornik paliwa. 
Namysłów, tel. 0602/51-70-03 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.: silniczek wycieraczek 1800 
z rękojmią, nadwozie w kolorze jasnogranatowym metalic,

bez wypadku, sportowe wnętrze, skrzynia, nowe zawiesze
nia, lampy i inne, możliwość montażu. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów - 700 zł. 
., tel. 0607/38-70-90
OPEL KADETT, 1300 ccm : fotele, komplet, stan b. dobry - 
50 zł/szt.., tel. 090/64-04-03
OPEL KAD ETT: różne części. Głogów, tel. 076/831-20-55, 
0502/83-98-66
OPEL KAD ETT: zderzak tylny. Lutynia, tel. 071/317-79-92 
OPEL KAD ETT: wszystkie części (oprócz osi tylnej, szyby 
przedniej, zderzaka przedniego oraz reflektora prawego). 
Malczyce, tel. 0603/21-58-17 po godz. 18 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1600 ccm, d iese l: skrzynia biegów z pół- 
osiami, - 300 zł. Opole, tel. 077/456-20-95 
OPEL KAD ETT: silnik 1,6 D, na części, głowica 1,3 E. Sie
dlisko, tel. 068/388-34-00
OPEL KADETT: drzwi, nagrzewnica, zawieszenie, zbiornik 
paliwa, lusterko lewe (do modelu .łezka”). Strzelin, tel. 
0501/71-00-67
OPEL KADETT, 1600 ccm, diese l: silnik, skrzynia biegów, 
różne części. Syców, tel. 0603/10-06-86,0600/16-00-57 
OPEL KAD ETT: rozdzielacz do ABS, półosie z przeguba
mi, lusterka, alternatory, gaźniki, głowice, wałki rozrządu, 
aparaty zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do 
wersji kombi. Środa Ś ląska, tel. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT : szyberdach, • 150 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-62-39 •
OPEL KADETT, 1300 ccm, OHC : wszystkie części z de
montażu. Trzebnica, tel. 071/312-33-54 
OPEL KADETT 1300,1400,2000,1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie i inne. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel : różne części mecha
niczne i blacharskie z  demontażu. Wrocław, tel. 322-19-85 
OPEL KADETT C : części silnika, mostu tylnego, przekł. 
kierownicy, maska silnika, zaciski hamulcowe przednie, -190 
żł. Wrocław, tel. 071/336-01-59 
O PEL KADETT, 1600 ccm, wtrysk: sonda Lambda, wtryski
wacze paliwa, cewka Bosch. Wrocław, tel. 346-54-34 
O PEL KADETT, 1300 ccm, benzyna : silnik, drzwi, szyby 
tylne, dach do kombi, elementy zawieszenia i wnętrza oraz 
inne. Wrocław, tel. 071/344-81-91,0503/78-88-26 
OPEL KADETT .kwadraciak': wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0501/80-45-39
OPEL KADETT E 2-drzwiowy: drzwi, szyby kpi. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL KADETT. 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, chłodni
ca z wentylatorem, inne części z rozbiórki. Ziębice, tel. 
074/819-30-13
OPEL KADETT, 1200 ccm, benzyna : rozrusznik, skrzynia 
biegów, chłodnica z wentylatorem, szyba tylna, pokrywa sil
nika. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-17,0608/22-82-64 
OPEL KADETT : silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawiesze
nia przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wypo
sażenie wnętrza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblachó- 
wanie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA : różne części blachar
skie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, VECTRA, MONZA: komputery Bosch 0280 
001 303, Bosch 9280 000301, Bosch 0261 200 376, Bosch 
0260 2000 002, Bosch 0280 001 120, typ 160611 00 i 1615 
3979PD. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL MANTA, 1976/87 r., 2000 ccm, GS11800 s : szyby, 
dzrzwi, klapa, skrzynia biegów (4), most, wał napęd., lampy, 
licznik, felgi aluminiowe 14’ , 15”, sprężyny, aparat, rozrusz
nik, alternator, stacyjki, zamki, docisk, wtrysk. Bielawa, tel. 
0603/07-22-04
OPEL MANTA, 1980 r . : zawieszenie tylne, lampy tylne, re
flektor prawy, skrzynia biegów i inne. Środa Ś l., tel. 
0607/73-02-18
OPEL MANTA : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/311-82-00,0607/12-14-08 
OPEL OMEGA A, B, 1987/93 r. oraz z lat 1994-1998: szare 
i czarne lusterka boczne, kompletne, el. reguł., lewa i prawa 
strona, podgrzewane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : silnik • 400 zl, silnik 
(uszkodzona głowica) z dokumentacją - 600 zł, głowica - 200 
zł, drzwi tylne lewe • 50 zl, licznik z obrotomierzem • 50 zl, 
tarcza + docisk sprzęgła - 80 zł, rozrusznik, klapa tylna - 40 
zł, konsola • 30 zł, skrzynia biegów, - 350 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0608/22-82-60
O PEL  OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA SEDAN, 1989 r .: elementy tapicerki, podsu
fitka jasna -100 zł, plastiki, instalacja elektryczna z kompu
terem do silnika 1800 ccm oraz części silnikowe, głowica • 
300 zł i inne., tel. 0604/69-56-56 
p P E L  OMEGA KOMBI, 1989 r . : klapa tylna, drzwi prawe, 
szyby, wał, wózek, skrzynia biegów, wkład lusterka prawe
go. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, diesel,: dużo części z 
rozbióki. Wrocław, tel. 071/782-88-48 
OPEL OMEGA, 1989 r . : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, chłodnica, dach, maska, lampy tylne, szyby, drzwi, 
osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA, 1989 r . : drzwi prawe • 300 zł, stacyjka, klu
czyki, korek - 150 zł, lampy tylne, przełącznik kierunkow
skazów. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
OPEL OMEGA, 1990 r . : maska silnika, stan idealny. Wro
cław, tel. 0606/39-06-57
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm : drzwi, maski, zawiesze
nia, skrzynia biegów automatic, wnętrze, itd. Wrocław, tel. 
071/315-10-19
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1991 r .: przełączniki, szyby tylne, 
drzwi kompl., klapa tylna kompl., maska, błotniki, fotele, ta
picerka, plastiki, śprężyny, kolumna kier., skrzynia biegów 
(5), most tylny, wahacze, stacyjka i inne. Legnica, tel. 
076/862-45-75 do godz. 17,0501/05-31-82 
OPEL OMEGA, 1992 r . : sprężyny sportowe, żółte, bardzo 
twarde. -100 zł. Lubin, tel. 0607/77-98-32 
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. : wszystkie części z de
montażu. Wrocław, tel. 0501/06-50-51 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2600 ccm : skrzynia biegów, wał, 
most, półosie, piasty, zawieszenia, drzwi, szyby, szyberdach, 
kpi. tapicerka (welurowa), skórzana kierownica, drewniane 
dodatki, komputer do ABS i do silnika, kpi. inst. elektr., zam
ki. koła i inne. Zgorzelec, tel. 075/777-65-55, 778-75-65, 
0605/64-65-63
OPEL OMEGA B, 1995 r.. 2000 ccm. 16V : osprzęt silnika, 
wszystkie podzespoły, kolumny McPhersona, wahacze, licz
nik, poduszka pow., sensor, kierownica, ukł. kierowniczy, lam
py, klimatyzacja, wał, drzwi, plastiki, wzmocnienia, ukł. wy
dechowy, klamki, komputer. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL OMEGA, 1995 r. poj. 2.0,3.0 MV6: tłoki, korbowody, 
panewki, wał, pierścienie, rozrusznik, koło zamachowe. 
Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-60-05 
OPEL OMEGA B, 1996 r.. 3000 ccm. V 6 : tylny wózek, wa
hacz tylny lewy, kolektor ssący, koła rozrządu, inst. elek
tryczna, zamki, drzwi, drobne części. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74

B  WIELKA WYPRZEDAZ e
Uwaga użytkownicy samochodów marki 

Opel Kadett, Ascona, Corsa A, Record, Omega A 
i innych nie będących już w produkcji.

Autoryzowany dealer Opla organizuje wielką wyprzedaż oryginalnych części 
eksploatacyjnych i blacharskich do wyżej wymienionych marek.

• wysokie rabaty do 50%
• lista zawiera około 2000 pozycji 

• indywidualne możliwości negocjacji cen
Przyjedź, zadzw oń, zapytaj - te l. 071/362*85-13 

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 7-21, sob. 8-14.
Autoserwls Dolny Śfąsk LM Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 50.

O P E L
AUTOCZĘŚCI 

używane z importu
Wrocław 

ul. Sułowska 22 A  
tel. 071/346-27-24 t  
tel. 071/346-27-25 | 
tel. 0-601 74 83 50 ® 
w godz. 9.00-17.00 

wystawiamy faktury VAT
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OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 2500 ccm, V6 : ćwiartki 
tylne, zderzak, poduszki pow., konsola, zegary, zawiesze
nie, felgi aluminiowe 17*, drzwi, tapicerki, plastiki, skrzynia 
biegów, osprzęt silnika, fotele, układ kierowniczy i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-68
OPEL OMEGA B, 1997 r . : komplet sprężyn do amortyzato
rów, - 200 zł. Legnica, tel. 0501/55-98-81 
OPEL OMEGA, 1997 r . : gażnik, • 200 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-37-74
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, T D : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA : kierownica + taśma + poduszka, makieta 
poduszki, sensor, napinacze pasów. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL O M EG A : maska silnika, stan idealny. Jordanów ŚL; 
tel. 0601/72-18-25
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, turbo D : poduszki pod silnik. 
Lubin, tel. 0601/56-40-76
OPEL OMEGA B, C : reflektory ksenowe, cena - 2.000 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL O M EG A : różne części. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
O PE L  O M EG A : zaw ieszenie , s iln ik . Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL OMEGA, 1.8,2.0 : skrzynie biegów, mosty, półosie, 
pompa wspomagania, pompa ABS. Środa śląska, tel. , 
0601/87-45-09
OPEL OMEGA, 2000 ccm, 16V : wał korbowy, korbowody, 
tłoki, pierścienie. Świdnica, tel. 0608/21-67-72 
OPEL OMEGA, 2000 ccm, E l : most tylny, gwarancja, • 400 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL O M EG A : drzwi prawe - 300 zł, lampy tylne - 70 zł/szt. 
i inne. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
OPEL OMEGA : drzwi tylne lewe (nieuzbrojone). Wrocław, 
tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
OPEL OMEGA A : atrapa, belka przedniego zderzaka, przed
ni prawy błotnik, prawy próg i reflektor, tylna lewa listwa da
chowa, gumowa rura filtra powietrza, tarcza hamulcowa, 
wkład lusterka, wsporniki zderzaka. Wrocław, tel. 784-59-16 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, turbo D, 2.000 16 V  : drzwi, 
zawieszenia, komputery, skrzynie biegów, poduszki pow., 
tapicerka, plastiki. Wrocław, tel. 0605/11 -26-18 
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
OPEL O M EG A : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA : silnik wentylatora z obudową, 20 śrub do 
kół stalowych, s iln iczek szyberdachu. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
O PEL OMEGA KOM BI: szyby kpi. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL OMEGA : klapa tylna, stan idealny. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
OPEL OMEGA, VECTRA, 1988/89 r., 1800 ccm : głowica- 
260 zł, wał korbowy - 250 zł oraz inne części silnikowe., tel. 
0604/69-56-56
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm : drzwi, szyby, kolumna 
kierownicy, drążki kierownicze, tarcze, zaciski, amortyzato
ry przednie i tylne, lampy przednie i tylne, grill, wiatrak, elem. 
metalowe, sprężyny tylne, obudowa filtra, wały napędowe, 
komputery, liczniki cyfrowe, tapicerka, nowa chłodnica, lu
sterko boczne lewe. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po 
godz. 14,0609/28-33-13 od rana 
O PEL REKORD, 1982 r. . różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
OPEL REKORD, 1983 r . : szyba tylna i 4 szt. boczne, pod
nośniki śzyb, klamki, zamki, McPherson, 2 szt., tarcze, zaci
ski, klocki, łożyska, linka gazu, pompa paliwa, przysłonki, 
listwy, aparat zapłonu, wentylator. Bielawa, tel. 074/833-03-26 
OPEL REKORD, 1984 r . : przekł. kierownicy, silniczek wy%; 
cieraczek, sprężyny tylne, zegary, drzwi, szyby drzwiowe, 
tarcze hamulcowe, zaciski, piasty, McPhersony, felgi alumi
niowe. Legnica, tel. 0604/75-65-24 
OPEL REKORD, 1985 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów. Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
O PEL REKORD, 1986 r . : różne części. Środa Śląska, tel. 
071/317-87-50,0501/76-70-73 
OPEL REKORD, 1986 r.,: dwie pary drzwi, zderzak przedni 
i tylny, maska przednia i tylna, błotnik przedni, szyby przed
nie i tylne, kierunkowskazy, lusterka. Kluczbork, tel. 
0606/35-55-17,0602/59-11-69 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, d iese l: części silnika, 
osprzęt, zawieszenia, most tylny i inne. Nowa Sól, tel. 
0602/57-09-89
OPEL REKORD, 2100 ccm, d iese l: skrzynia biegów • 300 
zł, pompa paliwowa - 30 zł, wał korbowy • 200 zł, korbowody 
- 50 zł, przednia pokrywa (rozrządu) -100 zł, świece żarowe 
-12  zł. Kwietno, tel. 071/795-12-77 
OPEL REKORp : silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, 
chłodnica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika 
i bagażnika, most tylny. Wrocław, tel. 32**26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD : automatyczna skrzynia biegów. Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL REKORD, 2100 ccm, diese l: korbowody • 50 zł/szt., 
wał korbowy • 200 zł, przednia pokrywa rozrządu -100 zł, 
pompa paliwa - 30 zł, świece żarowe • 12 zł/szl, skrzynia 
biegów (4), zwykła, stan b. dobry - 300 zł. Kwietno, tel., 
071/795-12-77
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna: kolumna kierownicy -
40 zł, wał napędowy • 70 zł, pompa hamulcowa z serwem -
100 zł, liczniki - 50 zł, szyby tylne - 50 zł/szt., lampy tylne -
25 zł/szt. Kwietno, tel. 071/795-12-77
OPEL REKORD, SENATOR, 1985 r., 2300 ccm, diesel: blok
silnika, lampy, lusterka. Wrocław, tel. 071/373-87-98,
0606/49-34-97
OPEL SENATOR A, 1978/86 r., 3000 ccm, benzyna, 2500 
benz.: szyby, maska, klapa, drzwi, kolumny McPhersona, 
most, wał napęd., skrzynia biegów (automatic), klimatyza
cja, serwo, ukł. kierowniczy, wtryskowy, komputer, aparat, 
błotnik lewy, felgi alum. 14,15*. Bielawa, tel. 0603/07-22-04 
OPEL SENATOR, 1983 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, szyby, drzwi, chłodnica, most, belki, fotele, 
dach, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL SENATOR, 1984 r. : różne części. Wrocław, tel.
328-99-61
OPEL SENATOR, 1986 r., 3000 ccm : drzwi, szyby, kolum
na kierownicy, drążki kierownicze, tarcze, zaciski, amorty
zatory przednie i tylne, lampy przednie i tylne, grill, wiatrak, 
elem. metalowe, sprężyny tylne, obudowa filtra, wały napę
dowe, komputery, liczniki cyfrowe, tapicerka, nowa chłodni
ca, lusterko boczne lewe. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po 
godz. 14,0609/28-33-13 od rana 
O  O PEL  SEN ATO R , REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup  i sprzedaż, w szystk ie  częśc i, wym iana 
siln ików , zn iszczone  sam ochody z  po lską  doku
mentacją, w  sprzedaży piękne sam ochody mar
k i O p e l S en a to r, ta n io . D z ie rżo n ió w , te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020241

OPEL SINTRA, 1998 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34,0602/18-44-65 
OPEL 9INTRA: skórzana kier., poduszka ♦ taśma, sensor, 
napinacze pasów, silniki mechanizmu podnoszenia szyb i

szyberdachu, makieta poduszki kier. Jelcz-Laskowice, tel. 
0606/23-35-56 .
OPEL SINTRA: błotnik lewy, kierunkowskaz prawy, zderzak 
przedni, reflektory, maska siln ika. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
OPEL TIGRA: skrzynia biegów, automatic, prod. japońskiej. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
OPEL T IGR A : fotel kierowcy, listwa wspomagania, kokpit, 
zderzak tylny oraz przełączniki kierownicy. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
OPEL TIGRA : zawieszenie przednie, kompletne, zwrotni
ce, półosie, McPhersony, wahacze, stabilizatory, drzwi lewe, 
kompletne, klapa tylna z szybą, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
OPEL TIGRA: klapa tylna • 150 zł, Opel Corsa 1,1, pompa 
paliwowa • 200 zł, silniczek do wycieraczek (Opel) -100 zł, 
radio Opel Car 200 - 300 zł, radio Grundig 4871 + zmianiar- 
ka CD 10 -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-87 
OPEL TIGRA : zderzaki. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
OPEL TIGRA, 1600 ccm, wtrysk 16V: przepływomierz, nowy, 
z dowodem zakupu. Tułowice, woj. opolskie, tel. 
0501/40-88-78
O PEL YECTRA GL. CD. 1988/01 r . : -kpi. boczne lusterka, 
lewa i prawa strona, reg. ręcznie lub elektr., podgrzewane. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL VECTRA, 1990/95 r., 1600 ccm, 16V i poj. 1800 ccm. 
16 V: silnik, dużo części mechanicznych oraz siedzenia, ta
picerka. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 140 tys. km, 2000 ccm ,: dach, 
drzwi, szyby, zawieszenie, prawy tył nadwozia, cztery słupki 
z progami, silnik, skrzynia (kompletne), komputer, całe wnę
trze. Buszyce, tel. 077/412-83-65,0606/18-61-99 
OPEL VECTRA, 1991 r. sedan: podłoga bagażnika, błotnik 
tylny prawy z nadkolem, klapka wlewu paliwa. Lwówek Ślą
ski. tel. 075/782-31-32.0608/77-04-92 
OPEL VECTRA, 1991/95 r . : tylne lampy, tylna półka. Oła
wa. tel. 0604/85-40-04
OPEL VECTRA, 1991/97 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przed
nie lewe, reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm : silnik 16 NZ, stan b. 
dobry • 800 zł + 400 zł cło, skrzynia biegów (5) F-B - 400 zł, 
komputer Bosch 0261 200 376 • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
OPEL VECTRA, 1993 r . : kolumny McPhersona przednie, 
wahacze, amortyzatory, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, 
przeguby, sprężyny oraz tarcze i zaciski hamulców. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
OPEL VECTRA, 1993 r., 1700 ccm. turbo D : alternator - 
300 zł, rozrusznik - 300 zł, koło zamachowe -100  zł, filtr 
powietrza - 50 zł. Boruszyn, tel. 068/375-22-88 
O PEL VECTRA, 1994 r .: ćwiartka przednia lewa i inne. Lu
bomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL VECTRA B KOMBI. 1994/99 r. : roleta bagażnika, 
prowadnice, relingi dachowe. Wrocław, tel. 0603/30-61 -42' 
OPEL VECTRA, 1996 r. : oryg. hak holowniczy, - 250 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-07-33 
OPEL VECTRAB, 1997 r., 1800 ccm. 16V: kolumny McPher
sona, drzwi, silnik, osprzęt i inne. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
OPEL VECTRA, 1997 r .: zderzaki oraz kierunkowskazy. Ra
dwanice, tel. 0602/88-49-71
OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V, diesel, ECO TEC: 
głowica. Lubin, tel. 0601/56-40-73 
OPEL VECTRA, 1998 r., 1600 ccm : różne części. Krobia, 
tel. 0603/99-70-55
OPEL VECTRA B, 1998 r. : halogeny lewy. Wrocław, tel. 
343-13-78
OPEL VECTRA, 1999 r. : zwrotnice, hydrauliczny, tarcze 
hamulców, sprężyny, zaciski hamulców oraz ukł. kierowni
czy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA A : przełączniki świateł, zegary, poduszka 
pow. kierowcy, sensor, napinacze pasów, osprzęt silnika, 
przeguby, ukł. wydechowy i inne. Jelcz-Laskowice, teł. 
071/318-67-18
O PEL VECTRA : skrzynia biegów, automatic, prod. japoń
skiej. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL VECTRA B : zderzak tylny, lampy tylne. Oława, tel. 
0605/11-26-35
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów (5), błotnik przedni lewy, 
drzwi przednie prawe, lampy tylne, reflektory przednie, ha
logeny przednie, rozrusznik, alternator, pompa wspomaga
nia i inne. Polanica Zdrój, tel. 074/869-07-41,0608/18-83-59 
OPEL VECTRA B KOM BI: roleta bagażnika, prowadnice, 
relingi dachowe. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
O PEL  VECTR A  A : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA B : klapa tylna, katalizator, chłodnica wody i 
klimatyzacji, maska, zderzak, komputer, poduszka pow., 
zbiornik paliwa, grill. Wrocław, tei. 0601/72-56-81 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V : napinacz paska - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
O PE L  V E C TR A  B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 
364-43-24
OPELVECTRA A : tył karoserii. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
OPEL VECTRA SEDAN : prawy bok, dach z kolumnami 
McPhersona. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16, 
0605/92-83-14
OPEL VECTRA, 1600 ccm, wtrysk 16V : przepływomierz, 
nowy, z dowodem zakupu. Tułowice, woj. opolskie, tel. 
0501/40-88-78
OPEL ZAFIRA, 1998 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34,0602/18-44-65 
OPEL ZAFIRA, DTI, 16V : przepływomierz powietrza, re
flektory (urwane uchwyty). Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 
0600/37-00-06
OPEL ASTRA II, KADETT, d ie se l: wzmocnienie czołowe. 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
p  O P E L  ASTRA , VECTRA , CO RSA , OM EGA, KA- 

DETT, C A U B R A , PO LONEZ CARO , ATU, TRUCK, 
P EU G EO T  205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
B O XER , roczn ik i 1980-2000: lampy, reflektory, 
k ie runkow skazy, halogeny, atrapy, zderzak i, 
chłodnice, blacharka itp. REG-PLAST, Wrocław, 
u l. S trz e g o m sk a  2/4, te l. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81008711

O  O P E L  KADETT E, C O R SA  A , B  A STR A  I, II, Y EC 
TR A  A , B  OM EGA A, B, C A L IB R A : zaw ieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lampy przed-
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Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 551 
tel. (071) 372-61-32, kom. 0501 18 20 77 \
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ul. Paczkowska 26 
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ul. Kośc iuszk i 181 
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nie i tylne, błotn ik i, k lapy ty lnet  m aski, drzwi, 
chłodnice, wentylatory, plastiki karoseryjne i inne 
c z ę ś c i.  J e le n ia  G ó ra , te l. 075/641-94-40, 
0605/23-78-50 84012871

PEUGEOT, 1900 ccm, diese l: stacyjka, kołyska pod silnik, 
częśc i blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 
0501/18-20-77
PEUGEOT 106,1993 r., 1400 ccm, d ie se l: zderzak tylny, 
stacyjka. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
PEUGEOT 106,1995 r .: głowica silnika (1500 ccm, diesel), 
blok, tłoki, korbowody, sprzęgło, rozrusznik, wahacze, tylna, 
prawa ćwiartka 5D, ukł. kierowniczy, .plastiki’ , zbiornik pali
wa, pompy. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
PEUGEOT 106, 1996 r . : zderzak,, błotnik, wzmocnienie 
przednie. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 106,1997 r . : zawieszenie tylne, -100 zł. „  tel. 
0600/83-80-92
PEUGEOT 106, 1400 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodni
ce, lusterka, reflektory, klapa, halogeny, kierunkowskazy. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 106: klapa tylna z szybą, kompletna. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 106,205,309,306: silnik, skrzynia biegów, ele
menty zawieszenia i inne części zamienne. Wrocław, tel. 
0605/03-24-14
PEUGEOT 106, 309 : części z powypadkowego, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-61-09
PEUGEOT 205,1985 *, 1800 ccm, d ie se l: silnik (uszko
dzony wałek rozrządu), skrzynia biegów (5), drzwi z szyba
mi, klapa tylna, rozrusznik, serwo, alternator, lampy przed
nie i tylne, ukł. kierowniczy, silniczek wycieraczek. Bolesła
wiec, tel. 075/735-18-93
PEUGEOT 205,1986 r .: dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37r13
PEU G EO T  205, 1986 r. : częśc i. Przemków, tel. 
076/831-90-77,0604/66-04-86 
PEUGEOT 205,1990 r., 1400 ccm 1600 ccm: silnik oclony, 
skrzynia biegów, McPhersony, drzwi, lampy i inne. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
PEUGEOT 205,1990 r., benzyna: silnik 1400 i, maska, drzwi, 
klapa, alternator, rozrusznik, bak, lusterka, szyberdach. Wro
cław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
PEUGEOT 205,1990/92 r . : silnik 1.4 i 1.5 E (uszkodzony), 
stan dobry, udokumentowane pochodzenie, skrzynia biegów 
do 1.4, aparat zapłonu. Platerówka, tel. 075/722-11-91 
PEUGEOT 205,1993 r., 80 tys. km, 1124 ccm : kompletny 
silnik wraz ze skrzynią biegów i układem wydechowym, -
1.000 zł. Żary, tel. 0606/75-72-47 
PEUGEOT 205 : klapa tylna z szybą. Ostrów Wlkp., tel. 
0608/12-81-83
PEU G EO T  205 D : siln ik, b lacharka. Poznań, tel. 
0501/98-43-68
PEUGEOT 205 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
chłodnica, reflektory, obudowa z wentylatorami. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65

A U T O N A PR A W A  LES M A R  OP000144

S E R W I S
C I T R O E N ,  P E U G E O T ,  R E N A U L T  

A U D I ,  V O L K S W A G E N  
C zęśc i d o  a u t fra n c u s k ic h

tel. 343-80-83 w. 279 
0-605 339 393

50-950 W ROCŁAW  
u l.Krakow ska 93/105 
Teren P ie c  Bud-u

PEUGEOT 205: wałek rozrządu, tablica licznikowa, stacyj
ka i zamki drzwi, przegub kierowniczy, lampy tylne, vacum 
pompa, lampa cofania i przeciwmgielne, przełączniki świa
teł i wycieraczek, serwo, pompa hamulcowa, regulatory świa
teł, siłowniki tylnej klapy, zaciski, czujniki, silniczek wyciera
czek, silniczek wentylatora, tablica bezpieczników, gażnik, 
zawiasy klapy silnika, przekaźnik świec żarowych i inne. Wro
cław, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 205: maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflekto
ry, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205, 1600 ccm, G T i: zwrotnice, piasty, tarcze 
ham., klocki (nowe), belka pod siln ik. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
PEUGEOT 205, 309: lampy, zderzaki, wzmocnienie czoło
we, wentylator, elementy zawieszeń, chłodnica, drzwi, błot
niki, lusterka, pokrywy itp. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
PEUGEOT 205,405,605: elem. zawieszenia,'Silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206,1997/01 r . : lusterko lewe kpi., czarne, el. 
regulowane i podgrzewane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 206,1998 r., 1600 ccm : drzwi prawe kpi., bez 
zaprawek, - 650 zł. Ozimek, tel. 077/465-35-49 
PEUGEOT 206,1998/01 r . : ćwiartka przednia lewa, prawa, 
sanki pod silnik, skrzynia biegów, silnik, szyba boczna, drzwi, 
zawieszenie tylne, koła. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82
PEUG EOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEU G EO T  206 : elementy blacharki. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 206 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, halogeny, reflaktory, świa
tła tylne, klapa, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, zwrotni
ce, McPhersony, chłodnice, obudowa z wentylatorem. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: zawieszenie przednie, kompletne, wózek, 
wahacze, McPhersony, zwrotnice, stabilizator, listwa kierow
nicza, oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
PEUGEOT 206: lampa tylna lewa, oraz do modelu 306 lam
pa tylna lewa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 
wewn.187
PEUGEOT 304: silnik, stan b. dobry, skrzynia biegów (5), •
1.200 zł. Paczków, tel. 0609/16-60-86
PEUGEOT 305,1983 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów
(5), zawieszenia, kolumna kierownicy ze wspomaganiem,
wał, tłoki, serwo, szyby, drzwi, chłodnica, zbiornik paliwa,
pompa i inne części, kompletna dokumentacja. Jawor, tel.
0606/93-59-22
PEUGEOT 305 f gażnik, piasty, lusterka, reflektory, klamki, 
stacyjka, zamki drzwi, przełączniki świateł i wycieraczek, 
elektrowentylator, czujniki, tulejki, wahacze, obudowa chłod
nicy, tablica licznikowa i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 305: klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz- 

; ka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT 306, 1996 r . : zderzaki, błotnik. Marcinkowice, 
tel. 071/311-76-55

PEUGEOT 306, 1998 -r.; klapa tylna z szybą kompletną, 
lampy tylne. Przyłęk, tel. 074/817-00-93.-0600/37-00-06 
PEUGEOT 306, 1999 r. : kolumny McPhersoria przednie, 
wahacze przednie, łączniki stabilizatora oraz zwrotnica lewa. 
Wrocław, tel. 0603/55-31-83
PEU G EO T  306 : elementy blacharki. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 306 KOM BI: drzwi kompletne, klapy tylne, o$ 
tylna, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, li
stwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, teł. 071/398-33-51, 
314-38-54
PEUGEOT 306: wzmocnienie czołowe, górne. Wrocław, tel. 
0601/88-23-06
PEUGEOT 306 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice, wahacze, 
McPhersony, reflektory, halogeny, klapa, chłodnica, obudo
wa z wentylatorami, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEU G EO T  306, 309 : siln ik i inne. W ilkowice, tel. 
065/534-13-39
PEUGEOT 306,406,1900 ccm 2300 D: silnik z rozruszni
kiem, alternatorem i filtrem. Szczecinek, tel. 094/372-40-40 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary. tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/91 r. 1.9 D, 1.4,1.6,1.1 E: drzwi, ele
menty zawieszeń, błotniki, lampy, skrzynie biegów, plastiki, 
koła, elementy silnika i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 309, 1989 r., 1900 ccm, d ie se l: różne części. 
Siechnice, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309 GTI, 1989 r . : drzwi, błotniki przednie, świa
tła, maska, klapa, ścianka tylna, zawieszenie tylne, rozrusz
nik, felgi aluminiowe z oponami. Wrocław, tel. 071/321-00-67 
PEUG EOT 309, 1992 r. : długa półoś. Bielawa, tel. 
074/833-14-35
PEUGEOT 309 : podszybie. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
PEUGEOT 309: wałek rozrządu, vacum pompa, tablica licz
nikowa, reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi i 
tylnej klapy, zderzak tylny, atrapa przednia i tylna, przełącz
niki świateł i wycieraczek, zaciski hamulcowe, piasty, czujni
ki, silniczek wycieraczek. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 309,104,1992 r., 1000 ccm 1400,1600 ccm: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, dach, 
drzwi, błotniki, zderzaki, szyby, osprzęt silnika i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
PEUGEOT 405,1988/90 r . : lewa lampa z  listwą, -170 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-13 
od rana
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna : szyberdach, 
filtr powietrza, pompa paliwa, lusterka, szyby, układ jezdny i 
kierowniczy, komputer, lampy, błotniki i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990 r . : drzwi uzbrojone; - 300 zł. 
Skokowa, tel. 071/312-65-25
PEUGEOT 405,1990/94 r.: lusterko prawe kpi., czarne, ręcz
nie regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r . : amortyzatory przednie, 
sprężyny, przekł. kierownicy, drzwi tylne prawe, zawiesze
nie tylne, klapa tylna, lampa tylna prawa, ćwiartki, siedzenia 
tylne i przednie. Wrocław, tel. 0503/85-38-55 
PEUGEOT 405, 1994 r., 1900 ccm, E : wszystkie części. 
Chojnów, tel. 076/818-70-01,819-17-56 
PEUGEOT 405,1900 ccm, diese l: silnik, skrzynia biegów i 
inne części. Gaworzyce, tel. 076/831-62-71,0603/24-12-87 
PEUGEOT 405,1600 ccm, benzyna : silnik po remoncie. 
Lwówek Śląski, lei. 075/784-41-32 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotni
ce, McPhersony, klapa, chłodnice, reflektory, lusterka. Siech
nice. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 405 : zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa 
tylna (kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 D : pompa wtryskowa, wtryski, wałek roz
rządu, silnik, serwo, pompa hamulcowa, vacum pompa, pom
pa wspomagania, stacyjka, klamki, zamki drzwi, podnośnik 
szyb, tablica licznikowa, przełączniki świateł i wycieraczek, 
konsola, dmuchawa, wentylator, nagrzewnica. Wrocław, tel. 
343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 405: wałek rozrządu, komputer, tablica liczniko
wa, dmuchawa, moduł zapłonowy, cewka, aparat zapłono
wy, przełączniki świateł i wycieraczek, konsola, nagrzewni
ca, podnośniki szyb, serwo, pompa hamulcowa, stacyjka, 
zamki drzwi, klamki, alternator, pompka pal. Wrocław, tel. 
343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 405: wtryski, cięgna biegów, wycieraczki, czuj
niki, poduszka silnika i skrzyni oraz inne. Wrocław, tel.
343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405, benzyna : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
PEUGEOT 405,406,1800 ccm, wtrysk: lampy, drzwi, licz
niki, błotniki, dach, tapicerka, zawieszenia, komputery, ABS, 
plastiki, inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
PEUGEOT 405, 605 : zderzaki tylne, drzwi, szyby, zawie
szenie, skrzynia, koła, plastiki. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0601/88-14-62
O  PEUGEOT 405, PAR TN ER : regeneracja tylnej osi, 

wym iana czopów, łożysk, częśc i nowe • oryginal
ne, szybko , fachow o, tan io . Choc ianów , te l. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84012881

PEUGEOT 406,1998 r . : ćwiartka tylna lewa, nadkole, pas 
tylny (do sedana). Krotoszyn, tel. 062/722-14-45 
PEU G EO T 406 : elementy b lacharki. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 406 : nowy plastik za kierownicą, osłona prze
łączników (czarna) - 70 zł. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po 
godz. 14,0609/28-33-13 od rana 
PEUGEOT 406 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, halogeny, reflektory, światta tylne, 
belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodni
ce, klapa, obudowa z wentylatorami, ścianka tylna, lusterka, 
półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406 : zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406,2100 ccm, turbo D : skrzynia biegów • 500 
zł. Wrocław, tel. 0602/66-99-48 
PEUGEOT 505,1982 r .: drzwi z szybami, maska tylna, szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : wiele części, zawiesze
nie, komputery. Jelenia Góra, tel. 0604/48-29-80 
PEUGEOT 605,1990 r.. 3000 ccm: części zawieszenia, kom
putery i inne. Lwówek Śląski, tel. 0606/82-21-29 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : różne części z doku
mentacją. Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 605: tapicerka skórzana z  elektryką i podgrze
waniem! Błotnica, tel. 077/463-11-44 
PEU G EO T  605 : elementy b lacharki. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 605, 2100 ccm, turbo D : silnik na części. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 077/483-11-72,0602/15-87-96 
PEUGEOT 605 5 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, McPher
sony, reflektory, ścianka tylna, klapa, błotniki tylne, lusterka, 
listwa pod reflektory. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65

PEUGEOT 605, 3000 ccm : głowica z osprzętem, wzmoc
nienie przednie, lampy, maska, błotniki i inne. Strzelin, tel. 
0604/23-81-68
PEUGEOT 605, 2100 ccm, turbo D ,: zawieszenia, osprzęt 
silnika, lampy, szyby, części blacharskie. Wiązów, tel. 
0604/23-81-68,0600/32-69-05 
PEUGEOT 605: błotnik przedni lewy, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0600/16-82-28
PEUGEOT 605: ścianka przednia, komputer, podnośnik szyb 
i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEU G EO T  806 : elementy blacharki. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 806 VAN : fotel wczepiany, wykładzina podłogo
wa, tapicerki drzwi. Leszno, tel. 065/533-83-08 
PEUGEOT 806 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z  wentylatorami, 
klapa, belka pod silnik, pod chłodnice, reflektory, lusterka, 
przekładnia kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów, tłoki, wał korbowy, turbo, mechanizm zmiany bie
gów, inne. Dzierżoniów, tel. 074/832-31-86 do 16, 
0603/70-78-40
PEUGEOT BOXER, 1995 r . , : kpi. boczne lusterka, lewa i 
prawa strona, reg. ręcznie lub elektr., podgrzewane. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
PEUGEOT BOXER, 1998 r . : półoś prawa (stan b. dobry), 
kolumny McPhersona przednie, wahacze, amortyzatory tyl
ne oraz poduszki górne na kolumny McPhersona. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, reflek
tory, kierunkowskazy, belka pod silnik, wahacze, chłodnice. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT B O X ER : lusterka boczne lewe i prawe kpi., re
guł. ręcznie, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT BOXER wysoki: drzwi prawe przesuwane. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT EXPER T : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylato
rami, reflektory, belka pod silnik, pod chłodnice, lusterka. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT J 5 ,1992 r., 2500 ccm, d iesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J 5 ,2500 ccm, turbo D : silnik, kompletna doku
mentacja, - 3.300 zl (możl. wyst. fakL VAT). Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-02-22
PEUGEOT J5 wysoki: drzwi tylne lewe. Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT J5, J 9 ,1989 r . : silnik 2.5 diesel i 2.0 benzyna, - 
900 zł. Opole, tel. 0602/13-84-47 
PEUGEOT PARTNER, 2500 ccm, diese l: silnik, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/761 -80-84 
PEUGEOT PARTNER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa 
z wentylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, kla
pa, lusterka, słupek drzwiowy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
POLONEZ, 1987 r. : karoseria na kołach. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm : silnik, po szlifach nowe pa
newki, pierścienie, możliwość sprawdzenia ♦ montaż - 700 
zł, silnik 1600 ccm - stan b. dobry • 800 zł. Paczków, tel. 
0609/16-60-86
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POLONEZ, 1989 r . : skrzynia biegów (5), most, chłodnica, 
maska silnika, klapa tylna. Opole, tel. 077/465-25-30 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : maska przednia, 
błotniki, reflektory, most tylny, resory, kanapa, zderzak, ze
gary i inne. Wrocław, tel. 0605/96-0945 
POLONEZ, 1989 r . : nadwozie do lakierowania, stan b. do
bry, -1.000 zł. Głogów, tel. 0601/73-12-20 
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, mo
duł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gażnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 
165x13. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1998 r.: drzwi tylne, skrzynia biegów (5), prżekł. 
kierownicy, most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne 
części z  demontażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ PLUS, 1998 r., 43 tys. km. 1600 ccm, G S i,: sil
nik kpi., stan idealny (dokumentacja), głowica GSI, tylny most, 
skrzynia biegów, chłodnica, drzwi, maska, błotnik, kompu
ter, katalizator, deska rozdz., nadwozie po wypadku (doku
mentacja), fotele, wspomaganie. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ : most tylny - 200 zł. Bartoszówek, gm. Strze
gom, tel. 074/855-36-91
POLONEZ : chłodnica ♦ wentylator, • 130 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/30-24-81
POLONEZ: silnik, po remoncie - 850 zł, skrzynia biegów (5)
- 400 zl, most napędowy - 300 zł (w tym montaż, gwaran
cja). Domasław, tel. 071/311-98-33
PO LONEZ: mosty, skrzynia biegów, części silnika, karose
rii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
POLONEZ : deska rozdz. (starszy typ, nowa), - 40 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-53-60 
POLONEZ : resory, po regeneracji,'wzmocnione dodatko
wym piórem, 2 szt, - 80. zł. Legnica, tel. 076/852-55-13, 
076/862-05-83
PO LONEZ: skrzynia biegów (5) - 200 zł, alternator - 80 zl. 
szyba przednia - 50 zł, szyba tylna - 35 zł, maska - 35 zł, 
siedzenia kompl. -100 zł. deska rozdzielcza - 50 zł, stacyjka
- 40 zł, silnik bez dokumentacji -150 zł, rozrusznik - 80 zł. 
Mściwojów, tel. 076/872-85-62
POLONEZ, Rover: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
PO LONEZ: silnik, skrzynia biegów (4) \ (5), blacharka oraz 
inne części z demontażu, most tylny, zawieszenia. Paczków, 
tel. 0606/15-33-85
POLONEZ, 1500 ccm : silnik - 200 zł, skrzynia biegów - 50 
zł, inst. gazowa - 500 zł, klapa tylna i przednia • 50 zł/szl, 
drzwi (x4) - 60 zł/szt. Przesławice, gm. Trzebnica, teł. 
0604/34-99-79
POLONEZ: nadkola, pas dolny i górny, podszybia, • 280 zł. 
Rzeszotary, gm. Miłkowice, tel. 076/857-04-69 
POLONEZ: skrzynia biegów (5) - 200 zł, (4) - 80 zł. silnik po 
remoncie, 30.000 km - 550 zł, klapa Caro - 70 zł, koła, s 
zyby, drzwi, zawieszenia i nadwozie, dokumentacja, stan 
dobry • 300 zł oraz inne z  demontażu. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
PO LONEZ: szyba przednia, szyba tylna, maska, klapa tyl
na, drzwi prawe przednie, drzwi lewe tylne, komplet szyb, 
skrzynia biegów (5) - 250 zł i inne części. Twardogóra, woj. 
wrocławskie, tel. 0600/42-70-08 
POLONEZ nowe: wahacz ♦ sworzeń, tarcza sprzęgła, kon
densator, aparat zapłonowy + przerywacz, używane: gaż
nik, cewka, zacisk hamulca tylnego. Wałbrzych, tel. 
0503/97-08-45,074/843-98-06
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PO LONEZ: drzwi. 4 sztuki - 300 zł. Wrocław, tel. 349-23-48 
POLONEZ: atrapka Z halogenami, błotnik lewy przedni, lam
py tylne i przednie do starego typu, wzmocnienie przednie 
(kpi.). Wrocław, tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
PO LONEZ: chłodnica • 60 zł, rozruszniki alternator - po 50 
zł; serwo - 30 zł, różne części. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
PO LONEZ: nowe części - alternator, rozrusznik, aparat za
płonowy. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
PO LO N EZ  : skrzynia biegów (4). Wschowa, tel. 
065/540-52-15,065/540-67-88 
POLONEZ : silnik • 150 zł, skrzynia biegów (4) -100  zł, 
rozrusznik, alternator, chłodnica, tylny most (okrągły), reso
ry, wał napędowy, amortyzatory, sprężyny, szyby, drzwi i inne 
części z rozbiórki. Budziszów Mały, tel. 076/857-46-30 
POLONEZ : szyby • 50 zł, nagrzewnica, wał pędny, tarcza 
sprzęgła, gażnik, stacyjka - 40 zł/szt., tarcze hamulcowe - 
10 zł/szt., zaciski - 25 zł/szt., plastiki, skrzynia biegów (4), 
chłodnica • 70 zł/szt., przełączniki, przekaźniki, konsola na 
skrzynce, inne. Wrocław, tel. 0502/96-98-96 
POLONEZ : chłodnica, maska, most, licznik, fotele i kana
pa, szyby, drzwi, koła z oponami, zaciski ham., serwo, pom
pa hamulcowa, moduł, rozrusznik, gaźnik, alternator, zde
rzaki, światła i inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ ATU PLUS : drzwi, maska, lampy, zderzaki, tyl
ny most, skrzynia biegów szyba przednia i inne. Pisarzow- 
ce. tel. 0604/31-96-65
POLONEZ CARO. 1988 r.. 23 tys. km. 1400 ccm, RO VER : 
skrzynia biegów kpi. z dokumentacją, most tylny, felgi alu
miniowe z oponami (5 szt.), rozrusznik, nowe i używane, 
alternator, zawieszenie przednie, ukł. wydechowy kpi., silnik 
wycieraczek, komputer, wtryski, pompa, zbiornik paliwa, wiąz
ka irist. elektr. Lubin, tel. 0603/55-12-37 
POLONEZ CARO, 1988 r . : chłodnica, alternator, rozrusz
nik, gaźnik z wtryskiem, cewka zapłonowa na 4 wyjścia. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-45-34 po godz. 18 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5), alternator, rozrusznik, drzwi tylne kompletne, koła, 
szyba przednia, most i inne częśc i. W ińsko, tel. 
071/389-82-05,0502/44-18-90 
POLONEZ CARO, 1992 r . : most tylny kompl. • 200 zł, rura 
główna + 2 tłumiki środkowe • 50 zł, lampa tylna prawa • 40 
zł, aparat zapłonowy (1600 ccm), nowy - 80 zł, fotele tylne, 
dzielone - 50 zł, lampy przednie (bez kloszy), 2 szt. - 80 
zł/szt., akumulator • 70 zł, stacyjka -, • 30 zł. Zawonia k: 
Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78
O  PO LONEZ CARO , 1992/99 r . : drzwi, m aski, kla

py, drabinka z  atrapą, błotniki, lampy, różne czę
ś c i s iln ika z  1999 r., głow ice, alternator, rozrusz
nik, wspomaganie, szyby, u szcze lk i szyb, zawie
szen ia , kon so la , lic zn ik , pó łka, różne  listwy, 
skrzynia biegów, chłodnice, zderzaki, inne. Nowa 
Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 84013701 

POLONEZ CARO. 1993 r . : klapa tylna - 80 zł, światła tylne
- 60 zł. zderzak tylny - 60 zł. Legnica, tel. 076/854-07-52 
POLONEZ CARO, 1993 r . : silnik, stan dobry - 700 zł, silnik 
po remoncie, bez przebiegu -'1.300 zł, skrzynia biegów/5/- 
350 zł, most tylny kpi. - 300 zł, przekł. kierownicy -100 zł. 
wał pędny • 100 zł, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, 
tel. 0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm : silnik, z 
kpi. dokumentacją, - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/75-38-22 
POLONEZ CARO, 1994 r . : lampy przednie, błotniki, klapa 
tylna kompletna, zderzak tylny, kierownica. Kalisz, tel. 
0605/78-08-62
POLONEZ CARO, 1994 r . : alternator, rozrusznik, głowica, 
koło kierownicze, moduł, cewka, elektr. aparat zapłonu. Mar
ciszów, tel. 075/741-01-73,0607/50-90-45 
POLONEZ CARO. 1994 r . : karoseria - 500 zł. silnik 1600 - 
560 zł, skrzynia biegów (5) - 280 zł, szyba przednia • 60 zł, 
most tylny • 130 zł, drzwi • 90 zł/szt., instalacja gazowa • 
300 zł, fotele kubełkowe nowe - 350 zł/kpl„ serwo - 40 zł, 
pompa hamulcowa - 40 zł i inne. Wrocław, tel. 071/316-52-94, 
0501/55-88-74
POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm. 16V: silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z  dokumenta
cją, most i inne.' Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r .: koła, 2 sztuki. 185,70x13, d124, 
bieżnik 5 mm, -140 zł. Brzeg, tel. 077/411-46-70 
POLONEZ CARO, 1995 r . : konsola bez liczników i wyłącz
ników - 70 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARO, 1996 r . : tapicerka kpi. (fioletowa), fotele 
kubełkowe twarde, - 200 zł. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, Rover: części uży
wane. Wrocław, tel. 0601/44-33-17 
POLONEZ CARO, 1996 r . : tylna część karoserii. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, 
maska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłod
nica, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak. resory, 
zbiornik, pampa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni 
biegów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
POLONEZ CARO, 1998 r . : aplikacja tylna- odblask, bębny 
hamulcowe Lucas, amortyzatory, wahacze dolne. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95
POLONEZ CARO. 1998 r.. 43 tys. km, 1600 ccm : drzwi 
tylne i przednie, silnik z dokumentacją, maska, błotnik, wspo
maganie, tylny most. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ CARO, 1600 ccm : silnik (udokumentowany), •
1.000 z ł . ., tel. 0601/17-09-56
POLONEZ CARO, 1500 ccm oraz 1600 ccm: szyby, instala
cja gazowa z dokumentacją, 5-letnia - 600 zł, felgi, kierowni
ca, nagrzewnica, most tylny, siedzenia, skrzynia biegów (5), 
zderzak tylny i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
POLONEZ C A R O : wał korbowy • 120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne
- 20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i 
inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15- 8̂0̂
POLONEZ C A R O : lusterko lewe (nowe). Skokowa, woj. wro
cławskie, tel. 0503/02-21-05
POLONEZ C A R O : zderzak tylny i przedni, zderzak przedni 
Caro Plus. Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
POLONEZ CARO, 1500 ccm, benzyna: silnik kompletny po 
remoncie, nowe tłoki, korbowody, głowica, zawory, pompy, 
rozrząd. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ CARO, 1400 ccm : głowica, tłoki, tuleje, wtryski, 
skrzynia (5), chłodnica, instalacja, przepustnica kpi, katali
zator. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
POLONEZ CARO : szeroki, tylny most, -150 źł. Wrocław, 
tel. 0603/87-93-81
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO G L I: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, ma
ska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, 
progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wał, wtryski, przepustnica, alternator, 
komputer, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, 
wydech, skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzę

gło, zestaw wycieraczek, zawieszenie przednie, przekładnia 
silnik. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS.: stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspoma
ganie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, 
półka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, ser
wo, zaciski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nad
wozie uszkodzone. Wrocław, tel. 060.1/80-99-18 
POLONEZ C A R O : most szeroki, skrzynia biegów (5),-półoś 
długa, tłoki 1.51 szlif, tłoki 1.6 ił szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fote
le, wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ C A R O : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, ser
wo, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, 
cewki zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełko
we fotele. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO : półoś (nowa) do mostu szerokiego, • 
300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/87-93-81 
POLONEZ CAR 0  1500,1600 ccm: drzwi, maski, klapy, błot
niki, chłodnice, zawieszenia, mosty tylne, skrzynie biegów, 
rozruszniki, fotele, felgi stalowe i aluminiowe, silnik z doku
mentacją i inne. Wrocław, tel. 0603/13-93-13,0602/21-31-94 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r .: zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, ATU, 1995 r.: głowica, zawory, tłoki, kor
bowody, klawiatura kpi., zbiornik paliwa, amortyzatory, wa
hacze , części do skrzyni, mostek, diody prostownicze, 
szklanki popychaczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ PLUS GLI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm: osprzęt 
silnika kompl., sprzęgło kompl., alternator, rozrusznik, ko
lektory ssące, wydechowy, sonda, mono-wtrysk, aparat 
Bosch, podzespoły silnika bez bloku kompl., tanio. Wrocław, 
tel. 0501/81-49-87,0501/23-01-19 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1900 ccm, d iesel: głowica kpi., 
pompa wtryskowa, alternator, pompa wody, sprzęgło i inne. 
Brzeg, tel. 0602/84-28-65
POLONEZ TRUCK, 1998 r. : wał, resory. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
POLONEZ T R U C K : plastikowa obudowa do skrzynia ład., 
nowa, kpi, -150 zł. Nysa. tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK: skrzynia biegów (5), zawieszenie przed
nie, kolumna kierownicy, błotniki, fotele, resory, deska roz
dzielcza, dolne osłony plastikowe skrzyni ładunkowej 2 m. 
Wrocław, tel. 783-67-57
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, d iesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, drzwi prawe, lusterka, burty długie, nadbu
dówka, resory, przekaźnik świec żarowych, docisk sprzęgła, 
alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, owiewki drzwio
we. lotka na maskę, skrzynia biegów, instalacja elektryczna. 
Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ TRUCK : koło zapasowe (felga z nową oponą), 
175 x 65 x R14 -150 zł. Wrocław, tel. 071/780-90-46 
POLONEZ TRUCK 1500, 1600 ccm: drzwi, maski, klapy, 
błotniki, chłodnice, zawieszenia, mosty tylne, skrzynie bie
gów, rozruszniki, fotele, felgi stalowe i aluminiowe, silnik z 
dokumentacją i inne. Wrocław, tel. 0603/13-93-13, 
0602/21-31-94
POLONEZ TRUCK PLUS. 2000 r . : nadwozie, bez wypad
ku, stan idealny. Nysa, tel. 077/435-86-65 
PONTlAC FIERO : różne części z demontażu. Gorzów, tel. 
0604/96-46-48
PONTlAC TRANS SPORT, 1990/96 r . : lampy, lusterka, ta
picerka, siedzenia, drzwi kpi., klapa bagażnika, podłuźnice, 
zawieszenie, szyby, wydech, zderzaki, plastiki i inne. Świd
nica. tel. 074/853-14-46.0601/58-06-94 
PONTlAC TRANS SPORT. 1992 r . : zawieszenia, drzwi i 
inne. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
PONTlAC TRANS SPORT, 1994 r.. 3800 ccm : drzwi lewe. 
klapa tylna, zderzaki tylne, lampy, hak, belka, zawieszenie, 
silnik z  dokumentacją, fotele, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
inne. Wrocław, tel. 0603/13-93-13 
PONTlAC TRANS SPORT. 1995 r.. 110 tys. km. 3800 ccm. 
V 6 : silnik, skrzynia biegów, gwarancja, - 3.900 zł. Nysa, tel. 
077/433-33-74,0606/88-79-90 
PONTlAC TRANS SPORT : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
PO RSCHE: spoiler przedni. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
PORSCHE 924,1986 r., 2000 ccm, E l : silnik, stan b. dobry, 
gwarancja • 1.300 zł + 300 zł cło, skrzynia biegów (5), inne 
części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
PORSCHE 928,1992 r . : znaczek na klapę, osprzęt silnika 
(alternator, pompa wody, oleju i klimatyzacji oraz inne). Lu
bań. tel. 0608/23-97-24
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PRAGA : kpi. wciągarka, obrotnica, przycczepa 2-kołowa 
do przewozu drewna dłużycowego oraz silnik ze skrzynią 
biegów i inne, - 5.000 zł. Namysłów, tel. 0603/97-80-11 
PRZYCZEPA HL ład. 8 t: nadwozie, - 1.200 zł. Lubań, tel. 
075/722-19-03
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, D-80: osie (nowe), piasty 
kół. Wrocław, tel. 0502/30-00-07 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-47 : nadstawka. 2 szt. -100 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/317-57-30 po godz. 16 
RENAULT, 1998 r. ciągnik siodłowy: hydraulika kompletna, 
możliwość montażu, • 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-76-94,0608/94-44-83 
RENAULT ciągnik siodłowy: siodła wysokie i niskie, z pod
stawami, kompletne, cena • 600 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/734-63-09,0602/19-60-84 
RENAULT B U S : różne części. Legnica, tel. 076/850-62-52 
RENAULT FUEGO. automatic,: tarcze hamulcowe, tylna oś 
kompletna, drzwi. Świdnica-, tel. 0502/87-99-41 . 
RENAULT SCENIC: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT 11,1990 r., 1400 ccm : silnik, gwarancja -1.000 
zł, skrzynia biegów (4) i (5), rozrusznik, alternator. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20,
RENAULT 11, benzyna, d iese l: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi,, szyby, elementy wnętrza i 
inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 11,1700 ccm, benzyna : skrzynia biegów, - 450 
zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 18 SEDAN. KOMBI. 1982 r.. 180 tys. km. 2068 
ccm, diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
RENAULT 18 oraz Trafie: silnik 2100 ccm D, stan dobry, 
dokumentacja, możliwość sprawdzenia, skrzynia biegów (5), 
lampy, szyby sedan i kombi, McPhersony, zegary, serwo, 
drzwi, polska dokumentacja (Renault 18) i inne. Lubiąż, tel. 
071/389-71-43
RENAULT 19,1989-95 r . : zderzak tylny - 80 zł, obudowa 
lusterka - 60 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT 19,1990 r.. 1200ccm 1400,1700 ccm: silnik oclo
ny, skrzynia biegów, elementy blacharskie i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm : silnik, stan b. dobry, skrzy
nia biegów (5), drzwi, zawieszenia, wnętrze, inne. Wrocław, 
tel. 071/315-10-19
RENAULT 19,1990 r . : ćwiartki tylne, drzwi, reflektory, zde
rzak, licznik, tapicerka, szyby, klapa bagażnika, maska, fo
tele, konsola, zwrtonice, McPhersony, klamki, zamki, chłod
nica, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 354-36-81, 
0604/36-89-38
RENAULT 19, 1991 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/88-14-62
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RENAULT 19,1991 r .: szyba boczna lewa (wersja 2-drzwio- 
wa). Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
RENAULT 19, 1991 r., 1800 ccm, 16V, 3-drzwiowy: różne 
drobne części mechaniczne, zawieszenie, tapicerka, blachar
ka, elektryka oraz lampy przednie. Wrocław, tel. 
071/781-37-35 po godz. 17
RENAULT 19.1991 r.. 1800 ccm, 16V : klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r . : części z rozbiórki, nadwozie oclone. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
RENAULT 19 HB, 1991 r .: drzwi, oś tylna, pompa wspoma
gania, listwa, pokrywa bagażnika, nadkole, półosie, włącz
nik świateł, nagrzewnica, błotniki tylne i przednie, kierowni
ca sportowa, szyby, sanki pod silnik, koła. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 r  
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Siechnice, 
tel. 071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, 3-drzwiowy: wszyst
kie elementy elektryczne, szyby, reflektory przednie, elemen
ty blacharki, zawieszenie, tapicerka + kpi. polska dokumen
tacja. Wrocław, tel. 781-37-35 po godz. 17 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900: silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary. tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19.1992 r . : konsola, instalacja, licznik, plastiki i 
inne. Źłotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
RENAULT 19: spoilery na progi + tylna lotka (cena na gieł
dzie 260 zł), -160 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-08 
po godz. 17
RENAULT 19,1400 ccm, benzyna, EN ERG Y: silnik, kpi. z 
zawieszeniem, kompletna dokumentacja, - 2.500 zł. Kaliśz, 
tel. 0602/49-48-36
RENAULT 19 : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT 19 : maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka 
pod silnik, atrapa, drzwi, wahacze, McPhersony, zwrotnice, 
półka tylna, lusterka, pompa hamulcowa, ścianka tylna, kla
pa. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19 : komputery HOM 770073 1802, HOM 7700 
731801, gwarancja. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
RENAULT 19.1800 ccm : silnik, dach i inne. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
RENAULT 19, d ie se l: półosie z przegubami 2 szt., tarcza 
hamulcowa • 70 zł, rozrusznik - 250 zł i inne. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
RENAULT 19: belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza 
oraz inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
RENAULT 19 : silnik 1900 ccm diesel, kompletny, stan b. 
dobry • 1.800 zł, półosie z  przegubami - 250 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0607/48-29-83
RENAULT 19,1900 ccm, diese l: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19 : lusterka boczne, cena 100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 336-68-73,0603/71-82-20 
RENAULT 19 : komputer, stacyjka, zamki drzwi, moduły, 
cewka zapłonu, wtryski, przełączniki świateł i wycieraczek, 
felgi stalowe, lampy tylne, silniczki krokowe i inne. Wrocław, 
tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19, 21, CLIO, MEGANE, 1990 r . : skrzynia bie
gów, zawieszenie i inne części. Wrocław, tel. 0605/03-24-14 
RENAULT 21, 1988/89 r., 1700 ccm : różne części z de
montażu. Głuchołazy, tel. 0606/99-19-0?
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r. : dużo części z  rozbiórki. 
Jawor. tel. 076/870-37-13 .
RENAULT 21.1990-93 r . : zderzak tylny (sedan i kombi) - 
100 zł, błotniki przednie - 80 zł, głowica do diesla • 400 zł. 
Wschowa, tel. 0606/38-04-84
RENAULT 21 : maska, błotniki, atrapa .nosek*, reflektory, 
chłodnica, klapa. S iechnice, tel. 07-1/311 -39-14. 
0602/71-26-65
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RENAULT 21: komputer (monowtrysk), klapa tylna (sedan). 
maska przednia, pompa ABS. Wrocław, tel. 0501/81 -36-18 
RENAULT 21 : komputer. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
RENAULT 25 GTX, 1985 r., 2200 ccm, benzyna: dużo czę
ści z rozbiórki. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
RENAULT 25 : maska, błotniki, zdśrzaki, chłodnica, reflek
tor. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25 : silnik, skrzynia biegów, inne części. Wro
cław, tel. 0502/99-49-37 .
RENAULT 25,2000 ccm, benzyna: różne części używane. 
Wrocław, tel. 0501/41-88-10
RENAULT 25 : dach, błotniki tylne (2 szt.) z tylną ścianką, 
podłoga bagażnika, kompl. drzwi, maska przednia, klapa tyl
na. Zgorze lec, tel. 075/771-67-25, 0602/74-24-83, 
0049/17-21-50-56-51
RENAULT 25: skrzynia biegów, zawieszenie tylne i przed
nie, pompa wspomagania, tylne amortyzatory i sprężyny, kla
pa bagażnika z szybą, obudowa filtra pow., rozrusznik, kom
puter, sterowanie wtryskiem Bosch. Wrocław, tel. 
0501/23-42-16
RENAULT 5,1981 r., 1300 ccm, E : drzwi prawe, lewe, kla
pa tylna, błotnik przedni, szyba przednia i boczne uchylne, 
zwrotnice L+P, silnik, skrzynia biegów (5) i inne. Wrocław, 
tel. 0501/40-93-55
RENAULT 5, 1981 r., 1100 ccm : blacharka. silniki, felgi i 
inne. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/85-35-79 
RENAULT 5,1983 r„ 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów i

inne. Wrocław, tel. 071/367-29-81 
RENAULT 5,1985 r., 1300 ccm : silnik, uszkodzony, na czę
ści, - 500 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-18-93 
RENAULT 5,1988 r. 3-drzwiowy: wszystkie części z demon
tażu, oprócz silnika. Lesznó, tel. 065/537-05-47 
RENAULT 5,1989 r . : rozrusznik nowy - 200 zł, sprężyny + 
amortyzatory - 200 zł, wszystkie drzwi kompletnie uzbrojone 
-1500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/39-08-59 
RENAULT 5 CAMPUS, 1992 r . : silnik 1100 ccm, kpi., zare
jestrowany • 450 zł, kpi. drzwi, elementy zawieszenia, tar
cze, alternator, rozrusznik, tylna kanapa, szyby, instalacja i 
inne części z rozbiórki. Sulechów, tel. 068/385-85-22, 
0502/59-82-86,
RENAULT 5 : maska silnika, lampy, atrapy, błotniki, drzwi, 
chłodnica i inne. Bolesław iec, tel. 075/644-94-78. 
0606/78-56-39
RENAULT 5 : do 1984 r. • zderzak tylny maska przednia, 
lampy, szyby, nagrzewnice, deska rozdz.. półosie do 850, 
1100,1300,1400 cm3 i Ałpine Turbo, siedzenia, tapicerka, 
po 1984 r. - lampa przednia lewa, półośka prawa, skrzynia 
biegów (4). Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5: silnik, skrzynia biegów i inne części. Wrocław, 
tel. 071/329-26-61 wewn. 67 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5, 9,11, RAPID EXRESS, 1600 ccm, diesel : 
silnik. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9.1983 r .: reflektory, lampy, szyba. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
RENAULT 9 GTD, 1984 r., 1600 ccm. d iese l: blok silnika, 
po remoncie, uszkodzona głowica, osprzęt silnika, skrzynia 
biegów, inne. Jawor, tel. 076/870-05-19 
RENAULT 9, benzyna, d iese l: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, elementy wnętrza i 
inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9: silnik, skrzynia biegów, inne części. Wrocław, 
tel. 0502/99-49-37
RENAULT 9 : lusterka boczne, cena 100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 336-68-73,0603/71-82-20 
RENAULT 9, 11 : błotniki, drzwi, zderzaki, zawieszenia, 
chłodnica, maski, atrapy i inne. Bolesław iec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
RENAULT 9,11,1600 ccm, d iesel: silnik, różne części. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT 9,11, 21 : nowe zaciski ham. przednie. Marci
szów. tel. 075/741-01-73.0607/50-90-45 
RENAULT BERLINGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
RENAULT CLIO, 1990-95 r . : błotnik prawy przedni - 80 zł, 
błotnik lewy tylny, nowy (5-drzwiowy) - 250 zł, lampy przed
nie - 100 zł/szt., tłumik tylny - 80 zł, lusterka - 80 zł/szt., 
chłodnica z wentylatorem (diesel) -150 zł, półoł krótsza • 
120 zł, zderzaki -100 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT CLIO. 1992 r., 1800 ccm, 16V : poduszka pod 
silnik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, zderzak tyl
ny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CUO, 1995 r., 1600 ccm, diesel : silnik. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
RENAULT CLIO i, 1997 r. : zderzak, guma pod zderzak, 
listwa pod reflektory (1999 r.). Groblice, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/88-49-71
RENAULT CLIO : plastiki wnętrza, listwy, kolumna kier. Lu
tynia, tel. 071/317-79-92
RENAULT CU O  : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, światła tylne, kie
runkowskazy, wahacze, klapa, zwrotnice, McPhersony, lu
sterka, chłodnice, wentylator, felgi, ścianka tylna, półka tyl
na. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT CLIO, 1200 ccm : komputer. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
RENAULT C L I0 11: błotniki, chłodnice, półosie, wahacze, 
katalizatory, drzwi, elementy zawieszeń, blacharki, różne 
części. Wrocław, tel. 0502/93-90-21 po godz. 17 
RENAULT CLIO oraz 19: kpi. felg stalowych, 4-otworowych,
5.5 x 13 -125 zł/kpi. Złotoryja, tel. 0604/85-75-92 
RENAULT CLIO, KANGOO : skrzynia biegów, chłodnica, 
zawieszenie i inne. Żemiki Wr., tel. 071/329-72-29 
RENAULT ESPACE, 1990 r .: skrzynia biegów, drzwi, klapa 
tylna, piasty, tapicerka, licznik, konsola, wiązka inst. el., re- 
lingi, lusterka, półosie z  przegubami, przekładnia kierowni
cy, komputer, szyberdach, serwo, zderzak tylny, nagrzewni
ca z wentylatorem. Krosno Odrzańskie, tel. 0603/07-40-48 
RENAULT ESPACE, 1997-01 r . : tylna klapa • 400 zł, tylny 
zderzak • 120 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT ESPA C E : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylato
rami, klapa, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, fotel, błot
niki tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE. 160 tys.. km : silnik 2.1 TD, skrzynia 
biegów, kompletna dokumentacja, - 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0602/28-98-55
RENAULT EXPRES : atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 07^/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS, 1990 r., 122 tys. km. 1400. ccm : sil
nik • stan b. dobry, dokumentacja, gwarancja - 1.000 zł, al
ternator, chłodnica, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
RENAULT EXPRESS : klapa tylna, z szybą, kompletna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT FUEGO : silnik, gwarancja, skrzynia biegów (5), 
półosie, zawieszenie, inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
O  RENAULT KANGOO, 1999/01 r., diesel : silnik, 

lampy, maska, błotniki, klapa tylna, zderzaki, 
wzmocnienia, belki, zawieszenia, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, tapicerka, ćwiartki przednie, 
burty boczne i Inne części. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87015331

RENAULT KANGOO: zderzak. Głogów, tel. 076/833-11-40 
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik, 
McPhersony, lusterka, klapa, chłodnice, wentylator z  obu
dową, halogeny, światła tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT KANGO O  : drzwi lewe. Strzelin , tel. 
0501/71-00-67
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO  : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
RENAULT KANGO O : lampa przednia, lewa. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
RENAULT LAGUNA, 1994-99 r .: drzwi prawe tylne - 200 zł. 
chłodnica -100 zł. lewy błotnik przedni • 100 zł. Wschowa, 
tel. 0606/38-04-84
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r . : lusterka lewe i prawe kpi., 
czarne, ręcznie lub el. regulowane i podgrzewane. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
RENAULT IfAGUNĄ, 1995 r.. 1800 ccm : różne części me
chaniczne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85t14 
O RENAULT LAGUNA, 1995/99 r .: lampy, maska, 

błotniki, klapa tylna, zderzaki, wzmocnienia, bel
ki, zawieszenia, drzwi, szyby, skrzynia biegów, 
tapicerka, wózek, układ kierowniczy, elem. pla

stikowe, dach, przednia ćwiartka, błotnik tylny, 
koła f inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87015371

RENAULT LAGUNA, 1996 r. : różne części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
RENAULT LAGUNA, 1997 r .: zderzaki, wzmocnienie przed
nie. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : drzwi przednie lewe, kom
pletne, drzwi przednie prawe, kompletne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
RENAULT LAGUNA, 1999 r . : grill, maska, halogeny. Wro
cław, tel; 0605/10-83-08
REN AULT  LA G U N A  : przednia część. Krobia, tel. 
0603/99-70-55
RENAULT LAGUNA II. 1600 ccm, 16V : silnik,. - 1.900 zł, 
poduszka pow. kierowcy, - 450 zł. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGU N A : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, Mcpherso- 
ny, belka pod silnik, reflektory, halogeny, kierunkowskazy, 
światła tylne, klapa, chłodnice, błotniki typlne, ścianka tylna, 
lusterka, obudowa z wentylatorami. S iechnice, tel.
071/311-39-14,0602/71-26-65 ............  "
RENAULT LA G U N A : skrzynia biegów, dach. Wrocław, tel. 
0503/57-63-32
RENAULT LAGUNA KOMBI: półka tylna z roletą bagażni
ka. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
REN AULT  LAGU N A  : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT LAGUNA, TWINGO. 1994/96 r . : części używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
RENAULT MAGNUM, 1998 r .: kabina, nie uzbrojona, lekko 
uszkodzona, także elementy kabiny, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/86-89-20,0501/22-72-67 
RENAULT MAGNUM: silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, 
cała lub na części, kabina, przystawka do wywrotu, kabina, 
drzwi i inne. Wrocław, tel. 0605/37-47-03, 0607/50-54-33,
346-23-55
RENAULT MAGNUM : silnik, zawieszenie, kabina, chłodni
ca, skrzynia biegów (5) i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
RENAULT M AJO R : silnik, zawieszenie, kabina, chłodnica, 
skrzynia biegów (5) i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
RENAULT M ASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, chłodnice, reflektory, obudowa z 
wentylatorami, lusterka, halogeny. S iechn ice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MASTER : wałek sprzęgła, napęd prędkościo
mierza, wieniec koła zamachowego (nowy, do 2.5 D). Wro
cław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT MEGANE, 1994/97 r. oraz 98/01 r.: lusterka lewe 
i prawe kpi., czarne, ręcznie lub el. regulowane i podgrze
wane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
RENAULT MEGANE, 1996-99 r . : zderzaki -120 zł, zestaw 
wskaźników • 250 zł, tłumik tylny -100 zł, lusterko prawe • 
120 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT MEGANE, 1996/00 r . : zderzaki, błotniki/ listwy 
pod reflektory, szkło reflektora. Groblice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1996/00 r.: tylna półka, zbior
niczek spryskiwaczy z pompką. Oława, tel. 0604/85-40-04 
O RENAULT MEGANE, 1997/99 r., 1600 ccm: klapa 

tylna, tapicerka, chłodnice, drzwi, uszczelki, pro
gi, przednie ćwiartki, 2 poduszki pow., kompute
ry, deska rozdz., zawieszenie, silnik, dach, elem. 
plastikowe, listwy, przewody, tylny pas i inne. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87015361

RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica, 
wiatrak, obudowa, zbiorniczek płynu, wspomaganie kier. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT MEGANE, 1998 r. 5-drzwiowy: zawieszenie 
przednie, kompletne, wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, 
McPhersony, listwy kierownicze, klapa tylna z szybą, kom
pletna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm, 16V, P b : skrzynia 
biegów, kołyska, zwrotnice, półosie, McPhersony, rozrusz
nik, alternator, konsola, instalacja, komputer, pompa ABS, 
fotel z pod. powiet., licznik, chłodnica, przekł. kierownicy i 
inne. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
RENAULT M EG AN E: błotnik tylny lewy, nadkole tylne pra
we. pas tylny. Mąkoszyce, tel. 062/731-69-68 
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
RENAULT M EG AN E: zagłówki przednie • 80 zł/szt. Prasz
ka, tel. 034/359-08-33
RENAULT M EGANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPherso
ny, przekładnia kierownicza, halogeny, reflektory, światła tyl
ne, kierunkowskazy, chłodnice, belka pod silnik, lusterka, 
klapa, oś tylna, ścianka tylna, próg. S iechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE CLASSIC : klapa, światła tylne, zde
rzak. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT M EGANE: zderzak przedni, lampy przednie. Wro
cław. tel. 071/311-76-51
RENAULT MEGANE : zderzak oraz lampy przednie. Wro
cław. tel. 071/311^76-51
REN AULT  M EGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: drzwi tylne, lewe i 
prawe, kompletne, klapa tylna/kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
RENAULT MEGANE, LAGU N A : maski, błotniki, reflektory i 
inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT MEGANE, LAGUNA. 1900 ccm. diesel. 2.200 
diesl: zawieszenia, podłuźnice drzwi, klapa, światła, atrapa, 
wzmocnienie, konsola, plastiki, fotele, silnik, skrzynia bie
gów, półosie, wózek, liczniki. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
RENAULT SAFRANE, 1993 r . : drzwi, błotniki, dach. ma
ska, tapicerka, zderzaki, zawieszenia, skrzynia biegów au
tomatyczna, możliwość wysyłki. Zgorzelec, tel. 
0600/34-38-87
RENAULT SAFRANE. 1994 r.. 3000 ccm, V6 : fotele, kok- 
pit, licznik, elem. plastikowe wnętrza, lusterka wewnętrzne, 
pompa hamulcowa, przełączniki, silniki wentylatorów, silnik 
dmuchawy. Wrocław, tel. 071/368-19-33.0602/74-84-24 
RENAULT SAFRAN E: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPherso
ny, belka pod silnik, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa, reflektory, halogeny, lusterka, światła tylne, błotniki 
tylne, fotele, konsola. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT SAFRANE : ćwiartka tylna lewa. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
REN AULT  SA FR A N E  : pompa ABS. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
RENAULT SCENIC, 1994 r . : halogeny, reflektor prawy (ęl. 
reguł.). Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r.: dach, lampy, zde

rzaki, wózek, zawieszenia, drzwi, lusterka, błot
niki tylne, progi, skrzynia biegów, klapa tylna, 
szyby boczne, fotele, plastiki, uszczelki, kompu
tery, maska, chłodnice i inne części. Świdnica, 
tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 87015351

RENAULT SCENIC. 1999 r.: zawieszenie przednie, kom
pletne, wózki, zwrotnice, półosie, wahacze, McPhersony, 
układy kierownicze, drzwi tylne lewe, kompletne, drzwi tylne
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prawe, kompletne, elem. plastikowy tylny prawy do bagażni
ka, kompletny. Smardzów, tel. 071/398-33^51,314-38-54 
RENAULT SCENIC : fotele, tapicerka, inne elementy wnę
trza. Siechnice, tel. 071/311-59-42,071/311-54-13 
RENAULT SCENIC, 2000 r . : drzwi tylne prawe, kompletne, 
z szybą. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT SCENIC, 2000 r . : drzwi tylne prawe, z  szybą, 
kompletne. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
REN AULT  TRAF IĆ  : różne częśc i. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, die se l: wieniec koła zama
chowego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ: serwo, pompa hamulcowa, aparat za
płonowy, gażnik, obudowa filtra pow.. czujniki, zamki drzwi, 
stacyjka, nagrzewnica, podnośniki szyb, lampy tylne, zawia
sy i rygle drzwi tylnych oraz inne. Wrocław, tel. 343-80-83 
wewn. 279,0605/33-93-93
RENAULT TRAFIĆ, 98 tys. km, 2100 ccm, d iese l: skrzynia 
biegów, stan idealny, obudowa filtra pow., grill przedni. Zgo
rze lec. tel. 075/771-67-25, 0602/74-24-83,
0049/17-21-50-56-51
O RENAULT TRAFIĆ : silnik kompletny, skrzynia 

biegów (5), układy kierownicze ze wspomaga* 
niem i bez, zawieszenie przednie i tylne, felgi, 
belka pod silnik, sprzęgło, pompa wspomagania 
kierownicy, wszystkie części silnika, kolumna 
kierownicy, plastiki, zegary, szyby zderzak (1986 
r.), drzwi przednie, lampy, lusterka i wiele, innych 
• proszę dzwonić, Legnica, tel. 0602/23-11-56 
84013241

RENAULT TRAFIĆ, MASTER, 1600 ccm, 2000 - 2500 ccm 
: skrzynia biegów (5), maska silnika ♦ grill, koła, silnik, drzwi, 
wózek, półosie, belka, lampy, zderzak. Wysoka, tel. 
0609/27-24-54,0605/93-05-59,071/359-10-64 
RENAULT TWINGO, 1993-99 r . : lampa prawa • 80 zł, tylna 
półka - 80 zł, wzmocnienie przednie • 200 zł, zderzaki -100 
zł, dach rozsuwany • brezentowy • 100 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT TWINGO. 1998 r. : zderzak. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
RENAULT TW INGO: maska, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, 
klapa, oś tylna, McPhersony, zwrotnice, wentylator. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
ROBUR, 1986 r., d iesel: różne części, dużo. dokumentacja. 
Oława. tel. 071/311-76-55
ROBUR : tarcza ♦ docisk, wskaźniki, filtry, podnośniki do 
szyb, w cenie 20-80 zł. Bralin, tel. 062/781-26-30 po godz. 20 
ROBUR : części mechaniczne i blacharskie. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
ROBUR : kontener, długi podwójne ściany, podłoga, stan 
dobry, otwierany z  boku i z  tyłu, - 1.100 zł. Strzelin, tel. 
071/392-18-07.0604/66-89-63 
ROBUR LD 3000,3927 ccm, d iese l: kpi. silnik ze skrzynią 
biegów, szyby, zespół napędowy, sprawny, kompl. dokumen
tacja, - 750 zł. Zgorzelec, tel. 075/648-05-35 
O ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne - sprzedaż wysyłkowa, ak
cesoria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81008251

ROVER, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 
w g. 9-18 (pn.-sob.)
ROVER 200,400,600,75: różne części. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/811-07-19.0603/44-67-68 
ROVER 214: zderzak. Głogów, tel. 076/833-11-40 
ROVER 214: zawieszenie przednie, silnik, skrzynia biegów
(5). Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ROVER 214,1400 ccm, benzyna, 16V : silnik na części. 
Gostyń, tel. 0604/33-86-50
ROVER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18 .
ROVER 416,1998 r . : fotele, półka, drzwi, dach, 4 ćwiartki, 
skrzynia biegów, silnik, zawieszenie. Bolesławiec, tel. 
0502/20-59-53
ROVER 420, 2000 ccm, TD I: wózek, wahacze, półosie, li
stwa kierownicza, McPhersony, zwrotnice, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
ROVER 45: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROVER 600, 1995 r . : części mechaniczne i blacharskie. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/44-67-68 
ROVER 820 Tl SEDAN, 1993 r., 2000 ccm, turbo: podłużni- 
ca, dach, drzwi, szyby, lusterka, zderzak tylny, klapa, ABS, 
felgi aluminiowe 16", klimatyzacja, serwo, zawieszenie, układ 
kierowniczy i wydechowy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88

ROVER MONTEGO, AUSTIN KOM BI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E. Wrocław, tel. 0601/75-64-57 
SAAB 9000,1996 r.: maska przednia - 300 zł, zderzak przed
ni - 250 zł, konsola, po regeneracji - 400 zł. Opole. tel. 
077/460-80-39
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm, turbo: części przodu, 
zaw ieszenia, drzwi, poduszka, lampy. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
SAAB 9000 C D : zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA. 1995 r.. 1900 ccm, d iese l: drzwi, zawie
szenia, poduszki pow. i inne. Polkowice, tel. 0607/10-78-54 
SEAT  C O R D O BA  : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SEAT CORDOBA, 2001 r .: nowe kolumny McPherson - 350 
zł, półosie z przegubami - 700 zł, pompy paliwa - 300 zł, 
katalizatory - 800 zł, sonda Lambda -120  zł, poduszka ♦ 
komputer • 500 zł, zapalniczki - 30 zł, komputery sterujące -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20 
SEAT CORDOBA/IBIZA, 1994/99 r.. 1600 ccm : chłodnica, 
nagrzewnica, filtr, przełączniki, lusterka, prowadnice z szy
bami, zamki, klamki, tapicerka drzwi, lampy tylne, różne czę
ści. Nysa, tel. 077/433-53-22,0602/69-67-82 
SEAT CORDOBA, IBIZA: sensor, taśma z  kierownicą i po
duszka powietrzną do Ibizy, pirotechniczne napinacze pa
sów, pompa wspomagania kierownicy, szyby drzwi, szyby 
boczne wkręcane, halogeny do Cordoby 2000 r. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-67-18
SEAT IBIZA, 1985 r.. 1700 ccm, d ie se l: wszystkie części.
Kępno, tel. 062/782-35-59 po godz. 18
SEAT IBIZA, 1988 r . : drzwi przednie prawe. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm : silnik oclony, skrzynia bie
gów. zawieszenia, lampy, lusterka, elementy blacharskie i 
inne. Lubań. tel. 075/721-52-31.0604/56-15-28 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diese l: różne części. Wtro- 
cław, tel. 0603/50-24-52
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm, Porsche: klapa tylna, drzwi 
tylne, lampy tylne, kolumny McPhersona. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
SEAT IBIZA, 1990 r.,‘ 1200 ccm : silnik, kompletna doku

mentacja, przekładnia kierownicza, lampy, wahacze, zderzak 
tylny, chłodnica. Lubań, tel. 075/722-33-79 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1700 ccm, diese l: amortyzatory, szy
ba tylna ogrzewana, poduszka przednia pod skrzynię. Wro
cław. tel. 071/316-51-67
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r .: komputer przednie, amortyzatory kpi., 
sprężyny kpi., wahacze przednie i tylne, zwrotnice oraz tar
cze wentylowane i zac isk i hamulców. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm ,: silnik (system Porsche), 
stan techniczny b. dobry, brak dokumentacji - 900 DEM. Lub
sko. tel. 068/372-45-97,0601/43-49-02 
SEAT IBIZA, 1991 r . : drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm 1200,1500 ccm: silnik, szy
by, osprzęt s iln io , lampy, ćwiartki, wnętrze auta, maski, drzwi 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SEAT IBIZA, 1992 r., 100 tys. km. 1200 ccm. benzyna.: 
części z  rozbiórki. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
SEAT IBIZA, 1992 r . : klapa tylna, drzwi prawe i lewe, szy
by, dach. Wrocław, tel. 071/367-29-81 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1994/98 r . : kpi. prawe lusterko, czarne, ręcz
nie reguł., stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SEAT IBIZA, 1995 r.: dach z podsufitką do modelu 5-drzwio- 
wego, ćwiartki tylne. Lubań SI., tel. 0606/80-62-09 
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm 4-drzwiowy: tył nadwozia, 
słupki środkowe, zderzaki, fotele kpi., głowica, elementy sil
nika, tapicerka, półosie, zawieszenia, koła, nagrzewnica i 
inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
SEAT IBIZA: konsola. Leszno, tel. 0601/75-79-86 
SEAT IBIZA, CORDOBA. 1996/99 r .: reflektory, kierunkow
skazy, atrapa, zaś lepk i halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT MARBELLA, 1985 r .: głowica, gażnik, alternator, roz
rusznik, lampy tylne i przednie, różne części, stan b. dobry. 
Chroślice, gm. Męcinka, tel. 076/870-85-11,0609/28-78-27 
SEAT TOLEDO, 1991 r . : tylna klapa (bez szyby), zderzak 
tylny. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
SEAT TOLEDO, 1991/95 r.,: prawa przednia ćwiartka z pod
szybiem, - 350 zł. Bystrzyca Oł., tel. 071/303-07-23 
SEAT TOLEDO, 1992 r . : kolumny McPhersona przednie, 
wahacze, amortyzatory, skrzynia biegów, belka silnika, belki 
pod chłodnicę, oś tylna, sprężyny oraz przeguby. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
SEAT TOLEDO. 1992/98 r. 1.9 TDI. 1.6.2.0 E. 1.9 TD: czę
ści silnika, filtr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elektrycz
ne. lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy", półosie, 
wahacze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, 
wspomaganie, belki, poduszki pow. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
SEAT TOLEDO, 1993 r . : tapicerka i kpi. foteli - 200 zł. 
Osiecznica, tei. 075/732-12-81 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 2000 ccm 1800.1600 ccm: dach. 
podłużnice. drzwi, lampy, klapa, lusterka, serwo, nagrzewni
ca, zawieszenie, układ kierowniczy, fotele, tapicerki, chłod
nica, osprzęt silnika, skrzynia biegów, układ wydechowy i 
inne. Legnica, tel. 0603/8(^26-88 
SEAT TOLEDO. 1994 r . : drzwi -120 zł, szyby boczne - 60 
zł, kołyska -120 zł, wahacz - 50 zł, tylne lampy - 60 zł. błot
niki tylne, próg, słupek, elem. plastikowe, prawa podłużnica, 
rozrusznik, komputer, kierownica. Bolesław iec, tel. 
0602/63-54-25
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, benzyna : tapicerka, 
prawa podłużnica, próg, słupek, tylny lewy błotnik. Mirsk, 
tel. 0608/35-52-16
SEAT TOLEDO. 1994 r . : zderzak tylny, lampa. Wrocław, 
tel. 0502/29-43-24
SEAT TOLEDO, 1995 r . : klapa tylna, z szybą, kompletna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
SEAT TOLEDO. 1996 r . : drzwi, ćwiartki, dach z  szyberda
chem, inne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-07-19, 
0603/44-67-68
SEAT TOLEDO, 1997/98 r., 1900 ccm. TDI: maska, błotnik 
przedni lewy, wzmocnienie czołowe, półoś, chłodnica, zde
rzak, grill, reflektor lewy. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14, 
0502/30-08-56
SEAT TOLEDO : pompa wspomagania kier., półoś długa, 
licznik. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SEAT  TO LED O  : k limatyzacja kpi. W ilkowice, tel. 
065/534-11-53
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: wszystkie części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO, 1800 ccm, benzyna : zawieszenie tylne - 
170 zł, półosie 2 szt. -170 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
SEAT TOLEDO. 2000 r . : oś tylna, wkłady lusterek boczki, 
mechanizm drzwi. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
SEAT TOLEDO, IBIZA, CORDOBA. 1998 r.. 12 tys. km.

1600 ccm, wtrysk: stan idealny, oryg. przebieg, z dokumen
tami, w całości lub części, gwarancja 2100 zł, komputer, son
da, insL kompletna, wykładziny, szyby, listwy, klamki, zamki 
tylnych drzwi, maskownica licznika, pedały kpi., przednie 
piasty z  ABS, łapy silnika. Bolesławiec Śl., tel. 075/734-48-03 
SILNIK LEYLAND, SW-400 : po remoncie, do koparki lub 
kombajnu, - 4.200 zł. Śdnawka Średnia, tel. 074/871-51-99 
SILNIK PERKINS 3-cylindrowy : blok z  układem korbo- 
wo-tłokowym, po remoncie kapitalnym, - 2.000 zł. Kotlin, tel. 
071/367-92-62,062/740-57-96 
SILNIK S-47 : nowa głowica z zaworami - 800 zł, komplet 
naprawczy nominalny - 500 zł, nowy gażnik -150 zł. Wro
cław, teł. 0608/70-24-13
SILNIK SPALINOWY, 2400 ccm, d ie se l: nowy, nadaje się 
do koparek drenarskich ETC, ciągników MTZ, koparek Fort- 
schritt, - 4.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-39-13 
po godz. 16.0603/27-44-87
SILNIK SW-400 :kompletny. - 2.000 zł. Kędzierzyn-Koźle,
tel. 077/483-54-62,482-26-87
SILNIK SW-400 sprawny, 1.000 km po szlifie wału, -1.500
zł. Małomice, tel. 068/376-94-21
SILNIK SW-400 : wał korbowy + panewki II szlif - 1700 zł,
blok silnika SW-680 -1000 zł. Milicz, tel. 071/383-04-84 po
godz.19,0605/53-08-97
SILNIK SW-400. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/95-66-25
SILNIK SW-400 sprawny, możliwość uruchomienia, - 2.000 
zł. Radwanice, tel. 076/831-13-81 
SILNIK SW-400 LEYLAND po remoncie kapitalnym, po roz
ruchu, bez przebiegu, z dużą i małą obudową sprzęgła, ♦ 
koło zamachowe do kombajnu, ładowarki lub Stara, - 4.000 
zł. Roztoka 36, gm. Dobromierz, tel. 074/858-91-12 
SKODA 105 L. 1982 r . , : skrzynia biegów (4), alternator, 
gażnik, drzwi, chłodnica, fotele, tylne i przednie zawiesze
nie, felgi 13a i 14*, klapa przednia i tylna oraz inne części z 
rozbiórki. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-46-30 
SKODA 105 : różne części z  demontażu. Głogów, tel. 
0608/07-97-59.0502/83-98-66 
SKODA 120: silnik na gwaranqi. bez głowicy - 590 zł (zwrot 
starego), zestaw naprawczy silnika, głowica, po remoncie

kapitalnym, rozrusznik oraz inne nowe i używane. Lubin, tel. 
076/846-30-98,0604/66-62-68 
SKODA 105 .120L : różne części, nowe i używane, łanio. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-10
SKODA 105,120: błotnik, szyba, drzwi, alternator, skrzynia 
biegów, aparat zapłonu, piasty kół, zawieszenie przednie kpi., 
tylna ściana, drążek kierownicy, płat dachu, fotele przednie, 
silniczek wycieraczek, wentylator i inne. Węgliniec, tel. 
075/771-10-29
SKODA 105: silnik, stan b. dobry - 400 zł oraz inne części z 
rozbiórki. Domasław, tel. 071/311-98-33 
SKODA 105,120 : skrzynia biegów, alternator, drzwi, bęb
ny, belka z zawieszeniem, felgi, ogrzewana tylna szyba, pół
osie, przekł. kierownicza, serwo. pompa hamulcowa, na
grzewnice i inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
SKODA FAB IA : instalacja do silnika 1.9 SDi - 300 zł, pod. 
powietrzna z sensorem - 500 zł, pompa hamulcowa - 200 zł 
oraz inne (oprócz blacharki). Wałbrzych, tel. 0606/12-59-99 
tylko sob. i niedz.
SKODA FAYORIT, 1991 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
SKODA FAYORIT, 1991 r.: części różne. Rychnów, gm. Na
mysłów, tel. 077/410-37-32
SKODA FAYORIT, 1991 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, chłodnica, drzwi, maski, szyby, dach, błotni
ki, zderzaki, osprzęt s iln ika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
SKODA FAYORIT. 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT. 1994 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, • 800 zł. Legnica, tel. 076/854-41-30, 
0606/46-56-52
SKODA FAVORIT: elementy plastikowe, inst. gazowa, skrzy
nia biegów, silnik, różne części blacharskie i mechaniczne. 
Kłodzko, tel. 074/868-53-87.0604/23-86-42 
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKO D A  FAVORIT : różne częśc i. O leśn ica, tel. 
071/315-40-51
SKODA FAYORIT : drzwi, lampy (nowe), pas przedni (91 
r.). szkła, części elektryczne, mechn. wkładu zamków, paski 
klinowe gładkie oraz farba w sprayu (kolor groszkowy). Wro
cław, tel. 071/343-66-26
SKODA FAYORIT : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
SKODA FAYORIT: drzwi, silnik w całości lub na części, al
ternator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat zapło
nu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy 
wycieraczek, sprężyny, kolumny McPhersona, serwo, piasty 
przednie, zaciski ham., belka tylna Humiki, kolumna kierow
nicza, stacyjka. Wrocław, tel. 352-83-37 po godz. 18, 
0604/75-20-57
SKODA FAYORIT: zderzak przedni -100 zł. Wrocław, tel. 
071/317-57-30 po godz. 16
SKODA FAYORIT : zderzak tylny - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/329-76-34
SKODA FELICIA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna: łapa silnika 
prawa przy nadwoziu - 40 zł oraz reflektor przedni lewy - 
100 zł (możliwość wysyłki). Żary, tel. 0601/88-35-95 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1998 r .: nadbudowa plastikowa 
do skrzyni ład, - 1.500 zł. Karłowice W ie lkie , tel. 
077/431-22-42
SKODA FEUCIA, 1998 r., 1300 ccm : fotele, zderzaki, szy
by, tapicerki, skrzynie biegów, półosie, elementy silnika, in
stalacja el. kompletna, lusterka, słupki środkowe z progiem, 
ćwiartka tylna i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
SKO D A  FELIC IA , 1998 r. : różne. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
SKODA FELICIA, 1999 r., 1300 ccm : osprzęt silnika, drzwi
prawe, lusterka, deska, licznik, sensor, pasy z napinaczami,
inne. Wrocław, tel. 0502/93-97-27
SKODA FEUCIA : błotnik prawy, lewy, drzwi prawe, lewe.
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
SKODA FEUCIA : hak tylny, oryg., prod. niemieckiej oraz
reflektor przedni lewy, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-26
SKODA FEU C IA : zderzak przedni (struktura). Wrocław, tel.
0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187
SKODA FELICIA: różne części blacharskie i mechaniczne.
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA 105 : drzwi prawe, Idapa tylna, zderzak
tylny, zbiornik paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy
tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FEUCIA, 2000 r . : kolumny McPhersona przednie,
zwrotnice, zaciski hamulców oraz sprężyny. Wrocław, tel.
0603/55-31-83
SKODA FEUCIA, 2000 r . : zderzak przedni -100 zł, reflek
tory -100 zł, kierunkowskazy - 30 zł/szL, chłodnica -100 zł, 
lampa tylna - 60 zł, drzwi prawe -1 00  zł. Wrocław, tel. 
071/390-56-83
SKODA FEUCIA, OCTAYIA: lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11

SKODA LIAZ : silnik kompletny, pompa wtryskowa, most 
tylny, resory, rama.., tel. 0604/48-27-70 
SKODA LIAZ : silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawie
szenie przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
SKODA OCTAYIA : maska, szyba, błotniki, lampa, prawy 
kierunkowskaz, pas przedni, ćwiartki przednie, chłodnica, 
zawieszenie. Bolesławiec, tel. 0603/52-80-85 
SKODA OCTAVIA: klapa z  szybą, zderzak, lampy, hak, tyl
na część nadwozia, zaw ieszenie tylne. Bolków, tel. 
0606/18-64-41
SKODA OCTAYIA: maska, zderzak, chłodnica, błotnik pra
wy. Wrocław, tel. 0601/72-24-92,071/336-70-66 wewn.187 
SKODA OCTAYIA: dach z  el. otw. szyberdachem, progi ze 
słupkami, poduszka pow., kokpit, fotele. Kaczorów, woj. je
leniogórskie, tel. 0604/92-11-07 
SKODA OCTAYIA, 2001 r., 1600 ccm, benzyna, 1.800, ben, 
: nowe McPhersony - 350 zł, półosie z przegubami - 700 zł, 
pompy paliwa - 300 zł, katalizatory - 800 zł, sonda Lambda - 
120 zł, poduszka + komputer - 500 zł, zapalniczki - 30 zł, 
komputery sterujące -1.500 zł, klimatyzacja - 2.000 zł. Wro
cław. tel. 0501/53-15-20
S P Y C H A R K A  DT 75 : różne częśc i. W olibórz, tel. 
074/872-12-68
SPYCHARKA „RUMUNEK” S-651: kolo, gwiazda, wózki, -
1.800 zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27 - 
SPYCHARKA STALINIEC, 1991 r.. benzyna : silnik rozru
chowy, nowy, - 1.200 zł. Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-06-33,0603/44-25-44 
STAR : opona 900 x 20 U-32, stan b. dobry - 250 zł/szt.. 
opona 900 x 20 D-149, radialna. 2 szt. -100 zł/szt. Stani
sław Mały, 55-216 Janków 21, gm. Domaniów 
STAR, SW-680: blok silnika, wał nominalny, głowice, silnik. 
Nowe Miasteczko, tel. 0606/95-66-25 
STA R : skrzynia rozdzielcza i inne części, - 300 zł. Rokitni— 
ca, tel. 076/878-67-01
STAR : koło z nową oponą radialną 900x20, kompletne, ♦ 
dętka i fartuch, może być do przyczepy o ład. 6 L - 450 zł. 
Roztoka 36, gm. Dobromierz, tel. 074/858-91-12 
STA R : zbiornik na paliwo o poj. 1501, -160 zł. Wołany, tel. 
074/868-29-63,0502/89-68-04

STAR : kabina starego typu, po remoncie blacharki, do la
kierowania + szyby, liczniki, fotele, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-47-61
STAR : różne części. Wrocław, tel. 071/346-40-47 po 
godz. 20
STAR : kabina nowego typu, po remoncie i lakierowaniu •
1.800 zł, silnik SW-400 turbo - 3.200 zł, tylny most z  wałami 
+ koła -1.800 zł, rama kpi. ♦ zawieszenie przednie -1.000 
zł. Żórawina, tel. 071/316-53-97
STAR 200, 1986 r. : silnik - 2.500 zł i inne. Milicz, tel. 
071/384-22-19
STAR 200,1999 r . : głowica, nie używana -180 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/39-08-59
STAR 200: kabina nowego typu, most szybki, cały silnik lub 
w częściach, koła z oponami, belka przednia, skrzynia bie
gów synchronizowana i wiele innych z  demontażu. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-73-45 po godz. 16,0604/46-68-58 
STAR 200: skrzynia ładunkowa samowyładowcza z ramą 
pomocniczą, kiper + siłownik hydrauliczny, do wywrotu, - 500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-21 wieczorem 
STAR 200, S-359: skrzynia biegów, półosie, 2 szL, korbo- 
wody, 6 szt., zbiornik paliwa, poj. 1751, plandeka. Legnickie 
Pole, tel. 074/866-40-20 do godz. 15, 074/866-40-07 po 
godz. 19
STAR 200: skrzynia ładunkowa bez burt, - 210 zł. Lubań,
tel. 075/646-32-21,0604/51-52-70
STAR 200 : kabina nowego typu, most tylny, belka prawa,
resory, chłodnica, burty, zderzak tylny i inne. Lubin, tel.
076/841-86-83,0603/51-53-20
STAR 200 : kabina, kontener aluminiowy izoterma o wym.
4x2.3x2.2 m. Poznań, tel. 0608/78-53-11
STAR 200: skrzynia ład., 3-stronny wywrót - 2.000 zł, most
tylny - 1.200 zł, most przedni - 500 zł, kabina nowego typu -
2.800 zł, kabina starego typu • 600 zł. Ruszów, tel. 
075/771-45-91,090/61-30-00
STAR 200: piasty tylne, 2 szt. Syców, tel. 062/785-32-53 
STAR 200: balchy do remontu kabiny, belka przednia (goła) 
-100 zł oraz lampy tylne (nowe). Wrocław, tel. 0601/57-47-61 
STAR 200 : rozrusznik • 150 zl, alternator 12 V -100 zł, 
regulatory napięcia, nowe - 50 zł, wtryskiwacze z nowymi 
końcówkami - 50 zł/szt., zawory pneumatyczne, po regene
racji, od 50-150 zl, pompa wspomagania, nowa - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-24-33,0603/91-49-63 
STAR 200: most tylny, kpi. silnik * skrzynia biegów, kiper z 
hydrauliką. Zbiersk, tel. 062/752-08-75 
STAR 200,28: resory, wały, głowice, dociski, półosie, zde
rzaki, skrzynie biegów, chłodnice, pompy, zbiorniki, skrzyn
ka akumulatora, serwo, drzwi, błotniki, szyby, stelaże i inne. 
Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
STAR  244 : półoś, most przedni, nowe. Ruszów, tel. 
075/771-45-91,090/61-30-00
STAR 244,266: skrzynie rozdzielcze, głowice silnika, opo
ny 825/20, 1100/20 nacinane. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-60-97 wieczorem
STAR 28,1982 r . : kabina, stan dobry, 3-stronny wywrót, 
skrzynia i instalacja w remoncie, - 4.000 zł. Radwanice, tel. 
076/831-15-12
STAR 28 : kabina, po remoncie kapitalnym, uzbrojona, la
kierowana, konserwowana, - 700 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-50-84
STAR 28, SW-400 : silnik - 2.500 zł, kabina kpi. -1.000 zł. 
zawieszenie przednie - 250 zł, skrzynia biegów - 350 zł, wkład 
mostu - 300 zł, plandeka ze stelażem - 200 zł. Lubin, tel. 
076/844-92-43
STAR 28: kolumna kierownicza - 50 zł, półośka tylna - 80 zł, 
docisk sprzęgła - 40 zł, tarcza sprzęgła nitowana - 25 zł, 
świece żarowe, nowe • 5 zł/szt., alternator nowy - 60 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
STAR 28: różne części, nowe i używane, tanio. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-10
STAR 28,29: tylny most skrzyniowy - 500 zł, wał napędo
wy, przedni i tylny - 300 zł. półoś - 50 zł. resor tylny -150 zł, 
resor przedni -150 zł, Star 200, zbiornik powietrza • 100 zł. 
Zielędce, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
STAR 29, benzyna : silnik, skrzynia biegów. Sobótka, tel. 
071/316-26-80
STAR 29: rozrusznik 12V, sworznie + tuleje, szyba przed
nia. Wrocław, tel. 346-54-34
STAR 29 A : kabina, • 500 zł. Wrocław, tel. 0606/62-27-59 
STAR 742: plandeki (2 szt.), dł. 450 i 550 cm, stan dobry, 
sprzedam lub zamienię na RO samochodowy z wyświetla
czem. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
STAR 742 : wtryskiwacze paliwa kpi., regulator napięcia, 
przewody paliwa, filtr paliwa. Wrocław, tel. 346-54-34 
STAR, J E L C Z : mosty, skrzynia biegów, części silnika i ka
roserii - 50 gr. 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97. 
0601/70-14-89
S T E Y R : siłownik kipra, tuleje kpi., brak podstawy mocują
cej. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/329-54-11.0602/39-27-94 
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r .: nagrzewnica z klima

tyzacją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SUBARU IMPREZA, 1997 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia kpi., wał napędowy, kon
sola i inne. Jan Kowalski, 57-300 Kłodzko, ul. Jasna 4 
SUBARU IM PREZA: przednie podłużnice, kpi. drzwi, pra
wa strona, relingi i inne. Świdnica, tel. 074/853-43-20 
SUBARU JU STY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukł. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SUBARU LIBERO. 1000 ccm, benzyna: skrzynia biegów 4 
WD, półosie. zawieszenie, szyby, przekładnia kierownicza, 
chłodnica, nagrzewnica, fotel tył, itd. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
SUBARU LIBERO B U S : szyby (przednia i tylna), klapa tyl
na, lampy przednie i tylne, zderzaki oraz inne. Wrocław, tel. 
071/348-48-74,0601/31-37-07 
SUZUKI B ALEN O : zderzak, maska przednia i tylna, lampy 
i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, drzwi, dach, szyby, błotniki, zde
rzaki, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SUZUKI SWIFT : drzwi, klapa tylna, lampy tylne, zderzak 
tylny, zawieszenie, pompa wspomagania i inne. Mojesz, tel. 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT, 1000 ccm : półoś długa, licznik, piasta, lam
pa tylna. Prochowice, tel. 076/858-47-61.0605/43-54-20 
SUZUKI SW IFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, kla
py, lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI ŚW IR, BALENO, 1988/00 r .: maski, błotniki, drzwi, 
zderzaki, reflektory i inne - od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/65-71-85
SUZUKI YITARA, 1991 r.. 1600 ccm, wtrysk: części silnika, 
mosty, skrzynia biegów, osprzęt silnika, chłodnica, lampy, 
drzwi, maski, wnętrze auta, zawieszenie, inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
SUZUKI YITARA: maska przednia, zderzaki, atrapa, koła. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI YITARA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81

SUZUKI WAGON R+ : drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
S YR EN A  : szyba przednia i tylna. Gaworzyce, tel. 
076/831-65-30
SYRENA 105 L : elementy blacharki, komplet, nie używane 
• 100 zł, szyba przednia - 50 zł. Leszno Górne, tel. 
068/376-63-66
SYR EN A : skrzynia biegów, stan b. dobry, -100 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-35-21
TALBOT HORIZON : zawieszenie przednie, alternator i inne. 
Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
TARPAN: wał korbowy, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TARPAN: most tylny, wał napędowy, szyby, inne. Wrocław, 
tel. 0608/15-45-38
TATRA 148 : prawie wszystkie części, kiper S3 po remon
cie, - 3.800 zł. Czarny Bór. tel. 074/845-04-79.0604/85-66-53 
TATRA 815 : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 346-23-55. 
0607/50-54-33,0605/37-47-03 
TOYOTA: silnik 1.8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
TOYOTA STARLET, CARINA: zderzaki, Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: błotnik tylny, pro

gi, drzwi tylne, skrzynka bezpieczników, filtr po
wietrza, elementy silnika, skrzynia biegów, sprę
żarka klimatyzacji, przewody, McPhersony, zwrot
nice, sanki, półosie, drążki, zamki, zawieszenie 
tylne, nagrzewnica, felgi stalowe tapicerka, pla
stiki. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87015341

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiar- 
ka przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA AVENSIS  : m iska olejowa. K a lisz, tel. 
062/742-28-98 po godz. 16
TOYOTA AVENSIS: lewa tylna lampa (4 drzwi), rurki klima
tyzacji. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
TOYOTA AVENSIS: atrapa przednia, wykładzina wygłusze- 
nia pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AYENSIS  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA CAMRY, 1989 r., 2000 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów (5), uszkodzony V  bieg. Jawor, tel. 0607/55-42-83 
TOYOTA CAMRY, 1992/96 r., 3000 ccm, V 6 : lampy, klapa 
tylna, drzwi przednie, słupki środkowe, ława pod silnik, tiartki 
przednie, zawieszenia, elementy silnika, belka tylna, konso
la, nagrzewnica, fotele welurowe, połosie i inne, możliwa 
wysyłka. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
TOYOTA CAMRY od 1996 r.: maska.., tel. 0603/95-37-35 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzęgło, 
kompletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, 
dolne • 100 zł/szt., drzwi z  szybami - 250 zł/szt., lampy tyl
ne, zespolone -150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
TOYOTA CARINA, 1991 r., 2000 ccm. diese l: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
TOYOTA CARINA E, 1994/95 r., 1600 ccm. 16V : konsola, 
rozrusznik, aparat zapłonowy, instalacja, serwo i inne. Le
gnica, tel. 0601/84-47-45
TOYOTA CARINA E, 1995 r .: atrapa, reflektory, wzmocnie
nie czołowe. Wrocław, tel. 784-59-16 
TOYOTA CARINA II, 1800 ccm : silnik, komputer, skrzynia 
biegów - od 700 do 1.500 zł. Leszno, tel. 065/520-19-52. 
0606/94-55-92
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V : osprzęt silnika, czę
ści zawieszenia, ukł. kier., inst. el., szyba przednia, reflekto
ry, migacze, zderzaki, błotnik lewy, przedni oraz tylne, ele
menty wnętrza i inne. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CAR IN A  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA CAR IN A  : różne częśc i. Wrocław, teł. 
0502/50-44-46
TOYOTA CARINA E : klapa tylna - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, 
błotniki, lampy, siln ik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
TOYOTA CARINA, COROLLA : lampy, zderzaki i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA, 1989 r .: drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice,'tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1990/94 r . : różne części z demontażu. 
Gorzów, tel. 0604/96-46-48
TOYOTA CELICA. 1993 r.. 1600 ccm, 16V.: części mecha
niczne, zderzaki, zawieszenie. Jawor. tel. 0601/71-45-59

TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm : dach, drzwi, klapa 
tylna, zawieszenie, inst. elektryczna, kolumny McPhersona, 
elem. plastikowe wnętrza, drobne części. Wrocław, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1987-92 r .: półoś, sprężyna, krzyżak. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-62-25,0601/94-65-25 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1400 ccm : lampy tylne, pom
pa ABS, wkładka zamka drzwi lewych, felgi aluminiowe. Ząb
kowice śląskie, tel. 0602/63-63-38 
TOYOTA COROLLA, 1989 r . : lampa prawa + grill. Przyłęk, 
tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback: zawieszenie, przekład
nia kier., pokrywa bagażnika z szybą, klamki, błotniki tylne, 
szybki tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
TOYOTA COROLLA COMPACT. 1990 r., 191 tys. km. 1300 
ccm, 12V,: ukł. wydechowy, tłumik - 20 zł, szyby drzwi pra
wych - 20 zł, bagażnik na dach • 80 zł, koła zimowe - 20 zł, 
łańcuchy na koła - 80 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
TOYOTA C O R O LU  LIFTBACK. 1990 r.. 1600 ccm, 16V : 
lewe przednie drzwi, klamki, zamki, stacyjka, dmuchawa, ukł. 
hamulcowy, instalacja, lusterko, konsola, licznik, chłodnica 
oleju, przełączniki, zwrotnice i inne. Wrocław, tel. 354-36-81, 
0604/36-89-38
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk: amortyza
tory, nagrzewnica kpi., reflektor przedni lewy i tylny lewy. 
Głogów, tel. 076/833-1046
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diese l: amortyza
tor tylny lewy, sprzęgło, części do skrzyni biegów, zespół 
sprzęgający rozrusznika, łożysko koła tylnego, uszczelnia
cze skrzyni, koło zębate paska rozrządu. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm : McPherson, pom
pa hamulcowa, komputer za 200 zł, plastiki wewnętrzne, 
klamka. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA, 1995 r .: poduszka powietrzna kierow
cy. Lubin. tel. 0608/14-47-86
TOYOTA COROLLA, 1995 r. 5-drzwiowy: błotnik przedni. 
Wrocław, tel. 0604/15-55-70

DH Ą i i t n Wrocław,ul.Lotnicza37 i f i  A A i f i  MAMIII P H I A / F  HURT■ DETAL * montaż * ciśnieniowa wymiana płynu hamulcowego 
tel/fax 351 10 29 l i # % l v l  w  Ł w w w w C  * regeneracja klocków nietypowych * toczenie tarcz hamulcowych
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P IE R Ś C IE N IE  P AN EW K I  T Ł O K I  
USZCZELK I  ZAW ORY S IMERINGI ,  
POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 
FILTRY SPRZĘGŁA GŁOWICE - DUŻY 
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
I I N N E  C Z Ę Ś C I  S I L N I K O W E  

DO AUT EUROPEJSKICH I JAPOŃSKICH 
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I  CIĘŻAROWYCH 

Fiat 2,5-2,8 D/TD ■ wały korbowa oraz korbowody________

D orabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIMETEX, MOTO-CZĘŚCI, ul. Paryska 4,51-215 Wrodaw, tel. 34-55-834,34-55-559, tel./fax 34-54468

OP001661

AUTO ^^CZĘSCI
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH 

DO AUT JAPOŃSKICH 
W R O C Ł A W  -  B Y K Ó W  (trasa na W aru aw t) 

teL/faz 071/315-29-27,315-16-41, (M OI 74 2213 
NAPRAWA LAMP, ZDERZAKÓW ORAZ INNYCH 
AKCESORIÓW Z  PLASTIKU, GUMY, WŁÓKNA 

W R O C Ł A W , ul. Radzionkowska 14
td . 071/346-66-85 OP005574

TOYOTA COROLLA, 1996 r .,: zderzak przedni. Środa śl., 
tel. 0607/73-02-18
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V: osprzęt silni
ka, łapy, rozrusznik, alternator, pompa wspomagania, tar
cze sprzęgła + docisk. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-86-07 
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm : różne części silni
ka i skrzyni biegów. Kalisz, tel. 062/742-28-98 po godz. 16 
TOYOTA COROLLA SEDAN X L I : klosze lamp tylnych, - 
fOO zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TOYOTA C O R O LLA : zderzak przedni 1990 r., zderzak tyl
ny i przedni 1994 r. Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
TOYOTA COROLLA hatchback, 5-drzwiowy, do 1998 r.: ba
gażnik dachowy (dwie poprzeczki) • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-04-28.0607/70-41-09 
TOYOTA C O R O LLA  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA C O R O LLA  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA COROLLA, CARINA, 1988/00 r . : maski, błotniki, 
drzwi, zderzaki, reflektory i inne - od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/65-71-85
TOYOTA HIACE, 1981 r., 2200 ccm, diese l: głowica, wałek 
rozrządu, most tylny, wał napędowy, alternator, rozrusznik, 
pompa wtryskowa, szyby. Chwalim, gm. Kargowa, tel. 
068/352-58-27
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : dużo różnych czę
ści mechanicznych i blacharskich, silniki Liteace 1.3 E, skrzy
nie biegów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, 
felgi, wały, części zawieszeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, 
mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r . : różne częściblachar- 
skie  i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
TOYOTA PREV1A, 1993 r .: różne części, elementy blachar
ki i mechaniczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA STARLET, 1985 r . : skrzynia biegów, silnik. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
TOYOTA STARLET : alternator nowy (również do innych 
modeli Toyoty), -160 zł. Wrocław, tel. 0607/35-40-40 
TOYOTA STA R LET  : różne częśc i. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA TERCEL, 2500 ccm, d iese l: głowica silnika. Wy
szki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46

TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: zawieszenie przednie, 
kompletne, wózek, półosie, wahacze, zwrotnice, McPherso
ny, stabilizator, listwa kierownicza, drzwi tylne i przednie, 
kompletne, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
TRABANT 601 S, 1986 r . : skrzynia biegów, szyba tylna 
ogrzewana, błotniki, klapy, dach, szyby, ekonomizer, felgi, 
sprzęgło, ogrzewanie Webasto 12V, licznik, przełączniki kie
rownicy, zawieszenie, zderzak, zbiornik paliwa, lampy tylne, 
silniczek wycieraczek, skrzynia biegów, szyba tylna ogrze
wana, drzwi, błotniki, klapy, dach, szyby, ekonomizer, weba
sto (12V), licznik, przełączniki, zderzak tylny, zbiornik pali
wa, zawieszenia, resory, kierownica gruba, silniczek wycie
raczek i inne części. Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
TRABANT: głowice (nowe), cylindry, pierścienie, tłoki, -150
zł. Olszyniec, tel. 074/845-33-67
TRABANT 601 : części z demontażu. Osiecznica, tel.
075/731-24-89
TRABANT 601: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, koła, 
elementy karoserii, wał po regeneracji i inne. Pomocno, tel. 
065/547-85-56 po godz. 19
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne części używa
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
U A Z : różne części. Wrocław, tel. 0601/56-23-64 
UAZ467 : silnik, nowy. Wrocław, tel. 0603/91-44-33 
U A Z : skrzynia biegów i rozdz., wał napędowy, resory, różne 
części. Wrocław, tel. 071/321-56-55.0608/22-15-73 
UAZ GAZ 69 i inne rosyjskie: różne części. Wrocław, tel. 
0603/91-44-33
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo: silnik + skrzynia biegów. 
Leszno, tel. 0603/77-52-88
VOLVO 200 : części zamienne i eksploatacyjne. Oleśnica, 
tel. 071/314-32-49,0502/27-50-17 
VOLVO 200: różne części używane, blacharka, szyby, drzwi, 
wały, plastiki, klapy, skrzynie biegów, rozrusznik, serwo, tar
cze przednie i inne • od 5 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 244 : pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
VOLVO 245: części blacharskie, silnik na części (benzyna), 
od 30 zł. Wrocław, tel. 0601/24-48-05 
VOLVO 300: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i uży
wane, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-32-49, 
0502/27-50-17
VOLVO 300,200 : dużo części używanych: blachy, szyby, 
drzwi, plastiki, klapy, skrzynie biegów, alternatory, rozrusz
niki, serwa, tarcze, przekładnie • od 5 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 300, 200 : części blacharskie, szyby, drzwi, wały, 
plastiki, klapy, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, ser
wo, tarcze, przekładnia. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 340 : drzwi, silnik, lampy, skrzynie, głowice, klapa, 
gaźnik, rozrusznik. Wrocław, tel. 071/344-68-89 
VOLVO 340 SEDAN : zawieszenie tylne i przednie, skrzynia 
biegów (5), lampy, pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 
0602/66-99-48
VOLVO 340 : lampy, skrzynia biegów (5). zawieszenie tyl
ne. zawieszenie przednie, drzwi, pokrywa bagażnika, zde
rzak tylny. Wrocław, tel. 0602/66-99-48

AMORTYZATORY
DO W SZYSTK ICH  TYPÓ W  SAMOCHODÓW  

ZACHODN ICH  I JA PO Ń SK IC H  m  

OP010044 niskie ceny #
O P E L -K R U K  W ro c ła w  u l.  L lt o m s k a  2 5  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

VOLVp 340; różne części. Wrocław, tel, 348 -10-44^ ^ ,. 
VOLVO 343,1980 r„ 1300 ccm, benzyna : zawieszenie, błot
niki-, lampy i inne.iary, tefT0b8/374-82-99 
VO.LVO 36 lf: różne części. Wrocław, tel. 348-10-44 
VOLVO 400,700,850, V-70: części zamienne i eksploata
cyjne, nowe i używane, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 
071/314-32-49,0502/27-50-17 
VOLVO 440: dach, drzwi, osprzęt silnika, półosie, skrzynia 
biegów oraz różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
VOLVO 440 : ćwiartki, progi, dach kpi., zawieszenie tylne, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 440, 1700 ccm : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 351-19-14
VOLVO 440,460,1988/93 r., 1700 ccm, wtrysk: szyby, lam
py, maska, błotniki, zderzaki, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów i inne. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 po godz. 15 
VOLVO 440, 460, 1992 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
071/31-24-22,0600/16-82-28
VOLVO 440,460,1993/96 r . : rozrusznik, lusterka, ukł. wy
dechowy, bak i inne. Ząbkowice śląskie, tel. 0609/63-44-88 
VOLVO 440,460: błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VOLVO 440,460: maska, zderzaki, błotniki przednie i tylne, 
klapa tylna, progi, hamulce, zawieszenie, lampy, przekł. kie
rownicy, chłodnica, półosie oraz skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0602/62-61-53
VOLVO 440,460,480: drzwi, prawy bok, tylny błotnik, zde
rzaki, komputery, tarcze, pompy, przekładnia, drążki, liczni
ki, McPhersony, sprężyny, półosie i wiele innych, możliwość 
wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-32-49,0502/27-50-17 
VOLVO 460, 1989/93 r. : lampa lewa, kierunkowskaz na 
wsuwkę, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
VOLVO 460 G L : różne części. Legnica, tel. 076/850-62-52 
VOLVO 700 używane: blachy, klapy, szyby, drzwi, nadiola, 
pompy, komputer ABS, wahacze, sprężyny, zawieszenia, 
moduły, różne części - od 50 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 740: maska, błotniki, zderzak przedni z  halogenami 
oraz szyby boczne drzwiowe. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 740,760: nagrzewnica, podszybie, uszczelki drzwi, 
kokpit z kierownicą, plastiki wewnętrzne. Wrocław, tel. 
321-91-71 w godz. 20-22,0502/12-55-57 
VOLVO 740, 850 : elementy blacharki i zawieszenia. Ole
śnica. tel. 071/315-40-51
VOLVO 760: skrzynia biegów (5, automatic), wałek rozrzą
du, silnik na części (diesel, 2,4). Kamienna Góra, tel. 
0502/41-58-64
VOLVO 850: maska, błotniki, klapa tylna, zderzaki, hamul
ce, zawieszenie, przekł. kierownicy, atrapa, pas przedni, 
drzwi, koła oraz filtr powietrza. Wrodaw, tel. 0602/62-61 -53 
VOLVO 850: różne części używane,'blacharka. klapy, szy
by, drzwi, nadkola, pompy, komputer ABS, wahacze, sprę
żyny, tarcze, zawieszenia, cewki, moduły, kostki i inne - od 
50 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 850, V70: dach, tylne ćwiartki, drzwi, zderzaki, pod
sufitka, elem. elektroniczne, zawieszenie, silniczek nagrzew
nicy, nagrzewnica, wahacze, obudowa śkrzyni biegów, pom
py, lampy tylne i wiele innych. Oleśnica, tel. 071/314-32-49, 
0502/27-50-17

VOLVO F10, F 1 2 ,1990 r . : kompletne przednie zawiesze
nie, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-78-28 
VOLVO F12 : zderzaki, drzwi, atrapy, szyby, tłumik, skrzy
nia biegów, bak paliwa, inne. Wrocław, tel. 346-23-55, 
0607/50-54-33
VOLVO F88 : wał korbowy, pompa wtryskowa i inne. Klucz
bork, tel. 0602/59-11-69
VOLVO S40, 1998 r. : skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 
0606/62-65-10
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S70, 1998 r. : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
VOLVO S 8 0 : zderzak przedni, atrapa, maska, zderzak tyl
ny, drzwi oraz błotniki. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO V40, S40 : maska, zderzaki, błotniki, pas przedni, 
atrapa, lampy, podłużnica prawa, hamulce, drzwi, przekł. kie
rownicy, klapa tylna, roleta oraz błotnik tylny lewy. Wrocław, 
tel. 0602/62-61-53
VOLVO V40, S40, V70,850: oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70, 740, 850 : el. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V70, S70 : zderzaki, błotniki, maska, atrapa, pas 
przedni, hamulce, zawieszenie, drzwi, nakładki progowe, 
konsola część górna, błotnik tylny prawy (nowy) oraz szyba 
klapy tylnej (2001 r.). Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO V70, S80, S60,2000 r., 2500 ccm, TDI: drzwi, ma
ski, zderzaki, felgi aluminiowe, poduszka, lampy, tylna kla
pa. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VW, 1985 r. Golf, Passat Kombi 1985, Passat 1996: klapy 
tylne. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW, 1997-00 r>: pompa ABS. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-62-25,0601/94-65-25 
VW, 1600 ccm, diesel : silnik + dokumentacja. ., tel. 
074/810-31-68 lub. 0603/87-02-77 
VW różne roczniki: zderzaki. Chroślice, gm. Męcinka, tel. 
076/870-85-11.0609/28-78-27 
V W : silnik 1600 ccm D, 1900 ccm D, 2400 ccm D, skrzynie 
biegów, zawieszenia, części silnika. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86,0601/58-24-14 
VW, 1600 ccm, benzyna: silnik, mały przebieg, stan dobry, - 
150 zł. Nowogrodziec, tel. 0602/87-95-17 
VW, 1600 ccm, diese l: silnik. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
VW, 1600 ccm, diese l: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1500 ccm, d ie se l: głowica, gwarancja szczelności, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
VW, d iesel: głowica 1,5/1,6 D, uzbrojona - 390 zł, kolektory, 
wałek rozrządu, wtryskiwacze, świece żarowe, stan b. do
bry, pompa wtryskowa 1,6 D z rozbiórki, po pęknięciu • 220 
zł, blok silnika. Wschowa, tel. 065/540-20-65 
VW GOLF I, VW PASSAT: zderzaki. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłpdzka, tel. 0603/40-26-76
VW, 1600 ccm, 1800,1500, benzyna 1600 diesel: głowica 
silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, kompletna dokumentacja. Zię
bice. tel. 074/810-31-68.0603/87-02-77 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk limuzyna: podłużnica, 
ćwiartka tylna, drzwi, klapa, osprzęt silnika, pasy, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, lusterka, fotele, tapicerki, ABS, 
plastiki, silnik, układ wydechowy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW BORA, 1600 ccm i poj. 1900 ccm TDi, 4-drzwiowy, kom
bi: zawieszenia, osprzęt silników, głowice, ABS, servo, ssa
nie, dach, podłuźnice przednie, drzwi, zbiorniczki, instala
cja, klimatyzacja kpi.; skrzynia biegów manulana, sensory 2

i 4, skrzynia biegów, komputery, silnik. Głogów, tel. 
0606/64-09-98,0607/53-50-25 
VW BORA : maska, błotniki przednie, zderzaki, reflektory, 
wzmocnienie czołowe, atrapa, drzwi przednie prawe, próg 
prawy, słupek środkowy prawy, błotnik tylny prawy nowy, 
światła tylne, wahacze, nadkola. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BORA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
O VW BORA, 2000 r.: dach, drzwi, ćwiartki tylne, 

błotniki, lampy, zawieszenia, głowice TDi, 
osprzęt, poduszki powietrzne, chłodnice, klima
tyzacja, szyby, lusterka, wnętrze, maska, błotni
ki. Polkowice, tel. 0607/74-57-00 84013681

VW CADDY: pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CORRADO, 1989/97 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, także do wersji VR6, części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.)
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, G-60 : dach, podłużni- 
ce, zawieszenie, klapa, lampy, lusterka, drzwi, osprzęt silni
ka, chłodnica, zbiorniczki, wzmocnienie zderzaka. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
VW CORRADO, 1993 r„ 2000 ccm, benzyna : wszystkie 
części, łącznie z klimatyzacją, oprócz blacharki, kpi. drzwi 
prawe. Świdnica, tel. 0601/07-40-69 (kn0256)
VW CORRADO : silnik G-60, bez turbo - 1.500 zł, tłumiki, 
sonda lambda. Kłodzko, tel. 074/811-24-83,0607/55-53-95 
VW GARBUS, 1956 r., 1 tys. km, 1200 ccm : silnik 30 KM. 
Wrocław, tel. 071/363-53-50
VW GARBUS, 1959 r . : oryginalne kanapy, lusterka, felgi, 
aparat zapłonu i inne, drobne. Wschowa, tel. 065/540-52-15, 
065/540-67-88
VW GARBUS 130L, 1972 r., 1300 ccm, AB : silnik - 800 zł, 
skrzynia biegów - 300 zł, nadwozie uzbrojone - 350 zł, oraz 
części do 1200 Mexico, 1985 r., mały przebieg: silnik (stan 
idealny, osprzęt) -1.800 zł, skrzynia biegów - 500 zł, zawie
szenie przednie - 400 zł, różne części. Świdnica, tel. 
074/640-66-88,0607/35-30-69 
VW G ARBUS : spoiler przedni. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
VW GARBUS : różne. Lubin, tel. 0607/35-12-66 
VW GARBUS, 1600 ccm : silnik, stan b. dobry. Opole, tel. 
0607/54-25-32
VW GARBUS, 1600 ccm : silnik, stan b. dobry, • 1.250 zł. 
Opole, tel. 077/465-31-17
VW GARBUS : błotniki, maski, drzwi, progi, nadkola, dach, 
zawieszenia, szyby, bębny, tarcze, tapicerka, siedzenia, ko
lumny kierownicy, koła z oponami, lusterka, części silników 
1.2,1.3.1.6. Osolin. tel. 071/310-61-18 
VW GARBUS. 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, szyby, 
tapicerka, elementy zawieszeń i blacharki, karoseria i inne, 
kompletna dokumentacja. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS : skrzynia biegów • 100 zł, drzwi • 30 zł/szt., 
zbiornik paliwa - 30 zł, klapa tylna • 20 zł. głowica z modelu 
1200 • 30 zl, tarcza sprzęgła - 30 zł, docisk sprzęgła - 30 zł, 
szyba przednia • 40 zł, boczne i tylna - 20 zł/szt., tył z garbu
sa -100 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-77-19 po godz. 21, 
0606/89-56-27 . ' “
VW GARBUS, BUS .OGÓREK": silnik 1200,1300,1600 
ccm, po remoncie (bez przebiegu) (w rozliczeniu może być 
uszkodzony). Ziębice, tel. 074/816-11-77,0601/73-16-28 
VW GOLF, 1977 r., 1600 ccm : drzwi prawe, szyby boczne 
tylne (przyciemnione), dach, alternator, skrzynia biegów (5), 
chłodnica oleju, rozrusznik, koło zamachowe, nagrzewnica, 
półki przednie kompletne. Wrocław, tel. 071/315-72-55 
VW GOLF 1,1977 r . : głowica (1.1 i 1.3) -140 zł, wał -100 
zł, tłoki + korbowody (1.1) • 100 zł, gaźnik (1.1 i 1.3) • 50 zł, 
pompa wody (1.1 i 1.3) -50 zł, rozrusznik (1.1 i 1.3)-120 zł, 
skrzynia (4) (1.1) -150 zł, pompa paliwa • 30 zł. Wrocław lub 
Nowe Miasteczko, tel. 0603/87-63-76 lub 068/388-80-26 
VW GOLF 1,1978 r. 3-drzwiowy: błotnik przedni - 50 zł/szl, 
progi - 50 zł/szt., reperaturki - 40 zł/szt. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-45-97,0606/73-25-15 
VW GOLF, 1*980 r .: chłodnica, reflektor, lusterko, lampa tyl
na, szyby, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF 1,1980 r .: tylna belka, z hamulcami tarczowymi, 
- 200 zł. Lubin, tel. 0604/16-96-06 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel: silnik, szyby, skrzynia 
biegów (5) i inne z demontażu. Opole, tel. 077/465-25-30 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diese l: głowica, drzwi, kla
pa tylna, fotele, części skrzyni biegów. Wrocław^tel. 
0605/96-09-45
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (4) oraz wszystkie części mechaniczne, z demonta
żu - od 10 zł. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, Silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tyl
ne, McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, d ie se l: silnik, skrzynia bie
gów, przeguby, szyby i inne części z rozbiórki. Opole, tel. 
0607/54-25-32
VW GOLF II, 1980 r . : szyby. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
VW GOLF, 1982 r . : skrzynia biegów (5) do 1600 ccm ben
zyna i diesel • 200 zł/szt., rozrusznik • 50 zł, amortyzatory 
tylne -  40 zł/szt., zawieszenie przednie lewe • 60 zł, stacyjka 
z przełącznikami - 40 zł, chłodnica 1600 ccm benzyna - 50 
zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-68-57, 074/872-74-35 po 
godz. 16
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, d ie se l: skrzynia biegów, 
maska, drzwi, pompa wtryskowa, lusterka, konsola, stacyj
ka, nagrzewnica, bak, lampy i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97 
VW GOLF II, 1984 r.,: drzwi, 2 szt. (prawe, lewe), do mode
lu 3-drzwiowego, błotniki tył, - 100 zł. Domasław, tei. 
071/311-89-03,0603/07-18-16 
VW GOLF II, 1985 r., benzyna : lampy przód - 70 zł/szL.., 
teł. 077/418-93-52
VW GOLF II, 1985 r., benzyna: fotele - 50 zł/szt., kanapa • 
70 zł (do modelu 3-drzwiowego). Wołczyn, tel. 077/418-93-52 
VW GOLF, 1985/86 r . : głowica hydrauliczna uszk, - 50 zł. 
Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
VW GOLF, 1986 r.: lampy, szyby, osprzęt silnika, zawiesze
nia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm : różne części. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drz^iowy: wszyst
kie części. Nysa, tel. 0600/19-93-29

VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, turbo D : zawieszenia, po
dłuźnice przednie, filtr powietrza, lampy, klapy, tapicerka, 
wzmocnienie czołowe, belki, drzwi i inne. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
VW GOLF II, 1986 r . : elementy nadwozia 3-drzwiowego, 
szyby, drzwi, oś, zawieszenia, błotniki, lampy, wnętrze, ze
gary, półosie, instalacje elektryczne, półka tylna, pasy, amor
tyzatory i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
VW GOLF, 1986 r . : silnik 1600 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szy
by, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnę
trza, skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tyl
ne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW GOLF II, 1986 r., benzyna: silnik 1600 w całości lub na 
części, drzwi, chłodnica, lusterka, klapa, zderzaki, rozrusz
nik, alternator i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97 ,
VW GOLF II, 1987 r. : drzwi, lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm : błotnik lewy - 50 zł, drzwi - 
100 zł/szt., klapa tylna -100 zł, reflektory przednie - 30 zł/szt., 
gaźnik - 90 zł, zbiornik paliwa • 50 zl, alternator - 90 zl, roz
rusznik • 90 zł, pompa wody • 50 zł, stacyjka - 50 zł, tylna 
kanapa • 20 zł, serwo • 50 z. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 
0600/31-98-35
VW GOLF II, 1987 r . : belka przednia, zderzaki szerokie, 
pompa hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1987 r . : klapa tylna, drzwi, instalacja, silnik, 
skrzynia biegów. Legnica, tel. 076/831-21-56

VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, d iese l: skrzynia biegów (4). 
Leszno, tel. 0608/48-94-29
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, osprzęt, 
skrzynia biegów (4) do 1,3 i 1,6, zawieszenia i inne. Nowa 
Sól. tel. 0602/57-09-89
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, d iese l: silnik, rozrusznik; 
sprzęgło kpi, • 1.000 zl. Namysłów, tel. 077/419-44-86 
VW GOLF, 1988 r„ 1800 ccm, benzyna: zawieszenie tylne, 
drzwi, podsufitka, dach z szyberdachem, amortyzatory, kon
sola, głowica, tłoki. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
VW GOLF, 1988 r., 1300 ccm 1600,1800 ccm: silniki oclo
ne, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacharskie i 
inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, d iese l: ściana tylna kompl. 
(nowa) • 240 zl, zderzak przedni • 60 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-20-43
VW GOLF II, 1989 r. 3-drzwiowy: kpi. drzwi, kpi. tapicerka i 
wszystkie pozostałe podzespoły.., tel. 0607/38-84-51 
VW GOLF, 1989 r . : silnik 1.6 D i 1.3 E, skrzynia biegów, 
zawieszenia, elem. blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75,0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, 16V GTi: silnik, udokumen
towane pochodzenie. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
VW GOLF II, 1989 r. : części z rozbiórki. Środa Śl., tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, 16V : silnik, hak, zderzak, 
rozdzielacz wtrysku. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 
VW GOLF II, 1990 r . : ukł. kierowniczy bez wspomagania, 
drążki, przeguby, wahacze, amortyzatory, sprężyny, oś tyl
na, skrzynia biegów, belki silnika i chłodnicy oraz poduszki. 
Wrocław, tel. 0603/55-31-83
VW GOLF, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik, z odprawą 
celną, - 800 zł. Zgorzelec, tel. 0606/23-39-62 
VW GOLF III, 1992 r., 2800 ccm, VR 6: silnik, udokumento
wane pochodzenie. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF III, 1992 r . : silniki (1.8,2.0.2.8 VR6), podłużni- 
ce, drzwi, błotniki, tapicerka, konsole, oś tylna, zawiesze
nia, szyby, klapy, felgi, komputery, elementy elektryczne i 
inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, 
teł. 0602/68-90-83
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm : silnik z dokumentacją, 
drzwi tylne, błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, silnik 
mechanizmu tylnej wycieraczki, lusterko wewnętrzne, drob
ne części. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
VW GOLF III, 1993 r. : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., klapa tylna z 
szybą filtr powietrza, silnik wycieraczek, belka tylna zawie
szenia (1.9 D). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
O  VW  GO LF III VARIANT, 1994 r . : maski, drzwi, zde

rzaki, lampy, szyby, tapicerka, zaw ieszenia, s il
nik, skrzynia biegów i inne części. Lwówek Ś lą 
ski, tel. 0603/62-84-35,0502/34-66-38 84012901 

VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm ,: wał korbowy, głowica 1.9 
TD i 1.9 TDi, sprzęgło kpi., pompa wtryskowa, turbosprężar
ka, drzwi prawe, tylne zawieszenie, zderzak tylny, deska 
rozdz., konsola i inne części z rozbiórki. Strzelin, tel. 
0605/65-06-71
VW GOLF III, 1995 r . : alternator, pompa wspomagania, 
kolumny McPhersona przednie, stabilizator, kolumny McPher
sona tylne, belka tylna, wózek pod silnik, poduszki silnika 
oraz przeguby. WrocłaW, tel. 0603/55-31 -83 
VW GOLF III, 1995 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0607/62-50-73
VW GOLF III, 1996 r., 2000 ccm : tył nadwozia, silnik, za
wieszenie, zderzaki, klapy. Legnica, tel. 0607/37-55-56 
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel 3-drzwiowy: silnik, za
wieszenia, belka tylna, elementy wnętrza i inne. Legnica, 
tel. 0607/85-23-13
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel :3-osobowy, grill, ma
ska, lampy, zderzaki i inne. Legnica, tel. 0605/37-43-50 
VW GOLF II, 1$96 r., 1800 ccm : ćwiartka tylna prawa, kom
puter, serwo, instalacja i inne drobne części. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
VW GOLF III, 1996 r . : fotele, zderzaki, lampy tylne, konso
la. Legnica, tel. 076/721-54-19 
VW GOLF, 1997 r . : lampy przednie z silniczkami, klamka 
tylna, • 150 zł. Wałbrzych, tel. 0603/58-60-90 
VW GOLF II, 1997 r . : fotel przednie, tylna kanapa, składa

na,-5-drzwiowy - 500 zł, stan fc^eb/y. Ziębice, teł: 
0608/45-18-80 : - * "
V W ^ 3 0 e f1 ^ 9 9  r., 1900 ccm, TDi 110 KM, 3-drzwiowy: 
drzwi, klapa tylna, chłodnice, klimatyzacja, oś tylna, kolum
ny McPhersona, ława, skrzynia, błotniki, lampy, grill, konso
la, poduszka pow., intercooler, uk l wydechowy, ukł. kierow
niczy, osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm SDi: silnik, komputer, osprzęt 
silnika, ława, wahacze, ukł. kierowniczy, felgi stalowe 14", 
ćwiartka prawa, Wamki, plastiki, zderzak tylny, lampy tylne, 
drzwi prawe tylne, zaciski, tarcze, zamki, stacyjka. Lubin, 
tel. 0601/18-90-99
VW GOLF IV, 1999 r. : zderzaki. Łukaszewice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
VW GOLF IV, 1999 r . : ćwiartki, szyby, drzwi, fotele, konso
la, poduszki pow., pasy, sensory, lampy, nagrzewnica bez 
klimatyzacji, wahacze, wózek, McPhersony, półosie, kolum
na, nadkola i inne. Wrocław, tel. 0604/44-16-73 
VW GOLF III: drzwi prawe, szyba boczna, prawa, do wersji
3-drzwiowej, belka zawieszenia tylnego, hokeje do przed
niego zderzaka, wykładzinę boczną bagażnika. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
VW GOLF III: zderzaki przednie, szyba przednia, listwa na 
dach. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-67-32,0606/23-36-81 
VW GOLF IV : lampy tylne, nowe. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-67-32,0606/23-86-81 
VW GOLF 1,1800 ccm, 16V: drzwi, klapy, szyby, zawiesze
nia, szyby, osprzęt silnika. Dzierżoniów, tel. 0608/77-92-49 
VW GOLF IV, 1900 ccm, turbó D, 110 K M : silnik + skrzynia 
biegów, tapicerka, elementy blacharki, mechaniczne i inne. 
Głogów, tel. 0607/33-69-65 
VW G O LF : zderzak. Groblice, tel. 071/311-76-55 
VW GOLF I I : błotniki, drzwi, chłodnica, stacyjka z kluczy
kiem, dach z szyberdachem, lampy, kołyska pod silnik, zbior
nik paliwa, pompa ham., szyby.,Gryfów SI., tel. 075/781-24-22 
VW GOLF, 1600 ccm : skrzynia biegów (4), - 250 zł. Henry
ków, tel. 074/810-52-55
VW GOLF IV, BORA : poduszki powietrzne (obie strony), 
sensor, taśma pod kierownicę, pompa wspomagania, piro
techniczne napinacze pasów, nowa kierownica, poduszki 
powietrzne foteli, schowek, lusterka. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
VW GOLF III, VENTO : pod. powietrzne, sensor, napinacze 
pasów, deska rozdz., kierownica z taśmą, prawy błotnik, 
elem. plastikowe wyposażenia wnętrza, pompa wspomaga
nia kierownicy, szyby i uszczelki drzwi oraz boczne, inst. elek
tryczna, przełączniki, pod. powietrzne foteli. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-67-18
VW GOLF II: zderzaki szerokie, nowe. Jordanów Śl., woj. 
wrocławskie, tel. 0601/72-18-25

VW GOLF CABRIO : dach, drzwi i inne. Kluczbork, tel. 
0608/84-60-79
VW GOLF IV : ćwiartka lewa tylna - 350 zł, kpi. drzwi przed
nie - 350 zł, drzwi lewe tylne bez szyby - 200 zł, nagrzewni
ca -150  zł, półka tylna - T00 zł, wzmocnienie przednie z 
chłodnicą - 200 zł, kołyska zawieszenia -100 zł, zaślepka 
poduszki pow. pasażera, inne. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
VW GOLF III: opony 13’ . 14', 15' i 16’ , felgi, rozrusznik - 
od 20 zł. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
VW GOLF II : błotniki tylne (3-drzwiowy), dach, oś tylna, 
podłuźnice i inne. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
VW GOLF II: pompa paliwa elektr., zatapialna (191919051 
K VD0824/31/2), - 220 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW GOLF III 5-drzwiowy: dach. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VW GOLF I I : błotniki, lampy, skrzynia biegów (5), sanki, 
belki, poduszki, klapy, dach, ćwiartki, belki, ABS, komputer i 
inne. Lubin, tel. 0603/22-60-56 
VW GOLF II: różne części. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
VW GOLF i : atrapa przednia, kierownica sportowa, tylna 
szyba. Milicz, tel. 0607/48-24-80 
VW GOLF I : kierownica sportowa, atrapa przednia, szyba 
tylna. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW GOLF III : skrzynia biegów (5) • 300 zł. Nysa, tel: 
0606/95-77-02
VW GOLF I : szyba przednia oraz szyby boczne. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-26-88,0607/65-47-30 
VW GOLF IV : oś tylna - 500 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna : drzwi (wersja 2-drzwio- 
wa), błotnik przedni prawy, klapa tylna, chłodnica, wózek. 
Oława. tel. 071/313-15-89.0604/78-93-74 
VW GOLF IV. 1400 ccm, 16V : kolumny McPhersona. wa
hacze, piasty, łapa silnika, sprzęgło, mechanizm wyciera
czek, drążki kierownicze. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
VW GOLF G T I: tapicerka, drzwi przednie bez przegród i 
inne. Oława, tel. 0501/31-29-96 
VW GOLF GTI, 1800 ccm, 16V : skrzynia biegów (5), - 400 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-50 
VW GOLF III : kpi. kierownica + sensor, mało używana, - 
400 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF, 1300 ccm : skrzynia biegów sportowa • 70 zł, 
amortyzatory tylne, oryginalne, 2 szt. - 90 zł, pompa paliwa - 
30 zł, licznik na części -15  zł. Ręków, tel. 071/316-36-95 
VW GOLF III V R 6 : wózek, wahacze, półosie, listwa kierow
nicza, McPhersony, stabilizator, zwrotnice. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
VW GOLF 1,1100 ccm 4-drzwiowy : głowica, zbiornik pali
wa, klapa przednia, drzwi - 50 zł/szt., alternator, rozrusznik, 
chłodnica, aparat zapłonu, lampy, pompa wody, belka tylna 
z piastam i, pompa olejowa i inne. Strzegom, tel. 
074/855-68-54
VW GOLF : silnik 1.6 D i skrzynia biegów - oclone i inne 
części. Syców, tel. 0603/10-06-86,0600/16-00-57 
VW GOLF, 1600 ccm, diese l: pompy wtyrskowe, belka pod 
silnik, sprzęgło (automatic). środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF II: drzwi tylne lewe kpi., stan b. dobry, nie uszko
dzone, -160 zł. Świdnica, tel. 074/850-68-12 
VW GOLF IV : opony Firestone z felgami aluminiowymi Vol- 
brem 175 x 80 x 14. 5-śrubowe, stan b. dobry • 1.300 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/05-25-28 
VW GOLF 1.1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, koła oraz 
inne z demontażu. Trzebnica, tel. 071/312-33-54. 
090/34-14-92
VW G O LF, 1600 ccm, diese l : s iln ik. Turawa, tel. 
077/421-21-92
VW G O LF : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
VW GOLF II: lampy tylne Helia, przyciemnione, oryginalne 
-150 zł/kpi., atrapa (nowa) z halogenami -150 zł, belka tyl
na z bębnami • 90 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
VW GOLF I I : atrapa z halogenami, nowa -180 zł, lampy 
tylne Helia, przyciemnione -150 zł, belka zawieszenia -100 
zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
VW GOLF 1300,1600,1800 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie i inne. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
VW GOLF III KOMBI: drzwi tylne, prawe, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0601/88-23-06
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych., 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
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VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
zaśiepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, 
progi. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF I : klapa tylna, drzwi, błotnik, maska, głowica, 
zawieszenie, elementy nadwozia, ukł. kierowniczy, sprzęgło, 
fotele, tapicerka i inne. Wrocław, teł .-0503/91-6Ś-81 
VW GOLF III, 1600 ccrp, benzyna : skrzynia biegów (5), 
pompa centralnego zamka, zamek drzwi prawych i lewych. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
VW GOLF IV : lampy tylne, nowe, 2 s z l  - 220 zł. Wrodaw, 
tel. 0602/77-50-92
VW GOLF III: maska przednia, dach do wersji 3-drzwiowęj, 
klapa tylna kpi. do kombi, błotnik lewy i prawy, drzwi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
VW GOLF II11.9 TDI, V R 6 ,1.9 TD. 2.0 E, 1.8 E: podnośniki 
elektryczne, częśd silnika, skrzynia biegów (VR6). haloge
ny, wzmocnienie czołowe, chłodnica z  wentylatorami, zde
rzaki, felgi aluminiowe i stalowe z  oponami, wspomaganie, 
Ja p / , pompa paliwa. Wrodaw. tel. 0602/26-76-79 
VW  GO LF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderza
ka przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wro
cław. tel. 0601/73-20-98
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samoregulacją). Wrodaw. 
tel. 0601/73-20-98
VW GOLF I I: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzaki szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkow
skazy, progi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na drzwi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW GOLF Golf, VW Jetta: wzmocnienie czołowe. Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW GOLF III: pokrywa silnika. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 0603/40-26-76
VW GOLF, 1600 ccm. d iese l: silnik + skrzynia biegów (5), - 
500 zł. Zgorzelec, tel. 0503/36-35-34 
O  VW  G O LF  IV. 1.4,1.6,1.9 TDi (90-115), 3-5 drzwio- 

wy, kombi: maska, błotniki, lampy, zderzaki, fel
gi aluminiowe 14" ♦ opony, sanie, drzwi, poduszki 
powietrzne, sensory (2 i 4), osprzęty silników, 
skrzynie biegów, zawieszenia zwykłe i sportowe 
(czerwone sprężyny), zbiorniczki, głowice klapa, 
dach, podłużnice, komputery silnika, klimatyza
cja. manualna (1.9,90 i 115), elementy tapicerki. 
Prochowice, tel. 0606/64-09-98 84013721

VW GOLF III: ospoilerowanie, nowe, zapakowane, do wer
sji 4-drzwiowej, cena w sklepie 1100 zl, cena, - 800 zł. Dzier
żoniów. tel. 0603/04-98-36
O VW GOLF : dach i szyberdach, drzwi do 3- i 

5-drzwiowego, błotnik tylny (3-drzwiowy), skrzy
nia biegów 1.8 TDi, 1.6 automatic, silnik 1.8,1.6, 
belka tylna, pompa wtryskowa 1.9 D, fotele, pla
stiki, koła 175 x 70 x 13. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
84013561

VW GOLF 1.4.1.6,1.8,2.0,1.9 D. TD: pompa wspomaga
nia, głowica silnika 1.9 D, TD. 1.6 D. TD. 1.6 E. częśd silni
ka, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF III: drzwi lewa strona, przednie i tylne. Wrocław, 
tel. 071/342-71-36.390-95-26 
VW GOLF IV. 2000 r . : kolumny McPhersona przednie, wa
hacze, zwrotnice, wzmocnienie przednie oraz amortyzatory 
tylne. Wrodaw. tel. 0603/55-31-83 
VW GOLF IV. 2000 r.. 1900 ccm, TD I: częśd różne zawie
szenia, silniki, skrzynie biegów, wnętrza. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
VW GOLF GTł II. 16V : silnik i inne częśd. Wrocław, teł. 
071/372-87-60
VW GOLF I, JETTA I, SCIROCCO. 1977/83 r. : skrzynie 
biegów, manualne i automatyczne, części do skrzyń biegów. 
Wrodaw. tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.)
VW GOLF II, JETTA II. 1984/91 r . : skrzynie biegów, manu
alne i automatyczne, częśd do skrzyń biegów. Wrodaw. tel. 
071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.)
VW GOLF IV, BORA. 2000 r.. 1600 ccm : chłodnica, wenty
lator, kompletna nagrzewnica z tunelem i dmuchawą, prze
łączniki. nowe. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-65 lub 
0602/17-45-39
VW GOLF, JETTA I. II. 1985/91 r.. 1300 ccm 1600 ccm: 
silnik, skrzynia-biegów, zawieszenia, szyby, dach, drzwi, 
mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW GOLF, JETTA, VENTO : szyby, drzwi, lampy, chłodni
ca, wzmocnienie, ćwiartki, zawieszenie, skrzynia biegów i 
inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78.0606/78-56-39 
VW GOLF, PASSAT, CARAVELLE : poduszki powietrzne 
(kierowca, pasażer i boczne), sensor, taśmy, pasy pirotech
niczne. zaśiepki, możliwość montażu. O leśn ica, tel. 
0602/15-35-30
VW GOLF, POLO, 1100 ccm, benzyna : skrzynia biegów. 
Syców, tel. 0603/10-06-86.0600/16-00-57 
VW JETTA. 1981 r . : drzwi, chłodnica, szyby, osprzęt silni
ka, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW JETTA, 1982 r . : reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1985/90 r . : klocki hamulcowe, świece (nowe i 
używane), głowica, rozrusznik, aparat zapłonowy Bosch, 
przekł. kierownicza - 200 zł, alternator - 80 zł, półosie (kom-

f  "AUTO - CZĘŚCI" \  
Pastuszyn k. Miłakowa 

na trasie Lubin - Z ie lona  G óra  
warsztat, tel. 068/38W2-70,0-601773134 
Nowa Sól, tel. 068/35-62-358,0-602363594 

czynne w godz. 8-16 
w ciągłej sprzedaży:

■ s iln ik i diesel VW, AUDI
- skrzynie 4- i 5-biegowe VW, AUDI

SERWIS - VW BUS
- naprawa skrzyń biegów
- skup siln ików  i skrzyń 

CENY KONKURENCYJNE
Zapraszamy codziennie 

. od godz. 800 do 15“  .
\  w  każdą sobotę Giełda Lubin V

SPRZĘGŁA
DO W SZYSTK ICH  TYPÓ W  SAM OCHODÓW  

ZACHODNICH  I JA PO Ń SK IC H
0P010046 niskie ceny
OPEL-KRUK W rocław u l. L itom ska 25 
tel. 071/355-82*18,0602 66 95 41, fax 071/373*52*34

piet) - 80 zł, felgi stalowe - 2 szt.. siedzenia (komplet) • 180 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 po godz. 15 
VW JETTA. 1986 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, d iese l: blok 
silnika - sam spód kpi. (blok, tłoki, wał korbowy, maska, sprzę
gło), stan b. dobry • 500 zł. skrzynia biegów (5). lampy i 
inne. Krzyżowa, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
VW JETTA, 1986 r . : drzwi przednie od kierowcy. • 50 zł. 
Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
VW JETTA. 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA I : drzwi, skrzynia biegów (4). kolumna kierowni
cy. amortyzatory kpi., szyby, zbiornik paliwa i inne. Jelenia 
Góra. tel. 075/736-10-45
VW JETTA: komputer BOSCH 0280 000 701 i BOSCH 0280
000 711. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
VW JETTA  II : drzw i lewe przednie. Wrocław, tel.
0601/72-24-92.071/336-70-66 wewn.187
VW JE T T A : wzmocnienie czołowe. Wyszki, gm. Bystrzyca
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW LT, 1983 r.. 2400 ccm, diesel: różne częśd silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT. 1998 r.: wał pędny, długi. Wrodaw. tel. 0602/68-90-83 
VW LT, 1999 r . : reflektor prawy ♦ kierunkowskaz. Przyłęk. 
tel. 074/817-00-93.0600/37-004)6 
VW L T : zderzak przedni, do nowego modelu. Jordanów śl., 
woj. wrocławskie, tel. 0601/72-18-25 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów - 
400 zl. dach - 350 zł, głowica - 400 zł, pompa oleju - 60 zł, 
gażnik - 60 zł, atrapa - 50 zł, nagrzewnica • 70 zł, reflektory 
- 60 zł/szt, filtr powietrza • 20 zł i inne części z demontażu. 
Wrodaw. tel. 071/349-43-07.0503/94-24-88 
VW LT 28.1981 r . : silnik po remoncie, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, belki, mosty, szyby, drzwi, 
dach. koła. fotele. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW LT 28.1984 r.. 130 tys. km, 2400 ccm, d iese l: rozrusz
nik, chłodnica, nagrzewnica, zawieszenie przód i tył, szyby 
drzwi, wał napędowy. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW LT 28.1992 r.. 2400 ccm, d ie se l: wszystkie częśd z 
demontażu. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47,0502/29-11-45 
VW LT 28: szyba. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
VW LT 28,2400 ccm, diese l: silnik + kompletna dokumen
tacja. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
VW LT 28 : atrapa, szczęki, piasty, kol. kierownicza, roz
rusznik, hak, miska olejowa, wał, drzwi, konsola, drzwi, zbior
nik paliwa, serwo, itp. Wrodaw. tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28: atrapa, drzwi, konsola, ukł. wydechowy, rozrusz
nik, pompa wtryskowa, miska olejowa, kolumna kierownicy, 
wiązka insL elektr. i inne. Wrodaw, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28.2000 r. model podwyższony: drzwi tylne lewe kpi. 
z  zawiasami i szybą. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
VW LT 31,1992 r.. 60 tys. km, 2400 ccm, d iese l: skrzynia 
biegów, wal, most, resory, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW LT 35.1998 r.. 2500 ccm. TDi 2800 ccm TDi: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, most, tylne drzwi, boki, dach, 
wał, ukł. wydechowy, resory, maglownice, koła i inne. Wro
daw. tel. 0607/48-21-03
VW LT 35.1999 r . : drzwi tylne, prawe i lewe, kompletne. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
VW L U P O : aluminiowa maska, przedni zderza j prawy re
flektor, przednie stalowe błotniki, kierunkowskazy. Wrocław, 
tel. 0601/73-97-72

VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, d iese l: kompletny silnik, 
skrzynia (4), elementy zawieszenia i inne. Legnica, tel. 
0607/47-95-80
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, 
częśd silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/92 r . : szyby drzwiowe i boczne, ramki 
okienne, uszczelki, plastiki, klamki, zamkijusterka, pod. 
powietrzne, taśma, sensor, napinacze pasów pirotechn., inne. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW PASSAT, 1988/93 r .: silniki (1.8.2.0.2.8 VR6), ćwiartki 
przednie i tylne, dach, szyby, błotniki, klapy, komputery, ta
picerka, drzwi, zawieszenia, osprzęt silnika, półosie, lampy, 
elem. plastikowe i inne. Lubań, tel. 0608/23-97-24 
VW PASSAT, 1988/93 r . : zderzak, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, 
progi. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
VW PASSAT. 1988/96 r . : dach (kombi), błotniki tylne, oś 
tylna, koła. Legnica, tel. 050712-68-37 
VW PASSAT, 1988/96 r . : dach do kombi, błotniki tylne, oś 
tylna, koła. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
VW PASSAT, 1988/97 r . : elementy blacharki (cięte), me
chaniczne (VR6, 2.0,1.8,1.9 TD), lampy, pod. powietrzne, 
deska rozdz., lusterko, zegary, szyby, listwa, skrzynie b., 
częśd silników, zawieszeń i elektroniki, duży wybór. Oleśni
ca, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT. 1989 r., 1800 ccm : pompa wody, poma wspo
magania, głowica i inne - od 50 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-65-78
VW PASSAT, 1990 r . : zderzak tylny, klapa sedana, lampy,

Wrocław, ul. Źródlana 31 (przed Leśnicą), tel./fax (071) 354-36-62,0603/ 04-94-73

mentacją oraz inne części. Iłowa Żagańska, tel. 
0604/82-06-70
VW PASSAT, 1993/96 r . : deska rozdzielcza, poduszki po
wietrzne, sensor, plastiki, pirotechniczne napinacze pasów, 
nagrzewnica, obudowa filtra powietrza, szyba drzwi i bocz
ne, ramki okienne i uszczelki, klamki, zamki, pompa wspo
magania kierownicy, komputer i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm : skrzynia biegów VR6, - 
500 zł. Nowa Sól, tel. 0609/27-11 -65 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r . : drzwi tylne lewe, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0606/34-04-71
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk : komputer ABS - 
150 zł, siłownik sprzęgła -120 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI, VR 6 ,2.0 E: skrzynia biegów 
(VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, 
lampy, błotniki, halogeny, .łapy*, wspomaganie, nadkola, 
częśd silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, 
belki, c. zamek, felgi aluminiowe sprężyny, wahacze, pompa 
paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1995 r. model przejśdowy: drzwi tylne, prawe 
i lewe -150 zł/szt., zderzak tylny -150 zł, silnik 2.0, zawie
szenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 2000 ccm 1800 ccm: podłuż
nice, ćwiartki tylne, drzwi, szyby, lusterka, klapa, serwo, ABS, 
zawieszenie, zegary, nagrzewnica, lampy, skrzynia biegów, 
plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1995 r.. 1900 ccm, TDi, 2800, benzyna: różne
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hak, tylna belka, drzwi. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 
0604/28-12*13
VW PASSAT, 1990 r . : dach, drzwi, błotnik tylny lewy, po
dłużnica lewa, tylna oś na bębny na ABS, zderzak tylny, hak 
oryginalny, skrzynia biegów, zawieszenie przednie. Opole, 
tel. 0605/51-45-68
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 1800 ccm. benzyna : dach, 
błotniki, relingi, listwy dachówe, silnik, osprzęt silnika, za
wieszenia przednie i tylne, drzwi, zderzaki, listwa kierowni
cza, skrzynia biegów, el. otw. szyberdach, tapicerka, lampy, 
częśd przodu. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW PASSAT, 1990 r., 1600 ccm, turbo D : silnik na częśd, 
wspomaganie. Zgorzelec, tel. 0606/43-40-58 
VW PASSAT, 1990 r . : kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne 
częśd. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r . : zderzak, reflektor, relingi dachowe. 
Groblice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
VW PASSAT, 1991 r .: oś tylna - 200 zł, alternator do silnika 
1.9 D -100 zł, silniczek do szyberdachu • 40 zł. Osiecznica, 
tel. 075/732-12-81
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm 2000 ccm: drzwi, 
lusterka, szyby, chłodnice, skrzynia biegów, osprzęt silnika, 
serwo, nagrzewnica, zawieszenie, plastiki, lampy. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, TD i: drzwi, błotnik 
lewy, reflektor lewy. wzmocnienie czołowe, przekł. kierowhi-

SZLIFIERNIA WAŁÓW, CYLINDRÓW, DORABIAM PANEWKI, NAPRAWA GŁOWIC.
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VW PASSAT, 1979 r. : klapa szyby. Bolesławiec, tel. 
0604/75-81-96
VW PASSAT. 1979 r. sedan i kombi: błotniki, blacharka kpi., 
szyby, kolumny McPhersona. skrzynie biegów i inne. Pacz
ków, tel. 0606/15-33-85
VW PASSAT KOMBI. 1979/84 r . : szyby kpi. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW PASSAT KOMBI. 1980 r . : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT. 1981/96 r .: zderzaki, lampy, wzmocnienie, za
wieszenie, atrapy, błotniki, drzwi, szyby i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94-78.0606/78-56-39 
VW PASSAT, 1982 r.: miska olejowa, rozrusznik, alternator. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, mi
ska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm. benzyna 5-drzwiowy: silnik 
i inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW PASSAT. 1983/93 r. 1.9 TD. V R 6 .1.8,1.6.2.0: maska, 
błotniki, lampy, grill, belki, poduszki pow.. .łapy”, półosie, 
zwrotnice, relingi. częśd silnika, felgi aluminiowe i stalowe, 
drzwi, zawieszenia, wspomaganie, podnośniki elektryczne, 
iustarka, wahacze, halogeny. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT SEDAN. 1984 r . : tylna klapa. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, d iese l: wszystkie 
częśd. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW PASSAT, 1985 r . : klapa przednia • 200 zł. pompa ha
mulcowa - 50 zł, przekł. kierownicy - 50 zł, nagrzewnica - 40 
zł, lampy przednie kpi. - 250 zł, lampy tylne (4 części) -150 
zł/kpi., silnik dmuchawy ogrzewania - 35 zł, nagrzewnica • 
50 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : klapa 
tylna, drzwi, szyby tylne boczne, maska, fotele, skrzynia bie
gów, nagrzewnica kpi., silnik wycieraczek, podsufitka i inne., 
tel. 0604/30-37-30
VW PASSAT, 1986 r.. 1600 ccm. diese l: zawieszenia, roz
rusznik, szyby, lampy przednie i inne. Jelenia Góra, tel. 
0602/87-22-35
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 1600 ccm. benzyna : silnik z 
osprzętem, na częśd, dach. oś tylna, szyby boczne, felgi, 
serwo * pompa, zbiorniki, inne. Oborniki śląskie , tel. 
071/310-75-84

cy, .sanki", zawieszenia, półosie, belki pod silnik i inne. Nysa, 
tel. 0607/35-95-52
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, 
półosie, drzwi, klapa tylna, fotele, komputer, felgi, zawiesze
nie, inne. Wrodaw, tel. 0502/93-97-27 
VW PASSAT, 1992 r . : zderzak przedni i halogeny. Duszniki 
Zdrój, tel. 0606/42-51-38
VW PASSAT, 1992 r. : pompa paliwa elektr., zatapialna 
(333919051 C  VD0824/31/19), - 250 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, d ie se l: półosie, maska, 
błotniki, chłodnica, drzwi i inne. Legnica, tel. 0603/21-94-12 
VW PASSAT, 1992 r . : przeguby, przekł. kierownicy, waha
cze, sprężyny, belki silnika, skrzynia biegów, oś tylna, zaci
ski hamulców oraz kolumna McPhersona prawa z ABS-em. 
Wrocław, tel. 0603/55-31-83
VW PASSAT KOMBI, 1992 r .: zawieszenie tylne, tył nadwo
zia. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : klapa tylna. Bolesławiec, tel. 
0604/75r81-96
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(automatic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : różne częśd. Świdnica, tel. 
074/851-95-2316-20,074/851-91-08 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, turbo D : maska, 
błotniki, lampy, chłodnica, wzmocnienie, klapa przednia, szy
ba, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
VW PASSAT KOMBI, 1992/96 r . : dach, zawieszenia, klapa, 
tapicerka, lampy tylne i inne. Leszno, tel. 0605/11-85-59 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, z kpi. doku-

częśc i b lacharskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: różne części blachar
skie, mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: szyba przednia, klamka 
i zamek drzwi kierowcy, listwy boczne, przepływomierz. Wro
cław, tel. 0601/55-45-58
VW PASSAT, 1996 r., 2000 ccm : lampy, wzmocnienia, bel
ka, drzwi, klapa tylna, spoiler, półosie, rozrusznik, błotniki, 
nadkola, głowica. Dzierżoniów, tel. 074/831-91-38 
VW PASSAT, 1996 r . : klapa tylna. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW PASSAT B-5 ,1996/01 r . : felgi aluminiowe, oryginalne 
16'. Wrodaw, tel. 0604/96-66-43 
VW PASSAT B5, 1997 r., 1600 ccm, benzyna : poduszki 
powietrzne. Kluczbork, tel. 077/413-25-06 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 2500 ccm, T D i: skrzynia biegów 
Tiptronic, półosie, częśd do silnika, turbina, plastiki na sil
nik, zawieszenie, drzwi, klapa tylna, komputery, lampy, ele
menty tapicerki, podsufitka, zderzaki i inne. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
VW PASSAT KOMBI. 1998 r . : klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT KOMBI, 1998 r . : tył nadwozia, piasta tylna 
lewa. Lubin, tel. 0608/14-47-86 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ćcm, T D i: dach, zde
rzak tylny, skrzynia biegów, roleta bagażnika. Milicz, tel. 
071/384-00-62,0605/41-56-68 
VW PASSAT, 1998/00 r., 1900 ccm, TD i: silnik z dokumen
tacją, części blacharskie, mechaniczne, głowice, zawiesze
nia, poduszki pow., skrzynia biegów, lampy i inne. Wrodaw, 
tel. 0502/07-86-57
VW PASSAT , 1999 r. : różne części. Lubań, teł. 
0604/14-22-06
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1900 ccm, TD i: zawieszenia, ukł. 
kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie czołowe, lampy, inter
cooler, turbina, skrzynia biegów (5). drzwi, zderzaki, konso
le, el. tapicerki, ABS, klapa tylna, komputery i inne. Lubin, 
tel. 0605/13-32-44
VW PASSAT KOMBI, B5, 1999 r., 2800 ccm. V6 : silnik, 
wahacze, chłodnica, klimatronic, ćwiartka prawa, błotnik tyl
ny lewy, tapicerka, progi, komputery, licznik drzwi, zderzaki, 
konsdola, poduszka pow., sensor, kierownica trójramienna, 
plastiki, ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy, katalizator i inne. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
VW PASSAT B 5 ,1999 r . : ćwiartka przednia i tylna prawa, 
zaw ieszen ia, skrzynia biegów (5). Polkow ice, tel. 
0607/74-57-00
VW PASSAT, 1999 r . : reflektory, maska, błotniki, zderzaki,' 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod silnik, osłona pod 
silnik, nadkola przeciwbłotne, zwrotnice, wahacze, zaciski 
hamulcowe, przekładnia kierownicza i inne. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW PASSAT, 1999 r . : klapa tylna -130 zł, zderzak tylny - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT B5 ,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, miska olejo
wa, kółko napinacza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT: wentylator klimatyzacji oraz chłodnica silnika 
benzynowego. Nysa, tel. 077/433-20-46,0604/12-91-72

VW PASSAT B5 KOMBI: klapa tylna, z szybą, kompletna. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
VW PASSAT, 1800 ccm : pompa paliwa, belka pod silnik, 
rozrusznik, rozdzielacz wtrysku, sprzęgło (automatic). Śro
da Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW PASSAT B -5 : kratka towarowa (siatka), -100 zł. Świd
nica, tel. 0602/45-36-68
VW PASSAT: hak, zawieszenie tylne, kompletne z amorty
zatorami. Wrocław, tel. 0601/72-24-92, 071/336-70-66 
wewn.187
VW PASSAT, 2000 ccm : silnik, chłodnice, klimatyzacja, za
wieszenia, drzwi, dach. poduszki pow., konsola, tapicerka, 
plastiki,jtd. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
VW PASSAT B5 KOMBI: zawieszenie przednie lewe kom
pletne oraz tylne kompletne, sanki pod silnik, drzwi tylne lewe. 
Wrodaw, tel. 0601/93-35-25
VW PASSAT KOMBI, 86 tys. km, benzyna : silnik 1800 E, 
1800 i skrzynia biegów, maska, drzwi, zderzaki, lusterka, 
rozrusznik, alternator, stacyjka, bak, lampy, plastikowe elem. 
bagażnika, fotele i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
VW PASSAT: serwo. Wrodaw, tel. 0601/73**20-98 
VW PASSAT: zderzaki. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/40-26-76
VW PASSAT, 1800 ccm: wszystkie częśd blacharskie. Lesz
no, Wschowa, tel. 065/520-10-31,0607/55-72-55
0  VW P A S S A T : drzwi do kombi (1988/96 r.), silnik 

1.816V, 2.0,1.8, skrzynia biegów TDi, poduszka 
powietrzna kierowcy i pasażera, zawieszenia 
XR6, koła, klimatyzacja. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
84013201

VW PASSAT : silnik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzynia 
biegów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia przed
niego i tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wyposa
żenie wnętrza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW PASSAT, 2000 r . : wahacze przednie kpi. (nowe), czuj
niki ABS-u, zwrotnice, kolumny McPhersona przednie, ukł. 
kierowniczy kpi. oraz tarcze i zaciski hamulców. Wrodaw, 
tel. 0603/55-31-83
VW PASSAT, 2000 r.. 1900 ccm. TDI. 115 K M : głowica kpi.,
skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak
tylny. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, 2000 r .: skrzynia biegów (5) i (4). Wyszki, gm.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW PASSAT B6.2001 r.. 1900 ccm. TD i: lampy ksenonowe
1 inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43
VW PASSAT, 2001 r . : atrapa, maska, błotnik przedni lewy, 
drzwi, lampa tylna prawa limuzyna, lewa kombi, zderzak 
przedni, spoiler przedniego zderzaka, kratki w zderzaku. 
Wrodaw. tel. 0601/73-97-72
VW PASSAT B5, BORA, 2000 r., 1900 ccm, T D i: drzwi, 
zawieszenia, części silnika, skrzynie biegów, elementy wnę
trza i inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW PASSAT, GO LF III : skrzynia biegów. Oława. tel. 
071/318-85-12.0605/05-93-55 
VW PASSAT, GOLF IV, 2001 r . : nowe McPhersony • 350 zł. 
półosie z przegubami • 700 zł. pompy paliwa - 300 zł, katali
zatory - 800 zl, sondy Lambda • 120 zł, zapalniczki • 30 zł, 
poduszkia + komputer - 500 zł, komputer sterujący -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20 
VW PASSAT, SANTANA, 1981/87 r . : skrzynie biegów, ma
nualne i automatyczne, także wersje synchro (4x4), części 
do skrzyń biegów. Wrodaw, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 
(pn.-sob.)
VW POLO, 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna : silnik, stan do
bry, dokumentacja, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-51-64 
VW POLO, 1977 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna,: przed
nia szyba • 100 zł, tylna • 50 zł, skrzynia biegów -150 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-87-86 
VW POLO, 1981 r . : części blacharskie, mechaniczne, do
datki, fotele, tapicerki, szyby. B ielsko-B ia ła , tel. 
0606/85-93-40,033/818-03-57 
VW POLO, 1982 r . : szyby, drzwi, silnik, skrzynia biegów • 
300 zł. Kobyla Góra, woj. kaliskie, tel. 0503/63-36-56 
VW POLO, 1982/94 r., 1300 ccm, GT : różne częśd z de
montażu. .. tel. 0608/86-27-66 
VW POLO KOMBI, 1983/89 r .: drzwi, maska przednia, błot
niki, szyby, siedzenia kpi. (niebieskie, stan b. dobry), lampy, 
serwo ♦ pompa hamulcowa, felgi, deska rozdz., wykładzina 
podłogowa oraz zderzak przedni kpi. Brzeg, tel. 
0502/52-09-54
VW POLO, 1984 r . : skrzynia biegów (4), -100  zł. Klucz
bork, tel. 0604/37-16-70
VW POLO, 1985 r . : maska przednia, klapa tylna. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
VW  POLO , 1985 r. : maska - 40 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22,0602/52-56-48 
VW POLO, 1986 r . : szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, 
serwo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO, 1986 r.. 1300 ccm ,: różne części, bez silnika, 
stan b. dobry, tanio. Chroślice , gm. Męcinka, tel. 
076/870-85-11,0609/28-78-27 
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, ele
menty blacharskie i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW POLO, 1988 r . : silnik 1000 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szy
by, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnę
trza, lampy, wzmocnienie przednie. Wrodaw, tel. 322-26-42 
w godz.9-16
VW POLO, 1989/95 r . : blok silnika TD, pompa wtryskowa. 
Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19

AUTO CZĘŚCI
D W O R Z E C  P S I E  P O L E  
W ro c ła w , ul. D o b r o s z y c k a  2  
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N A P R A W A  S A M O C H O D Ó W
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tel. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/841-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83

VW.POLO, 1992 r . : zderzaki, irwęjlg.Golfa III, Passata, T4. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 •' v:
VW POLO, 1993/94 r., 1.100-ccm : silnik z  osprzętem, skrzy
nia biegów (4), zderzak przedni, półosie, stabilizator, deska 
rozdz., serwo, nagrzewnica i inne. Rudzica, gm. Lubań. woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/08-32-24 *
VW POLO CLASSIC, 1994 r . : części mechaniczne. Wro
cław, tel. 0602/26-76-79
VW POLO III, 1995 r . : konsola kompletna, felgi aluminiowe 
.gwiazdy*. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 1995 r . : nakładka na zderzak • 100 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW POLO, 1995/99 r., 1400 ccm 3-drzwiowy: lampy, szyby, 
zderzaki, drzwi, fotele, tapicerka, elementy silnika, zawie
szenia, felgi aluminiowe BBS 15”, maska przednia, dach ze 
słupkami i inne, możliwa wysyłka. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
VW POLO, 1996 r., 1100 ccm : błotniki, chłodnica, klapa 
tylna, zawieszenia, zderzaki, tapicerka i inne. Legnica, tel. 
0607/18-55-76
VW POLO, 1997 r . : zderzak tylny, przednie siedzenia i tapi
cerki do modelu 3-drzwiowego. Kalisz, tel. 062/781-20-77, 
0608/33-56-17
VW P O LO : chłodnica, lampy, elementy zawieszeń, atrapy, 
drzwi, błotniki, lusterka i inne. Bolesław iec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW PO LO , 1300 ccm, diese l : s iln ik . Głogów, tel. 
076/831-71-14,0602/52-63-66 <
VW PO LO  : skrzynia biegów, • 100 zł. Legnica, tel. 
0606/78-30-58
VW P O LO : konsola. Leszno, tel. 0601/75-79-86 
VW P O LO : sprężyny przednie i tylne, sportowe, amortyza
tory przednie. Marciszów, tel. 075/741-01-73,0607/50-90-45 
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
VW POLO, 1300 ccm. d iese l: półosie, zawieszenie, stacyj

ka, układ wydechowy, nagrzewnica. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW SANTANA : drzwi, maska, lampy. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW SCIROCCO, 1985 r . : lampy przednie + grill i inne. Lu
bań, tel. 0603/35-59-76
VW SCIROCCO, 1986 r., 1760 ccm, benzyna: głowica, felgi 
aluminiowe 14”, aparat zapłonu, pompa wodna, pompa pali
wa, docisk sprzęgła, silnik wycieraczek, klapa tylna z szybą, 
lampa tylna, stacyjka, lusterta, przełączniki kierunkowska
zów, wentylator chłodnicy, nagrzewnica, tłumik, pompa ham. 
Legnica, tel. 0604/75-65-24
VW SCIROCCO II, 1987 r . : spoilery, części blacharskie. 
Jelenia Góra; tel. 0608/32-36-20 
VW SCIROCCO, 1987 r., 1600 ccm 1800 ccm: silnik, ele
menty blacharskie, lampy i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW SCIROCCO 1,1987 r., 1800 ccm, benzyna: klapa tylna, 
komletna • 70 zł, lampy tylne - 40 zł/szt., stacyjka z prze
łącznikami - 40 zł, błotniki - 35 zł, skrzynia biegów (5) - 220 
zł, rozrusznik - 50 zł, amortyzatory tylne - 40 zł, zawieszenie 
przednie lewe • 60 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-68-57 prosić 
Marka, 074/872-74-35 po godz. 16

VW SCIROCCO: lampy, drzwi, elementy zawieszeń, części 
silników I inne. Bolesław iec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
VW SCIROCCO I, II: wszystkie części z demontażu. Dzier
żoniów, tel. 0608/77-92-49
VW SCIROCCO I : różne części z demontażu oraz akceso
ria do tuningu - do 20 zł. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-09, 
074/665-17-53 prosić Roberta 
VW SHARAN : atrapa przednia. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW TRANSPORTER: T2 - skrzynia biegów - 500 zł, głowi
ca + osprzęt - 600 zł. drzwi - 150 zł, LT-28 - drzwi -150 
zł/szt. Opole, tel. 0502/52-07-17 
VW TRANSPORTER, 1981 r . : dfdwozie, skrzynia biegów, 
silnik chłodzony powietrzem i inne. Opole, tel. 0607/54-25-32 
VW TRANSPORTER T2, T 3 ,1983 r . : skrzynia biegów (4), 
rozrusznik. Wrocław, tel. 071/361-85-24 do godz. 15, 
071/359-05-25 po godz. 18
VW TRANSPORTER T2 ,1986 r.,: skrzynia biegów, wszyst
kie szyby, klapa tylna z szybą, drzwi boczne, drzwi lewe i 
prawe, zderzaki, zawieszenia, koła, kanapa tylna, wszystkie 
części - do demontażu, od 10 zł. Ochla, tel. 0600/38-58-99, 
068/321-10-02

VW TRANSPORTER, 1986 r..:,różne używane. Wrocław* 
teł. 071/348-42-16 '
VW TRANSPORTER T 2 ,1988 r., 1600 ccm. d iese l:„llWad 
kierowniczy, rozrusznik, nagrzewnica, zbiornik paliwa, grill, 
licznik, sprężyny i inne. Pęgów, woj. wrocławskie, tel. 
0602/47-02-35
VW TRANSPORTER T3 ,1990 r., 2100 ccm, boxer, wtrysk 
: silnik do złożenia, po szlifie wału, instalacja gazowa, układ 
wydechowy z katalizatorem, kompletna dokumentacja, • 
1.500 zł. Polkowice, tel. 0603/24-33-75 
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 2400 ccm. diese l: drzwi, 
błotnik lewy, wzmocnienie czołowe, zderzak przedni, pół
os ie , zaw ieszen ia, drzwi, lampy i inne. Nysa, tel. 
0607/35-95-52
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 2400 ccm, diese l: dekiel 
klawiatury, dekle rozrządu, tłoki, korbowody, napinacze pa
sów, zbiornik ukł. wspomagania, zbiornik chłodnicy + chłod
nica, przewody, gril. Marciszów, tel. 075/741-06-32 po 
godz. 20
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r . : drzwi, plandeka, luster
ka, konsola, zegary i inne. Polkowice, tel. 0600/31-36-07 
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r . : maska przednia, drzwi 
przednie prawe, błotnik przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r .: przekł. kierownicy + drąż
ki. Dzierżoniów, tel. 074/831-91-38 
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, 
zawieszenie, skrzynia biegów, chłodnica, zbiorniczki, szy
by, podłużnice, półosie, układ kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 2400 ccm, d ie se l: pom
pa wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, 
wspomaganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, 
TD, częśc i s iln ika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW TRANSPORTER T 4 ,1996 r . : elementy karoserii, za-

t a n i e  cząsci°P01062
HAMULCA I ZAWIESZEŃ
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wieszeń, koła (stary typ), chłodnice, wzmocnienie. Gracze, 
tel. 0602/91-18-79,0604/44-16-73 
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r„ 2500 ccm, T D i: osprzęt 
silnika, pompa wtryskowa, vacum pompa, turbina, pompa 
wspomagania, kolektory, klimatronik na części, konsola, po- 
duiszka pow., sensor, napinacze pasów, ława, wahacze, 
szyby, drzwi, ćwiartka lewa długa, oś tylna, skrzynia bie
gów i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r . : klapa tylna, blaszana, z 
inst., klamką i zamkiem, - 200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-36-12
VW TRANSPORTER T5 ,1999 r .: kpi. silnik 2,5 TDi, skrzy-

SKLEP - SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
________ UŻYW ANYCH ppoom?

V W  T R A N S P O R T E R , T 2  I T 3  
L T  28-50 od 1980 do 1991 r. 

W r o c ła w  t e l .  0 -6 0 2  4 7  4 4  6 7  
ul. Skarbowców (teren schrotu)

nia biegów, dach, ćwiartki, drzwi, klapa, maska, lampy, błot
niki, grill, wzmocnienia, zderzak, lusterka, felgi stalowe, za
wieszenia i inne. Wrocław, tel. 0604/44-16-73 
VW TRANSPORTER T2, T4 : wzmocnienie czołowe, zde
rzaki, pokrywy, drzwi, zawieszenia, chłodnica, lusterka, błot
niki i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW TRANSPORTER T 3 : chłodnica z wentylatorem do TD, 
stan b. dobry • 150 zł, zawieszenie silnika diesel, łapy alu
miniowe, poduszki - 400 zł, silnik diesel 1600 TD, komplet
ny, uszkodzona tuleja - 1.000 zl, siedzenia pasażerów I 
rząd, II rząd - 300 zł. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
po godz. 16
VW TRANSPORTER T2, T3, 1700 ccm : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, drzwi, fotele i inne części z de
montażu. Kłodzko, tel. 074/865-93-48,0607/11-29-56 ■ 
VW TRANSPORTER T4 : ćwiartki przednie. Lubań, tel. 
0608/23-97-24
VW TRANSPORTER T4, LT poj. 1900-2400 ccm D. TD: 
głowica. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T4, 2400 ccm, d ie se l: skrzynia bie
gów, -1.100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/62-48-95 
VW TRANSPORTER : nadwozie z 1981 r., w całości lub 
na części, silnik chłodzony powietrzem, skrzynia biegów i 
inne części. Opole, tel. 077/465-31-17 
VW TRANSPORTER T 2 ,1600 ccm, turbo D : części silni
ka, głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T 4 : przekładnia kier. ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T 4 : klapa tylna z szybą. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW TRANSPORTER T4 : felgi stalowe, kpi., 5-otworowe, 
14" -150 zł/kpi. Złotoryja, tel. 0604/85-75-92 
VW TRANSPORTER T4 : głowica silnika (1.9,2.4 D, TD), 
Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
O  VW TR A N SPO R TER T 5  MULTIVAN, 2000 r., 2500 

ccm , T D i: m aska, b łotn ik i, lampy, szyby, drzwi, 
k lim atron ic , poduszk i pow., sensor, tapicerka, 
fe lg i a lum in iow e, ch łodn ice , zderzak i, s iln ik , 
skrzyn ia  biegów, zaw ieszenia, ćw iartki przednie, 
inne. Lub in, te l. 0601/34-41-73 84013031

VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm : konsola, inst. elek
tryczna, licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik 
paliwa i inne. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
VW VENTO, 1800 ccm i poj. 1900 TD: drzwi, lampy, klapy, 
ABS', skrzynia biegów, silnik, podsufitka, dach tylny, karo
seria, koła i inne. Lubin, tel. 0603/22-60-56 
VW VENTO : atrapa z listwą, tylna ścianka, pokrywa silni
ka. Wrocław, tel. 784-59-16
VW GOLF, AUDI, 1600 ccm, d ie se l: głowica, zwykła i hy
drauliczna. Wrocław, tel. 398-81-80 
WARTBURG 353 : różne części i podzespoły. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-80-97 wieczorem 
WARTBURG 4-drzwiowy: wahacze przednie, nowe, pokry
wa bagażnika, chłodnica, nagrzewnica i inne. Kłodzko, tel. 
074/867-69-59 w godz. 19-21 
W ARTBURG  353 : różne częśc i. Legnica, tel. 
076/854-63-86
WARTBURG 353 : szyby, maski, drzwi, skrzynia biegów, 
półosie. Nowa Ruda, tel. 074/872-1Ó-64 
WARTBURG 353 : cewki, docisk, tarcze sprzęgła, drzwi 
kpi., tylna szyba i inne - 50 zł/całość. Wąsosz, tel. 
0607/64-44-93
W ARTBURG: rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gaż
nik, chłodnica, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG 353 : wał. Wrocław, tel. 071/337-24-19 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : klapa silnika, przednia 
ścianka, przednie i tylne błotniki, poszycia błotników (nowe), 
chłodnica, głowica, skrzynia biegów, rozrusznik, alterna
tor, półosie, lampy przednie i tylne, zderzaki. Wrocław, tei. 
071/337-24-19
WINDA ZAŁADOWCZA hydrauliczna, z napędem 24V, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-47-61
W OŁGA 24 G A Z : most tylny. Wrocław, tel. 0603/91-44-33
ZASTAW A 740, 1989 r. : różne części. Opole, tel.
0503/50-17-42
ZASTAWA 11 OOP : silnik, skrzynia biegów i inne. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-10-64
O  ZAW IESZEN IA  KO M PLETN E  do  aut prod. za 

chodn ie j, n isk ie  ceny. P ru s ice  k. Trzebnicy, tel. 
071/312-52-98,0608/72-53-98 82000931

ŻUK : silnik kpi., możliwość sprawdzenia - 700 zł, most 
napędowy • 250 zł, nowa chłodnica -150 zł, skrzynia bie
gów (4) • 300 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
ŻUK : most tylny, skrzynia biegów (3), gażnik, reso iy  
wsporniki skrzyni ład., wał napędowy i inne części. Legnic
kie Pole, tel. 074/866-40-20 do godz. 15, 074/866-40-07 
po godz. 19
Ż U K : szyby, most, izoterma. Opole, tel. 077/465-25-30 
ŻU K  : izoterma, stan dobry, - 800 zł. Sobótka, tel. 
0607/66-04-91
Ż U K : wał korbowy, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
ŻUK A-11 : silnik, skrzynia biegów, zawieszenia i inne, • 
1.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-72 
ŻUK : alternator, sworznie, drążek kierownicy, reflektory. 
Wrocław, tel. 346-54-34
Ż U K : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62 i
ŻUK : silnik z osprzętem i dokumentacją, stan b. dobry, • 
600 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/816-01-45 
O  Ż U K  : kab ina kompletna (tanio). Wrocław, tel.

071/361-26-85 01023811
ŻUK, N Y S A : mosty, skrzynia biegów, części silnika, karo
serii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89

MIĘDZYNARODOWA GAZETA OGŁOSZENIOWA
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INZERTI OGŁOSZENIA • ANZEIGEN
p o l s k a  c z e c h y  n i e m c y

n a s t ę p n y  n u m e r  

g a z e t y  

2 5 . 0 5 . 2 0 0 1  r .

D RO DZY C Z Y T E LN IC Y  !
Informujemy, że 24 kwietnia 2001 r. ukazał się pierwszy numer międzynarodowej gazety ogłoszeniowej pod nazwą Euroregion. Jest to miesięcznik wychodzący 
równocześnie w 3 krajach: Polsce, Czechach, Niemczech i w trzech wersjach językowych : polskiej, czeskiej i niemieckiej.
Ogłoszenia drobne w gazecie drukować będziemy bezpłatnie. Wszystkich Państwa, którzy mają do zaoferowania produkty i oferty współpracy interesujące czytelników 
z Czech i Niemiec, prosimy o wypełnienie zamieszczonego powyżej kuponu.

W gazecie będą następujące działy:
100 TURYSTYKA
110 SPRZĘT SPORTOWO-TURYSTYCZNY
120 MEBLE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ
130 ANTYKI I SZTUKA WSPÓŁCZESNA
140 DLA DZIECI
150 ELEKTRONIKA I FOTO
160 HOBBY (kolekcjonerstwo i majsterkowanie)

170 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
180 OGRODNICTWO 
190 ODZIEŻ 
200 BIZNES
300 AUTA USZKODZONE I NA CZĘŚCI 
310 CIĄGNIKI I MASZYNY POLNICZE 
320 MASZYNY BUDOWLANE 
330 CZĘŚCI

340 OLDTIMERS 
350 PRZYCZEPY KEMPINGOWE 
400 NIERUCHOMOŚCI 
500 PRACA
600 ZDROWIE I URODA 
700 POZNAJMY SIĘ 
800 ZWIERZĘTA 
900 RÓŻNE

UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, z wyjątkiem aut z pozycji 300 i 340.

informacja dotycząca ogłoszeń drobnych: tel. 071/342-70-70, zgłoszenia telefoniczne: 342-18-14, fax 372-56-54 

Zapraszam y do reklam ow ania s ię  w Euroregionie
Tych z Państwa, którzy są zainteresowani zamieszczeniem reklam w Euroregionie, prosimy o kontakt z Działem Reklamy, tel. 342-67-27, fax 342-57-90

Ceny reklam: 1. strona ............2,50 EUR za 1 cm2, pozostałe strony.................2 EUR za 1 cm2

i I I j R U B R YK A______ K R A J Ę

M I Ę D Z Y N A R O D O W A  G A Z E T A  O G Ł O S Z E N I O W A

I I kupię l I spi ̂ Gd3lll |---1 Z3miGni^ - WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM >I O  I I

C z ę ś ć  w y tłu sz c zo n a  o g ło s ze n ia

][
(p ie rw sze  s łow o) (drug ie s łow o) (trzec ie  s łow o)

Rocznik m Przebiegi Pojemność|_ S i ln ik It Kolor

W y p e łn ia ć  ty lk o  d la  o g ło s z e ń  d o t y c z ą c y c h  p o ja z d ó w

t r e ś ć  o g ło s z e n ia  ( w y p e łn ia ć  w  j ę z y k u  p o ls k im ) : ,

C e n a Z a m ie n ię  n a  [

Im ię  I n a z w l s k o T

G m in a  [___________________________________________________
D a n e  o zn a c zo n e  ko lo rem  w y łą c zn ie  d o  w ia d o m o śc i redakcji
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M ie j s c o w o ś ć Kod

P o w ia t U l i c a

K ie r u n k o w y  | 

K ie r u n k o w y  | 

K ie r u n k o w y  |

U w a g i | 

U w a g i j 

U w a g i ;

język konwersacji
PL GB
CZ F
D — RUS —

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!
Adres redakcji: Euroregion - Redakcja polska, ui. Kościuszki 135, 50-440 Wrocław
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

AUD1100, 1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, 
radio, I właściciel, stan idealny • 1.000 DEM. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-95-96,0601/76,39-55 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi,
-1.400 zł. Domaszkowice. tel. 077/410-49-10.0602/43-09-41 
AUD1100, 1981 r., 2200 ccm, wtrysk alum. felgi, el. otw. 
szyby i szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 0601/87.-45-12 
AUDI 80 GL, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, alum. felgi, w całości lub na części, • 1.000 zł. Nowo
grodziec, tel. 0602/87-95-17
AUDI 80,1984 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, na białych tablicach - 850 DEM- Stro- 
nie Śl., tel. 074/814-27-96
AUDI 80,1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, model przej
ściowy, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, -1.200 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-91-12 
AUSTIN MAESTRO, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czer
wony,-twardy dowód, w całości lub na części • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-53-88,0605/63-72-70 
AVIA A21, 1985 r. kontener, zarejestrowany, w całości lub 
na części, - 1.500 zł. Legnica, tel. 076/862-13-17 lub, 0606/ 
87-86-30
BMW 318,1985 r., 165 tys. km, 1800 ccm, bordowy, 2-drzwio
wy, bez prawa rejestracji, w całości lub na części, dużo no
wych części, stan dobry, • 1.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/ 
13-61-06
BMW 525,1979/80 r., 2500 ccm, stalowy, na białych tabli
cach, stan dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
BMW 735 i, 1982 r., 3500 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie kier., el. szyberdach, el. otwie
rane szyby, aluminiowe felgi, uszk. przód lewy, bez prawa 
rejestracji, - 1.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/47-73-80 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,312-12-77 
CITROEN PICK-UP, 1986 r., 1800 ccm, diesel w całości lub 
na części - 700 DEM. Niemcy, tel."0049/17-18-08-32-94 
CITROEN CX PALLAS, 1978 r., 2500 ccm, diesel, czarny, w 
całości lub na części, kpi. dokumentacja, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/24-41-00
CITROEN CX, 1984 r., 2500 ccm, diesel, zielony, w całości 
lub na części, - 1.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0609/59-02-21 
CITROEN CX, 1987 r., 2500 ccm, diesel, wiśniowy, w cało
ści lub na części. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 336-48-29 
CITROEN ZX, 1992 r„ 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy’  dgwód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/ 
348-'34-78
FIAT 125p, 1987 r. w całości lub na części, - 500 zł. Opole, 
tel. 077/465-25-30
FIAT 126p, 1982 r., 652 ccm, benzyna, biały, w całości lub 
na części, zapłon w stacyjce, 2 opony w b. dobrym stanie, 
nowy rozrusznik, szerokie zderzaki, lotka tylna, silnik w b. 
dobrym stanie, - 750 zł. Kowary, tel. 075/718-20-21, 0607/ 
73-13-78
FIAT 126p, 1983 r. stan silnika, skrzyni biegów i alternatora 
b. dobry, karoseria do remonty, w całości lub na części, - 
400 zł. Lubin, tel. 076/847-13-21 '
FIAT 126p, 1985 r., 650 cćm, turkusowy, stan dobry, nowa 
deska rozdzielcza, RM, w całości lub na części, - 850 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393-98-82 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, zarejestrowa
ny, brak OC, do remontu blacharki, stan silnika b. dobry, 
nowe wahacze, przegląd do 08.2001 r, - 550 zł lub inne pro
pozycje. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 075/783-45-96,0607/ 
11-49-19

‘ O TM 3VW V

• REGENERACJA GŁOWIC DO SAMOCHODÓW o P ó io m S ]  

CIĄGNIKÓW I CZĘŚCI MASZYN
• SPAWANIE GŁOWIC, ALUMINIUM I ŻELIWA 

SKUP, SPRZEDAŻ, WYMIANA
• SZLIFOWANIE WAŁÓW KORBOWYCH I CYLINDRÓW 
55-012 Żerniki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową "Żemiki Wrocławskie" w prawo)

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska rozdz., 
w całości lub na części, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/
25-96-02
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zareje
strowany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-14
FORD ESCORT, 1984 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, wer
sja amerykańska, w całości lub na części, nowe amortyzato
ry, akumulator (gwarancja), - 1.500 zł. Opole, tel. 077/454- 
38-06,0602/63-40-57
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, bez 
prawa rejestracji, stan dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 700 
zł. Opole, tel. 0600/32-44-98
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry -

FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, ZETEC 5-drzwio
wy, ABS, szyberdach, kompl. dokumentacja (twardy dowód), 
uszkodzony przód, koszt naprawy 3.500 zł, w całości lub na 
części, • 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-61-30 
FORD SCORPIO, 1986 r., 177 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, halogeny, alum. 
felgi, bez wypadku, w całości lub na części, - 2.170 zł. Gło
gów, tel. 076/834-64-92
FORD SIERRA, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, stan dobry, 5-drzwiowy, w całości lub na czę
ści, do drobnych poprawek blacharskich, bez prawa rejestra
cji, na białych tablicach • 1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/ 
51-59-47

I POMOC DROGOWA• CAŁODOBOWA!
tel. 0-604 78 69 39, 071/318-53-22

300 DEM. Kraśnik Górny, gm. Bolesławiec, tel. 075/ 
736-98-56
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, w całości 
lub na części - 800 DEM. Długołęka, tel. 071/399-86-15 
FORD ESCORT. 1987 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, bez prawa rejestracji, na białych ta
blicach -1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/14-22-06 
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, biały, alum. 
felgi, tylny spoileiy zarejestrowany w Niemczech, 3-drzwio
wy, - 2.000 zł. Opole, tel. 0502/17-31-51 
FORD ESCORT, 1989 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czarny, uszkodzona lewa strona, brak szyby, nowe opony, 
na białych tablicach, stan techn. b. dobry, - 2.600 zł. Oleśni
ca, tel. 0602/82-54-37
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, szary metalic, w 
całości lub na części, bez prawa rejestracji, - 3.500 zł. Ruda 
Żmigrodzka, tel. 0607/29-53-21 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, stan dobry, na zachodnich tablicach, - 2.200 
zł. Rychtal, tel. 062/781-61-67,0606/87-05-69 
FORD ESCORT VAN, 1993 k. 176 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, w całości lub na części, na białych tablicach - 

' 1.300 DEM. Gryfów Śląski, tel. 062/781-44-74 
FORD FIESTA, 1978 r. techn. sprawny, bez prawa rejestra
cji, * 800 zł. Świdnica, tel. 074/852-54-04 po godz. 20 
FORD FIESTA, 1980 r. - 700 zł. Radowice, tel. 068/351-44-55 
FORD FIESTA, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, cena -
1.000 D EM ..; tel. 0607/21-85-26 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan tech. dobry, bez prawa rejestracji, nowy model, -1.500 
zł. Radoszowice, tel. 077/460-99-91

U W A G A

In fo rm u jem y , ż e  s p o ś r ó d  k u p o n ó w  o g ło 
s z e n io w y c h  z b ie r a n y c h  n a  giełdach sa
mochodowych, pierwszeństwo druku 
będą miały ogłoszenia złożdne na ku
ponach wyciętych z dwóch ostatnich 
numerów gazet (w to rkow ego  i p ią tkow ego). 
In n e  o g ło s z e n ia  (n a  k u p o n a c h  z e  s ta r 
s z y c h  g a z e t)  d r u k o w a ć  b ę d z ie m y  w  m ia 
r ę  w o ln e g o  m ie js c a .

C h c ie l ib y ś m y  ta k ż e  p r z e s t r z e c  P a ń s tw a  
p rz e d  k u p o w a n ie m  n a  g ie łd a c h  s a m o c h o 
d o w y c h  s a m y c h  k u p o n ó w  o g ło s z e n io 
w y c h , o fe ro w a n y c h  p o  n iż s z e j  c e n ie  i r z e 
k o m o  w y c ię ty c h  w c z e ś n ie j  z  g a ze ty . Z d e 
c y d o w a n a  w ię k s z o ś ć  z  n ic h  to  "p o d ró b 
ki", d ru k o w a n e  p o k ą tn ie  i p ie  m a ją c e  n ic  
w s p ó ln e g o  z  A u to  G ie łd ą .  T a k ic h  o g ło s z e ń  
p u b lik o w a ć  n ie  b ę d z ie m y , p o w ę d ru ją  o n e  
d o  k o s z a .

informujemy, że kierujemy się 

następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu oołoszeń do druku:

✓ w  p ie r w s z e j  k o le jn o ś c i  d r u k u je m y  
o g ło s z e n ia  b e z p ła tn e , z ło ż o n e  n a  ku
ponach w yc ię tych  z dw óch  
ostatnich numerów gazet,

✓ o g ło s z e n ia  b e z p ła tn e  o  te j s a m e j tre 
ś c i d ru k u jem y  d w a  ra z y  w  ty g o d n iu  wy
łącznie wtedy, j e ż e l i  oba o g ło s z e n ia  
z ło ż o n e  s ą  n a  k u p o n a c h  w y c ię ty c h  z  
d w ó c h  o s ta tn ic h  n u m e ró w  g a z e t

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  o g ło s z e ń  b e z  c e n y , 
a  w  p rz y p a d k u  s a m o c h o d ó w , b e z  c e n y  
i ro k u  p ro d u k c ji,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  b e z p ła tn ie  o g ło 
s z e ń ,  k tó ry c h  t r e ś ć  w s k a z u je ,  ż e  s ą  
o n e  r e k la m ą f irm ; o s ó b  p ro w a d z ą c y c h  
d z ia ła ln o ś ć  g o s p o d a r c z ą ,

✓  n ie  z a m ie s z c z a m y  b e z p ła tn ie  d ro b 
n y ch  o g ło s z e ń  a u to k o m is ó w , f irm  z a j 
m u ją c y c h  s ię  h a n d le m  s a m o c h o d a m i,  
c z ę ś c ia m i s a m o c h o d o w y m i,  o fe rt b iu r  
n ie ru c h o m o ś c i itp.

Redakcja

FORD SIERRA, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, stalowy 
metalic, stan dobry, brak silnika - 400 DEM. Kraśnik Górny, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-98-56 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
biały, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, za
rejestrowany przód, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, jasnobrązo- 
wy, w całości lub na części, techn. sprawny, kpi. dokumen
tacja, - 800 zł. Polkowice, tel. 0502/15-75-22 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, biały, spraw
ny, nadwozie bez prawa rejestracji, silnik do uruchomienia, - 
1.800 żł lub zamienię na PC Pentium II, ż monitorem, lub 
inny. Nysa. tel. 0603/61-67-55.
FORD TRANSIT BUS. 1988 r., 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, 9-osobowy, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/433-69-87 
HONDA CIVIC, 1990 r., 145 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały, 
szyberdach, 3-drzwiowy, szyberdach, w całości lub na czę
ści, bez prawa rejestracji, - 2.400 zł. Siekierczyn, tel. 075/ 
72-1-53-77,0604/85-99-93

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

OP010169

wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

W YPAD EK!!!
KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJWIĘKSZEGO 
ODSZKODOWANIA 

Ń asza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - ob sługa  24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się  solidna, profesjonalna i tania...

Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfaiis 24h Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 Biuro Windykacji Wierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tei. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w . o g l o s z e n i a . p o p . p l

In form ujem y, ż e  p o c z ą w s z y  o d  2 5 .0 3 .1 9 9 9  r  z a  p o ś re d n ic tw em  A u to  G ie łd y  D o ln o ś lą s k ie j m o ż 
n a  u m ie s z c z a ć  w  in te m e c ie  z d ję c ia  s a m o c h o d ó w , d o m ó w  i in n y ch  ob ie k tó w , k tó re  o g ła s z a c ie  
P a ń s tw o  w  n a s z e j g a z e c ie .  O g ło s z e n ia  b e zp ła tn e  o s ó b , k tó re  w y k u p ią  o p c ję  " o g ło s z e n ie  z e  
z d ję c ia m i w  in te m ec ie "  o t rz y m a ją s p e c ja ln y  n u m e r  ka ta log ow y . B ę d z ie  o n  d ru ko w a n y  n a  k o ń cu  
o g ło s ze n ia .  N u m e r  te n  o z n a c z a ł b ę d z ie , ż e  s a m o c h ó d , d o m  c z y  in n y  ob ie k t, k tó re g o  o g ło s z e 
n ie  d o ty c zy  m o żn a  ob e jrz e ć  w  in tem ec ie  n a  stron ie: W irtua lny  K a ta log  Zd ję ć , w w w .sattech .com .p l/ 
ka ta lo g . D o  k a ż d e g o  o g ło s z e n ia  z  n u m e re m  d o łą c z a ć  b ę d z ie m y  w  in te m e c ie  3  k o lo ro w e  zd ję 
c ia  o b ie k tu , z  t r z e c h  ró ż n y ch  u ję ć . Z d ję c ia  te  m o ż n a  b ę d z ie  o b e jr z e ć  p o  w p is a n iu  n u m e ru  
z  o g ło s z e n ia  w  p rz e g lą d a rc e  in te rne tow e j.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 1 4  zl (z V A T ) za 2 8  dni e k sp o zy c j i n a  s e rw e rz e  in te rne tow ym . 
D o d a tk o w y c h  in fo rm a c j i u d z ie la m y  p o d  n r te le fo n ó w :  0 7 1 /7 8 1 -7 1 -2 2 ,7 8 1 -7 1 -2 3  

Adresy firm  wykonujących zdjęcia do katalogu zdjęć w  intemecie; 

Wrocław:
S A T  T E C H  C o m p u te rs , u l. T ę c z o w a  57 , te l./fax  0 71  7 8 1 -7 1 -2 2 ,7 8 1 -7 1 -2 3  
A u to  G ie łd a  D o ln o ś lą s k a , ul. K o ś c iu s z k i 135 , te l. 071  3 72 -5 6 -54 , 3 41 -5 4 -02  
A g e n c ja  R e k la m o w a  W O J T A S ,  ul. Z ie liń s k ie g o  2 0 , te l./fa x  0 7 1 /3 62 -3 9 -13  

Lubin:
A I N F O - P R E S S ,  G ie łd a  S a m o c h o d o w a , te l. 0 6 0 4  4 8 -21 -0 7 , te l. 0 7 6  8 4 -69 -0 34  

o r a z  f irm a  K o rb u t, te l. 0 -601  5 6 -94 -9 2
K o m is  A u to  C e n tru m  M A Z U R ,  ul. M . C u r ie -S k ło d o w sk ie j 9 7 , te l. 0 7 6  8 44 -3 9 -32

Leszno 
Jelenia Góra: 
F irm a  R e k la m o w a  "3 D  e ffe c ts " , u l. O k rz e i 13, te l. 0 7 5  7 6 -7 1 -6 0 0 ,0 6 0 3  9 2 -74 -64  

Bolesławiec: 
Z H iU  "L O K IS " , ul. S o b ie s k ie g o  2 0 , te l. 0 7 5  7 3 2 -3 7 -33  
Świdnica:
"R O D W IL " ,  ul. S a p e ró w  3b , te l. 0 7 4 /8 5 3 -5 7 -3 9 ,0 6 0 2  7 0 -43 -4 6 , e -m a il: u 2 @ b o x .p o p .p l 
7atmrtninny współpracowników do  wirtualnego katalogu zd jęć z  W ałbrzycha. O po la i Z ielonej Góry.

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
A G E N C JA  R E K L A M O W A  "E ch o "
ul. Świdnicka 19 (wejście od K . W ie lk iego ,.
przy przejściu podziemnym. .
tel. 341-06-28, tcl./fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
c-mail: ccho@lclbank.pl
A G E N C JA  R E K L A M O W A  "W o jta s"
ul. Z ielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tcl./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 07 77 13
c-mail: wojlas@wojtas.homc.pl
S K L E P , ul. Dokerska 4. le i. 373-96-56
A G E N C JA  R E K L A M O W A  "P io t r "
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
A G E N C JA  R E K L A M O W A  "A k a rd "
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 07l/783-30-(33+34)
"D A M -W 1 D "
50-349 Wrocław
tcl./lax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl 
LUBIN, LEGNICA:
" A  Info - Press", Janusz Czajka, 
tcl./lax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
B IU R O . tcl./fax 076/841-52-30, 841-52-15 
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p. 
pn.-pt. w  godz. 900-17°** i na terenie giełdy 
samochodowej Lubin (kasa n r 3) 
sob. w godz. 6M-1400, niedz. w godz. 90n- l2 ffl0
H. Kup ińsk i
tel. 0-605 359 428, 076/844-75-88 
" K E N T E C H "
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6,
lcl./lax 074/31-27-51 (700- 21 °°)
JELEN IA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,900-I400 
"ECO -PO L" R. K iljan , tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A . Picczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
MM A H Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Brctsznajdcr, tcl.065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. 1900-22°D 
ŚROD A ŚLĄSK A:
"H -D -PO L", ul. Malczycka 4, teł. 071/317-48-27 
"M A R T -M A R K ", B iuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 .
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 1-3, tel. 074/853-82-12,851-21-33
c-mail: bugjj@ wb.onct.p l
OŁAW A:
"1CA-KAW", T E L . 071/313-23-22,0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "KorazH, ul. M iła  9 
tcl./fax 068/327-02-75 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
M A R D O , 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tcl7fax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 10™1- 16,>n
Firma Handlowa, Żary, ul. M ieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. W idok 23, tel. 0-601 88 45 65
W AŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa D ESSAR T
Dariusz Stachurski, teł. 0-602 78 i 868,0-501 615 511
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa K L IK  
56-160 Wińsko-Wolów, pi. Wolności 2 .- 
tel. 389-80-80 (w t„ czw., pl.) w godz. 12,,n-1600 
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pón.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, lcl./fąx 076/870-72-44 
KALISZ:
C E N T R U M  O G ŁO SZEN IO W E  "A R G U S " 
lciyfax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU  "T O S K A "
ul. Piłsudskiego I, tel. 065/546-11-02 
SZAM OTUŁY:
B.H .U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, teł. 061/29-25-266
w godz. 8°°-1800
POZNAŃ:
G U E R IC A  - R. Paszkiew icz 
tel. 0-501 590 007 
tcl./fax 061/867-72-07 
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW :
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

P rzy jm ow an ie  ogłoszeń bezpłatnych 
poza redakcją

ZIELONA GÓRA:
(cl. 068/327-02-75 (pn.-pl. 10""-18"", sob. 8“ -l4 "n) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z  Auto Giełdą: 
tcl./fax 071/312-02-06 
(pn.-pl. 900- 1800, sob. 9™’- 1300)

a ta k ż e  n a s i a k w iz y to r z y  
n a  g ie łd a ch  s a m o c h o d o w y ch .
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HONDA CONCERTO. 1995 r., 1800 ccm. TDI, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, peł
na dokumentacja, zarejestrowany, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36 . ;
JELCZ  325,326,1984 r. w całości lub na części, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-83-19.0503/33-81-60 *
KAMAZ, 1981 r. skrzyniowy, w całości lub na części, - 6.500 
zł. Popielów, tel. 077/469-22-32 
LIAZ 100,1983 r.. niebieski, ciągnik siodłowy, z hydrauliką, 
aktualny przegląd, stan dobry, w catościlub na części, • 5.200 
zł lub zamienię na osobowy. Nysa, tel. 077/431 -72-26 
MAGIRUS M-90, 1980 r.. 4000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja. - 5.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-18. 0601/ 
94-63-95
MAZDA 626 SEDAN, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor stalowy, centralny zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, alum. felgi 15*. szyberdach, welurowa tapicerka, 
stan idealny, na białych tablicach, kpi. dokumentacja -1.900 
DEM. Gubin. tel. 0606/80-49-73 
MERCEDES 115,1976 r. w całości lub na części, dwa sa
mochody (jeden zarejrestrowany). -1.200 zł. Lądek Zdr.. tel. 
074/814-72-05
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, biały, auto
matic, centralny zamek, na białych tablicach - 1.600 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
MERCEDES 200 115 D, 1975 r. po spaleniu, pełna doku
mentacja, przegląd, OC, -400 zł. Wrocław, tel. 0501/42-74-29 
MERCEDES 200123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód reje
stracyjny, -1.750 zł. Wrocław, tei. 0601/70-17-36 
MERCEDES 280123 E, 1984 r., 2800 ccm. wtrysk, beżowy, 
automatic, centralny zamek, webasto, szyberdach, zawie
szenie coupe, stan b. dobry, na białych tablicach - cena 2.800 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 0609/44-75-52 
MERCEDES 410,1995 r., 68 tys. km. 2900 ccm, diesel, bia
ły, na bliźniaczych kolach, oryg. przebieg, stan b. dobry, od
biór w Niemczech lub w kraju - 6.500 DEM. Nowogrodziec, 
tel. 0608/23-52-71
MITSUBISHI, 1983 r„ turbo D. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-40-47 po godz. 20
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1300 ccm, srebrny metalic. 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, przegląd do 03.2002 r., 
w ciągłej eksploatacji, w całości lub na części, - 1.200 zł. 
Rawicz, tel. 0604/82-70-50
MITSUBISHI GALANT. 1981 r.. 250 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, kremowy, bez rdzy, silnik i zawieszenie do remontu, 
nowa pompa wodna, bendiks, reg. kierownica, - 900 zł. Droł- 
towice, gm. Syców. tel. 0605/26-57-64 
MOSKWICZ 412,1991 r., biały, w całości lub na części, za
rejestrowany, • 900 zł. Kalisz, tel. 062/784-44-79 
MULTICAR M-22. - 2.200 zł. Boroniec, tel. 062/734-13-27 
MUSCEL, 1972 r. udokumentowane pochodzenie, w całości 
lub na części - 950 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-05 
NISSAN MICRA K 10,1987 r„ 1000 ccm, benzyna, biały, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 600 DEM. Bo
gatynia. tel. 0602/81-23-32
NISSAN SUNNY B 12.1990 r.. 1600 ccm, benzyna, biały.
2-drzwiowy, 5-biegowy. na białych tablicach • 1.000 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
NISSAN SUNNY N 14,1991 r., 1600 ccm. benzyna po wy
padku, w całości lub na części, - 5.000 zł lub kupię całego, 
na białych tablicach. Bielsko Biała, tel. 0501/39-83-34 
NYSA 522, 1985 r., 2120 ccm, niebieski, zarejestrowany, 
nowa chłodnica, po remoncie przedniego zawieszenia, nie 
eksploatowany od 6 mies., w całości lub na części, • 300 zł 
lub zamienię na aparat fotograficzny lub kamerę. Wrocław, 
tel. 350-31-99
OPEL CORSA, 1986 r., 1200 ccm, zielony, kdbełkowe fote
le, spoilery, stan b. dobry, na białych tablicach, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0606/49-47-39
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, na białych tablicach - 400 DEM. Gu
bin, tel. 0606/80-49-73
OPEL KADETT, 1982 r.. 1300 ccm ważny przegląd, w cią
głej eksploatacji, hak, 5-drzwiowy, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/318-02-74
OPEL KADETT SKŁADAK, 1983/92 r., 1300 ccm, czarny, w 
całości lub na części, • 1.100 zł. Brzeg, tel. 077/411-23-65 
OPEL KADEJT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna .łezka", stan 
dobry + skrzynia 5-biegowa, samochód i skrzynia .na cho
dzie', na białych tablicach, - 1.900 zł. Gubin, tel. 0603/ 
51-82-40
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, może być na 
części, na białych tablicach, - 1.200 zł. Sobótka, tel. 071/ 
391-03-94
OPEL KADETT CARAVAN, KOMBI. 1988 r.. 72 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, czerwony, katalizator, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, relingi dachowe, kubełkowe fotele, roleta bagażnika, ob
rotomierz, na białych tablicach, stan b. dobry • 950 DEM. 
Wrocław, tel. 071/339-77-09 po godz. 16 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic,
3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, -1.850 zł. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, bez 
prawa rejestracji, stan nadwozia i silnika b. dobry, na białych 
tablicach -1.300 DEM. Wschowa, tel. 0608/38-49-19 
OPEL REKORD KOMBI. 1974 r.. 1900 ccm. benzyna, czer
wony, po częściowym remoncie blacharki, zarejestrowany, - 
300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,878-51-96 
OPEL REKORD, 1981 r., 2300 ccm, diesel w całości lub na 
części. - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/837-10-95 
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm, benzyna w całości lub 
na części, stan silnika b. dobry, zarejestrowany, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-36-88
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm bez prawa rejestracji, 
stan dobry, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-51, 
0607/46-60-98
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, w całości lub na czę
ści, - 1.500 zł. Legnica, tel. 076/854-08-75 
PEUGEOT 305 SR, 1984 r., 1472 ccm, benzyna, morska 
zieleń, zarejestrowany do grudnia, stan dobry, w całości na 
części, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 351-53-89 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały, po wy
padku, - 2.500 zł. Gubin, tel. 068/359-94-11 
PEUGEOT405,1989 r., 1900 ccm. diesel lekko uszkodzony 
lewy przód, w całości lub na części, bez prawa do rejestra
cji, po remoncie silnika, - 3.000 zł. Lubawka, tel. 075/ 
746-74-07
PEUGEOT 504,1977 r.. 2100 ccm, diesel, czarny, w całości 
lub na części, dodatkowo skrzynie biegów, wały i wałki, gło
wice i inne, udokumentowane pochodzenie, • 750 zł. Góra, 
tel. 0601/46-88-56
PEUGEOT 604,1979 r., 2300 ccm, turbo D w całości lub na 
części. Wrocław, tel. 071/338-03-89,0603/80-52-14 
PEUGEOT 604,1980 r.. 2700 ccm, benzyna w całości lub 
na części, zarejestrowany • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/338- 
03-89,0603/80-52-14
POLONEZ, 1981 r. stan dobry, w całości lub na części, - 
700 zl. Ziębice, tel. 074/810-31-68,0603/87*02-77 
POLONEZ, 1984 r. w całości lub na części, - 850 zł. Rogów 
Sobócki, tel. 071/316-34-51
POLONEZ, 1987 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
do poprawek blacharskich, .nosek" przód, szybki z tyłu, we
lurowa tapicerka, w całości lub na części, - 700 zł. Rudna, 
tel. 0606/24-83-35, woj. legnickie

POLONEZ, 1989 ?., 1600 ccm, benzyna, czerwony, tech
nicznie sprawny, w całości lub na części, w ciągłej.eksplo
atacji, garażowany, ważny przegląd, hak holowniczy, 5-bie
gowy, stan dobry, dużo części zapasowych, • 1.600 zł lub 
zamienię na sprzęt ogrodniczy. Legnica, tel. 076/857-02-43, 
076/722-85-51,0603/97-09-28 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. w całości lub na części, doku
mentacja • części do 400 zł. Strzegom, tel. 074/855-20-56. 
RENAULT 11, 1986 r., 1400 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
techn. sprawny, bez prawa rejestracji, - 2.000 zl. Kłodzko, 
tel. 0608/08-07-65
RENAULT 18 GTI, 1981 r., 2100 ccm, diesel, kolor stalowy, 
półka, model przejściowy, szyberdach, po wymianie silnika, 
po remoncie skrzyni, + części zapasowe, blacharka do po
prawek lakierniczych lub w częściach, • 2.300 zł albo inne 
propozycje. Lubiąż, tel. 071/389-71-43 
RENAULT 19 CHAMADE. 1990 r.. 150 tys. km. 1400 ccm, 
szary metalic, uszkodzony lekko przód, dużo części oprócz 
silnika, • 600 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-51 
RENAULT 20,1980 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, wi
śniowy, nowy lakier, szyberdach, zarejestrowany, w całości 
lub na części, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, -1.000 
zł. Leszno, tel. 065/572-54-15,0503/30-90-31 
RENAULT 5,1981 r„ 1100 ccm bez prawa rejestracji - 400 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-21-27 
RENAULT 9 SEDAN, 1988 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, 5-biegowy, centralny zamek, el. otw. szyby, stan 
blacharki słaby, stan silnika b. dobry, na białych tablicach - 
800 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
RENAULT FUEGO GTI, 1981 r., 1400 ccm, 135 kM central
ny zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, kubełkowe fotele, 
prcygotowany do malowania, sprawny, -1.500 zł lub zamie
nię na BMW E-30, rozbity, lub motocykl Draga. Żary, tel. 
068/375-92-37
RENAULT FUEGO, 1982 r., biały, szyberdach, w całości lub 
na części, el. otw. szyby, - 2.000 zł. Rzeszotary, gm. Legni
ca, tel. 076/722-96-03
SEAT IBIZA, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, biały, w cało
ści lub na części, lekko uszkodzony, stan b. dobry, - 4.000 
zł. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
SEAT IBIZA, 1992 r., 100 tys. km, 900 ccm, kolor stalowy, 
5-drzwiowy, na białych tablicach, uszkodzony przedni błot
nik -1.100 DEM. Gubin, tel. 0606/80-49-73 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT MALAGA, 1990 r., 115 tys. km, 1200 ccm, biały, w 
całości lub na części, zarejestrowany, techn. sprawny, -1.900 
zł. Wrocław, tel. 0608/42-94-43 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, 
uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, za
rejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, przegląd do 
11.2001 r, - 6.600 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
SKODA MT-4,1972 r. wywrotka na 3 strony, nowe sprzęgło, 
siłowniki i skrzynia biegów, po remoncie, w całości lub na 
części, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-00-56 
STAR 200 L silnik 6C107, skrzynia biegów, most tylny, belka 
przednia, rama długa, wały, wspomaganie, w całości lub na 
części, - 8-000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-47-61 
STAR 28, 1985 r., SW-400, zielony, kabina nowego typu, 
skrzyniowy, oplandekowany, podzespoły Stara 200, urwany 
wał, w całości lub na części, • 2.800 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-53-63
SUZUKI ALTO, 1986/92 r„ 800 ccm, czerwony, w całości 
lub na części, 3-drzwiowy, dużo zapasowych części (silnik, 
4 koła zimowe, osprzęt), • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
338-24-93,0608/86-63-21
SYRENA, 1978 r., 10 tys. km, kremowy, sprawny, wyreje
strowany, w całości lub na części, - 300 zł. Wiry, tel. 074/ 
850-56-82,0503/94-18-77
SYRENA 105,1981 r., biały, w całości lub na części, zareje
strowany, bez OC, kompletny, -180 zł lub zlecę odrestauro
wanie w rozsądnej cenie. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 075/ 
783-45-96,0607/11-49-19
SYRENA BOSTO, 1980 r. kompletna dokumentacja, zareje
strowany, w całości lub na części, • 300 zł+ druga na części. 
Wrocław, tel. 349-21-69
TALBOT HORIZON, 1984 r. zarejestrowany, OC, wspoma
ganie kier., w całości lub na części, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-45 po godz. 20
TARPAN na części lub do remontu, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/332-72-40
TOYOTA HIACE, 1985 r., 2400 ccm, diesel w całości lub na 
części, zarejestrowany, po wypadku, • 2.600 zł. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
TRABANT 601,1986 r., 45 tys. km, 595 ccm, kó&ć słonio
wa, techn. sprawny, brak badań techn., dodatkowo inne czę
ści, bagażnik, - 600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-65 
TRABANT 601,1990 r., 13 tys. km, 601 ccm, benzyna, nie
bieski, uszkodzony silnik, w całości lub na części -1.100 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/729-76-08 po godz. 19, 0503/ 
96-22-40
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, biały, w całości lub na 
części, mocno uszkodzony, niekompletny, zarejestrowany, • 
1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-26-11 
VOLVO 740,1986 r., 2300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan b. dobry, ocynkowana blacharka, bez prawa rejestracji, 
- 3.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 
VW GARBUS 1303 S, 1973 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, w całości lub na części, na białych tabli
cach, - 3.000 zł. Przytoczna, tel. 068/382-55-05, 0603/ 
70-28-12,0604/86-77-28
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, ciemny metalic, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy, obrotomierz, bez prawa rejestracji - 
900 DEM. Kamienna Góra, tel. 0604/80-93-21 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, kremowy, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, bez prawa rejestracji - 1.000 DEM. Biedrzychowi
ce, tel. 0604/14-19-76, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
automatic, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach • 
1.000 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, 2-drzwio
wy, 4-biegowy, dzielona tylna kanapa, w całości lub ha czę
ści, na białych tablicach - 450 DEM. Opole, tel. 0502/52-07-17 
VW GOLF II, 1985 r., 140 tys. km, 1300 ccni, benzyna, gra
natowy, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, bez wypadku, 
techn. sprawny, bez prawa rejestracji, • 2.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, GTD, diesel, popielaty me
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji, - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18 
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, stan silnika, skrzyni b. i zawieszenia b. dobry, na bia
łych tablicach, 3-drzwiowy, szyberdach - 1.400 DEM. Wro
cław. tel. 0604/36-35-30
VW GOLF II. 1986 r.. 170 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 850 DEM. 
Stronie Śl.. tel. 074/814-27-96 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna szyberdach, centr. 
zamek, bez prawa rejestracji, • 1.800 zl. Krosno Odrzań
skie. tel. 0603/07-40-48
VW GOLF II. 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, biały, 2-drzwio
wy, stan opon b. dobry, sportowe fotele Recaro, RO, w cało
ści lub na części, bez prawa rejestracji, stan dobry, -1.200 
zł. Zgorzelec, tel. 0605/13-61-06

O VW GOLF II, 1988 r., niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, w całości lub na części, bez 

* prawa rej. - 1.200 D£M. Świdnica, tel. 0603/ 
55-45*22 01023131

VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, biały, po wypadku, w cało
ści lub na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0600/81-08-56 

. wieczorem
VW GOLF GTI, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, czarny, 5- 
drzwiowy, centr. zamek, alarm, szerokie zderzaki, szyber
dach, alum. felgi, bez prawa rejestracji, - 4.000 zł. Zgorze
lec, tel. 0605/61-36-28,0502/04-88-92 
VW GOLF GTI, 1989 r., 180 tys. km, 1800 cćm, czarny, 
5-drzwiowy, szyberdach, alarm, centr. zamek, szerokie zde
rzaki, alum. felgi, bez prawa rejestracji, - 4.000 zł. Zgorze- 

. lec, tel. 0609/64-27-15 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm techn. sprawny, zarejestrowa
ny, w całości lub na części, - '3.500 zł. Żagań, tel. 068/ 
360-62-97,0602/83-81-67
VW PASSAT, 1984 r. w całości lub na części, kpi. dokumen
tacja, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/45-18-91 
VW PASSAT, 1986 r„ 1600 ccm, benzyna, biały, model przej
ściowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, - 1.700 zł. Wro
cław, tel. 0607/81-69-46
VW POLO GT COUPE, 1984 r., srebrny, szyberdach, spor
towe zawieszenie, układ wydechowy, brak dokumentacji, • 
1.000 zł. Nowa Ruda. tel. 074/871-11-30 
VW POLO FOX. 1985 r., 65 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, serwisowany - 600 DEM. Kraśnik Górny, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-98-56 
VW POLO FOX, 1986 r., czerwony, -1.500 zł. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
VW POLO FOX, 1986 r., 1000 ccm, benzyna cena 800 DEM. 
Chojnów, tel. 0602/58-63-39
VW POLO KOMBI, 1987 r„ 1100 ccm, granatowy, bez pra
wa rejestracji, techn. sprawny, stan karoserii dobry - 700 
DEM. Żagań, tel. 0604/34-79-29 
VW POLO FOX, 1988 r., 1100 ccm, ciemnoniebieski, techn. 
sprawny, na białych tablicach, -.1.400 zł. Żary, tel. 0606/ 
37-67-38
VW POLO CADDY, biały, ład. 600 kg, bez wypadku, w cało
ści lub na części, -1.100 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-24-22 
VW TRANSPORTER T 2 ,1980 r., 2000 ccm. biały, brak sil
nika, • 1.800 zł. Chojnów, tel. 076/819-60-54 po godz. 19 
VW TRANSPORTER T 2 ,1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 
diesel, niebieski, oszklony, 4-biegowy, stan dobry, bez pra
wa rejestracji, • 2.600 zł. Lubań, tel. 0604/85-99-93 
VW TRANSPORTER T 2 ,1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, granatowy, 6 osób ♦ 500 kg, oszklony do połowy, na 
białych tablicach, - 6.200 zł. Oleśnica, tel. 0602/82-54-37 
WARTBURG 952,1984 r„ 900 ccm, żółty, bez dokumentów, 
sprawny, - 250 zł. Ścinawa, tel. 076/843-68-14 
WARTBURG 353,1986 r., biały, na białych tablicach, stan 
idealny - 500 DEM. Żary, tel. 068/375-74-48 
ZASTAWA 1100P, 1982 r.. 1100 ccm, biały, na części • silnik 
po remoncie, • 450 zl. Wrocław, tel. 071/789-37-93, 0604/ 
80-06-81
ŻUK, 1988 r. izoterma, w całości lub na części, stan dobry, •
1.100 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22
ŻUK na części, • 800 zł. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel.
074/855-36-91

STAROCIE
CHEVROLET LANDAU, 1976 r., 340 tys. km, 5700 ccm, V8 
kolor czerwony, wersja limitowana, po remoncie blacharki, 
konserwacja, po lakierowaniu, stan dobry, brak silnika, - 8.000 
zł. Opole, tel. 0608/49-11-22
CHEVROLET MONTE CARLO, 1976 r., 230 tys. km, 5000 
ccm, V8 kolor biały, 2-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, el. reguł, fotele, atrakcyjny wygląd, -15.000 
zł lub zamienię. Opole, tel. 0608/49-11-22 
CZĘŚCI DO FORDA, 1938 r . : felgi szprychowe, przedwo
jenne z kołpakami, z tłoczonym napisem FORD, 5-otworo- 
we, 17* x 750,2 szt. Wrocław, tel. 0502/16-87-90 
CZĘŚCI DO FORDA przedwojennego: koła, szprychowe, 
5-otworowe, z kołpakami. Wrocław, tel. 0502/16-87-90 
CZĘŚCI DO W ARSZAW Y: błotniki przednie, próg z nadko
lem, podłuźnice, tylna rura wydechowa, - 1.200 zł. Wojcie
szów, tel. 075/751-22-82
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20: błotniki, progi -100 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/339-73-84
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : karoseria do remontu, z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 0607/33-95-83 
DAF 66 SEDAN, 1974 r., 1100 ccm, benzyna, po remoncie, 
automatic, 2-drzwiowy, kpi. dokumentacja, - 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0607/70-08-11
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, benzyna czerwony, 
odrestaurowany, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0609/35-49-34 
FORD CONSUL Ghia, 1973 r., 72 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna zielony metalic, automatic, drewniane wykończenia, 
czarny dach, oryginalny, sprawny, bez prawa rejestracji, - 
2.600 zł. Bierutów, tel. 0602/82-54-37 
FORD LTD, 1973 r., 150 tys. km, 5000 ccm, V8 kolor niebie
ski metalic, automatic, klimatyzacja, tempomat, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, fotele, el. reguł, lusterka, antena, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, oryginalne opony z białym 
paskiem, oryginalne radio, stan idealny, nadaje się na wese
le, • 12.800 zł. Opole, tel. 0608/49-11-22 
FORD TAUNUS, 1961 r., 1600 ccm. po restauracji, oryg. w 
100%, radio Blaupunkt, książki serwisowe, 4-biegowy, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, części zamien
ne. - 6.500 zł. Nysa. tel. 0604/84-28-09 
FORD TAUNUS. 17M. 1965 r.. 1500 ccm, benzyna. V4 nie
bieski, oryginalny w 100% - lakier, tapicerka i silnik bez re
montu, stan karoserii idealny, bez rdzy, tapicerka bez uszko
dzeń, wygląd i stan jak z salonu, rej. do 08.2001 r, -17.000
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• chromowanie dekoracyjne elementów ~
samochodowych I motocyklowych S

• regeneracja uszkodzonych powłok 
chromu dekoracyjnego

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
stalowych poprzez cynkowanie I kadmowanie

• przerabianie, dorabianie, regeneracja częid 
poprzez toczenie, frezowanie, wiercenie
I drobne prace ilusarekie

tel. 0-602 181 185, 0-602 623 272 
Dla posiadaczy niniejszego ogłoszenia 5% rabatu.

OBW IESZCZENIE O M G Y TA C JI r u c h o m o ś c i
Komornik Sądowy Rewiru i przy Sądzie Rejonowym W Oleśnicy, ul. 3 'Maja 48, 
tel. 314-32-33, podaje do publicznej wiadomości, że w  dniu 21.05.2001 r., o godz 11 
w miejscowości Brzeźnik 130 odbędzie się licytacja koparko ładow arki typ  
HANOMAG, poj. łyżki 2,25 m3, rok prod. 1978. Suma oszacowania 60.000 zł. 
Suma wywołania 45.000 zł. Ruchomośc można oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wymienionym adresem._____________■_______________________  opousra

zł. Wrocław, tel. 071/350-74-17 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00493 www.auto- 
gielda.com.pl)
GAZ .CZAPAJEW*, 1942 r. bez oryginalnego silnika i reduk
tora, do remontu, • 3.500 zł. Gogolin, tel. 0602/82-54-37 
KUPIĘ MOTOCYKLE stare + wózki boczne i części. Olszy
na, tel. 075/721-25-41
KUPIĘ SAMOCHÓD WOJSKOWY stary, np. BTR, BRDM,

BETONOMIESZARKA STAR 28, 1988 r., 15 tys. km, die
sel, stant). dobry, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn i wi
zualny b. dobry, -15.000 z ł+VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
teł. 0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r.. stan b. dobry.

WÓZKI WIDŁOWE I PALETOWE
sprzedaż, części, serwis 

remonty, dzierżawa wózków.

KONKURENCYJNE CENY!
WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
tel./fax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m .  0 6 0 6  2 1 - 4 3 - 4 0 IECHMA.

WAŁBRZYCH, Wrocławska 60 
te l./fax (074) 846-73-61, 
050261-50-31, 0604 43-72-66

GAZ 67. MAW, BAW, stan obojętny. Wrocław, tel. 0601/ 
58-51-25
KUPIĘ VOLVO do 1969 r. Wrocław, tel. 0501/71-06-48 
MERCEDES 110 D, 1962 r„ 1900 ccm, diesel szary, orygi
nalny, kompletny, garażowany, zarejestrowany, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/303-71-69.0600/55-08-61 
MERCEDES 110,1967 r.. 2000 ccm, diesel, stan dobry, kom
pletna dokumentacja, szyberdach, RO Blaupunkt oryginalny 
+ 2 Mercedesy 110 na części, - 20.000 zł. Jawor, tel. 0601/ 
55-09-32
MERCEDES 111,1962 r., wersja amerykańska, zarejestro
wany, .na chodzie*, szyberdach - 9.500 zł lub zamienię. Mi
licz, tel. 071/383-07-18
MERCEDES 508,1969 r., 100 tys. km, 3800 ccm, kontener, 
stan b, dobry, - 6.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, VW 
Golfa. Forda Fiestę. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 44 tys. km, 2200 ccm, 4 x4 , 
blokady, furgon, wersja wojskowa, oryginalny w 100%, stan 
b. dobry, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 0601/58-51-25 
OPEL OLIMPIA, 1960 r. na części, - 600 zł. Lubaczów, tel. 
016/632-14-70 po godz. 22
PEUGEOT 403, 1957 r., 1500 ccm, benzyna do remontu 
blacharki i silnika • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-03-89, 
0603/80-52-14
PEUGEOT 404, 1963 r., 1600 ccm, benzyna do remontu 
blacharki i silnika, zarejestrowany - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/338-03-89,0603/80-52-14 
SKODA OCTAVIA, 1958 r., po remoncie, bez silnika, 100% 
oryginalnych części, idealny na pracę dyplomową lub do de
koracji, - 1.200 zł. Świdnica, tel. 0607/71-48-69 
TOYOTA CELICA LT, COUPE, 1975 r.. 1600 ccm, OHV, 
5-biegowy, wersja amerykańska, atrakcyjny wygląd, orygi
nalny w 99%, w kraju od 1991 r., zarejestrowany, blacharka 
do małych poprawek, - 9.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
816-01-45
VOLVO AMAZONE, 1959 r., 1800 ccm, po renowacji, - 
16.000 z L  Wrocław, teL0501/71:06-48 
WARSZAWA KOMBI, 1960 r. na części - 450 zł. Brzeg, tel. ■ 
077/416-44-17 po godz. 20
WARSZAWA 204,1967 r., 60 tys. km, 2100 ccm, benzyna 
kolor niebieski, zaczep, biegi w podłodze, silnik gómozawo- 
rowy + drugi samochód (bez dokumentów), na części, - 2.700 
zł lub zamienię na dostawczy. Zielina-Moszna, gm. Strze
leczki, tel. 077/466-84-62
WARSZAWA 224,1968 r., - 2.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/ 
439-17-92

PO JAZD Y
S P E C JA LN E

ASENIZACYJNY KAMAZ, 1989 r. poj. 11.000, oryginalny, -
38.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/321-10-59 
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27.1982/91 r.. -18.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28
ASENIZACYJNY STAR 200,1981 r., do wywozu szamba, 
wspomaganie kier, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-46-26 
po godz.20,0607/81-18-44
ASENIZACYJNY STAR 28,1977 r. na podzespołach Stara 
200, • 8.000 zł. Namysłów, tel. 0602/50-22-70 
ASENIZACYJNY STAR 28,1982 r. niebieski, poj. 4,5 m3, -
6.000 zł. Stare Bojanowo, tel. 0606/14-15-32 
ASENIZACYJNY STAR 28, SW-400, tylny most Star 200 + 
części zamienne: wkład tylnego mostu, pompa wtryskbwa i 
inne oraz osprzęt asenizacyjny, w ciągłej eksploatacji, waż
na rejestracja, -13.000 zł. Małomice, tel. 068/376-94-21 
AUTOKEMPING VW LT 28, 1980 r.. 2000 ccm, benzyna 
podwyższony, kuchenka, ogrzewanie, prysznic, sprawny, bez 
prawa rejestracji, - 4.500 zł. Bierutów, tel. 0608/87-03-34 
BETONOMIESZARKA ROMAN, 1980 r. poj. gruszki 5.5 m3, 
hydrauliczna kabina typu Man, skrzynia biegów 5 + 5 MAN, 
gotowa do pracy, - 22.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-13 po 
godz. 20

po remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda. 
tel. 0607/42-45-35
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1994 r. poj. 6 m3, bliź
niacze koła, napęd z pompy, techn. sprawna, mato eksplo
atowana, - 69.000 zl. Zachełmie, tel. 075/755-93-22, 
761-02-47 wieczorem
DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,40 L  631, 
801, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. Szy- 
manowo, telifax 065/546-44-75,0601/56-39-28 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG JELCZ  FAMABA GŁOGÓW, 1986 r. udźwig 1 0 1, z 
dozorem technicznym, gotowy do pracy, - 39.000 zł + VAT 
od faktury. Pleszew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/ 
45-18-35
DŹWIG KRAZ udźwig 16 T, • 15.000 z ł , w rozliczeniu może

WYPRZEDAZ UŻYWANEGO 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Stopa wibracyjna 
AMMANN 

| AVP 68 |

Ciężar - 6 8 kg 8  
Cena - 3.000 zł

Tel. 0-601 730 910
być wózek widłowy. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77,0603/ 
35-96-46
DŹWIGJ.ECH ŹK-101, 1975 r. udźwig 10 t, po remoncie 

1 kapitalnym, posiada książkę dozoru tech.. samojezdny, stan 
b. dobry, -15.000 zł. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21, 
077/411-36-20
DŹWIG LIAZ BUM AR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. dobry, 
dozór, - 34.000 zł ♦ VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
tel. 0602/69-90-51
DŹWIG POLAN ŻK-162, 1988 r. samojezdny, I właściciel, 
stan b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 / 
fax, 0601/56-39-28
DŹWIG POLAN po remoncie kapitalnym, nowe akumulatory 
i rozrusznik, udźwig 16 t, stan b. dobry, - 32.000 zl. Wro
cław, tel. 0501/10-60-51
DŹWIG STAR 28 hakowy, do naprawy, • 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 329-33-78,0501/79-43-91

W A R W A S ™ 77
B IU R O  W R O C Ł A W  
TE L . ( 0 7 1 ) 3 2 6 - 0 2 - 5 3  
F A X  ( 0 7 1 ) 3 2 6 - 0 3 - 7 0  
Z -D  P R O D U K C Y J N Y  
B Y S T R Z Y C A  O Ł A W S K A  
U L .K O Ś C IU S Z K I 101 
TEL. ( 0 7 1 ) 3 0 - 3 0 - 2 2 7  
TE L  K 0 M . 0 5 0 2 3 9 7 9 5 8

KOŁA 
PNEUMATYCZNE 

ZESTAWY KOŁOWE 
KOLA ODPORNE 

NA TEMPERATURE
P R O D U K C J A  W Ł A S N A  / N IE M IE C K A

DŹWIG STAR 28 ZS-4 4 1, aktualny dozór + drugi na części, 
- 4.700 zł. Wrocław, tel. 0602/70-70-51 
DŹWIG STAR 660,1980 r., 6842 ccm, diesel, teleskopowy, 
zarejestrowany, ważny dozór techn., nowe opony, • 12.000 
zł ♦  VAT. Góra, tel. 065/543-33-71,0605/21-59-25 
DŹWIG STAR 660, benzyna, techn. sprawny, brak dozoru 
technicznego, - 4.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
483-20-08,0605/25-59-60

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju, ul. Spacerow a 2 
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedai w yszczególnionych niżej 

pojazdów sam ochodowych:
1. Multikar M-2410, wywrotka WBH-101B 1978 1.500 zł
2. Star 28, beczka SKL-42 WBH-263B 1989 3.500 zł
3. Nysa SNL-3, furgon WBH-4029 1989 800 zł
4. Skoda RTO-706, beczkowóz WBH-3051 1983 11.000 zł
- poz. 1 ,2 , 3  - po jazdy bardzo wyeksploatowane z  brakiem  niektórych podzespołów
- poz. 4  - sam ochód w  stałej eksploatacji
Przetarg odbędzie  s ię  24 maja 2001 r. o  godz. 10.00 w  O ddz ia le  O czyszczan ia  M iasta przy ul. Polnej 
1 w  Po lan icy Zdroju.
W płat wadium  na każdy pojazd osobno w  w ysokośc i 10% ceny  wywoławczej danego pojazdu należy 
dokonać w  kasie  zakładu przy ul. Spacerow ej 2  w  Po lan icy Zdroju, do godz. 9 .30 dnia 24.05.2001 r. 
W ypłata wadium  n iezw łoczn ie po zakończen iu  przetargu. C eny  s ą  cenam i brutto. P o  wygraniu prze
targu wylicytow aną kwotę na le ży  wpłac ić d o  kasy  zakładu najpóźniej w  dniu następnym  do  godz. 
13.00. W ystaw ione do przetargu pojazdy og lądać m ożna w  dn iach 22-23.05.2001 r. na teren ie O O M , 
ul. Po lna  1. W  przypadku n ie do jśc ia do skutku p ie rw szego przetargu tego sam ego dn ia o  godz. 12.00 
odbędzie  s ię  drugi przetarg z  cenam i wywoławczym i obniżonym i o  25%. Zastrzegam y sobie prawo 
unieważnien ia przetargu w  ca łości jub częśc i be z podania przyczyny.
Dodatkowe informacje m ożna u zyska ć pod telefonem  074/ 868-14-84. O P011930
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Centrum Wózków 
Podnośnikowych
Wrocław, ul. Swojczydca 21, \ t \M  348-04-34 do 96

OP000495

CE>

serw is gw arancyjny, rem onty 
SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

lOCUMIENIA • WCISKANIE OPON NA PRASlU

FORTSCHRITT 
IFA • NOBAS 

AGREGATY (DDR)

A U T O - B O S 1
CZĘŚCI D O  S ILN IK Ó W  

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00- ^ 00

DŹWIG TATRA ADK 28,1987 r. niebieski, 4-osiowy, stan b. 
dobry, - 85.000 zł. Blachownia, tel. 034/320-41 
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
30.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
45.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 148 AD 20. 1983 r. udźwig 20 ton. dozór, 
stan b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Nysa. tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11- 
DŹWIG TATRA815AD 28.1988 r.. stan b. dobry, udźwig 28 
t, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, 
• 105.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA81 SAD 28.1988 r„ stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł 
+ VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11

bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 191, stan idealny, • 82.000 zł + 
VAT. Szymanowo, telVfax 065/546-44-75,0601/56-39-28 
KOPARKA LIEBHERR 921. 1980 r. waga 16.4 t, stan b. 
dobry, cena - 35.000 zł + VAT. Kalisz, tel. 0502/01-59-38 
KOPARKA LIEBHERR 912,1988 r. gąsienicowa, łyżka 1,2 
m3. - 52.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA NOBAS, 1977 r. gąsienicowa. -15.000 zl + VAT. 
Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
KOPARKA NOBAS 632,1987 r. gąsienicowa, łyżka 0.6 m3, 
- 17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA NOBAS DIER 65 silnik IFA (4-cyl.). linowa, chwy
takowa, sterowanie elektr., na dwa dżojstiki, ramię 12 m, •
120.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09,0501/22-72-67 
KOPARKA O&K RH 6,1980 r., V5 gąsienicowa, łyżka 0.8 
m3, do skarp, udźwig 18 t, sprowadzona z Belgii, stan b. 
dobry, - 30.000 zl. Grodków, tel. 0601/18-89-26 
KOPARKA O&K RH-6,1982 r. gąsienicowa, poj. łyżki 1 m3, 
stan dobry, - 30.000 zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0606/ 
71-97-76
KOPARKA O&K M H5,1991 r. kołowa, PMS, łyżka 1 m3, •
62.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA O&K RH6 na gąsienicach, poj. łyżki 1.3 m 3,18 
t. - 35.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
KOPARKA SCHAEFF HML 40. 1988 r. kołowa, produkcji 
niemieckiej, 111. przedni pług, tylne podpory, 4 x4 , dżojstik, 
2 łyżki, - 34.000 zł ♦ VAT. Opole, tel. 0600/43-55-66 
KOPARKA STAR K-407,1980 r., 4680 ccm, kołowa, zareje
strowana, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 20.000 zł. Mar
ciszów, tel. 075/741-00-68

FINLAY • POWERSCREEN • EXTEC • FURUKAWA • SENNBOGEN • ATLAS 
O&K • KOMATSU • HANOMAG • MF • NOBAS • KRAMER • KAELBLE • LIEBHERR

MASZYNY I BUDOWLANE
_______________ŹRÓDŁA 66, 55-330 Miękinia, tel. 071/317-81-97

tel. kom. 0-603 134 628. 0-601 872 629. 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r.. stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pra
cy, - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 20.1990 r.. stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
KARETKA POGOTOWIA MERCEDES 310, 1991 r.. 2900 
ccm. diesel prod. niemieckiej, podwyższona, przedłużona, 
pełne wyposażenie, uszkdozony silnik, • 32.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-35-65,0601/67-22-09 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równa
nia. - 21.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1202,1983 r. łyżka 0,5 m3. - 30.000 zł. 
Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA BIAŁORUŚ PE-08 ,1983 r., stan dobry, - 4.000 
zł. Osolin, tel. 071/310-60-51

KOPARKA WARYŃSKI KM-251,1972 r. przerobiona na hy
draulikę do rozładowywania wagonów, -10.000 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-71-05
KOPARKA WARYŃSKI K 606.1983 r.. - 19.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K -606.1985 r.. diesel szerokie gą
sienice, stan b. dobry, - 25.000 zł ♦ VAT. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
KOPARKA WARYŃSKI, 1987/93 r., diesel na samochodzie 
Star 266,3 napędy, nowe siłowniki, stan b. dobry, po remon
cie kapitalnym, • 22:000 zł. Namysłów, tel. 0602/82-54-37 
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1988 r., stan b. dobry, po 
remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3. - 25.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611, 1990 r.. stan b. dobry, po 
remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, • 42.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11

SPRZEDAZ MASZYN BUDOWLANYCH "STYGA" 
sprowadzimy każdą maszynę na zamówienie

Koparka gąsienicowa FURUKAWA, 261,1990 r. 
Koparka gąsienicowa KOMATSU PC 210 LC, 
201,1990 r.
Koparka gąsienicowa teleskopowa PL 820 R, 
12 m. 1988 r.
Koparka gąsienicową JCB 620,201., 1990 r. 
Koparka kołowa ATLAS 1302, z pługiem, 1973 r., 
stan b. dobry, z dwoma łyżkami .
Koparka kołowa ATLAS 1204, 121 ,1991 r„ 
łyżka 0,9 q
Koparka kołowa ATLAS 1604, 1989 r., 16 t, 
łyżka 1 q

Koparka gąsienicowa NOBAS UB 632,1988 r., 
121
Koparka gąsienicowa NOBAS UB.1232,1984 r. 
Koparka ładowarka MF 50,1991 r.
Koparka łańcuchowa BIAŁORUŚ ETC 165V, 
1982 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK 
BIAŁORUŚ EQ 2621,1982 r.
Ładowarka kołowa HANOMAG 66 C, 1982 r. 
Ładowarka kołowa KAEBLE SL 20, łyżka 4 m3. 
1982 r.
Ładowarka kołowa GEHL1990 r.

Ładowarka HANOMAG 70 E, 1994 r., łyżka 4 
m3
Ładowarka Ł-220,1987 r.
Ładowarka Ł-34, po remoncie, 1982 r. 
Spycharka T-130 'błotniak', 1989 r. 
Spycharka HANOMAG O 600,1988 r. 
Spycharka HANOMAG 680 E. 18 t, 1994 r., 
stan idealny
Walec stalowo-gumowy STRAVOSTROJ 
W  170 ♦ kompaktor 2 szt.
Walec stalowy VSH 100,1990 i  
Równiarka BAUKEMA SHM 5,1988 r.

CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN
USŁUGI TRANSPORTOWE DO 36 TON - CAŁY KRAJ °PD10392 

BIURO/BAZA, tel./fax 076/819-14-76, 0-602 307 249, 0-602 100 236

KOPARKA DH-101,1986 r. łyżka 1.3 i 1.6 kubika, silnik Lia- 
za, stan b. dobry), - 37.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój. tel. 
0602/69-90-51
KOPARKA ETC-202,1984 r. wielonaczyniowa, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-40-47 po godz. 20 
KOPARKA FORTSCHRITT T-174.1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak 1-tłokowy, 
-15.500 zł. Lubań, tel. 075/721-18-43,0602/43-77-12 
KOPARKA HML 30,1984 r. ciężar 8 .51, szerokie koła 4x4, 
2 łyżki, wyjście na młot pneumatyczny • 28.000 zł + VAT. 
Kalisz, tel. 0502/01-59-38
KOPARKA KASTOR P-603,1980 r. kołowa, sprawna tech., 
gotowa do pracy, - 15.500 zł. Lubań, tel. 075/721-18-43, 
0602/43-77-12
KOPARKA KM-251 na Starze 66, długi wysięgnik oraz czę
ści, -15.000 zł. Boroniec, tel. 062/734-13-27 
KOPARKA KM-251 na Starze 66, długi wysięg, chwytak, 
stan dobry, gotowa do pracy, -12.500 zł. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 062/737-19-84 po godz. 20 
KOPARKA KOMATSU PC-180,1990 r. gąsienicowa, prze-

KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r. stan idealny, orygi
nalny lakier, przebieg 2.000 mtg, - 62.000 zł + VAT. Szyma
nowo. tel. 065/546-44-75 /fax. 0601/56-39-28 
KOPARKA WARYŃSKI K-406 na kołach, po remoncie s iln i-. 
ka i pompy hydraulicznej, - 14.900 z ł . ., tel. 0605/10-17-58 

O  KO PAR KA  W ARYŃSKI K-406A samojezdna. Wro
cław, tel. 0601/69-76-00 01022841 

O  KO PARKI N O BAS  631, 632,1986 r. naczepa ni- 
skopodw oziow a DT 75, ład. 16 ton; c iągn ik s io 
dłowy Je lcz ; przystawka do DT-75, do kopania 
rowów; przyczepa n iskopodw oziow a o ład. 40v 
t; naczepa do Stara 200, ze zb iorn ik iem  kwaso- 
odpornym  o poj. 10 tys. i; nadwozie chłodnicze 
do Stara i Je lcza; zb io rn ik i kwasoodporne i sta
lowe., tel. 062/785-65-75 80006961

KOPARKOŁADOWARKA BARALDO FB 500. 1300 ccm, 
Lambardini napęd 4x4, waga 2200 kg, techn. sprawna, w 
kraju od roku, - 24.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-93-50 
KOPARKOŁADOWARKA CAT 428 C, 1999 r. 1000 mtg, te-

PUPH "BAUM" SPRZEDA
1. Wózek widłowy TAKRAF DFG, dnsel, udźwig 2 1, sinik Multicara.

4 cyfindty, wspomaganie_______________________ 9.500+VAT
2. Wózek widłowy elektryczny, udźwig 1 1, nowe baterie, ładowarka,

dużo zapasowych części —  ----------------    5.500+VAT
3. Wózek widbwy IRION. 1983 r., udźwig 2.51, diesel,

silnik Mercedesa, przesuwny maszt — «..._______
4. Wózek widbwy terenowy LWÓW. benzyna, udźwig 5 t,

dodatkowo na częiti pompa, skrzynia biegów, 
przekładnia, duże bliźniacze *

,. 13.000+VAT

5. Wózek widtowy TAKRAF, 2 1, diesel. 2 szL, wspomaganie.
6. Ładowarka kołowa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór,

napęd 4x4, chwytak do rozładunku..

_ 11.000+VAT 
.. 6.500+VAT

7. Koleba budowlana, sinik 4-cyfindrowy diesel,
wywrót hydrauliczny na 3 strony _____________ — 2.700+VAT

8. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza -  2.100+VAT
9. Wózek widbwy DE STA, udźwig 2 Jb t, terenowy, 

bliźniacze koła, blokada mostu, diesel, 1984....

10. Wózek wklowy HERKUUFT, udźwig 2.5 t, 1994 r .  21.000+VAT
11. Wózek widłowy boczny TRANSPORTA. udźwig 5 1_____  25.000+VAT
12. Wózek widłowy TAKRAF. udźwig 6.3 L 1988 r .  ___  20.000+VAT
13. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r., hydraulika 

na miot. waga 201, silnik 6 cylindrów DEUTZ,
prądnica na elektromagnes  ----------.....---------- 45.000 ♦ VAT

14. ŁadoMarica czołowa Ł-34,1986 c. po temcside ♦ du  ̂zmiennie.
stan b. doby__________     —.... . 68.000+VAT

15. Piła do cięcia betonu STWL_________— ---------------  1.500 zl
16. Koparka kołowa E04321,20 ton, pług, podpoiy  20.000 ♦ VAT
17. Naczepa niskopodwoziowa langendorf 1988 r,

przegląd międzynarodowy ....____   J___ 48.000 ♦ VAT
18. Równiarka drogowa O SK, waga 9 L   ------------  27.000 ♦ VAT
19. Walec wfcracyjny Amman, 1990 r ,    _____  10.000 * VAT
20. Zmiennik napędu do ładowarki Ł-34. po regeneracji

z pompą jazdy —____   ...._______________  2.500 ♦ VAT
21. Koparka-spycharta BIAŁORUŚ______________________ 6500 zl

KĘMOJ>cWÓZKI 
W I D Ł O W E

TOYOTA I INNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

Wrodaw 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-70244 
fax 071/33-702-46

leskop, widły. -125.000 zl + VAT. Kalisz, tel. 062/764-77-38, 
0604/07-06-67
KOPARKOŁADOWARKA FORTSCHRITT T-174, 1987 r.. 
stan b. dobry, po remoncie, - 9.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
0600/31-22-71

O  KO PARKO ŁAD O W ARKA  JC B  4x4, łyżka 1 m3 - 
28.000 zł, koparka L iebherr 921, kołowa - 21.000 
z ł o raz inne m aszyny budowlane, różne częśc i 
do  ładowarek Ł-200, Ł-34 i zachodn ich , indyw i
dua lne  zam ów ien ia n ietypow ych c zę śc i i ma
szyn  budow lanych, spycharek  DT 75, ST  130, 
170. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 02019601

KOPARKOŁADOWARKA K-161N, 1975 r. stan dobry, po 
remoncie kapitalnym silnika, opony 80% zużycia -12.000 zł. 
Wrocław, tel. 781-37-91.0601/75-78-70 
KOPARKOŁADOWARKA M ECALAX 11 CXI, 1992 r. stan 
b. dobry, widły, 3 łyżki, różny osprzęt, - 72.000 zł ♦ VAT. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
KOPARKOŁADOW ARKA MF 50, 1980 r. silnik Perkins, 
przednia łyżka dzielona, 2 łyżki do kopania, stan b. dobry, -
27.000 zł. Grodków, tel. 0601/18-89-26 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162.1985 r. + 2 
łyżki, stan dobry, • 16.500 zł + VAT. Opole, tel. 0602/67-42-64 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczo
rem
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT-0162, 1988 r.. 
przebieg 1.500 mtg, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym 

części zamienne, - 35.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
873-35-40,0602/19-22-33
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1988 r. stan 
dobry, • 16.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-00-92 
KOPARKOŁADOW ARKA OSTRÓW EK stan b. dobry, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-29-12

WÓZKI 
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe

W ynajem , se rw is , remonty, 
sp rzedaż  w ózków  używ anych .

□  50 wózków  podnośnikowych typu: STILL,
Jungheinrich, D V  1792, G P W  2507, G P W  2007 
napędzanych siln ikam i D iesla, gazowym i
i e lektrycznym i, o nośności 1500 do 3500 kG,

□  koparki, ładowarki, dźw ig 10 T,
□  m iniladowarkę b o b c a t

Ceny konkurencyjne!!! 0P010295

TEMER Sp. z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B §

1989 r., stan dobry, cena 37.000 zł g 
te l. 0-605 304 901 O

KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF-ZEPPELIN SKB 900, 
1992 r. przebieg 4500 mtg, 3 łyżki do kopania, widły, 4x4, 
stan techn. b. dobry, w połowie łamana, • 62.000 zł + VAT od 
faktury. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 . 
KOPARKOS PYCH ARKA BIAŁORUŚ, 1979 r. stan dobry, • 

; 12.000 zł. Legnica, tel. 076/862-07-37.0604/19-45-88 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1982 r. techn. spraw
na, typ rolniczy • 7.500 zł, lub zamienię na dwie przyczepy 
wywrotki albo jedną niskopodwoziową. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-74-78,0605/33-12-82 r .AQ «O i CK 13 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1985 r. typ budowla
ny, łyżka do materiałów sypkich, • 8.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-57-58
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. budowlana, 
nowa pompa hydrauliczna, mało używana, -13.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-69-05,0607/47-71-76 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r., stan b. do
bry, kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry,

stan techn. idealny, -15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r. gotowa do 
pracy, - 17.000 zł + VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/ 
742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ typ budowlany, kabi
na kwadratowa, -10.000 zł. Mochów 82, gm. Głogówek, woj. 
opolskie, tel. 0608/79-23-75
KUPIĘ DŹWIG IFA lub Star teleskopowy, pow. 6 1 - do 10.000
zł (netto). Opole, tel. 077/454-33-24
KUPIĘ KOPARKĘ kołową, zachodnią, z szyldem i różnymi
łyżkami - do 22.000 zł (netto). Opole, tel. 077/454-33-24
KUPIĘ ŁADOWARKĘ, 1982/86 r. kołową, prod. zachodniej,
łyżka 1,2-3 m3 • do 15.000 zł (netto). Opole, tel. 077/
454-33-24
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2, Ł-200. L-201 Stalo
wa Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel./fax 
065/546-44-75,0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16-401, mogą być do re
montu. Szymanowo, tełifax 065/546-44-75,0601/56-39-28 
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ do 7 lat, ład. 2 .5 1, zarejestro
waną w kraju, chętnie z hydrauliką. Wrocław, tel. 0501/ 
56-49-33
KUPIĘ SPYCHARKĘ DT 75 w cenie do 4.000 zł, w rozlicze
niu IFA L50, wywrotka. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
KUPIĘ ŚMIECIARKĘ DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES, 
IVECO Renault, do 10 lat, stan idealny, na duże i małe po
jemniki. Jelenia Góra, tel. 0501/08-04-08 w godz. 10 -17 
K U P Ę  WÓZEK PODNOŚNIKOWY 2,5-3,51. Bielany Wro- 
cławskie, tel. 071/311-06-00
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY Rak, Balkankar, GPW. Wał
brzych. tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ W ÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR GPW, diesel 
udźwig 2.0-2.51, spalinowy. Wieluń, tel. 0601/70-11-20 
ŁADOWARKA FADROMA 1978 r. Europ L500 Zetelmeyer, 
czołowa, stan b. dobry, -12.000 zł. Kalisz, tel. 0502/01-5^-38 
ŁADOWARKA FADROMA ALHMANN. 1984 r. poj. łyżki 1.8 
m3, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 0602/59-11-69 
ŁADOWARKA FADROMA ŁK -1 ,1986 r. po remoncie, poj. 
łyżki 2.5 m3. • 25.000 zł. Wrocław, tel. 090/38-70-04 
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1989 r. czołowa, - 44.000 
zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
ŁADOWARKA FADROMA L-201. 1990 r. techn. sprawna, 
zarejestrowana, - 51.000 zł. Wrocław, tel. 0607/58-42-93 
ŁADOWARKA HANOMAG 5C, 1982 r. czołowa, łamana,

przebieg 4500 mtg, waga 4 t, łyżka 0.7 m3, .widłak', wys. 
podnoszenia 2.8 m, rozstaw kół 1.65 m, • 40.000 zł. Janowi
ce Wielkie, tel. 0603/64-22-91,075/751-52-91 wieczorem 
ŁADOWARKA JELCZ  MPS 201 A, 1989 r., - 23.000 zl. Wał
brzych, tel. 0604/28-98-80
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 
m3, sterowanie dżojstikiem, stan opon dobry, - 45.000 zł ♦ 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA O&K L5, 1986 r. kołowa, łyżka 0.70 m3, • 
23.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72, 0602/ 
15-87-96
ŁADOWARKA O&K, diesel, Deutz, łyżka 0.8 m3 + widły dłu
gie, łamana. 4x4, stan b. dobry, -18.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-13-17,0604/05-90-16 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1979 r. czołowa, po 
remoncie, nowy silnik, - 43.000 zł + do. Opole, tel. 0602/ 
67-42-64
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł -35 ,1987 r. po remon

WÓZKI NISSAN
WIDŁOWE LINDE

naprawa - sprzedaż CLARK
OP004864

tei. 071/322-95-83 TOYOTA
329-73-09,0-604 246 952 1 INNE

cie, - 125.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-83, 0503/ 
69-03-88
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1987/92 r. po remon
cie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zł + VAT. Szymano
wo. tel Jfax 065/546-44-75,0601/56-39-28 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1990 r. nowe opo
ny. - 95.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opo
ny, gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszcza
mi do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, • 32.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA UNK 320, 1986 r.. 160 KM żółta, łyżka 2,8 
m3, po remoncie silnika, - 26.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
853-59-61
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym re-

Te n g r z y n  

Jan
MASZYNY BUDOWLANE A TRANSPORT

59-516 Zagrodno, Jadwisin 24 (50 m od autostrady A-4,67 km autostrady, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa) 
Tel. 0604 529 320 Fax 076 818 63 47

OP984091 e-mail: jwengrzyn@kki.net.pl 0604 607 320 0604 740 792
Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r., 
1979 r., 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, retarder, poduszki, webasto, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN, 372 KM, poduszki, duża kabina, webasto, 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r., Globetrotter, resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna, 6 m, 1981 r.
Kompresor Atlas COPCO, 1991,4 wyjścia, ciśnienie 5,2 bar, wydajność 
4,8m3/min
Kompresor OICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia
Kompresor ECO-AIR F30,1992, wydajność 3m3/min, ciśnienie 4,8bar,
920mth
Koparka gąsienicowa O&K, 121, odp. K 408,0,5 m3, łyżka chwyt do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ, 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r., błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r., 121, silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r., silnik DEUTZ, 4-cyłłndn>- 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993, masa 1540kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PE l JOB EB224,1993, masa 2324kg, stan dobry 
Koparka-ładowarka SCHAEFF SKB 906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410*4,2 szt., 1984 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauiczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m3,1990 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K 162, szt. 12, rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAt 595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC 11 CX, 1991 r., dodat. osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11CX, 1985 r.; w komplecie 2 łyżki ♦ widły 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r., 2 podpoiy, pług, wyjśde na 
młot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r., młot hydrauliczny 
Koparka kołowa ATLAS 1004,1991 r., sinik Deutz, 4-cylindrowy, łyżka 0,6 m3 
Laweta NIEWIADÓW A20Ó1A, 1996 r.. ład. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie

Ładowarka czołowa Ł K 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m3,1986 r.
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2,5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2.5 m3, łamana w po
łowie
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remoncie 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 4000,1979 r., poj. łyżki 4 m3, łama
na w połowie
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r., poj. łyżki 2,5 m3. ła
mana w połowie
Miniładowarka BOBCAT443,1989, stan dobry, masa 1050kg, łyżka 0,2m3 
Miniładowarka CASE 1840, 1992, stan b.dobry, 700mth, masa 2476kg, 
łyżka 0,4m3, widły.
Ładowarki czołowe Ł-200, Ł220
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS, 1990 r .
Miot VIBRARAM vrh100, masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16>201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1981 r., stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, lad. 27,51, poduszki, 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, ład. 27,81, obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stał, 3 osie, obj.
17,7 m3, tad. 28,51, resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21,4 m3, ład. 26,9t,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r„ 3 osie, obj. 82.4 m3,
ład. 28,321 ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, ład. 28,21, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3,
ład. 26,5 LABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r., góra i rama aluminiowa, 3 osie, obj. 
32,75 m3, lad. 28,9 L resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r„ rama stalowa, 2 osie, ład. 
22,3 L resor
Naczepa niskopodwoziowa GULIANE, 1991, rama stalowa, 3 osie, tylna 
oś skrętna, ład. 27,821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA-RAM AS 4000D, do zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku

Płyta wibracyjna, 500 kg 
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg, 
1982 r.
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r.. ład. 1000 kg. dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad. 121,2 osie, bliźniacze koła, skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przy czepy-wywrotki BRANDYS, ład. 12 L 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
lad. 5,20 m, ABS, 1992 r., 1987 r . '
Przyczepa skrzyniowa W. 61.02, ład. 6,5 L 1986r„ burty dzielone ocynkowane 
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód 
Rozśdelacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 ♦ drugi na części, 1983 r. 
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r., 3 osie, małe koła, 2 osie pędne, 
zrywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA, małe koła, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ, 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA, 1986 r., dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266, mały. LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt.
Sprężaika powietrzna DIKO, 240 mI h 
Spycharka-ladowarka HANOMAG, 1983 r., gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 L 2 bębny, szer. rob. 
1.8 m. 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 111. typ VSH100 STAVOSTROJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA 4.4 cył., udźwig 6.31
Wózek widłowy 'BUŁGAR', 1987 r., udźwig 3.51
Wózek widłowy RAK udźwig 11
Zagęszczarka DYNAPAC, masa 450 kg, silnik HATZ, 1-cylińdrowy 
Używane części do samochodu IFA L 60, mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek

NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOWLANYCH I SILNIKÓW. KRÓTKI TERMIN REALIZACJI. 
M IĘDZYNARODOWY TRANSPORT NISKOPODWOZIOWY. GABARYTY. PILOTAŻE. ZEZWOLENIA.

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO W RAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ.____________

ZAD ZW O Ń  - C EN Y  DO UZGO D NIEN IA !!! N a  ty c z e n ie  k lien ta  p rzesy łam y  szczeg ó ło w ą  ofertę ze zd ję c iam i!II  
Lokalizacja : Jadw isin 24 - tuż przy autostradzie A-4, zjazd Jadw isin - W itkówek k. Chojnowa. 
Całodobowo: pa rk ing  strzeżony i  niestrzeżony d la  TIR-ów oraz restauracja.

• K R E D Y T  

•L E A S IN G  

• U B E Z P IE C Z E N IAPRZESIECZANY (przy trasie A-4 Zgorzelec-Boleslawlec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kraju, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96, 0-607 285 941
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1 WYPRZEDAŻ UŻYWANEGO 
1 SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Minikopraka YANMAR B14 
Głębokość kopania ■ 2.1 m. Cena ■ 25.000 zl. Tel. 0-601 730 910

moncie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, - 75.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój. tel. 0602/69-90-51 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1991 r. czołowa, łyżka 0,7 
m3, • 45.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL4B, 1991 r. czołowa, łyżka 0.6 
m3, - 40.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
ŁADOWARKA ZETTELMEIER, 1984 r. poj. łyżki 4 m3, - 
39.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
ŁADOWARKA ZETTELMEIER pojemność łyżki od 0.8 do 
1.9 m3 - od 23.000 zł. Opole, tel. 0602/59-11-69 
MINIKOPARKA KOMATSU, 1988 r. - 24.000 zł + VAT. Ka
lisz, tel. 0502/01-59-38
MINIKOPARKA NISSAN. 1995 r. waga 4 t. nie eksploato-

hak sztywny, inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/ 
61-10-53
POMOC DROGOWA RENAULT RW 1,1982 r., 130 tys. km, 
3500 ccm, diesel platforma, wciągarka elektryczna, przewra
cana kabina 3-osobowa, wspomaganie kier., ład. 3 1, - 7.500 
zł. Pokój, tel. 0603/16-88-52
POMOC DROGOWA VW LT 35,1977 r., 2000 ccm. benzy
na od nowości II właściciel, sprowadzony w 2000 r., orygi
nalny, nie przerabiany, wyciągarka z  pilotem, zestaw rozru
chowy, .kogut1 sygnalizacyjny, po remoncie, - 12.500 zł. 
Świeradów Zdrój. tel. 075/781-75-46.0502/38-99-89 
POMOC DROGOWA VW LT 35.1992 r., 190 tys. km, 2400 
ccm, diesel, el. wciągarka, bliźniacze koła, stan b. dobry, -

WYPRZEDAŻ UŻYWANEGO 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Stacja hydrauliczna LIFTON LP 8 
Przepływ - 20 l/min. Cena -1.500 zl. Tei. 0-601 730 910

wany w kraju, gumowe gąsienice, wyjście na młot, 2 łyżki do 
kopania + "skarpówka”, • 37.000 zł. Grodków, tel. 0502/ 
65-01-09
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA prod. Wschowa, - 5.000 zł. Świd
nica. tel. 074/852-51-96, Sobótka, 071/316-34-14 wieczo
rem
PODNOŚNIK KOSZOWY P-183,1984 r. 18 m, silnik Stara 
28, nowe opony, dozór do 2003, w eksploatacji. - 36.000 zł + 
VAT. Bolesławiec, tel. 0605/68-72-91 
PODNOŚNIK KOSZOWY MERCEDES 709 D. 1980 r„ 100 
tys. km biały, wysięg 12 m, książka dozoru technicznego, 
stan b. dobry, do sprowadzenia z  zagranicy, - 24.500 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 0601/79-59-30 
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20, 1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, - 35.000 zł + VAT. Radków, 
tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR STAR P-183. 1978 r. wy- ■

21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-04-09 wieczo
rem, 0605/14-29-23
POMOC DROGOWA ZIŁ 130 G, 1980 r., 6800 ccm. diesel 
pomost 2,6 x 6 m, wciągarka elektryczna 2,5 kW, ład. do 5 
ton, stan dobry, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16,0601/ 
73-97-97
POMOC TECHNICZNA JELCZ. 1987 r., 60 tys. km. SW-680 
stan dobry - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-61-14, 071/ 
357-04-15
POMPA DO BETONU SB 171-1 na samochodzie Kamaz, 
1995 r., przekrój rury 125 mm, 65 m3/h, wysokość 23 m + 
wąż, stan techniczny b.dobry, -160.000 zł + VAT. Szymano- 
wo. tei. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA DT stan dobry, - 7.000 zł. Srebrna Góra. tel. 
074/818-00-92
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gą
sienic bardzo dobry, • 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11

WYPRZEDAŻ UŻYWANEGO 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Płyta wibracyjna AM MANN AVP 3010 

j Ciężar - 300 kg. Cena - 4.000 zł. Tel. 0-601 730 910
sięg 18 m, dozór do końca roku, łapy hydrauliczne, - 32.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-31-42 
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 200 P 183, 1984 r.. 6800 
ccm dozór do 2002 r., tachograf, nowe opony, wspomaganie 
ukł. kierowniczego, dużo części zapasowych do samochodu 
i podnośnika, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-37-95,0601/ 
56-91-25
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 PMH 2-220.1972 r., die
sel, wys. podnoszenia 13.5 m. zarejestrowany, dozór techn. 
do 10.2002 r., stan dobry, • 15.000 zł. Głubczyce, tel. 077/ 
485-22-00

SPYCHARKA DT 75, diesel stan dobry + części. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
SPYCHARKA DT 75 gąsienicowa, błotniak, stan b. dobry, 
silnik 90 KM, gotowa do pracy, • 12.000 zł + VAT od faktury. 
Pleszew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
SPYCHARKA MAZUREK, diesel techn. sprawna. - 5.000 zł 
lub zamienię na osobowy Audi 100, od 1600 ccm, do 5000 
zł. J. Hecman, 56-210 Wąsosz, gm. Góra śl., ul. Kolejowa 
26/1

WYPRZEDAŻ UŻYWANEGO 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Sprężarki COMP AIR DS 30 
Wydajność - 3.2 m3Jmin. Cona • 11.000 zl. Tel. 0-601 730 910

PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183, 1976 r. techn. 
sprawny, w ciągłej eksploataęji, - 29.000 zł., tel. 0605/ 
68-72-91
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN, 1990 r. udźwig 2500 kg, 
-17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0602/30-50-52 
POGOTOWIE TECHNICZNE STAR 266,15 tys. km orygi
nalny przebieg, stan idealny, - 17.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/28-37-82
POMOC DROGOWA FIAT DUCATO MAXI, 1990 r., 80 tys. 
km, 2500 ccm, diesel podwójna kabina, 3-osiowy, el. wycią
garka, na kat. B, - 24.500 zł. Opole, tel. 0602/59-01-13 
POMOC DROGOWA IFA W50L, 1970 r., 6500 ccm, diesel, 
pełna hydraulika, wciągarka 14 t, unoszona laweta, wysu
wane najazdy, płetwa do holowania pojazdów za 1 oś, przy
stosowana do holowania poj. ciężarowych oraz 2-ch poj. 
osob. jednocześnie, - 4.300 zł. Wałbrzych, tei. 074/843-12-29, 
0502/63-22-83
POMOC DROGOWA IFA W50,1980 r. z HDS-em. w całości 
lub na części, technicznie sprawny, -11.000 zł. Wtocław. tel. 
0502/99-05-22

O POMOC DROGOWA IVECO 49-10,1992 r., 2500 
ccm, turbo D kabina 3-osobowa, wciągarka 
Wam, • 25.500 zł. „Inter-Car”, Zgorzelec, tel. 0751 
775-27-03,075/771-32-13 01018701

POMOC DROGOWA IVECO 35-8,1981 r.. 208 tys. km, 2500 
ccm, diesel kolor żółty, 5-biegowy, 3-osobowy, hak, haloge
ny, wspomaganie kierownicy, najazdy, wyciągarka, dodatko
wo dużo części, bliźniacze kola, na kat. B prawa jazdy, - 
17.800 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/63-63-38

O POMOC DROGOWA IVECO 49-10 TURBODAILY, 
1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, turbo D orygi
nalna, stan techn. b. dobry, ład. 2 tony, wcią
garka elektryczna 71, wciągarka ręczna, tacho, 
podwójna 7-osobowa kabina, - 39.000 zł lub za
mienię na osobowy. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
01023721

POMOC DROGOWA JELCZ  RTO, 1986 r. do samochodów 
dostawczych, autobusów, - 25.000 zł. Polkowice, tel. 076/ 
845-96-83,0503/69-03-88
POMOC DROGOWA MAGIRUS M-90,1980 r., 203 tys. km, 
4058 ccm, diesel po remoncie i lakierowaniu, zadbany, stan 
b. dobry, na kat. C, oznakowany, J(oguf sygnalizacyjny, ka
bina 3-osobowa, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 349-44-12 w 
godz. 9-17,0603/41-67-47
POMOC DROGOWA MERCEDES 608,1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/56-49-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 813.1979 r.. 300 tys. km, 
5800 ccm, diesel silnik 6-cylindrowy, platforma 5.8x2.25 m, 
wysuwane najazdy, el. wciągarka prod. USA, .koguty*, halo
geny, na białych tablicach, - 11.500 zł. Opole, tel. 0608/ 
87-03-34
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r. wciągarka.

SPYCHARKA RUMUNEK stan dobry -13.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/641-15-31
SPYCHARKA STALINIEC 170,1988 r„ stan b. dobry, zry- 
wak, gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALINIEC T-130 nowe gąsienice i .gwiaz
dy", sprawna, - 25.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-21-74 
SPYCHARKA STAUNIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 36 t, 320 KM, - 85.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75/fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwo
zie, zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie ka
pitalnym. waga 2 2 1.220 KM. -160.000 zł + VAT. Szymano
wo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKI STALINIEC T-100 stan b. dobry, hydraul., szer. 
pługa 4 m, 2 szt. ♦ 1 szt. na części, odbiór w Niemczech - 
5.900 DEM. Siekierczyn, tel. 075/724-40-38.0602/45-08-73 

O  STAR  1142 hak do kontenerów, stan idealny., 
tel. 041/302-54-36 03002561 

ŚMIECIARKA JELCZ  317,1982 r. na małe i duże pojemni
ki. - 25.000 zł lub zamienię na osobowy. Pokój, tel. 0603/ 
16-88-52
ŚMIECIARKA LIAZ, 1991 r. na małe kubły, - 20.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/845-08-07.074/845-04-29 
W ALEC DROGOWY, 1985 r. z wibracją, waga 8 1, -16.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
W ALEC DROGOWY DEMAG VW 7,1986 r. nr 14105, ze 
stanowiskiem operatora, 2-bębnowy, wibracja, waga 7.51, • 
14.000 zł ♦ VAT., tel. 0601/75-54-58 
WALEC DROGOWY VSH 100,1989 r. stan b. dobry, goto
wy do pracy. Namysłów, tel. 0604/33-88-44 
WÓZEK AKUMULATOROWY ES 3012, 1986 r. platforma 
wywrotka, ład. 2-t, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
WÓZEK TRANSPORTOWY akumulatorowy, prod. Stalowa 
Wola, bez silnika i akumulatora, skrzyniowy, wywrotka, - 550 
zł. Raków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-81-88 
WÓZEK TRANSPORTOWY do przewozu piachu, żwiru, szla
ki, itp. (kolebe) oraz maszyna do wyrobu pustaków, stan b. 
dobry, - 400 zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-15,0601/85-58- 
16
WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r., diesel udźwig 2 .51, wys. pod
noszenia 4.5 m, bliźniacze koła, wspomaganie kier., po re
moncie silnika, -11.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy 
albo samochód osobowy. Lubin, tei. 076/843-64-61 

O  W ÓZEK WIDŁOWY elektryczny, prod. RFN, wys. 
podnoszenia 5.5 m, udźwig 1.5 tony, baterie seg
mentowe (3 lata), koła gumowe, stan idealny, • 
13.500 zł., tel. 065/546-12-87 01021471

O  W Ó ZEK  WIDŁOWY elektryczny, prod. RFN, wys. 
podnoszenia 5.5 m, udźwig 1.5 tony, baterie seg

mentowe (3 lata), koła gumowe, stan idealny, - 
13.500 zł., tel. 065/546-12-87 01021471

WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, udźwig 2.5 t, • 4.500 zł. 
Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
WÓZEK WIDŁOWY spalinowy i akumulatorowy, cena - 7.000 
zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-24-16.0606/35-02-93 
WÓZEK WIDŁOWY C-330 2 szt., bez wspomagania, niski 
maszt, stan b. dobry, - 6.500 zł. Syców, tel. 062/785-46-34 
praca. 062/785-27-97 dom
WÓZEK WIDŁOWY przystosowany do ciągników rolniczych, 
udźwig 1 .51, - 900 zł. Ozorzyce, tel. 071/311-44-66 
W ÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1985 r. elektryczny, 
udźwig 3.51. wys. podnoszenia 3.5 m. - 3.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 0602/83-17-51
WÓZEK WIDŁOWY CATERPILLAR gazowy, udźwig 3.500 
kg, wys. podnoszenia 3300 mm, techn. sprawny, serwis gwa
rancyjny i pogwarancyjny, automat, - 25.500 zł + VAT. Ka
lisz. tel. 062/766-43-46.0604/43-47-88 
WÓZEK WIDŁOWY CATERPILLAR udźwig 141, brak wie
ży, - 6.500 zł. Piława Górna, tel. 074/837-13-99, 0607/ 
46-67-00
WÓZEK WIDŁOWY CLARK  silnik Perkins 4-cylindrowy, 
udźwig 2.51, wys. podnoszenia 4.5 m, automatyczna skrzy
nia biegów, • 16.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20 wie
czorem, 0601/70-92-37
WÓZEK WIDŁOWY CLARK do remontu silnik, - 9.000 zł. 
Osiecznica, tel. 075/731-22-07 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1985 r., benzyna udźwig 1.61, 
- 6.000 zł. Parowa, tel. 075/732-18-45.0603/28-52-98 
WÓZEK WIDŁOWY D V 1733,1981 r. udźwig 3.21. - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-69-24 w godz. 8-16,0603/05-69-54 
WÓZEK WIDŁOWY D V 1792,1988 r., diesel udźwig 3 .51, 
wys. podnoszenia 3.3 m, automatic, po remoncie kapital-

matyzacja, skórzana tapicerka, pełna elektryka, dużo nowych 
części, • 37.000 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-59
DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 35 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, orurowany, bez 
wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 62.000 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-36-68,0601/56-63-93 
DAEWOO MUSSO, 1999 r., 3200 ccm. benzyna, 220 KM. 
orurowany, RO z  CD, cena • 5.500 zł ♦ leasing. Wrocław, tel. 
0602/11-27-18,0602/52-54-77 
DAEWOO MUSSOO VAN, 2000/01 r., 10 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, 4 WD, elektronik, ABS, ASD, TSC, poduszka, klimaty
zacja, el. reguł, lusterka i szyby, centralny zamek, wspoma
ganie kier., aluminiowe felgi, drewno, roleta, RM, reguł, re
flektory, immobilizer i inne dodatki, 3 lata gwarancji, konty
nuacja leasingu w EFL, - 78.000 zł + VAT. Dzierżoniów, tel. 
074/83-23-88,0602/62-00-93
FORD BRONCO II. 1987 r.. orurowany, 4x4, klimatyzacja, 
zadbany, -15.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64 
FORD EXPLORER, 1996 r., 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowa
ny przez ASO Ford), wersja europejska, pełne wyposaże
nie, stan idealny, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24, 
071/348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00494 www.autogiel- 
da.com.pl)
FORD MAVERICK GUC, 1994 r., 131* tys. km, 2400 ccm, 
benzyna, 7 osobowy, stopnie boczne, centralny zamek, alarm 
+ pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie 
kier., aluminiowe felgi, 2 kpi. opon, blokada tylnego mostu, 
halogeny, zadbany, • 32.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-91-86 
po godz. 20
FORD MAVERICK, 1995 r.', 106 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
orurowany, szyberdach, chromowane felgi, el. reguł, luster
ka i szyby, 7-osobowy, zarejestrowany jako osobo-

Wracław, tel. 0-603 393 956,071/315-12-97

- 15.000 zł lub zamienię na Forda Transita. Kotowice, tel. 
071/302-93-01
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 200 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, silnik w stanie idealnym, sprawne napędy, - 20.000 zł 
lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 074/872-21-36,0605/05-69-33 
MITSUBISHI PAJERO CANVAS, 1987 r., 158 tys. km, 2500 
ccm, turbo D czerwony, kabriolet, ocieplany dach, 4x4, wspo
maganie kier., hak, - 12.800 zł. Strzelce Op., tel. 077/ 
461-21-84

O MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6, błę
kitny metalic, przedłużony, insŁ gazowa, wspo
maganie kier., centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektr, • 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019471

MITSUBISHI PAJERO, 1990 r., 2500 ccm, TD długi, wspo
maganie kier., orurowany, stan dobry, • 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-39-87 po godz. 20 
MITSUBISHI PAJERO, 1991 r., 3000 ccm, V6 niebieski, 4x4, 
7-osobowy, alarm, wspomaganie kier., szyberdach, stan b. 
dobry, - 31.500 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 075/ 
746-11-69,0605/34-56-77

O MITSUBISHI PAJERO, 1997 r., 41 tys. km, 3500 
ccm, V6, 24V, ciemnozielony metalic, moc 280

K U P IE  A U T O SKUPUJEM Y RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓW KĄ 
tel. 0-603 502452

nym, stan b. dobry, -18.000 zł + VAT. święta Katarzyna, tel. 
0602/22-99-02
WÓZEK WIDŁOWY D V 1793,1988 r., Perkins udźwig 3,51. 
stan b. dobry -10.600 zł, oraz GPW Gliwice, silnik C-330, 
udźwig 2 L 87 r., koła bliźniacze - 9.600 zł. Wrocław, tel. 
071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW w ciągłej eksploataęji, -10.700 
zł. Wrocław, teł. 0602/49-43-59 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009,1989 r. udźwig 2 1. spalino
wy, silnik Perkins, po remoncie, stan b. dobry, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-48-80,0501/40-31-22 
WÓZEK WIDŁOWY HEISTER udźwig 4 1. wysoki maszt, ka
bina, bez silnika, • 5.000 zł. Łubnice, gm. Kępno, tel. 062/ 
784-72-90.0603/60-49-98
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H 15 D. 1987 r„  1600 ccm. die- 
sel czerwony, wys. podnoszenia 4.5 m, boczny przesuw wi
deł, automatyczna skrzynia biegów, udźwig 1.51, -12.000 
zł. Krzemieniewo, tel. 065/536-94-26.0604/20-58-52 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 2 spalinowy, sprawny. - 6.000 zł. 
Przemyśl, tel. 016/621-69-71
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. S-312, diesel, po naprawie 
głównej, możliwa faktura VAT, • 8.000 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 0602/26-37-61
WÓZEK WIDŁOWY RAK 330 stan b. dobry. - 6.300 zl. Sy
ców. tel. 062/785-46-34 zakład, 062/785-27-97 dom 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 5 
t, wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, •
65.000 zł + VAT, tel. 0606/45-67-19
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1977 r., diesel udźwig 6 .31, 
stan b. dobry, - 17.000 zł lub zamienię. Parowa, tel. 075/ 
732-18-45,0603/28-52-98
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA, 1995 r., benzyna udźwig 1 1. 
wys. podnoszenia 3.0 m. stan idealny, możliwość zobacze
nia i wypróbowania, gwarancja 3 mies.e, faktura VAT - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/337-02-44 w godz. 8-16,0602/49-27-87 
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA, 1996/97 r., benzyna udźwig 
2 1, wys. podnoszenia 4 m, stan idealny, faktura VAT, gwa
rancja • 48.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/337-02-44 w 
godz. 8-16
WÓZKI WIDŁOWE Z  SILNIKIEM C-330 2 sztuki, bez wspo
magania, niski maszt, stan b. dobry, - 6.500 zł. Syców, teł. 
062/785-46-34 zakład, 062/785-27-97 dom 
WÓZKI WIDŁOWE CATERPILLAR od 1990 r., w cenie od
20.000 zł. Marcinowice, tel. 074/858-51-03

O WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne i spa
linowe oraz części i maszty o udźwigu 1.2-2.51, 
do remontu I po remoncie - od 4.000 do 14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-42-92, 0602/60-72-32 
01022011

ZAMIENIĘ KOPARKĘ STAR 66,1976 r., diesel x 2, linowa, 
2 wysięgniki, długi i krótki, pług z przodu, kabina Star 28, 
brak akumulatorów, bez prawa rejestracji - 7.000 zł, na auto 
osobowe, możliwa dopłata. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99 
wieczorem, 0502/84-30-95

TERENOW E
O KUPIĘ AUTA CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 

mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz. 
I do remontu blacharki, po pożarze I całkowicie 
rozbite, osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto - 
dzwonili Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret- 
na obsługa,, G O TÓ W KA NATYCHMIAST, Z A 
W SZE AKTU ALN E!!!, tel. 0601/70-76-45, 0601/ 
78-82-84 (non stop) 81009281 

ARO 240 D, 1984 r. 4x4, stan dobry, do wymiany wtryski, 
nie zarejestrowany, • 2.000 zł. Lagoszów Wielki, tel. 076/ 
831-16-82,0605/08-37-90
ARO 243 D, 1986 r., 12 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 8-oso
bowy, 4x4, po remoncie, podłoga aluminiowa, siedzenia ku
bełkowe, atrakcyjny wygląd, po remoncie silnika (Mercedes 
200 D), - 5.200 zł. Koźmice, tel. 074/810-34-93, 0605/ 
38-17-60
CHEVROLET BLAZER, 1993 r., 4300 ccm, V6 + gaz. kli-

wo-ciężarowy, faktura VAT, - 43.000 zł. Syców, tel. 062/ 
785-31-42,0601/25-58-26
GAZ 69 M, 1961 r., 70 tys. km, 1100 ccm, dolnozaworowy 
kol. khaki, sprawne napędy, 4x4, po remoncie kapitalnym, 
po lakierowaniu, nowa tapicerka, opony terenowe, plande
ka, oryginalny w 100%, stan b. dobry, garażowany, 8-oso
bowy, - 8.600 zł. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69 M, 1969 r., 18 tys. km, benzyna, mało eksploatowa
ny, kupiony z  demobilu, oryginalny, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Wierzchowiec, gm. Krośnice, tel. 071/384-63-19 
HYUNDAI GALLOPER TDI, 1998 r., 56 tys. km, 2500 ccm 
ciemnoniebieski metalic, wspomaganie kier., centralny za
mek, ABS, hak, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, katali
zator, klimatyzacja, 6-osobowy, I właściciel, - 65.000 zł. Jan
ków. tel. 062/751-10-07,0601/99-10-28 
ISUZU TROOPER, 1986 r., 190 tys. km. 2200 ccm, turbo D, 
stan techn. b. dobry, turbosprężarka do naprawy (koszt ok. 
800 zł), welurowe siedzenia, alarm, kompletna dokumenta
cja celna, - 9.500 zł. Wrocław, ul. Opolska 36, pn.-pt. (10-16) 
ISUZU TROOPER 4WD, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, 
4-drzwiowy, alarm, inst. gazowa, centralny zamek, wspoma
ganie kier., stan dobry, - 14.900 zl. Wrocław, tel. 071/ 
368-77-55,0602/74-84-24
ISUZU TROOPER TDI, 1991 r., 2800 ccm 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, relingi

KM , klimatyzacja, el. otwierane szyby, central
ny zamek, A B S , I właściciel, kompletna doku
mentacja lub zamienię na kombi albo dostaw
czy TD. Jawor, tel. 076/870-66-19,0601/74-06-19 
84013101

MITSUBISHI PAJERO. 1998 r.. 19 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D nie rejestrowany w kraju, krótki, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-13-97
MITSUBISHI PAJERO SPORT, 1999/00 r.. 3000 ccm, V6, 
24V 4WD, czarno-srebrny, klimatyzacja, skóra, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, halogeny, stan b. dobry, kompletna 
dokumentacja, serwisowany, [właściciel w Polsce, - 99.000 
zł. Kalisz, tel. 0601/17-09-35
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km. 2500 
ccm, diesel, Terrano, 4 osoby + 1.100 kg, centralny zamek, 
serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowa
ny, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 
27.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm. turbo D 
krótki, hardtop, silnik z 1987 r., nowe wtryski, nowy układ 
hamulcowy, blacharka do poprawek, • 13.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0605/29-70-01 lub 075/752-32-79 
NISSAN PATROL. 1989 r., 200 tys. km, 3300 ccm, turbo D. 
4x4, krótki dach, hard top, wspomaganie, hak, zarejestro-

>>KWA-PIO<< 0,1963204
53-324 Wrocław, ul. Hallera 40a 
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oferuje części zamienne 
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TARPAN HONKER - LADA NIVA
U SŁUGA TRANSPORTOW A 1.5 TONY

dachowe, progi, spoiler, atrakcyjny wygląd, • 27.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
JEEP  CHEROKEE PICK-UP, 1976 r., 106 tys. km, 4000 ccm. 
automatic, inst. gazowa, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
atrakcyjny wygląd, oglądać w www.gielda.firm.pl/jeep, • 
26.000 zł. Wrocław, tel. 349-44-12 w godz. 9-17, 0603/ 
41-67-47
JEEP  CHEROKEE, 1993 r., 100 tys. km. 2500 ccm. benzy
na, 2-drzwiowy, do drobnych poprawek, alarm, - 30.000 zł 
lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 074/872-21-36,0605/05-69-33 
JEEP  CHEROKEE, 1994 r., 4000 ccm. pełne wyposażenie, 
skóra, klimatyzacja, 5-drzwiowy, automatic, relingi dacho
we, wersja limitowana, aluminiowe felgi, - 35.000 zł. Legni
ca, tel. 0602/80-96-29
JEEP  GRAND CHEROKEE, 1997 r., 90 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, skórzana tapicerka, klimatyzacja, I właściciel, - 75.000 
zł. Brzeg, tel. 077/433-33-98 do godz. 17 
JEEP  GRAND CHEROKEE. 1998 r.. 20 tys. km, 5200 ccm,

wany jako ciężarowy, stan tech. b. dobry, -15.000 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-84-52,0602/62-35-54 
NISSAN PATROL, 1991 r., 129 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
RO. orurowany, 4 x 4 ,  alarm, oclony w całości, miesiąc w 
kraju. - 28.200 zł. Jawor. tel. 0503/66-18-92 
NISSAN PATROL, 1991 r., 2800 ccm, turbo D, orurowany. 
4x4, aluminiowe felgi, bez wypadku, - 29.000 zł. Złotoryja, 
tel. 0603/66-78-14
NISSAN TERRANO, 1992 r., 220 tys. km, 2700 ccm. turbo 
D, el. otwierane szyby, RO. centralny zamek, aluminiowe 
felgi, tylna szyba otwierana, orurowany, poszerzony, wspo
maganie kier. i regulacja, szyberdach, odcięcie zapłonu, el. 
blokada drzwi, napęd 4 x4 ,-  29.800 zł. Zgorzelec, tel. 0606/ 
96-33-42
NISSAN TERRANO. 1994 r., 2700 ccm, turbo D czerwony 
metalic, RO, el. otwierane szyby, 4WD, wspomaganie kier., 
hak, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, - 
40.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-52-20,0601/59-12-27 (zdję-

POMOC DROGOWA
L 0 - 6 0 - 1  5 7 6

V8 granatowy, pełne wyposażenie, - 99.000 zł większy na 
Mercedesa S 140 albo busa. Wałbrzych, tel. 0600/81 -00-99 
KIA SPORTAGE, 1998 r.. 100 tys. km. 2000 ccm. 16V, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 4WD, homologacja 
na dostawczy, - 38.000 zł. Dobra, tel. 0600/25-60-10 
LADA NIYA, 1983 r., 1600 ccm. - 5.800 zł. Karpacz, tel. 
075/761-65-54
LADA NIVA. 1988 r., 1600 ccm. benzyna, inst. gaz. po re
moncie silnika i nadwozia, - 9.500 zł. Bukowice, tel. 090/ 
55-53-36
LADA NIVA, 2000 r., 4 tys. km, 1900 ccm, diesel, kupiony w 
salonie, orurowany, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-76-26 
LAND ROVER RANGĘ ROVER, 1990 r., 165 tys. km. 3900 
ccm, benzyna, V8, automat, wspomaganie kierownicy, 
4-drzwiowy, orurowany, pełne wyposażenie elektryczne, kli
matyzacja, welurowa tapicerka, drewno, na białych tablicach

cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AG0187 www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO. 1994 r.. 2400 ccm. benzyna. - 35.000 v 
zł. Wrocław, tel. 071/354-20-97,0605/43-33-38 
NISSAN TERRANO II, 1996 r., 120 tys. km. 2700 ccm, TD. 
klimatyzacja, centralny zamek, elektryka, radioodtwarzacz, 
orurowany z  przodu, aluminiowe felgi, listwy boczne, bez wy
padku, długi, 7-osobowy, - 54.000 zł lub zamiana. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-54-79,0602/12-08-13 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km. 2700 ccm. TDI 
ciemnoniebieski metalic, stan b. dobry, centralny zamek. ei. 
otwierane szyby, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, oru
rowany, automatic, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 346-61-96 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- A00428 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r., 11 tys. km. 2400 ccm. 4x4, dłu-
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POMOC DROGOWA 24h-PARKING

AUTOHOŁOWANIE 1 zł/km
Wyjazdy na place, tablice eksportowe 

formalności za granicą i w kraju
Jelenia Góra opoh747 

tel. 075/751-53-48, 0-601 94 08 71

gi, orurowany, atrakcyjny wygląd, cent. zamek, elektr. otw. 
szyby i reg. lusterka, wpomaganie kierownicy, alum. felgi, 
relingi dachowe, • 26.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-28, 
075/644-03-95 po 19
OPEL FRONTERA, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna biały, orurowany,-szyberdach, el. reguł, lusterka,

el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, 
twardy dach, halogeny, alarm, radio i inne, • 24.000 zł. Lub
sko, tel. 0603/67-66-95
OPEL FRONTERA SPRT, 1993 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
orurowany, elektr. otw. szyby, elektryczne lusterka, central
ny zamek, wspomaganie, hak, RO, hardtop, - 33.000 zł. 
Rawicz, tel. 0606/39-70-09
OPEL FRONTERA, 1993 r., 173 tys. km, 2300 ccm, TDi,
5-drzwiowy, relingi dachowe, wspomaganie kier., aluminio
we felgi, progi, centralny zamek, kompletna dokumentacja -
35.000 zł, możliwe raty przez komis, kupujący nie płaci po
datku. Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71
OPEL FRONTERA, 1994 r., 140 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, długi, hak hol., szyberdach, bez wypadku, progi, alumi
niowe felgi, 2 komplety kół, centralny zamek, el. reguł, lu
sterka, • 38.000 zł lub zamienię na osobowy, diesel. Kłodz
ko, tel. 0501/31-48-13
OPEL FRONTERA SPORT. 1994 r., 120 tys. km. inst. gazo
wa, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., szyberdach, orurowa
ny, hak, • 31.000 zł. Opole, tel. 077/469-58-35 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r„ 116 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe 
felgi, hak, 115 KM, el. otwierane szyby, 4x4 WD, orurowany, 
szyberdach, udokumentowane pochodzenie, 100% bez wy
padku, zdjęcia, zwolniony z 2% podatku, do spr. z Niemiec i 
inne - 32.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/66-88-58 
OPEL FRONTERA LONG, 1994 r., 110 tys. km, 2300 ccm, 
TDi, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., RM, stan b. 
dobry, - 34.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, 0602/
36-81-48
OPEL MONTEREY, 1995 r., 99 tys. km. 3100 ccm, turbo D, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, alarm, zadbany, - 52.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/433-33-98 do godz. 17,0608/88-88-93 
SUZUKI GRAND VITARA, 1999 r.. 2000 ccm. turbo D srebr
ny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 4WD, ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w -całości, kompletna dokumentacja, 
atrakcyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55, 
071/311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem • AG0193 www.autogielda.com.pl) 
SUZUKI SAMURAI, 1988 r., 1000 ccm, stan b. dobry, -
12.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-40-00
SUZUKI SAMURAI, 2000 r.. 8 tys. km. 1400 ccm, I właści
ciel, bez wypadku, orurowany, garażowany, halogeny, alarm, 
głośniki, kupiony w salonie 07.2000 r, • 47.000 zł. Jugowice, 
gm. Walim, tel. 074/845-31-03.0602/73-14-28 
SUZUKI WTARA, 1991 r., 1600 ccm, twardy dach. wspo
maganie, c. zamek, drewno, el. otw. szyby, chromy, napęd 4 
WD, -18.000 zł. Bralin k. Kępna. tel. 0601/43-86-65,0603/
13-97-64
SUZUKI VITARA CABRIO, 1991 r., 106 tys. km. 1600 ccm, 
4 WD, el. reg. światła, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, wspomaganie, centralny zamek, aluminiowe felgi, rury, 
progi, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 20.500 zł. Kęp
no. tel. 062/782-47-55,0502/59-42-14 

O SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm , k o lo r grafi
tow y m eta lic, spo ile ry  w  ko lo rze  żó łtym , 4x4, 
5-biegowy, • 19.900 z ł lub  zam ien ię . Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019181

SUZUKI VITARA 4 WD, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, poszerzony, orurowany, aluminiowe felgi, 
drewno, wspomaganie kier., centralny zamek, pełne wyp. 
elektryczne, oryg. RO, stan b. dobry, • 29.000 zł. Pieńsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/75-38-90,0604/39-51-39 
TARPAN, 1983 r., 50 tys. km, 1500 ccm, techn. sprawny,
6-osobowy, plastikowa nadbudówka, -1.100 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-00-26
TARPAN, 1989 r., diesel, Perkins stan dobry, - 3.300 zł. Na
mysłów, tel. 077/419-16-34
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gazo
wa, orurowany, zdejmowana nadbudowa, szerokie opony, 
stan dobry + części, - 6.200 zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
TARPAN HONKER, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm, instal. 
gazowa z 98 r., lotnicze fotele, hak, po remoncie blacharki w 
98 r., 6-osobowy, nowe amortyzatory, nowe opony, • 7.500 
zł. Sława, tel. 068/356-71-78,0608/68-22-36 
TOYOTA RAV4,1996/97 r.. 65 tys. km, 2000 ccm, 16V zie
lony metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobili
zer, orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, 
RO, komputer, hak, zabezpieczenie, automatic, stan b. do
bry, -47.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem • A00276 www.autogielda.com.pl)
U AZ  469 B, 1977 r., 2445 ccm, silnik i karoseria z 1987 r., 
udokumentowane pochodzenie, stan dobry, w ciągłej eks-' 
ploatacji, - 4.800 zł. Polkowice, tel. 076/845-69-72, 0601/
32-09-79
U AZ 469 B, 1979 r., 113 tys. km, 2500 ccm, stan idealny, 
oryginalny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 392-16-45 
UAZ 469,1980 r., 2000 ccm, diesel, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, plandeka, akumulator, wysokie 
siedzenia, pokrowiec na koło zapasowe, stan ogumienia i 
silnika b. dobry, halogeny, orurowany przód, RM, - 9.000 zł. 
Nowa Wieś Grodziska, tel. 076/877-56-77 
UAZ, 1991 r.. 850 tys. km, - 8.000 zł. Chlebowo,'gm. Gubin, 
tel. 068/359-90-38
UAZ 469 B, 1991 r. nadbudówka plastikowa, techn. spraw
ny, w ciągłej eksploatacji, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/
362-14-10,0601/56-23-64
WARTURG KOMBI, 1994 r., 40 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, na podwoziu Uaza, szyberdach, 4x4, zarejestrowany, 
opłacony, ważny przegląd, silnik do remontu, • 3.950 zł. Ko
ścian,'tel. 065/512-14-91

USZKODZONE
O KUPIĘ AUTA, CALE I PO WYPADKU lekko lub 

mocno rozbite, również uszkodz. mechanicznie 
i do remontu blacharki, po pożarze i całkowicie

rozbite • osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe I vany. Jeżeli posiadasz takie auto - 
dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! Najlepsze ceny!!! Fachowa, i dyskretna

obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE 
AKTUALNE!!!, tel. 0601/78-82-84, 0601/70-76-45 
(non-stop) 81008731 

O AUTO HANDEL „PALCARS” AUTO SCHROTT - 
sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 
aut uszkodzonych. Ceny konkurencyjne!!! Ku
pujący nie płaci podatku od kupna. Zapewnia
my tani transport na terenie całego kraju. Pro
wadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWA
NYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I 
SKUP AUT. Wrocław, ul. Swojczycka, 99 (przy 
przejeździć kolejowym), tel. 071/348-34-78 (fax, 
w g. 8-17.30), 0601/21-75-42, 0601/70-17-36 
(non-stoę) 81008741 

O KUPIĘ AUTA USZKODZONE , po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, 
auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlep
sze ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/ 
38-04-78 81008521

O 0601/71-69-7810601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub 
po wypadku. Natychmiastowa wyplata gotów
ki, transport gratis • wystarczy zadzwonić. Wro
cław 81008541

O „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego 
Fiata Cinquecento, w b. dobrym stanie lub znisz
czonego, rozbitego. Posiadamy własny trans
port. Wypłata gotówki w 20 minut. Czynne całą 
dobę. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023781

O „UNIWER AUTO" kupi każdego Fiata 126p, rok i 
stan techniczny obojętne, b. chętnie auto po wy
padku. Wydajemy zaświadczenia potrzebne do 
wyrejestrowania pojazdu. Posiadamy własny 
transport. Uwaga - wypłata gotówki w 20 minut! 
Zadzwoń i sprawdź! Czynne całą dobę. Wrocław, 
tel. 071/342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 
01023751

ALFA ROME0 145,1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, klimatyzacja, wersja sportowa, uszkodzony, techn. 
sprawny - 8.400 DEM * cło. Niemcy, tel. 0049/951-13-22-53 
ALFA ROMEO 145, 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka ser
wisowa, bogate wyposażenie, pakiet sportowy, • 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-05-76,0502/94-33-05 
ALFA ROMEO 155. 1992/93 r., 115 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, wszystkie el. dodatki, serwisowany, alum. 
felgi, lekko uszkodzony tył, sprawny, kpi. dokumentacja -
2.000 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
ALFA ROME0 156,1998 r. bogate wyposażenie, poobijany, 
• 27.000 zł. Krobia, tel. 0601/15-02-73 
ALFA ROME0164,1992 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, ABS, 
aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny zamek, 
komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, za
dbany. - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-76-45 
ALFA ROME0 166,1999 r., 80 tys. km, 2500 ccm, V6 ,24V, 
seledynowy metalic, klimatronic, ABS, „trikolor”, 4 poduszki 
pow., centr. zamek + alarm i pilot, wszystkie elektryczne do
datki, alum. felgi, RO + CD, komputer pokładowy, wykoń
czenia skórzane i chromowe, nawigacja, lekko uszkodzony, 
jeżdżący, - 59.000 zł. Lubin, tel. 076/842-72-85, 0601/
75-72-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem -AG0186 www.autogielda.com.pl)
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, 
bez korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, -4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/21-75-42 
AUD1100,1985 r., 2200 ccm .cygaro",,całkowicie zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, sprowadzony w 93 
r., hak lub zamienię na inny, może być uszkodzony/inne pro
pozycje. Kłodzko, tel. 0502/12-06-87 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm 4 x 4, mocno uszko
dzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzynia 
biegów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-30-14
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, 
w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, 
RO. centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, 
szyberdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUDI 80.1978 r., 1300 ccm zarejestrowany, ważny prze
gląd, bez wypadku, uszkodzone sprzęgło - 1.400 zł lub za
mienię na przyczepkę bagażową, nie zarejestrowaną lub inne 
propozycje. Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, tel. 0601/57-22-41 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna po spaleniu, kpi. do
kumentacja polska, • 800 zł. Wrocław, tel. 0600/45-21 -76 
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, przegląd do

lipca 2001r, hak, garażowany, lekko uszkodzony, • 4.900 zł. 
Wrocław, tel. 354-28-15,0503/85-38-93 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm całkowicie zniszczony, - 3.700 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 - 
AUDI 80, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, uszkodzony 
lewy przód i lewy tył, - 4.900 zł. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
AUDI 80 B 3 ,1990/91 r., 170 tys. km._2000_ccm, benzyna, 
złoty, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, spo
iler tylnej klapy, uszkodzony prawy bok (przerysowany) -
12.500 zł. Brzeg, tel. 0607/42-77-43 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 46 tys. km, 2000 ccm, benzyna, złoty 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
uszkodzona maska i lewy bok - 4.500 DEM + cło i transport. 
Leszno, tel. 0502/16-00-17
AUDI 80 B4 ,1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
żółty, avant, uszkodzony przód, sprawny, ABS, centralny za
mek, serwo, polska rejestracja, - 20.000 zł. Chocianowice, 
woj. opolskie, tel. 0604/94-14-52 
AUDI 80 B4 .1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie, el. szyberdach, el. reg. luster
ka, relingi dachowe, alum. felgi, alar, hak, roleta bagażnika, 
b. lekko uszkodzony, sprawny, oclony w całości, • 22.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-17-45.853-80-87 
AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błot
nik lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), 
niski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. 
otw. szyby, wspomaganie centralny zamek - 32.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6 OUATTRO, 1997 r., 2800 ccm, srebrny, do spro
wadzenia ze Szwajcarii, sprawny, pomoc w ocleniu, • 48.000 
zł + cło. Wrocław, tel. 071/351-17-41,0606/65-51-02 

O AUDI A8,1996 r., 134 tys. km, 3700 ccm, V8, zie
lony metalic, klimatyzacja, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, ASR, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, nawigacja, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, dodatki elektr., radio *  CD system Bose, 
uszkodzony przód z lewej strony • 15.000 DEM. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23 01023711

AUSTIN MINI MORRIS, 1972 r. rozbity, zarejestrowany, •
2.000 zł. Poznań, tel. 0603/83-87-22
BMW 316 E21,1975 r., 1600 ccm mocno rozbity, zarejestro
wany, 50% zniżki OC, - 700 zł. Szprotawa, tel. 068/376-56-73, 
wieczorem
BMW 316 E-30, SKŁADAK, 1992 r., 1600 ccm, benzyna 
zniszczony, kpi. dokumentacja, nowe tablice rej., przegląd 
do 02.2002 r, • 4.900 zł. Rawicz, tel. 0604/33-30-39 
BMW 316 i, 1993 r.. 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic. ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, klima
tyzacja, sprawny, braki w osprzęcie, • 25.000 zł lub zamie
nię. Leszno, tel. 065/527-12-86 
BMW 318,1984 r., 1800 ccm, wtrysk, żółty, uszkodzony prze
pływomierz powietrza, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
78-71-10,0501/24-23-36
BMW 318 M 40,1988/97 r. stary model, uszkodzone wtry
ski, - 6.800 zł. Kalisz, tel. 0502/67-14-20 
BMW 318,1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, instala
cja gazowa, 4-drzwiowy, nowy model, uszkodzony przód, •
9.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
BMW 320 I E 30,1983 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, ABS, 5-biegowy, szyberdach, blacharka do remon
tu, sprawny silnik, zniszczony, brak przedniej szyby, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 320 i, 1993 r.. 90 tys. km. 2000 ccm, 24V, srebrny 
metalic, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, pod
łokietnik, centr. zamek, wspomaganie, zderzak M3, zdjęcia 
do wglądu, po sprowadzeniu, - 26.000 zł. Kępno, tel. 0605/
14-63-03
BMW 320 i, 1993 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 24V, Vanox, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka, podłokietnik, zderzaki M3, alum. felgi 17” M5, nowy 
model, centr. zamek, komputer, I właściciel, uszkodzony, 
zdjęcia do wglądu, - 29.000 zł. Kępno, tel. 0605/14-63-03 
BMW 520,1978 r., 2000 ccm, benzyna alum. felgi, uszko
dzona tarcza sprzęgła, - 700 zł lub zamienię na większy. 
Nowa Ruda, tel. 0600/83-16-40 
BMW 520 i, 1986 r., 2000 ccm, srebrny metalic, po wypad
ku, w trakcie naprawy, posiadam części do wymiany, cen
tralny zamek, podgrzewane siedzenia, el. reg. lusterka, hak, 
przegląd do 11.2001 r., alum. felgi, 2 nowe opony, - 2.600 zł. 
Grodków, tel. 077/415-57-99
BMW 524,1988/89 r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czar
ny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka (podgrzewane), szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie kier., podłokietnik, alum. 
felgi 16”, alarm, blokada skrzyni, halogeny, kompl. dokumen
tacja, zadbany, stan dobry, przerysowany prawy błotnik, -
16.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0603/84-49-52 
BMW 525,1990 r., 24 V, srebrny, skóra, komputer, pełna elek
tryka, alum. felgi, uszkodzony błotnik, drzwi, maska, szyba -
15.000 zł. Wrocław, tel. 0607/82-53-59
BMW 525 i, 1992 r., 153 tys. km, 24V, czarny metalic, lekko 
uszkodzony dach, poobijny, geometria kół prawidłowa, auto
matic (5-biegowy), ABS, drewno, alum. felgi, szyberdach, 
el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, welur, - 15.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, uszkodzony, koszt naprawy 7.000 
zł, - 60.000 zł. Opole, tel. 0601/63-72-04 
BMW 740,1997 r., 110 tys. km, 4400 ccm, granatowy meta
lic, do sprowadzenia ze Szwajcarii, pomoc w ocleniu, .na 
chodzie’ , tiptronic, skóra popielata, - 55.000 zł + cło. Wro
cław, tei. 071/351-17-41,0606/65-51-02 
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, klimatronic, sprawny, lekko uszkodzony przód 
(reflektory, zderzak), - 35.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
CHEVROLET TRANS SPORT VAN, 1998 r., 22 tys. km. 3350 
ccm, złoty metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie, uszko
dzony tył, poduszki pow. całe, koszt naprawy w Polsce 3.000 
zł, sprawny - 20.000 DEM ♦ cło. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-55-24
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic.

brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN AX, 1990 r., 150 tys. km, 1100 ccm, czerwony, po 
wypadku, uszkodzony prawy tył, • 2.500 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0606/22-50-18
CITROEN AX, 1996 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzynarflie- 
bieski metalic, 3-drzwiowy, uszkodzone drzwi i tylny błotnik,
- 7.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, die
sel 2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszko
dzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej,
- 23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
CITROEN XANTIA, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, uszkodzony prawy przód, koszt naprawy ok. 3.000 
zł, silnik i podłużnica nie naruszone, - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/42-90-92
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, ko
lor kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony 
przód, - 25.000 zł. Góra. tel. 065/543-32-41 
CITROEN XM, 1991 r„ 3000 ccm, V8, srebrny metalik, inst. 
gazowa, uszkodzony, - 6.200 z ł . ., tel. 0604/28-59-86

O CITROEN XM, 1991 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 
V6, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie 
elektr., bez wypadku, stan techn. b. dobry, kli
matyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
hydraulika, • 8.900 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
01023691

CITROEN XM. 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, za
rejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, numery nadwo
zia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), •
4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XSARA, 1997/98 r., 67 tys. km, 1400 ccm 
5-drzwiowy, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek ♦ pilot, kupiony w salonie w Polsce, 
poobijany, w trakcie naprawy, - 23.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0603/40-21-24
CITROEN XSARA, 1997/98 r., 1900 ccm, diesel, biały, uszko
dzony lewy przód, dach, wystrzelona poduszka pow., szy
berdach el., zarejestrowany, -14.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/ 
60-64-85
CITROEN XSARA, 1998 r., 39 tys. km, 140Ó ccm, wtrysk,

złotożółty metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, centralny zamek ♦ pilot, lekko uszkodozne 
prawe drzwi i próg, sprawny, - 13.000 zł + cło i przegląd 
techniczny. Wrocław, tel. 364-19-24,0601/88-23-06 
CITROEN XSARA, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, uszkodzony prawy przód, ABS, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO 
♦ zmieniacz płyt, • 22.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-14-78
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r.. 20 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, uszkodzony dach, brak szyby 
przedniej, klapy tylnej, błotnik tylny, ABS, elektr. otwierane 
szyby, elektr. regulowane lusterka, wspomaganie kier., 2 pod. 
powietrzne, klimatyzaqa, techn. sprawny, - 22.000 zł. środa 
Śląska, tel. 071/317-40-53
CITROEN XSARA COMBI. 1999 r.. 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, kpi. 
dokumentacja, po dachowaniu, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
CITROEN ZX REFLEX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm. czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy* dowód, kpi. dokumentacja, • 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42,0601/70-17-36
CITROEN ZX, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, uszkodzony lewy tył • 2.500 DEM + cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-32-41 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km. 1500 ccm. 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbi
te 2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I wła
ściciel, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny prze
gląd, .twardy* dowód rejestr. - 8.400 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-17-36r 071/348-26-11
DAEWOO LANOS. 1999 r., 60 tys. km, 1500 ccm, biały, 
hatchback, 3-drzwiowy, uszkodzony lewy bok, silnik spraw
ny, zarejestrowany jako ciężarowo • osobowy, możl. faktura 
VAT, kpi. dokumentacja, - 11.900 z ł , brutto. Wrocław, tel. 
071/348-34-78,0601/70-17-36 
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po da
chowaniu, sprawny, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, • 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-73 po godz. 19,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997 r., 1500 ccm. benzyna, bia
ły, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, uszkodzone: pra
wy bok, próg, jeżdżąca, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
DAF 3300,1986 r. uszkodzony, - 8.000 zł. Wołów, tel. 0604/
20-25-97
DAF 85,1999/00 r., 50 tys. km, 12500 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, na poduszkach, uszkodzony prawy przód, za
wieszenie i zbiornik paliwa, mała kabina, moc 380 KM, •
75.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/79-59-30 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel bardzo 
mocno uszkodzony, kpi. dokumentacja, • 1.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
DODGE CARAYAN, 1991 r., kolor wiśniowy, 7-osobowy, au
tomatic, zarejestrowany na 850 kg jako ciężarowy, uszko
dzone panewki silnika • 12.000 zł. Srem, tel. 061/282-54-83, 
0602/69-34-43
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, żółty, brak pierwszego biegu, 
po remoncie blacharki, - 1.100 zł. Świdnica, tel. 0607/
65-99-19
FIAT 126p, 1986 r., 72 tys. km, 650 ccm sprawny, kosz na
prawy 300 zł, lotnicze fotele, 40 KM, sportowe zawieszenie i
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kierownica, 4 halogeny, szerokie zderzaki, skrzynia biegów 
od wersji el, - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/74-30-32 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, lekko us’zkodzony 
przód, .na chodzie*, - 1.000 z L  Bolesławiec, tel, 0608/ 
44-95-48 Vr
FIAT t26p el, 1990 r., 650 ccm, biały, po wypadku, .na cho
dzie* silnika i skrzynią, nowe koła z oponami, licznik, roz
rusznik i inne, tylko w całości, - 850 zł. Gierałtów, tel. 075/ 
736-83-40 po godz. 15
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 652 ccm, biały, II właściciel, 
bez wypadku, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, 
plastikowe nadkola, dmuchawa, garażowany, RO, autoalarm, 
uszkodzony, dużo części, - 3.400 zł. Głuchów Górny, gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-86-76 
FIAT 126p EL, 1996 r., 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony prawy przód, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 0501/57-64-99, 
0603/78-11-99
FIAT 126p ELX, 1998 r., 12 tys. km, zielonoturkusowy, I wła
ściciel, oryg. przebieg (udokumentowany), książka serwiso
wa, faktura zakupu, alarm, katalizator, zarejestrowany, waż
ny przegląd, .twardy* dowód rejestracyjny, poobijany lewy 
bok i uszkodzony dach z lewej strony, sprawny, - 4.650 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
FIAT 126pTOWN, 1998/99 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwo
ny, katalizator, blokada biegów, 4 zagłówki, tylna szyba ogrze
wana, welur, dmuchawa, tylne pasy, konserwacja, nadkola, 
I właściciel, bez wypadku, ważny przegląd, stan idealny, -
7.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-43-28 
FIAT 127,1987 r., 1300 ccm mocno uszkodzony, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/34-49-06
FIAT BRAVO, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, jasnoniebie
ski, sprawny - 6.000 DEM + cło. Wrocław, tel. 0606/41-11-94 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 900 ccm, zielony, uszkodzo
ny przód, - 4.300 z\. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT DUCATO, 1987 r.. 2500 ccm, diesel kontener, wym. 
440x220x220 cm, ład. 1 .61. uszkodzony 5 bieg, po remon
cie silnika, - 8.800 zł. Ozimek, tel. 077/465-37-63 
FIAT DUCATO, 1987 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia

ły, 8-osobowy, blacharka do małych poprawek, • 4.600 zł. 
Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
FIAT DUCATO MAXI, 1991 r.. 2500 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, - 9.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/47-35-35 
FIAT MAREA WEEKEND. 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, B 
16V instalacja gazowa, model z grudnia, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, uszkodzony, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r.. 1600 ccm. niebieski meta
lic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony przód, 
podłużnice i błotniki całe, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FIAT PUNTO, 1994 r., 68 tys. km. 1100 ccm, srebrny meta
lic, uszkodzony prawy przód (sprawna poduszka pow.) - 3.500 
DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 75 tys. km. 1700 ccm. turbo D. 
czarny metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie, uszkodzony lekko tył, sprawny - 4.000 DEM + cło + trans
port. Bojanowo, tel. 065/545-66-88 
FIAT PUNTO 55,1996 r., 32 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, lekko uszk. przednia maska i szyba przednia,
3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, sprowadzony z Niemiec, I 
właściciel, • 15.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-06-97 
FIAT PUNTO, 1999 r. ABS, szyberdach, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, uszkodzo
ny przód, -16.500 zł. Krobia, tel. 0601/15-02-73 
FIAT PUNTO, 1999 r., 1200 ccm kupiony w salonie, 5-drzwio
wy, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, uszkodzony przód i 
bok, -13.000 zł. Legnica, tel. 076/866-10-14,0605/43-54-12 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 17 tys. km, 1250 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PUNTO II, 2000 r„ 8 tys. km, 1200 ccm, elx, ciemny 
metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, zarejestrowa
ny w kraju, sprawny, - 27.900 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-25-46
FIAT SEICENTO, 1999 r. uszkodzona prawa strona, • 9.800 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT SIENA EL, 1998 r.,31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, centralny zamek, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, alarm + pilot, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., kupiony w salonie, uszkodzony przód, zareje
strowany w kraju, • 10.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35

UNIWEX - AUTO 
KUPI ZDECYDOWANIE 
KAŻDEGO ROZBITEGO

FIATA
126p

OP001554____________________________■ __________

S E | | W I S e »  

ZOJan ™
W rocław , ul. Z ło tn icka  80 
(b o c zn a  ul. K o sm onau tów ) 
tel. 071 /349 -26 -63
• kratownica
• komora bezpyłowa 
« krótkie terminy

B L A C H A R S T W O  
L A K IE R N IC T W O  

M E C H A N IK A
Auto zastępcze na czas naprawy 
Pomoc drogowa 24 h 
Bezgotówkowe rozliczenia szkód 
z firmami ubezpieczeniowymi

P o  w yp a d ku  
lu b  d o  rem o n tu

Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660

K U R I Ę  PO WYPADKU
  m—m p* § PO 1 9 9 0  ROKU

| | PŁATNE GOTÓWKA

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO Ą  M 0 2  310 H 7’ M 0 2  311 383

•  wypłata gotówki natychmiast •  
•  posiadamy swój transport •  

Wrocław  
tel. 071/342-62-64 

kom. 0-501 403 135 
csjriitic
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TRANSPORT SAMOCHODÓW 
1 -2  sztuki, od 0,90 gr/km

I" Wrocław, tel. 0-603 89 89 46,071/ 363-15-341
Formalności celne

OP005264I
POMOC DROGOWA

FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony przód i lekko tył, silnik sprawny, II właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, centralny zamek, alarm, RO, 
zadbany, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, -
5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, czarny, ABS, 
poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony, .na chodzie", - 9.900

PROSTOWANIE RAM
sam . ciężarowych, terenowych 
naczep stalowych i aluminium. 

dokładny pom iar 
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43

J.L . i  A U TO  F U L L  =
IMPORT HANDEL 

BLACHARSTWO LAKIERNICTWO 
BYSTRZYCA DOLNA 1F, k. ŚWIDNICY 

TeL/fu (074) 851 63 67. (074) 851 63 87 
0605 53 60 91,0604 93 87 75 

w  godz. 7.00 20.00
*  POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z  NIEMIEC,
OCLONE, Z  PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

• SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY

. N A  INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z  NOW YMI ZASADAMI IMPORTU g  
SAMOCHODÓW UŻYW ANYCH ®

5
* PRZY ZAKUPIE W  ROZLICZENIU MOŻE o  
BYĆ "STARY" SAMOCHÓD

• ZAWSZE N A  PLACU KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

SPRZEDAŻ ZA GOTÓWKĘ, RATY, LEASING 
FAKTURY VAT, BEZ OPŁATY SKARBOWEJ 

C E N Y  K O N K U R EN C YJN E !

noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka 
powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, lekko uszkodzony, .na chodzie', kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, -18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
FORD ESCORT EXPRESS, 1996 r.. 52 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, granatowy, poduszka pow., wspomaganie, uszkodzo- . 
ny przód, kpi. dokumentacja, faktura VAT, - 12.900 zł. Uni
ków. tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/ 
17-19-72-63-14 Niemcy*
FORD FIESTA, 1991 r., 82 tys. km, 1100 ccm, srebrny, lek
ko uszkodzony przód, 3-drzwiowy -1.000 DEM + cło i trans
port. Góra. tel. 065/543-33-02 
FORD FIESTA, 1991 r., 76 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 
uszkodzony przód -1.000. DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-32-41
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, -
7.800 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 18.000 zł. Odolanów, tel. 062/ 
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r.. 37 tys. km. 1800 ccm, srebr
ny metalic, TDi, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie,

WYJAZDY PO TANIE AUTA 
NIEMCY - HOLANDIA 

TRANSPORT NA LAWECIE 
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

Polkowice, tel. 076/845-35-67
0-601 67 22 09 . 0P99127

przód, zarejestrowany w kraju, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
12-51-35 p | j
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach. centr. zamek. el. otw. szyby, hak, tylna lotka, 
zadbane wnętrze, silnik w b. dobrym stanie, poobijany, bez 
rdzy, kpi. dokumentacja, -£.500 zł lub zamienię na Polone
za. od 92 r., do 3.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-04-67, 074/
865-30-13
FORD SIERRA SEDAN. 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, bia
ły, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, tylna lotka, 
zadbane wnętrze, silnik w b. dobrym stanie, poobijany, bfez 
korozji, kpi. dokumentacja, - 6.500 zł lub zamienię na Polo* 
neza Caro, od 92 r. - do 3.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-04-67, 
074/865-30-13
FORD SIERRA KOMBI CLX, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, 
mocno uszkodzony przód (bardziej prawa strona), aluminio
we felgi z szerokim rantem, poszerzony tył, ciemne szyby, 
relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki z do
kumentacją gratis, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po wypad
ku, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do 12.2001 r, -
4.500 z ł , ., tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14,0608/07-97-34

AUTORZECZOZNAWCA i- ........  ■■ 1 ■■ "      ■   <c
•  wyceny - Urzędy celne, skarbowe §
•  kosztorysy, naprawy Audatex c
•  ro s zc ze n ia  w o b e c  firm  u bezp ie czen iow ych  

tel. 0-601 55 47 55, fax 071/364-50-84

kup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy" dowód rejestr, - 7.700 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42.0717348-26-11 w godz. 8-18

O KUPIĘ AUTO PO WYPADKU zarejestrowane w 
kraju, płatne gotówką, bezpłatny transport. Ple
szew, tel. 062/742-51-25, 0502/24-52-28 
01024011

LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, uszkodzony, kompl. dokumentacja, -1.100 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-36
LANCIA DELTA HF, 1984 r., 186 tys. km, 1600 ccm, turbo, 
130 KM, biały, el. otw. szyby, reg. kierownica, szyberdach, 
fotele Recaro, alum. felgi, uszkodzony przód, • 25.000 zł. 
Milicz, tel. 0608/02-47-69
LIAZ, 1990 r., diesel kabina do remontu lub wymiany, nowe 
burty, opony, silnik - stan b. dobry, dodatkowo plandeka i

A t f  T O N  0P011884 

Sprowadzamy całe 
i lekko uszkodzone samochody.
Oferta (ok. 800 aut) I zdjęcia w intemecie:

www.auton.pl
C o  tydzień  w yjazd  do  Be lg ii. K ilk a  tys ięcy  aut 

d o  obejrzen ia . F a chow a  pom oc. 
Informacja, tel. 071/353-26-37,0-60170 67 46.

Wyjazdy po tanie auta do Niemiec i Holandii,̂  
formalności celne, formalności związane £ 
z wywozem auta, zdjęcia w intemecie: £ 

Mrww.netgate.com.pl/autohoi a 
Autfrłfci, Zęfcicą W Jb*074819-19-17,074®19-2M3C 

0-6041B12 52, 0-60416 20 83,

pełne wyposażenie, przetarty, sprawny • 25.000 DEM + cło. 
Jasień, tel. 068/371 -05-70
MERCEDES SMART. 2000 r., 600 ccm, benzyna, biało-czar
ny, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., do montażu zde
rzak i lampy, sprawny - 7.000 DEM + cło. Głogów, tel. 076/
833-40-96
MERCEDES SPRINTER, 1996/97 r., 200 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, uszkodzona maska, błotnik, sprowadzony z  Nie
miec, w Polsce nie eksploatowany, - 47.000 zł. Domasław, 
tel. 071/311-89-03,0603/07-18-16 
MERCEDES SPRINTER 210,1999 r., 27 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, pomarańczowy, skrzyniowy, webasto, 2 pod. powietrz
ne, serwo, ABS, ABD, EDC, SRS, tachograf, elektr. reguło- - 
wane i podgrzewane lusterka, rozstaw osi 3,6 m, uszkodzo
ne burty. - 43.000 zł + VAT. Świeradów Zdrój, tel. 075/ 
781-62-87,0605/03-23-79

KUPIĘ AUTO
za  60%  c e n y  g ie łd o w e ! - po  1990  r.OP99549(

USZKODZONE0  071/317-81-19 
0-601 82 22 34

zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82, 
0601/32-36-46,0049/17-19-72-63-14 Niemcy 
FIAT TIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, gaźnikowy, I właściciel, alarm, kupiony w salonie w 
kraju, pełna dokumentacja, faktura zakupu, uszkodzona dolna 
część przodu, - 5.650 zł. Wrodaw, tel. 0601/49-98-12 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy, uszkodzony 
prawy przód - 600 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/
16-00-17
FIAT UNO. 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary,
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, • 4.700 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-26-11,0601/70-17-36 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 6.300 zł. 
Wrodaw, tel. 071/348-42-16
FIAT UNO, 1999 r., 20 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, uszkodzony prawy przód, 
sprawny silnik, .twardy" dowód rej., faktura zakupu, - 7.000 
zł. Leszno, tel. 0502/61-39-54 
FIAT UNO, 1999 r., 20 tys. km, 1100 ccm, FIRE, niebieski, 
mocno uszkodzony prawy przód i dach, silnik nie uszkodzo
ny, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 5-drzwiowy, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78

el. otw. szyby, ABS, radio, - 33.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-17-12 w godz. 10-18,0603/
69-19-24
FORD KA, 1998 r., 65 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, uszko
dzone prawe i lewe drzwi, błotnik, próg, • 13.900 zł. Zdzie
szowice, teł. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD KA, 1999 r., 30 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, poduszka po
wietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony lewy bok, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 17.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD MAYERICK, 1997 r.. 2700 ccm, TDi. granatowy me
talic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny za
mek + pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony, 100% 
sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 47.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79.0601/88-28-89 
FORD MONDEO. 1993 r.. 98 tys. km. 1800 ccm. 16V, gra
natowy metalic. uszkodzony tylny zderzak, 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, wspomaganie, szyberdach - 4.000 DEM ♦ cło 
i transport. Góra, teł. 065/543-33-02 
FORD MONDEO. 1995 r.. 126 tys. km. 1800 ccm. 16V, fio
letowy metalic, 5-drzwiowy. ABS. centralny zamek, wspo
maganie, 2 poduszki powietrzne, uszkodzony tylny błotnik i 
zderzak - 4.700 DEM * d o  i transport. Góra, tel. 065/ 
543-32-41
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm. 16V, ZETEC 5-drzwio
wy, ABS, szyberdach, kompl. dokumentacja (twardy dowód), 
uszkodzony przód, koszt naprawy ok. 3.500 zł, w całości lub 
na częśd, - 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-61-30

FORD TRANSIT BUS. 1986 r., 300 tys. km, 2500 ccm. die
sel, pomarańczowy, 9-osobowy, uderzona lewa strona, przód, 
• 7.500 zł. Słotwina, tel. 074/850-18-14,074/852-20-75 
FORD TRANSIT, 1996 r.. 116 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
żółty, podwyższony, poduszka pow., wspomaganie, komplet
na dokumentacj, sprowadzony na nowych zasadach, lekko 
uszkodzona blacharka, - 22.000 zł * VAT od faktury. Uni
ków, tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/ 
17-19-72-63-14 Niemcy
HONDA ACCORD. 1990 r., 2000 ccm, 16V, grafit metalic, 
pełna elektryka, po dachowaniu, środek , silnik i skrzynia

I E X M A R  OP011578]

BLACHARSTWO 
LAKIERNICTWO i«

s z y b k o  i t a n io  <
r ó w n ie ż  b e z g o t ó w k o w o  
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biegów nieuszkodzone, składak, 'twardy' dowód rej.. - 4.800 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebrny me
talic. po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik .na chodzie", alum. felgi, bogate wyposażenie, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -
4.700 zł. Wrodaw. tel. 0601/70-76-45.071/348-26-11

szyba przednia, z dowozem, • 9.000 zł. Lisięcice, gm. Głub
czyce. tel. 077/485-71-55
MAZDA 323 F, 1990 r.. 130 tys. km, 1582 ccm, niebieski, po 
wypadku, b. uszkodzony, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/846-30-74 
MAZDA 323, 1994 r. lekko uszkodzony - 11.000 zł. Łąka 
Prudnicka, tel. 077/436-46-41
MAZDA 626 SEDAN, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic. nowy model, spalone wnętrze, zarejestrowa
ny. .twardy" dowód rejestracyjny, aktualny przegląd, - 6.700 
zł. Wrodaw. tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MAZDA MPV, 1990/91 r.. 3000 ccm. V6. bordowy metalic. 
bogate wyposażenie, 7-osobowy, lekko uszkodzony, • 14.500 
zł. Grabów nad Prosną tel. 062/730-53-23,0601/70-25-02 
MERCEDES 123.1979 r. bez silnika. -1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-21-73 po godz. 19.0602/68-90-83 

O MERCEDES • skup modeli 123,124, 201, 210, 
1401 innych (całe lub po wypadku), natychmia
stowa wypłata gotówki, transport gratis, satys
fakcja gwarantowana. Wrocław, tel. 0601/ 
77-87-40,0605/62-00-14 81009381

MERCEDES 180 KOMBI. 1998 r.. czarny metalic. klimaty
zacja, uszkodzony bok, - 28.000 zl. Niemcy, tel. 0049/
22-02-24-75-00
MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku,

w m m s s z * .
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MITSUBISHI CANTER, 1994 r., 240 tys. km. 3300 ccm. TDI 
po wypadku, uszkodzona lewa strona kabiny i podwozia, 
kontener 5.6 m x 2.2 m x 2.2 m, stan silnika b. dobry, - 23.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-46-16.071/788-60-95 
MITSUBISHI L300.1988 r.. 2000 ccm, benzyna uszkodzo
ny prawy przód, mocno, składak 94 r, - 2.400 zł. Wrodaw, 
tel. 0608/51-12-99
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1991 r.. 160 tys. km. 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, centralny zamek, wspomaga
nie kier., po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany w 
kraju, ważny przegląd, • 5.200 zł. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm. turbo, 
czerwony, uszkodzona turbina, • 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 
0604/08-58-98
NISSAN 200 SX, 1991 r.,130 tys. km, 1800 ccm. 16V, kolor

K U P IM Y  K A żD E  A U T O H B H
FORD AEROSTAR, 1988 r., 3000 ccm mocno uszkodzony, 
kpi. dokumentacja, • 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
50-42-03
FORD CARGO, 1981 r. kabina z  ramą, na kołach, zareje
strowany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
349-27-14
FORD CARG0 1517,1983 r. udźwig 8 ton. -10.000 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/832-31-41,0605/45-57-40 
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny, sze
rokie zderzaki, nowy akumulator, stan opon b. dobry, silnik 
zatarty, nowe łożyska z tyłu + drugi silnik na części, -1.100 
zł. Prochowice, tel. 0608/31-14-20 
FORD ESCORT, 1982 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, lekko spalona komora silnika, oprócz maski, bla
chy dobre, -1.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-91-26

O FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 48 tys. km, 2500 
ccm, V6, kolor śliwkowy metalic, nowy model, 
klimatyzacja, wyposażenie elektryczne, alum. 
felgi, 2 pod. powietrzne, ABS, kubełkowe fote
le, wspomaganie, centr. zamek, lekko uszkodzo
ny przód z prawej strony, techn. sprawny, - 
16.900 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 01023701

FORD MONDEO, 1997 r.. 1900 ccm, TDi. demnozielony, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny za
mek, do malowania 4 elementy, -28.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/93-45-72
FORD MONDEO KOMBI, 2000 r., 31 tys. km, 2500 ccm. 
Ghia 24V, czarny metalic, klimatronic, el. otw. szyby. el. reg. 
lusterka, ABS, welur, 2 poduszki powietrzne (cale), bogate 
wyposażenie, (koszt naprawy 5.000 zł), - 37.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/732-00-58.0609/28-92-48

N I E M I E C K I  P R Z Y S I Ę G Ł Y  

D O K U M E N T Y  S A M O C H O D O W E

Poltegor, ul. Powst. Śl. 95, 22 piętro 
opo, ,^  tel. 360-50-60, 363-38-00 ____

FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, bla- 
charka po remoncie, nowe podłużnice, do malowania, goto
wy do jazdy, nie zarejestrowany, alum. felgi, fotele kubełko
we, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/43-69-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik, - 3.800 zł. Wrodaw, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, silnik sprawny, centralny zamek, 
wspomaganie, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, .twardy" 
dowód rejestracyjny, przegląd do 02.2002 r, - 5.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36,071/348-3^-78 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/97 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 
czarny, rozbity przód i prawy bok, • 4.000 zł. Włodawek, tel. 
0604/64-38-91

FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, uszko
dzony przód, (koszt naprawy ok. 1.500 zł), - 1.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-93-70.0602/22-78-08 
FORD ORION, 1990/91 r.. 1600 ccm, benzyna uszkodzony- 
mocno prawy przód, • 3.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-73 
po godz. 19,0602/68-90-83
FORD PUMA, 2000 r.. 15 tys. km, 1400 ccm, czarny, 90 
KM, kpi. dodatków,. poduszki pow. całe, sprawny -10.000 
DEM + cło. Wrodaw, tel. 0606/41-11-94 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, benzyna znisz
czony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-36-72 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja. automatic. skóra, lekko uszkodzony przód, sprawny, • 
8.800 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16
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FORD ESCORT RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, alum. felgi, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szy
by, fotele Recaro, do poprawek, - 11.500 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 0605/08-92-81
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, spa
lona komora silnika, - 5.400 zł. Wrodaw, teł. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1994 r., 125 tys. km, 1299 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, w kraju od 
7 mies., sprowadzony w całości, na kołach, b. lekko uszko
dzony lewy błotnik, -13.200 zł. Lubsko, tel. 068/372-10-52 
FORD ESCORT COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.400 zł. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, dem-

FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, srebrny, stan dobry, bla
charka do poprawek, - 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/ 
59-38-26
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we. 3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodzie", spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz. - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42.071/348-26-11
FORD SIERRA. 1986 r.. 190 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, uszkodzony silnik, - 3.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-26-73
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, EFI, czerwony, szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., uszkodzony ■

II76/847-69-00 „
60173-63-11 |
606 81-21-56 8

HONDA CIVIC, 1991 r., 1500 ccm, 16V, srebrny metalic, 
uszkodzony przód prawa strona, silnik sprawny. 3-drzwio
wy, 5-biegowy, zarejestrowany, aktualny przegląd, -5.100 zł 
, do uzgod.. Wrodaw. tel. 0601/21-75-42.071/348-34-78 
HONDA CIVIC. 1999/00 r.. 27 tys. km, 1400.ccm. benzyna, 
srebrny. 3-drzwiowy. klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, uszkodzony prawy przód, (koszt napra
wy ok. 4.500 zł). - 26.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-43-95 
HONDA CONCERTO, 1995 r.. 96 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył. spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, - 6.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA CRX, 1989 r., 151 tys. km, 1600 ccm. 16V, czarny 
metalic, RO, alarm, centralny zamek z pilotem, alum. felgi, 
szyberdach, uszkodzony tył, przedni zderzak do wymiany,
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W-w, ul. O lsztyńska 15 
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techn. sprawny. • 7.500 zł. Prądy, gm. Dąbrowa Opolska, 
tel. 077/460-76-59,0608/16-82-52 

O IMPORT AUT UŻYWANYCH bez pośredników, 
wyjazdy z klientem, Belgia, Holandia, duży wy
bór, fachowa pomoc, formalności celne. Gło
gów, tel. 076/834-48-38, 0604/41-15-15 
84013671

ISUZU TROOPER, 1986 r., 2200 ccm. turbo D, zielony. 
3-drzwiowy, sprawny, zarejestrowany, kompletna dokumen
tacja celna, turbo sprężarka do wymiany, • 7.500 zł. Wro
cław. tel. 341-64-61.0608/25-02-11 
IVECO 35-8, 1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, lekko 
uszkodzony przód, nowy typ, maksymalnie przedłużony, ni
ski, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie ♦ częśd, 
- 23.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
JAGUAR X J6 ,1996 r. odony.-35.000 zł. Głogów, tel. 0600/ 
41-16-63
KIA K2700, 2000 r., 30 tys. km. 2700 ccm. diesel, biały, 
uszkodzona Kabina, skrzyniowy, - 11.900 zł. Wrodaw, teł. 
071/325-15-76,071/330-30-32,0601/92-44-53 
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i za-

PRZEWOZY NA LAWECIE 
wypożyczalnia lawet

Z a p ra s z a m y  d o  n o w e l s ie d z ib y : 
Wrocław, ul. Legnicka 62 p.220 

tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73 
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5-biegowy, wspomaganie, el. reguł, światła, drewniana kie
rownica, RO Blaupunkt, hak, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, .na chodzie", - 6.900 z l  Wrodaw, tel. 071/ 
348-34-78.0601/70-76-45
MERCEDES 190,1985 r„ 2000 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, instal. gazowa, lekko uszkodzony błotnik, koło lewe tyl
ne, automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy, 
el. reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, spraw
ny + nowy błotnik i lakier na całe auto gratis, - 7.900 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-17 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, wspomaganie, ABS i inne, uszkodzony przód, silnik 
sprawny, • 8.800 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - A00445 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 200123.1979/80 r.. biały, mocno uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zare
jestrowany w kraju, ważny przegląd, .twardy" dowód reje
stracyjny. - 1.650,zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42. 0601/ 
77-61-54
MERCEDES 200 123,1981 r.. diesel, biały, blacharka do 
remontu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie", - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 240123 D, 1976 r.. czerwony, do drobnych po-

wiśniowy, uszkodzony prawy bok, do wymiany drzwi z szy
bą. szyba tylna trójkątna, próg, błotnik tylny, - 6.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-61-37,0600/15-06-81 
NISSAN PRIMERA, 1991 r.. 185 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
szary metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, RM, dzielona tylna kanapa, do wymiany uszczelka 
pod głowicą, -12.500 zł. Polkowice, tel. 076/749-56-14 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. 
felgi, ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. 
reg. lusterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzo
ny przód, podłużnice całe, - 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-68-11.0606/23-39-62
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, lekko uszkodzony przód, wspomaganie, centralny 
zamek + częśd, -15.000 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 

O NISSAN PRIMERA, 1996 r., 2000 ccm, diesel kli
matyzacja, lekko uszkodzony prawy przód, za
rejestrowany, - 22.700 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-73-14 84013261

NISSAN SUNNY B-11,1984 r.. 205 tys. km, 1700 ccm, die
sel. czerwony, uszkodzona skrzynia biegów, do sprzedania
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prawek blacharskich, brak przeglądu, - 1.500 zł. Jawor, tel. 
076/871-08-64

O MERCEDES 260 124 E, 1987/96 r., 2600 ccm, 
czarny metalic, uszkodzony środkowy przód, 
obniżony, po tuningu, atrakcyjny wygląd, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 14.500 zł. Lubin, 
tel. 0604/22-08-29 84010061

MERCEDES 280 C, 1995 r. lekko uszkodzony przód i bok, 
techn. sprawny, jeżdżący, pełne wyposażenie, - 37.000 z ł... 
tel. 0502/55-70-27 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem • A00481 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 290 210.1996 r.. 124 tys. km. 2900 ccm. TD. 
antracyt Avangarde, E klasa, ksenony, pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, mocno uszkodzony tyi, silnik i przód nie
uszkodzony, - 36.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
MERCEDES 320 CDI, 2001 r., 3200 ccm pełne wyposaże
nie, sprawny - 40.000 DEM ♦ cło. Głogów, tel. 076/839-40-96 
MERCEDES 407 D, 1980 r.. 2400 ccm. diesel, niebieski, 
furgon, bliźniacze koła, hak, 3-osobowy, ładowność do 3.5 
ton, brak przeglądu (zatrzymany dowód), cena 4.500 zł ♦ 
VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
MERCEDES 550 140 W, 1997 r., 5000 ccm, 12V, grafitowy.

w całości f  paski, uszczelki, uszczelniacze silnika (nowe), • 
1.200 zł. Wrodaw, tel. 0502/31-40-24 
NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
ftały, uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidło
wa, silnik .na chodzie". I rejestracja w 1994 r.. ABS, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka, centralny zamek, alarm, II właśdciel, kpi. dokumen
towa, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
NISSAN YANETTE. 1985 r., 2000 ccm. diesel, niebieski, 
5-biegowy, podwyższony, w całości lub kupię części, zareje
strowany w Polsce, - 3.000 zł. Oława, tel. 0602/59-10-73 
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, lekko uszkodzony 
przód, j ia  chodzie", kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
- 26.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74

O OPEL ASCONA SEDAN, 1983 r., 1600 ccm, zie
lony, kpi. dokumentacja, zdekompletowany, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-34,0603/89-89-46 
81009181

OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r.. 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny. j \a chodzie", oryginalny lakier, blacharka do drobnych

I OP000377 iK U P I Ę A U T O
PO WYPADKU, DO HEMONTU tel. 071/31-07-138,0-606 601392,0-606 22 38 79

AUTA Z NIEMIEC, POMOC DROGOWA 
WYJAZDY PO ZAKUP AUT - formalności celne
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄUSIUGE
BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ l SPRAWDŹ 
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Kupię kożde ciulo po wypadku|

| Lubin, tel. 0-601 881 192, 0-607 1 0 2 5 0 l H
poprawek, pęknięta przednia szyba, • 2.300 zł. Wrocław, tei. 
071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm uszkodzony przód, sil
nik sprawny, zarejestrowany, - 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/78-27-79
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka pod 
głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko
dzony, po dachowaniu, - 7.800 zl. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, TDi, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, poduszka pow., relin
gi dachowe, błotnik i drzwi do lakierowania, • 23.000 zł lub 
zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81

O PELASTRA  KOMBI, 1997 r„ 1800 ccm, 16V, czarny me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z 
Niemiec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. No
wogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPELASTRA  KOMBI. 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, mocno uszkodzony przód, ABS, relingi dachowe, wspo
maganie, - 11.000 zł. Środa Śląska, tel. 0/1/317-24-77 po 
godz. 19
OPELASTRA II, 1998 r., 2000 ccm, turbo D całkowicie znisz
czony, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-48-06 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 
szampański metalic, uszkodzony lekko prawy przód, podusz
ka powietrzna, kupiony w salonie w kraju, - 18.900 zł. Wro
cław. tel. 0604/36-89-38
OPELASTRA  II, 1999 r., 1700 ccm, D iL , srebrny metalic, 
pełne wyp. elektr., wspomaganie, klimatyzacja, ABS, alum. 
felgi, uszkodzony silnik, • 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/767-66-58 
OPELASTRA  KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys.km. 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT,

- 23.800 zł , brutto. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/
348-26-11
OPEL CALIBRA, 1990 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, 
alum. felgi,- welurowa tapicerka, szyberdach, po lakierowa
niu, przód do złożenia, • 8.000 zł. Lubin, tel. 076/749-51-98, 
0600/38-49-43
OPEL CORSA GSI, 1994 r., 1600 ccm, 16V, biały, ABS. kli
matyzacja, , el. szyby, wspomaganie, el. lusterka, aluminio
we felgi, kubełkowe fotele, uszkodzony przód, • 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
OPEL CORSA, 1996 r.r70 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, immobilizer, RO, książka serwisowa, ak
tualny przegląd, 2 elementy do malowania, nabywca zwol
niony z opłaty skarbowej, • 17.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0604/ 
05-40-07
OPEL C O R SA  1997 r., 53 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor

wiśniowy, 5-drzwiowy, - 18.800 zł + ok. 2.000 zł naprawa, 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-17-12 
w godz. 10-18,0603/69-19-24 
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec, 
wtrysk, ciemnoniebieski, RO, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, poobijany, .na chodzie", -16.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/734-73-31 wieczorem, 0600/65-71-65 
OPEL FRONTERA, 1998 r., 51 tys. km, 2500 ccm 3-drzwio
wy, uszkodzony silnik, do sprowadzenia z Niemiec • 1.200 
DEM. Jasień, tel. 068/371-08-70 
OPEL FRONTERA, 1998 r., 3200 ccm, V6, popielaty, uszko
dzony, .na chodzie", do sprowadzenia, pomoc w ocleniu, -
36.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-17-41,0606/65-51-02 
OPEL KADETT, 1978 r., 1000 ccm mocno uszkodzony przód, 
silnik i inne części nie uszkodzone, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-39-49

OPEL KADETT D, 1979 r. 5-biegowy, 3-drzwiowy, uszko
dzony tył, - 1.000 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-02-50 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC silnik częściowo 
do remontu, hak, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/399-04-36 
OPEL KADETT, 1983 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, uszkodzony prawy przód, silnik nie naru
szony, silnik 87 r., 5-biegowy, stan blacharki dobry, • 1.300 
zł. Lubin, tel. 0502/17-71-71
OPEL KADETT. 1983/91 r., 1100 ccm, benzyna składak, lek
ko uszkodzony przód, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-27 
OPEL KADETT KOMBI. 1986 r.. 1600 ccm, diesel spalony, 
• 2.500 zł. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 0605/32-21-98 
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r. uszkodzony silnik, - 2.500 
zl. Brzeg, tel. 0604/30-29-41
OPEL KADETT SPRINT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, obniżony, 
alum. felgi, 5-biegowy, alarm, atrakc. wygląd, wgniecione 
drzwi, stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-Ś5

OPEL KADETT KOMBI, 1987/95 r., 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, uszkodzony błotnik, zderzak, lampa, kierun
kowskaz, wahacz, tylne drzwi, sprawny, - 3.200 zł. Leśna, 
tel. 075/721-18-88,0606/15-69-95 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, czarny, szyberdach, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, bez silnika + silnik bez dor 
kumentacji, - 5.700 zł. Lubin. tel. 076/749-51-98, 0600/
38-49-43
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 200 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, szary, b. mocno uszkodzony, zdekompletowany, waż
ny przegląd i OC, • 3.200 zł. Poznań, tel. 0609/63-40-15 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 118 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, biały, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, re
lingi dachowe, immobilizer, w kraju od tygodnia, do lakiero
wania maska, stan b. dobry, • 9.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA. 1988/89 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro

wadzony w całości, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, uszkodzony 
prawy przód, centralny zamek, wspomaganie, .twardy" do
wód rejestr., zarejestrowny, • 4.400 zl. Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42,071/348-34-78
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur- 
bodiesel intercooler,, centralny zamek, el. lusterka, wspo
maganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, zadbane 
wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie, centralny zamek, relingi dachowe, welu
rowa tapicerka, uszkodzony przód, sprawny, - 7.900 zł. Le
gnica, tel. 0601/84-47-45
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metar

lic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, po 
dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL OMEGA CD COMBI, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, klimatyzacja. 5 zagłówków, 4 el. otw. 
szyby, drewno, komputer, centr. zamek + pilot, el. reg. lu
sterka, ks. serwisowa, relingi. uszkodzony przód, - 23.500 
zł. Jarocin, tel. 062/740-81-03.0606/20-90-69 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, 
srebrny metalic, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., 
system TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszko
dzony przód, sprawny, pomoc przy ocleniu - 8.300 DEM. 
Bolesław iec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/ 
17-46-66-67-69
OPEL OMEGA B, 1998 r., 2500 ccm, srebrny, TDS, sedan, 
klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku 
• 15.000 DEM. Głogów, tel. 076/833-40-96

OPEL REKORD KOMBI CD, 1984 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, całkowicie zniszczony, spalony, kpi. do
kumentacja, nowy typ nadwozia, aktualny przegląd i OC, 
nowe tablice, -1.400 zł. Opole, tel. 0603/41-08-29 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wykończenia w 
drewnie, alum. felgi, do lakierowania 4 elementy, -15.900 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-21-34,0603/17-42-31 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, 
16V ecotec, bordowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyza
cja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflekto
ry, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm + pilot, 
brak lusterek (wyłamane), - 26.500 zł. Wrocław, tel. 0605/
15-27-15
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, kakaowy, wersja 
CD, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzo
ny prawy przód,: 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64, 
0601/79-84-77
OPEL VECTRA, 1997/98 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, zie
lony, lekko uszkodzony, sprawny - 8.000 DEM + cło. Wro
cław, tel. 0606/41^11-94
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spo
ilery, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-7645,071/348-34-78
OPEL VECTRA II B, 1999 r., 30 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
benzyna, perłowosrebrny, oclony, kompl. dokumentacja, nie 
rejestr., uszkodzony lewy przód i lewa strona (lekko), koszt 
naprawy, części, ok. 8.000 zl, ABS, klimatyzacja, komputer, 
4 pod. powietrzne, centr. zamek ♦ pilot, elektr. otwierane 
szyby, elektr. regulowane lusterka, • 32.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/771-88-67,0602/66-53-59 
PEUGEOT 205,1987 r., 1800 ccm, diesel uszkodz. przód, 
w całości lub na części, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/
363-83-02
PEUGEOT 306, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
.na chodzie", I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim 
rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, 
RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wy
gląd- 13.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszko
dzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, 
zarejestrowany, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 cćm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbi
ty kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), 
technicznie sprawny, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-34-78
PEUGEOT 405 GRi, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, czer
wony, uszkodzony lewy tył, dwie szyby, belka (koszt napra-v 
wy około 3.000 zł), - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-29-98 
PEUGEOT 605 SRi, 1990/97 r., 2000 ccm. Pb/ E+gaz, ciem
nozielony metalic, po wypaleniu instalacji pod maską silni
ka, zarejestrowany, zadbany, nowe opony, • 8.800 zł. Wro
cław, tel. 0603/12-90-09
PEUGĘOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., uszkodzony, techn. sprawny, • 36.000 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14,0601/79-75-12 *
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TD. 
biały, ciężarowy, 6-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 28.500 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
PEUGEOT J 5 , 1988 r., 250 tys. km, 2500 ccm, czerwony, 
stan dobry, uszkodzony piąty bieg, • 8.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/11-25-80
PEUGEOT PARTNER, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm. die
sel 2-osobowy, częściowo przeszklony, uszkodzony, faktura 
VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
POLONEZ ATU KOMBI. 1999 r.. 35 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, uszkodzony przód, - 7.000 zł. Wierze- 
nica, gm. Swarzędz, tel. 0602/82-00-91 
POLONEZ CARO, 1989 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czerwony, składak, silnik po tuningu 160 KM, skrzynia, most, 
zawieszenie, ukł. kierowniczy, hamulce Fiata Argenta, uszko
dzony przód, silnik nie uszkodzony, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0604/88-16-97
POLONEZ CARO, 1993 r., 118 tys. km, 1500 ccm, granato
wy, po wypadku, -  2.800 zł. Dąbie, woj. legnickie, tel. 0603/ 
64-91-34
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielbny, uszkodzony prawy przód, centralny zamek, alarm, 
kpi. dokumentacja, w całości lub na części, - 1.750 zł. Wro
cław, tel. 0503/70-99-41
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm alum. felgi, nowe 
opony, kubełkowe fotele, mocno rozbita strona kierowcy, tył 
i strona pasażera całe, silnik nienaruszony (500 km po kapi
talnym remoncie), - 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11-28 po godz. 17 
POLONEZ CARO, 1995 r., 45 tys. km, 1400 ccm, 16V RO- 
VER, kolor wiśniowy, mocno uszkodzony przód, ważny prze
gląd, zarejestrowany, • 2.800 zł. Świerczów, tef. 0604/ 
92-52-01
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 44 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy metalic, po wypadku, silnik sprawny, oryginalny prze
bieg, I właściciel, Mul-T-Lock, aktualny przegląd, oryginalny 
przebieg, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, -
2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
bordowy metalic, spalona komora silnika i deska rozdz., za
rejestrowany, ważny przegląd, kpi. dokumentacja, -1.900 
zł. Oleśnica, tel. 0602/82-54-37 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 20 tys. km, 1598 ccnri, czer
wony, techn. sprawny, lekko uszkodzone zderzaki, • 5.500 
zł. Oleśnica, tel. 0601/42-37-44 
PONTlAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm całkowicie znisz
czony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PONTlAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm po wypadku, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
PONTlAC TRANS SPORT, 1991/92 r., 3100 ccm, biały, au
tomatic, klimatyzacja, 6-osobowy, sprawny, lekko uszkodzo
ny zderzak przedni - 8.500 zł ♦ cło. Polkowice, tel. 0608/
57-99-27
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
mocno uszkodzony, - 3.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-00-46, 
0502/13-45-94
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 138 tys. km, 1400 ccm. 
ciemnozielony metalic, centralny zamek, wspomaganie, ha
logeny, uszkodzony lewy błotnik - 2.000 DEM + cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-32-41

RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm uszkodzony, 
zarejestrowany, bez podzespołów, • 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
RENAULT 25.1985 r., 2100 ccm, TD, stalowy metalic, stan 
blacharki dobry, centr. zamek, autoalarm, synteza, nowy kom
puter, przednie szyby el., sprzęt Philipsa, uszkodzony silnik,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-14,0605/07-96-95 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 1200 ccm, MPi, czerwony, atrak
cyjny wygląd, obniżony, wspomaganie kier., reg. kierownica, 
centr. zamek + pilot, alum. felgi 15", uszkodzony, zareje
strowany, - 13.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-67-42, 
0605/57-62-88
RENAULT KANGOO, 1997 r., 50 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kremowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centralny za
mek, uszkodzony, techn. sprawny, -19.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/736-19-94 po godz. 20,0606/90-36-79 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 88 tys. km, 1800 ccmy srebr
ny metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, spoiler, uszkodzony 
przód - 6.000 DEM ♦ cło i  transport. Leszno, tel. 0502/
16-00-17
RENAULT LAGUNA, '1999 r., 15 tys. km, 1900 ccm, DTi 
wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek ♦ pilot, ABS, 
klimatronic, lekko uszkodzony przód i tył. kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 34.000 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
RENAULT MAGNUM, 1994/95 r., biały, ciągnik siodłowy, 
lekko uszkodzony przód, atrapa, lampy, chłodnica, moc 420 
KM - 17.000 DEM + cło i VAT. Wrocław, tel. 0601/79-59-30 
RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 70 tys. km. czerwony, do 
sprowadzenia, pełne wyposażenie, lekko uszkodzone drzwi,
- 21.500 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14
RENAULT MEGANE COUPE, 1997/92 r., 110 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, benzyna, żółty, ABS, centralny zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, poduszka pow., welurowa 
tapicerka, immobilizer, kupiony w salonie, alarm, techn. 
sprawny, uszkodzony, -18.900 zł. Kępno, tel. 062/781-20-87, 
0604/92-79-^0
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 116 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, szary metalic, kupiony w salonie, II właści
ciel (niepalący), centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, poduszka powietrzna, welurowa tapicerka. regu
lowana kierownica, książka serwisowa, serwisowany, po 
wymianie rozrządu w ASO, stan idealny, przerysowany, -
20.500 zł. WrocłaW, tel. 0503/76-77-80 
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km, 1600 ccm, po
pielaty metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek + pilot, welurowa tapicerka, książka serwisowa, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, sprawny, - 22.000 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/735-21-93,0502/
52-73-19
RENAULT MEGANE SCENIC, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, poduszka pow., ABS, centralny zamek, uszko
dzone drzwi przednie lewe, oclony, - 26.000 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, fabryczna instalacja gazowa, ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, wspomaganie, radioodtwarzacz, lekko uszko
dzony, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r., 1600 ccm, i 16V, gra
natowy metalic, nowy model, model z grudnia, ABS, 4 po
duszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, alum. felgi, radioodtwarzacz, wspomaganie, 
uszkodzone prawe drzwi, 100% sprawny, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, • 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79,0601/88-28-89

O  RENAULT R  310 T, 1989 r. po  wypadku, • 14.300 
zł + VAT (cena do uzgodnienia). Z ie lona Góra, 
tel. 068/372-16-11, 372-06-58 80005971

RENAULT SAFRANE, 1993 r., 120 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, brązowy, uszkodzony przód, częściowo zdekompleto
wany, kpi. dokumentacja, • 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 0600/
34-38-87
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 120 tys. km, 2100 ccm, TD, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek/t pilot, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, klimatronic, welur, lekko uszkodzona lewa 
strona, techn. sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 24.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm. TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, el. otw. 
szyby. el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 4 poduszki 
powietrzne, ABS, klimatronic, welur, alum. felgi, halogeny, 
lekko uszkodzony, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, -
36.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r„ 2500 ccm, diesel maxi, po po
żarze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojaz
du, .twardy" dowód rejestracyjny, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ. 1996 r., T26 tys! km. 2500 ccm. diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
ROVER 620,1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
welur, lekko uszkodzona prawa strona, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej. - 26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
SCANIA 142, 1988 r., 750 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
hydraulika do wywrotu podwójne spanie, elekrycznie otw. 
szyby, uszkodzona skrzynia biegów, - 23.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0601/82-11-89
SEAT CORDOBA, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, serwo, wspomaganie, immobilizer, el. otw. 
szyby, ekonomiczny, w kraju od 6 tygodni, lekko uszkodzony 
lewy bok, -17.000 zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22,0605/
85-58-43
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całkowicie zniszczo
ny. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
SEAT IBIZA, 1989 r„ 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzona prawa lampa i prawy błotnik, jeżdżący, - 5.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1998 r.. 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, lekko 
uszkodzony, - 23.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 0601/ 
79-75-12
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód. • 6.400 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37

SEAT TOLCDO, 1993/., 1800 cćm, wtrysk, granatowy, 
uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, za
rejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, przegląd do
11.2001 r, - 6.600 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
SEAT TOLEDO. 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, uszko
dzony przód z prawej strony, sprawny, - 14.500 zł. Bojano
wo, tel. 065/545-66-88
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 ccm, E, biały, lekko uszko
dzony przód, el. szyby, centralny zamek, alarm, kupiony w 
salonie, I właściciel, -14.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 23 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy metalic, wspomaganie, uszkodzony przód
• 5.000 DEM * cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
SKODA OCTAVIA CLASSIC, 2000/01 r., 1 tys. km, 1600 
ccm, 16V, czerwony, kupiony w salonie, lekko uszkodzony 
przód ( maska, dwa błotniki, lampy) na gwarancji, • 33.300 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60
SUBARU JUSTY 4WD GL J10 ,1984 r., 1000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, bez prawa rejestracji, uszkodzony silnik 
(sprawny), 4-drzwiowy, do małych poprawek blacharki, - 500 
zł. Gubin. tel. 0603/30-47-23
SUZUKI BALENO KOMBI, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm. 
16V, srebrny, - 5.000 DEM + cło. Wrocław, tel. 0606/41-11-94 
SUZUKI MARUTI, 1992 r. lekko przetarty lewy bok, auto 
sprawne technicznie, 5-drzwiowy • 4.100 zł. Wrocław, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10 -16 
TOYOTA 4RUNNER, 1993 r.. 3000 ccm, V6, bordowa, inst. 
gazowa, pełna opcja, uszkodzony przód, • 23.000 zł lub za
mienię. Małachowo, tel. 0607/04-56-67 
TOYOTA CARINA II; 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 4 
el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, obrotomierz, 
ekonomizer, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, leko uszkodzo
ny silnik, - 6.400 zł. Leszno, tel. 065/520-19-52, 0606^
94-55-92
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, automatic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, szyby 
i reflektory, welurowa tapicerka, uszkodzony przód, przetar
ty bok, - 14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-26-77,0603/
70-00-31

O  TO YO TA  C E L IC A , 1989/95 r., 2000 ccm, 16V 
uszkodzony, po spaleniu, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 05021
10-99-00 01024251

TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, diesel uszkodzony 
przód, - 900 zł. Wołów, tel. 0604/20-25-97 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, diesel pęk
nięta przednia szyba, stan dobry, - 7.500 zł. Twardogóra, 
tel. 0605/10-16-06
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 1500 ccm, benzyna po moc
nym dachowaniu, silnik i skrzynia biegów całe, poduszka nie
uszkodzona, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1996 r„ 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbi
te lampy), klapa tylna nie uszkodzona, .na chodzie", II wła
ściciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny 
zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -15.900 zl. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 -
TOYOTA HIACE BUS, 1986 r., 200 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, po wypadku, zarejestrowany, karoseria do wymia
ny, • 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-45-40 
TOYOTA LANDCRUISER90,2000 r., 3000 ccm, diesel, błę
kitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiony w salonie, 
uszkodzony przód, lewa strona, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
TOYOTA SUPRA, 1991 r., 2 tys. km, 3000 ccm, turbo, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona 
prawa przednia strona, techn. sprawny, -10.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-63-51
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie", - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT 601,1988 r. uszkodzona skrzynia biegów. • 400 
zł. Środa Śląska, tel. 071/795-14-65 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, benzyna całkowicie 
zniszczony, zarejestrowany, bez silnika, • 500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/735-57-75
TRABANT POLO, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, moc
no uszkodzony, zarejestrowany, udokumentowane pochodze
nie, częściowo niekompletny, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42,071/348-34-78
VOLVO 245, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, mocno rozbity, kpi. dokumentacja, - 3.100 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
VOLVO 940 KOMBI, 1997 r.,*17 tys. km, 2300 ccm. turbo, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, • 20.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Uni
ków, tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46,. 0049/
17-19-72-63-14 Niemcy
VOLVO V40 ,1998 r., 45 tys. km, 2000 ccm, czerwony. 160 
KM, 2x poduszka pow., klimatyzacja, uszkodzony przód, -
32.900 zł lub zamienię. Lublin, tek 0606/33-68-99 
VOLVO V40,1999/00 r., 40 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, DSA, częściowo skóra, RO, 
4 poduszki powietrzne, alum. felgi, pełna elektryka, zabez
pieczenia, drewniane dodatki, uszkodzony lewy bok i zawie
szenie koła przedniego i 2 poduszki, I właściciel, kupiony w 
salonie, - 34.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-71-60 po 
godz. 16,0601/72-56-38
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm uszkodzona skrzynia bie
gów, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-83-70 
VW GARBUS, 1969 r., 1600 ccm, benzyna, czerwono-żółty, 
lotnicze fotele, sport, kierownica, szerokie opony, uszkodzony 
gaźnik, blacharka do poprawek, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/
71-98-11
VW GOLF, 1978 r. uszkodzony silnik, przegląd do 08.2001 
r, - 2.700 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/45-18-45 
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, czerwony, uszkodzony, za
rejestrowany (do 15.06.2001 r.), • 1.650 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, po 86 r. Rudziny, gm. Niegosławice, tel. 068/ 
378-11-03
VW GOLF II, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 4-drzwiowy, po wypadku, uszkodzony lewy przód, -
3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-72-39 
VW GOLF, 1990 r., 135 tys. km, 1300 ccm, granatowy.^za
dbany, technicznie sprawny, silnik .na chodzie", uszkodzony 
tył, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 350-44-35 
VW GOLF II, 1990/91 r., czerwony, alum. felgi, szyberdach, 
ABS, centralny zamek, alarm,uszkodzony przód, - 6.000 zł. 
Olesno, tel. 0502/43-45-00
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, biały, uszko
dzony lewy przód • 3.500 DEM * cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02
VW GOLF III, 1995 r.. 120 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały,
3-drzwiowy, alum. felgi, alarm, rozbity'przód, • 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/68-95-28,071/365-92-71 
VW GOLF III, 1996 r.. 90 tys. km, 2000 ccm. GTi. grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0603/ 
60-78-74
VW GOLF III, 1998 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 
kombi, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny zamek
♦ pilot, RM, uszkodzony przód, - 26.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-45-74
VW GOLF IV, SDI, 1998/99 r., 22 tys. km, 1900 ccm, grana
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S T A U S S
' Samochody osobowe, różne marki i rodzaje, 

roczniki 1997-2001,40-szt. w sprzedaży 
‘ Samochody dostawcze, Ford Transit, 

Mercedes,Fiat, 1995-2000r.
* Mercedesy Sprintery, 212-312,1996-2000r.
* LT 35, rocznik 1996-2000r.,

10 szt. W sprzedaży

Wszystkie samochody zdolne do jazdy, 
z ubezpieczeniem i tablicami celnymi 

z przeglądem technicznym. 
Ogółem busy - ok. 60 sztuk w sprzedaży
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towy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 4 po
duszki powietrzne, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach,,uszko
dzony prawy przód, koszt naprawy ok. 6.500 zł, - 27.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
VW JETTA, 1989 r., 1600 ccm, diesel mocno uszkodzony, -
4.600 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
VW LT 35 MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TDI uszkodzony, oclony 
- 41.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, zielony, w ciągłej 
eksploatacji, uszkodzone zawieszenie tylne prawe, - 500 zł. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-23-82 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., czarny metalic, ABS. el. reg. 
lusterka, alum. felgi, komputer, ciemne szyby, nowe opony, 
centr. zamek, relingi dachowe, zarejestrowany w Polsce, 
uszkodzony tył, • 10.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-97-36, 
0601/70-55-58
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, -12.300 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyza
cja, el. otw. szyby, uszkodzony przód i prawy tył • 5.000 DEM 
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, diesel uszkodzony lewy 
bok, - 11.900 żł. Świebodzice, tel. 074/854-03-59, 0601/
58-20-53
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 113 tys. km. 1800 ccm, gra
natowy metalic, 1. rejestracja w 1996 roku, 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, wspomaganie, relingi, uszkodzo
ny, techn. sprawny, • 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-60-10,0605/26-33-97 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 80 tys. km, 1800 ccm. 20V, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony z 
Niemiec, nie zarejestrowany w Polsce, lekko uszkodzony 
przód, - 37.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 67 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, 110 KM, klimatronic, ABS, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby (4), serwo, el. reg. lusterka, 
roleta, relingi dachowe, uszkodzony, oclony, -48.200 zł. Lesz
no, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43,0602/32-39-29 
VW POLO FOX, 1993 r., 154 tys. km, 1400 ccm. diesel, 
czerwony, 5-biegowy, rok w kraju, kpi. dokumentacja, uszko
dzony lewy przód, zarejestrowany, - 9.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0604/86-31-95
VW POLO KOMBI, 1994 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnogra- 
fitowy, uszkodzony lewy przód, sprawny, 3-drzwiowy, zare
jestrowany, udokumentowane pochodzenie, - 6.200 zł. Wro
cław. tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., peł
ne wyp. elektryczne, zadbany, do sprowadzenia z Belgii, 
uszkodzony lekko tył (naprawa 400 zł) - cena 9.000 zł + cło 
i transport. Góra. tel. 065/544-16-20.0501/22-21-17 
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie, el. otw. szyby, uszkodzony, - 24.900 zł. 
Krotoszyn, tel. 0608/38-46-03 
VW SCIROCCO, 1976 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, nowy 
ukł. hamulcowy, nowe przednie lampy, po remoncie nadwo
zia, do drobnych poprawek lakierniczych, stan dobry, brak 
silnika, -1.000 zł. Bielawa, tel. 0607/36-79-39 
VW TRANSPORTER T 2 ,1980 r., biały, blaszak, uszkodzo
ny silnik, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 0601/55-25-04 
VW TRANSPORTER T4 ,1993/94 r.. 220 tys. km. 2500 ccm. 
beżowy, instalacja gazowa, ABS, wspomaganie, -13.000 zł. 
Opole, tel. 077/433-48-15
WARTBURG 353 W. 1982 r., 992 ccm mocno uszkodzony, 
zarejestrowany, brak przeglądu, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/735-57-75
WARTBURG 353,1986 r., 100 tys. km. 1000 ccm. czerwo
ny, lekko uszkodzony, po remoncie silnik, hak. szyberdach, 
dodatkowo części. • 600 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 0606/
68-66-38
WARTBURG KOMBI, 1994 r., 40 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, szary, .SAM’ , terenowy, na podwoziu Uaz-a, szyberdach, 
4 x4 , zarejestrowany, opłacony, ważny przegląd, uszkodzo
ny silnik (do remontu), - 3.950 zł e-mail: konrad1f@pocz- 
ta.onet.pl. Kościan, tel. 065/412-14-91 
ZASTAWA 1100P, 1979 r.. 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, na chodzie, pełna dokumentacja, nowa skrzynia 
biegów, opony i gażnik, uszkodzony rozrusznik, • 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-55-92
ŻUK, 1988 r. skrzyniowy, do remontu, - 500 zł. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-90-66

PR ZY C ZEP Y
CEMENTONACZEPA ZREMB CN 181E, 1988 r., - 5.000 zł. 
Proszówka, tel. 075/781-35-63 
O KUPIĘ NACZEPY cysterny, o poj. 28.000-35.000 

I, do przewozu paliw, art. spożywczych, che
micznych oraz materiałów sproszkowanych Za
kład Produkcji i Remontu Cystern. 49-305 Brzeg, 
ul. Starobrzeska 34, tel. 077/411-15-55 404-62-60, 
404-51-00,404-62-66 01024221 

O KUPIĘ NACZEPY zdecydowanie, cysterny, po 
wypadki uszkodzone, do remontu, uszkodzo
ne mechanicznie, natychmiastowa wypłata go
tówki, dojeżdżamy do klienta, własny transport, 
fachowe doradztwo Zakład Produkcji i Remon
tu Cystern. 49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 34, 
tel. 077/411-15-55 404-62-60, 404-51-00, 
404-62-66 01024231

KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
dł. 8 m. Gryfów Śląski, tel. 075/781-42-63 
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
KNAUS typ Jet 380, obwód przyczepy 765 cm. Wrocław, tel. 
368-61-04
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do samochodu osobo
wego. Karłowice, tej. 077/469-71-38 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do samochodu osobo
wego, zarejestrowaną bezterminowo, o wym. 140 x 110 x 35 
cm, w cenie do 500 zł. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/
11-49-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, dł. 200 
cm. Niwnice, tel. 075/784-42-67 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ może być do małego re
montu. Syców. tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, znisz-

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe00”*'38
TRANSPORT SAMOCHODÓW  
Wrocław, ul. Kętrzyńska 33

^el. 071/325-47-65, 0-S02 63 86 99, 311-32-1^

nu HOLOuimczr
N A J N I Ż S Z E  C E N Y  

h u rt -  ra b a t  
d e ta l -  m o n ta ż  

Wrocław, ul. Długosza 36 
(teren Składu Opału) 

tel. 071/35-25-435 
0-501 531 493 OPOHO

czoną lub sprawną, za dobrą cenę. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM lub Niewiadów, z 
rejestracją, do małych napraw blacharskich. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. od 500 kg do 750 
kg, zarejestrowaną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ używaną. Wro
cław, tel. 788-76-51
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ dużą, produkcji za
chodniej, zarejestrowaną, koniecznie osobne dwie sypialnie,, 
stan dobry - do 3.800 zł w rozliczeniu może być Fiat I26p z 
1989 r. oraz Fiat 126p bis, z 1988 r., stan idealny. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-49-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. niemieckiej, ho
lenderskiej lub francuskiej, dużą, kpi. dokumentacja, na bia
łych tablicach, zlecę wyszukanie, do 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-31-96,071/372-76-44 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126 
z przedsionkiem. Wrocław, tel. 071/353-00-20 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ lub autokemping, die
sel, także uszkodzony. Zielona Góra, tel: 0603/61-30-36 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ w cenie do 5.000 zł. 
Jastrzębniki, tel. 062/769-59-37,0600/23-47-55 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ w cenie do 1.500 zł,, 
może być do poprawek. Polkowice, tel. 0601/32-09-79 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ zarejestrowaną, 
może być do remontu. Wrocław, teL 071/342-30-31, 0602/
55-56-79
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ. 1998/00 r. aluminiową, 
zadbaną, wym. 420x220x220 lub 520x220x220, oplandeko- 
waną (oprócz „samoróbek"). Oleśnica, tel. 0601/78-01-84 
NACZEPA, 1982 r. plandeka dł. 12.2 m, ład. 25 t, 2-osie 
bliźniacze BPW, stan dobry, -11.900 zł lub wynajmę. Strze
lin. tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 

O  NACZEPA, 1993 r. cysterna, aluminiowa, maze- 
rowana, do przewozu paliw, 36.000 I, 5 komór, 
zawieszenie na poduszkach, A B S , centralne 
smarowanie, oddolny nalew, 2 dystrybutory 
(benzyna, olej), po remoncie kapitalnym, rocz
na gwarancja, aktualne badania drogowe i do-

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już  od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
OP002776

zorowe, • 140.000 zł (netto), Zakład Produkcji i 
Remontu Cystern. 49-305 Brzeg, ul. Starobrze
ska 34, tel. 077/411-15-55 404-62-60, 404-51-00, 
404-62-66 01024201

O NACZEPA cysterna, aluminiowa, produkcji 
GOFA, do przewozu materiałów sypkich, sprosz
kowanych, 56 m, zawieszenie pneumatyczne, 
ABS, szeroki rozstaw, piaskowana i malowana 
w komorze bezpyłowej, roczna gwarancja, ak
tualne badanie drogowe i dozorowe, - 89.000 zł 
(netto), Zakład Produkcji i Remontu Cystern.
49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 34, tel. 077/ 
411-15-55 404-62-60, 404-51-00, 404-62-66 
01024211

NACZEPA 3-osiowa, poduszki, żaluzja, plandeka, osie BPW, 
dł. 12.6 m, w ciągłej eksploatacji, • 15.000 zł. Opole, tel. 
0602/66-83-92
NACZEPA wywrotka, 3-osiowa, aluminiowa, po remoncie, -
30.000 zł lub zamienię. Środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do 
godz. 16
NACZEPA BENALOU, 1977 r., wywrót do tylu. szeroki roz
staw osi (BPW), resor paraboliczny, stan b. dobry, sprawna, 
ład. 27 ton, - 23.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/82-11-89 
NACZEPA BRANDYS HLS, 1989 r. z dźwigiem załadow
czym, ład. 20.41, na białych tablicach -15.000 zł. Brzeg, tel. 
0604/40-11-18
NACZEPA BRANDYS, 1990 r. niebieska, wywrotka, 2-osio- 
wa, ład. 26 t, opony bezdętkowe, stan dobry, • 13.000 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-41 -68,0603/66-35-87 
NACZEPA BRANDYS, 1991 r. koła bezdętkowe. - 6.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55 
NACZEPA BRANDYS BŚS prod. czeskiej, wywrotka, - 9.000 
zł + VAT. Opole, tel. 077/415-57-65 
NACZEPA CARNEL, 1991 r., 3-osiowa, jedna podnoszona, 
poduszki, wywrotka do tyłu, stan b. dobry - 35.000 zł + VAT. 
Otmuchów, tel. 077/431-42-41,0603/93-67-95 
NACZEPA DECSCA D-26, 1988 r. ładowność 26.600 kg,
3-osiowa, w ruchu międzynarodowym, regulacja do rampy, 
nowe hamulce, na kołach 22.5”, gwarancja, na podzespo
łach - 20.000 zł + VAT lub zamiana na osobowy, diesel, 
5-drzw. o małej pojemności. Jelenia Góra, tel. 075/734-63-09, 
0602/19-60-84
NACZEPA FRUEHAUF, 1984 r. 3-osiowa, szeroki rozstaw 
osi, metalowe burty, opony 50%, bez plandeki - 8.500 zł + 
VAT. Bolesławiec; tel. 0601/59-38-26 
NACZEPA FRUEHAUF T-34 C, 1985 r., 3-osiowa, sżeroki 
rozstaw, burty aluminiowe, w ciągłej eksploatacji -12.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/15-27-06,076/862-61-26 
NACZEPA FRUEHAUF D-23,1990 r. ład.-26.500 k ,̂ na ko
łach 22.5*, 3-osiowa, szeroki rozstaw osi, w ruchu między
narodowym, nowa podłoga, regulacja do rampy, tylne drzwi, 
dach przesuwany, długość 13.60 m, szer. wewn. 2.45 m, 
wys. 2.68 m - 28.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy, 
diesel, 4-drzwiowy, mała pojemnoś. Jelenia Góra, teł. 075/
734-63-09.0602/19-60-84 Ł
NACZEPA FRUEHAUF dł. 12,6 rp, 3-osiowa, ład. 27 t, w 
ciągłej eksploatacji,'-12.000 zł + VAT, lub zamieni^. Doma
szowice, tel. 0608/70-59-46
NACZEPA HENDRIX, 1992 r. wywrót na 3 strony, na po
duszkach, oś podnoszona, 4 nowe opony, sprowadzona z 
Niemiec, nie eksploatowana, - 37.000 zł + VAT. Zawidów, 
tel. 0601/78-73-67,075/778-84-30

^^UWĄGA III Punkt przeniesiony z ul. Krzywoustego 25<T^
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NACZEPA KAESSBOHRER, 1979 r. wywrotka 3-stronna, 
aluminiowa góra, 3-osiowa, na poduszkach, podwozie po re
moncie, ład. 241, -15.000 zł. Lenartowice, tel. 062/742-57-51 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka 3-stronna, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, -
23.500 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0601/
05-29-57,0607/22-36-81
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13.6 m, plandeka, na 
resorach, burty aluminiowe, - 31.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
NACZEPA KOEGEL wywrotka, aluminiowe burty, rama sta
lowa, 3-osiowa, na resorach, nowe hamulce, nowe bębny, 
plandeka, wywrót do tyłu, ład. 281, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-14-00,0601/75-15-31- 
NACZEPA KOEGEL, wywrotka, 3-osiowi, góra aluminiowa, 
na resorach parabolicznych, nadstawki, oplandekowana, 
nowe hamulce, stan dobry, ład. 28.t, w ciągłej eksploatacji, •
27.000 zł. Wrocław, tel. 789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA KRONE SDP-24E, 1988 r. .firanka’ , po remon
cie kapitalnym, możliwość wysunięcia podłogi o 2,5 m, -
25.000 zł. Namysłów, tel. 0603/97-80-11
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, plandeka, dł.
13.6 m, centr. smarowanie, wgłębienie do przewozu mate
riałów sypkich (koryto), osie BPW, na poduszkach, - 31.000 
zł + VAT. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/0804-44 
NACZEPA LAMBERT, 2000 r. chłodnia, na 34 europalety, 
dł. 13.8 m, uszkodzony dach i lewy bok, skrzywione koń
cówki ramy z tyłu, agregat Thermo King SMX-II, na podusz
kach • 23.000 DEM + VAT. Wrocław, tel. 0601/79-59-30 
NACZEPA LANGENDORF, 1991 r. wywrotka, ład. 241, pod
noszona oś, ABS, oplandekowana, przystosowana do prze
wozu materiałów sypkich i asfaltu, sprowadzona z  Niemiec, 
4 nowe opony, stan idealny, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-24-33,0603/91-49-63
NACZEPA NETAM, izoterma. 31 europalet, na poduszkach,
2-osiowa, • 8.000 zł (brutto). Środa Wlkp., tel. 0604/79-30-62 
NACZEPA PACTON, 1982 r., 3-osiowa, plandeka, szeroki 
rozstaw, ład. 2 6 1, dł. 12.4 m, po remoncie kapitalnym, bez 
VAT, - 16.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-82-98,469-71-30 
NACZEPA PANAV NPA 7,1990 r. do przewozu samocho
dów, stan idealny, na 7 szt., opony bezdętkowe, • 25.000 zł 
+ VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/742-43-85, 0601/
71-61-77,0604/45-18-35
NACZEPA PIACENZA S -34,1991 r. na poduszkach, reguł, 
do rampy, 3-osiowa, szeroki rozstaw, dł. 13,6 m, 33 europa
lety, opony prawie nowe, - 29.900 zł lub zamienię. Dziadowa 
Kłoda. tel. 062/785-91-19,0606/18-59-40 
NACZEPA PIACENZA S -36,1991 r., 3-osiowa, na podusz
kach, reg. do rampy, ABS, oplandekowana, zarejestrowana, 
- 32.000 zł lub zamienię. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 
0606/18-59-40
NACZEPA SANH, 1991 r., na środku zamontowany dźwig 
HDS o wysięgu 6.3 m, udźwig na końcu 1.21, stan b. dobry 
opon, w ciągłej eksploatacji, platforma + kłonice, faktura VAT, 
-13.500 zł. Opole, tel. 077/464-81-82,0603/37-91-94,0603/
58-36-30
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. 3-osiowa, na poduszkach, usta
wialna do rampy, ład. 24 t, dł. 12.6 m, • 13.000 zł + VAT. 
Namysłów, tel. 0606/92-05-82 
NACZEPA TRAILOR, 1987 r. wym. 12,6 x 2,44 m, oplande
kowana, na resorach parabolicznych, • 13.000 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-04-83
NACZEPA TRAILOR, 1989 r. skrzyniowa, uniwersalna,
2-osiowa (szeroki rozstaw), oplandekowana, ład. 2 4 t, opo
ny bezdętkowe 22.5,2 szt. 30-paletowe, zamienię na 1 na
czepę o dł. 13.6 m, oplandekowaną lub samochód ciężaro
wy, skrzyniowy, np. Jelcz, Liaz, Star, itp, - 16.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-63-13
NACZEPA VAN-HOOL skrzyniowa, burty aluminiowe, resor 
paraboliczny, 12.6 m, w ciągłej eksploatacji, - 7.500 zł. Klucz
bork, tel. 0602/59-11-69
NACZEPA WTS 20,1994 r. do przewozu mebli, odzieży na 
wisząco, elektroniki, sprowadzona w 1996 r., I rejestracja w 
2000 r., dwie podłogi regulowane, • 48.800 zł. Opole, tel. 
0602/59-11-69
NACZEPA YORK, 1981 r. zielona, 3-osiowa, oplandekowa-

NAJTANSZA 
WYPOŻYCZALNIA 

PRZYCZEP 
autolawet i bagażowych
lawety od 30 zł/dobę, bagażowe - 20 zł/dobę

Wrocław, ul. Smętna 11 
tel. 372-86-13, w godz. 700-1500

OP002693

na, dł. 12.60 m, na resorach, stan dobry, - 7.800 zł. Świebo
dzice, tel. 0606/11-85-90
NACZEPA ZREMB NW-180.1986 r. wywrotka, samowyła
dowcza, - 8.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-90-01. 0502/
39-91-07 -

O PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty ka
pitalne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nad
wozi samochodowych, stelaże pod plandeki, 
izotermy, nadwozia, specjalne do przewozu po
jemników na paletach. Przebudowa i przeróbki 
przyczep (tandem), naczep, busów, izotermy 
skrzynie ładunkowe. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
87019561

O PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH: naprawa naczep, przyczep (re
monty kapitalne i bieżące), wykonujemy zabu
dowy nadwozi samochodowych, stelaże pod 
plandeki, izotermy, nadwozia, specjalne do prze
wozu pojemników na paletach, przebudowa i 
przeróbki przyczep (tandem), naczep, busów 
izotermy, skrzynie ładunkowe. Głogów, tel. 0501/
62-29-25 87018071

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, prod. 
zachodniej, wym. 815-845 cm, gumowany dach, stan b. do
bry, - 1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35, 0604/
31-69-69

HAKI HOLOW NICZE %
•” tp * S

montaż - sprzedaż - serwis , £
wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45. 0 -607164 077, czynne 8-17, sob. 9-14 ;

O PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGO
WEJ prod. zachodniej, dł. 4-4.5 m.b., dach I boki 
gumowane, okna foliowe z wszystkich stron, 3 
wejścia, stelaż kompletny, mało używana, stan 
b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
02019971

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ zachod
niej, dł. 4 • 4.5 m, kompletny, ze steiażeń), stan b. dobry, - 
990 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ. - 450 
zł. Legnica, tel! 076/862-39-83 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP-400 01/2,1989 r., otwierana 
tylna burta, oplandekowana, koło zapasowe, ład. 310 kg, 
masa własna 90 kg, zarejestrowana + hak do sam. Citroen 
Saxo, - 1.500 zł. Legnica, tel. 0608/25-91-58 po godz. 20 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N 250 C, 1990 r. 
biała, plastikowa pokrywa zamykana na kjucz, ład. 500 kg, 
wzmocniona podłoga, maio używana, zarejestrowana bez
terminowo, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/
841-50-15
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990 r. lad. 500 kg, reso- 
rowana, oplandekowana, zarejestrowana bezterminowo - 800 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-31-61 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1994 r. zarej. bezterminowo. - 
750 zł. Syców, tel. 062/785-26-38

W YPO ŻYCZALN IA

S A M O C H O D Ó W  
D O S T A W C Z Y C H  

P R Z Y C Z E P
Wrocław, ul. Legnicka 62 p.220 

tel. 071/351-63-22. 0-601 70 23 73l

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. lekka, ładowność 
750 kg, 2-osiowa, na kołach 10’ , długość 4 m, szerokość 
170 m, -1.700 zł. Dziadowa Kłoda. tel. 062/785-93-04 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. bez rejestracji, ład. 
500 kg, ciężar 170 kg, wym. 170 x 110, - 500 zł. Gubin, tel. 
068/359-94-11 po godz. 19,0601/98-68-17 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. izoterma, 200 x 
100 x 100 cm, zarejestrowana bezterminowo, blacha ocyn
kowana, koło zapasowe, na resorach, stan b. dobry, -1.600 
zł. Wołów, tel. 071/389-38-17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 2.200 x 1.200 x 400 cm, 
nowa, resory, amortyzatory, światła cofania i przeciwmgiel- 
ne, otwierane burty, przygotowana do rejestracji, -1.100 zł 
lub zamienię na motocykl Panonii, Junak, Iż. Kolonowskie, 
teł. 077/461-14-61
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW długość 3.1 m, 
szerokość 1,6.m, wysokość 2,1 m, 2-osiowa, stan idealny, 
mało używana - 2.500 zł. Prochowice, tel. 0605/28-38-08 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 2 x 1,15 x 0,40 m, tylna 
burta otwierana, koła 13", • 800 zł. Radwanice, tel. 076/
831-13-81
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 2.0 x 1.2 x 1.4 m, ład. 500 
kg, zarej. bezterminowo, koła od Fiata 125p, ocynkowana, 
plandeka, zamknięcie celne, stan idealny, - 1.800 zł. Sokol
niki, gm. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0503/65-77-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA N-25ÓC zarejestrowana/mała. - 
750 zl. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, turystyczna, stan dobry, prod. 
niemieckiej, zamykana, garażowana, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-69-66
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, oryginalna, na kołach 15”, oplan
dekowana, stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 0602/ -
48-05-39
PRZYCZEPA BAGAŻOWA nowa, na oryginalnej osi, ład. 750 
kg, wymiary 240x130 cm, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14,071/349-37-65
PRZYCZEPA BAGAŻOW A SAM, 2001 r. szara, wym. 
2.50x1.50x1.60 m, plandeka, burty z blachy trapezowej ocyn
kowanej, na resorach i amortyzatorach, stan techn. b. do
bry, - 600 zł. Kamionki 44a, gm. Pieszyce, tel. 074/836-57-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 270x165x40 cm,
2-osiowa, burty z blachy trapezowej Ocynkowanej, koła VW, 
hamulec najazdowy, zbudowana z profilu zamkniętego, za
rejestrowana, ładna, - 2.500 zł. Kępno, tel. 062/782-12-34 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 2,25 x 1,2 m, wys. 
40 cm, oryginalne podzespoły, - 1.400 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/TS-05-69 i
PRZYCZEPA BAGAŻOW A SAM, 2001 r. nowa, wymr 
200x115x35 cm, tylna burta otwierana, koła 13*, burty z bla
chy trapezowej ocynkowanej, przygotowana do rej, - 800 zł. 
Radwanice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. srebrna, nowa. so- 
lidna, estet., zabudowana, zamykana na klucz, oświetlenie, 
klapa na teleskopach, zabudowa ocynk., rama profil., hamu
lec ręcz., koło zapas., podporowe, 170x115x120 cm, -1.600 
zł. Świdnica, tel. 0604/37-77-30 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200 x 117 x
40,2 otwierane burty, koła 13“. ład. 700 kg, na zawieszeniu 
Opla, przygotowana do rejestracji, - 950 zł. Wykroty, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/38-05-72 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2-kołoWa, stan dobry, -1.200 
zł. Zielęcice, gm. Brzeg. tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI SCHOLL na 2 konie, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-02-66 po godz. 19 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU SKUTERÓW WODNYCH 
LOAD-RITE, 1997 r. ocynkowana, do przewodu dwóch sku
terów. 2 wciągarki, oryginalna, zarejestrowana, • 4.300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ŻYWCA 1-osiowa, - 600 zł. 
..te l.0604/36-22-18 .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA SAM, 1973 r. przysto
sowana do małej gastronomii, odbiór PSSE, - 2.000 zł. Wil
ków, gm. Złotoryja, tel..076/878-10-25 -
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 rf, dł. 5 m, szer. 2 
m, podł. elektr., gaz, zamrażarka, lodówka, grill, frytkowni
ca, nie zarejestrowana, brak kół, osi, zaczepu, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/26-71-14
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1991 r. z rożnem ga
zowym, 2-letnia, wsad na 42 kurczaki, palnik z lawy wulka
nicznej, z  wyposażeniem, z lokalizacją na giełdzie w Lubi
nie, -18.000 zł. Lubin, tel. 076/846-83-61,749-05-38 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA A-2001A NIEWIADÓW, 
1996 r. stalowa, oryginalna, nie przerabiana, fabryczna, za
dbana, stan b. dobry, aktualny przegląd, - 4.000 zł. Procho
wice, tel. 076/858-41-58
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. dł. 
330 cm, szer. 200 cm, lady, -14.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/346-43-15,071/341-66-33 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. peł
ne wyposażenie, -18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82,076/ 
844-13-33
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1999 r., typu Jokomo-' 
tywa", przeznaczona do pieczenia ziemniaków, zapiekanek, 
pizzy i kasztanów jadalnych, z piecem gazowym, 1-osiowa, 
odbiór sanepidu, stan b. dobry, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/
844-75-47,0605/64-47-62
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen na 42 kurczaki, -
11.000 zł. Nysa. tel. 0605/43-57-47
PRZYCŻEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, biała, wym.
2.0 x 3.0 x 2.0 m, rożen gazowy na 20 kurczaków (atest 
sanepidu), instal. wodno - kanalizacyjna, elektryczna, butla 
gazowa, lodówka, zlewozmywak 2-komorowy, meble białe -
9.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-40-08
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej, dł. 
4.20 m, z wyposażeniem: linia gastronomiczna (280/180), 
gyros, frytkownica 2-komorowa, patelnia beztłuszczowa, 2 
bemary i zamrażarki, chłodziarka, 2 kuchenki mikrofalowe i 
ekspresy do kawy, podświetlane liczniki, pochłaniacze, inne,
- 17.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-86 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. 1-osiowa, z  roż
nem gazowym, gwarancja, -13.000 zł. Ostrołęka, tel. 0605/ 
40-47-25
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 m 
• od 6.500 zł, wyposażenie: urządzenia gazowe, rożen na 
kurczaki - 1.900 zł, gyros - 1.600 zł, frytkownica - 1.600 zł, 
grill -1.000 zł, bemar 1.500 zł, opiekacz - 1.500 zł, patelnia 
beztłuszczowa • 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 - 1.600 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 

O  P R O D U K C JA  P R Z Y C Z E P  G A ST R O N O M IC Z 
NYCH, towarowych, autonadwozi - od 6.000 zł; 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży-

HAKI
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ZWYKŁE - SKŁADANE 
Wrocław, ul. Krzywoustego 250 
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wane (rożny na kurczaki - wsad od 6 do 66 szt., 
grille, gyrosy, bemary, frytkownice, opiekacze, 
naleśnikarki, patelnie beztłuszczowe • od 1.300 
zł), krótkie terminy., tel. 077/412-39-78, 0602/ 

"  72-19-40 01019961
PRZYCZEPA HANDLOWA NIEWIADÓW 1200-03,1994 r. 
z ladą handlową, 2-osiowa, 2 otwory handlowe, ład. 780 kg, 
wym. 3040 x 1500 x 1900, • 6.900 zł. Perzów, tel. 062/
786-12-20
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PARADISO, 1968 r., rozkła
dana, 1-osiowa, ład. 450 kg, szer. 1.85 m, dł. 3.30 m, hak, 
boki z płótna namiotowego, - 1.200 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-26-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1970 r. prod. niemieckiej, lo
dówka, kuchenka gazowa, ogrzewanie, dł. 4 m, 4-osobowa, 
stan b. dobry, w kraju od roku, zadbane, - 4.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1970 r„ pełne wyposażenie, 
ogrzewanie gazowe, - 6.400 zł. Wołów, tel. 071/389-31-43, 
0604/09-01-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT. 1974 r. ko
loru białego, 1-osiowa, 5-osobowa, 2 sypialnie (dzielone), 
łazienka, lodówka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, stan 
b. dobry, - 6.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-64-71 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1974 r. 4-osobowa, oclona, 
ogrzewanie gazowe, wyposażenie, - 2.800 zł. Ulesie. gm. 
Miłkowice, tel. 076/850-22-03

O PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1975r. dł. 6.3 
m, szer. 2.1 m, 1-osiowa, stan dobry, na białych 
tablicach - 3.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/ 
388-48-19 84013491 

O PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1976 r. 
dł. 5 m, szer. 2 m, pełne wyposażenie, noWy 
przedsionek, stan b. dobry, na białych tabljcach 
- 4.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
84013481

PRZYCZEPA KEMPINGOWA 440 T. 1976 r., dł. 4 m. prod. 
niemieckiej, 2 sypialnie, w.c., ogrzewanie gazowe, sprowa
dzona z Niemiec, odprawa celna, • 4.200 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-07-33
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1976 r. aluminiowa, dł. 5.8 
mf 2 sypialnie, łazienka, kuchnia, lodówka, stan idealny, -
6.500 zł. Trzebnica, tel: 071/387-21-68,071/312-15-89 • 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1977 r., 1-oSio- 

•‘wa, szer. 2 m, dł. 5.15 m, hak, umeblowana, lodówka, ład.
1.200 kg, kuchenka gazowa, zlewozmywak, - 4.500 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-26-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r., duża. nowy przed
sionek, nie rejestrowana w kraju, stan b. dobry, - 6.000 zł.| 
Dzierżoniów, tel. 0603/04-98-36 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVELAIR, 1978 r., prod. 
francuskiej, dł. 5 m, 750 kg, 5-osobowa, 1-osiowa, hamulec 
najazdowy, osobna sypialnia, łazienka, kuchenka gazowa,

HURT-SPRZEDAZ-MONTAZ °P0103S1
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PRODUKCJA PRZYCZEP “GŁOWACZ” 
RAWICZ 0-602 790 212, 0-608 827 685 

Przyczepy skrzyniowe, oplandekowane g
z homologacją i atestem PIMOT-u §
dl. od 1,5 do 2,5 m 5
 i H H  o
wys. od 0,8 do 1,4 m 
Przyczepy z hamulcem najazdowym . nefto
dł. od 2,5 do 3,5 m ^A.^00
szer. 1,4 m, wys. do 1,6 m

zlewozmywak, lodówka, salon, żaluzje, zarejestrowana, za
dbana. - 5.000 zl. Opole, tel. 0501/49-16-38 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. dł. 8 m, 2 sypialnie, 
łazienka, stan idealny, • 11.000 zł. Trzebnica, tel. 071/
387-21-68,071/312-15-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR. 1978 r. 2-osiowa,
6-osobowa, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, stan b. dobry, •
6.800 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-36 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 B, 1979 
r., gaz, zlewozmywak, 4-osobowa, tapicerka do poprawek, 
rej. bezterminowa, - 1.500 zł lub zamiana na Fiat 126p. Bo
lesławiec, tel. 075/734-57-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK. 1979 r. 4-osiowa, ku
chenka gazowa, lodówka, łazienka, ogrzewanie gazowe, inst. 
220/12V, • 4.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/08-74-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 400,1979 r., dł. 4 m, 
2 sypialnie 2-osobowe, lodówka, ogrzewanie, zlewozmywak, 
kuchenka gazowa, inst. 220/12V + gaz, nowy przedsionek, 
mało używana, sprowadzona z Holandii • 2.000 DEM. Oło- 
bok, gm. Skąpe. tel. 068/381-21-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1979 r. biała, stan idealny.
1-osiowa, 400 kg, zarej. bezterminowo, inst. 220/12V  + gaz,
4-osobowa, hamulec najazdowy, - 3.300 zł. Poniec, tel. 0603/
44-80-82
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS N-2,1980 r. za
rejestrowana, dł. 5 m, 1-osiowa, pełne wyposażenie, z  przed
sionkiem, toaleta, c.o. gaz., garażowana, - 9.000 zł. Luty
nia, tel. 071/317-77-09
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIATYK 420,1980 r.. stan 
b. dobry, garażowana, dł. 4.5 m, 980 kg, 4-osobowa, kuch
nia, lodówka, sypialnia, rolety, co nawiewowe, • 6.700 zł. 
Głogów, tel. 076/834-55-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1980 r. pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, - 6.500 zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IT BUMERANG, 1980 r., dł.
3.70 m, duża, sypialnia, aneks kuchenny, pomieszczenie z 
umywalką, lodówka, ogrzewanie, zamykany przedsionek, -
3.800 zł. Ołobok, gm. Skąpe, tel. 068/381-21-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1980 r. 2 łóżka 
podwójne, przedsionek, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 0602/
32-53-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r.. prod. zachodniej, dł. 
5.30 m. całoroczna, kuchnia, łazienka, 2 sypialnie, rolety, 
narożnik, przystawka, zadbana, 1-osiowa, • 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/347-84-85,0601/85-89-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg. 
dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sy
pialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 9.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zoba- 
czyć w intemecie pod numerem - A00499 www.autogiel- 
da.com.pl) '
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK. 1981 r. 3 m, nowe opo
ny, 3 osoby, kuchenka, zlewozmywak, hamulce, koło zapa
sowe i podporowe, zarejestrowana - 2.900 zł oraz N126e 81 
r., I rej. 85 r., stan b. dobry, nowy zaczep, zlewozmywak, 
kuchenka, z przedsionkiem, nowe opony - 2.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1981 r., 
zarejestrowana bezterminowo, I rejestracja w roku 1986, stan 
dobry. -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-44-86,0606/76-72-30 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA JET 380,1982 r. biała, z przed
sionkiem, lodówka, ogrzewanie, 5 miejsc do spania, - 7.000 
zł. Kiełczów. tel. 071/398-81-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR. 1982 r., prod. 
zach., kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, inst. 220/ 
12V + gaz, nawiew, WC, łazienka, RO, rolety, nowy przed
sionek, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-81-35,0604/31-69-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1982 r.. 
uchylane okna, szafki, oś jezdna, 2 resory, 2 amortyzatory, 
z przedsionkiem, - 3.100 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-28 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND. 1983 r.. 
prod. niemieckiej, 4 ,5-osobowa, kuchenka gazowa, lodów
ka, zlewozmywak, rolety, inst. 220/12V + gaz. nawiew, WC, 
łazienka, nowy przedsionek, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. - 9.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35, 0604/
31-69-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL-330, 1983 r., 3-oso
bowa, sprowadzona z Holandii, oclona, nowy model, przed
sionek, ogrzewanie, kucnia gazowa, zlewozmywak, RO, ha
mulec najazdowy, amortyzatory, stan idealny, - 8.500 zł. śro
da Śląska, tel. 071/317-98-98,071/317-99-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 595,1983 r. 2 sypial
nie, łazienka, przedsionek - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/
32-53-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1984 r. prod. holender
skiej, 5-osobowa, 2 przedsionki, lodówka, ogrzewanie, aneks 
kuchenny, - 8.250 zł. Bogatynia, tel. 075/773-82-21, 0600/ 
12-82-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 330.1984 r. waga 850 
kg, z  przedsionkiem, lodówka, ogrzewanie, • 5.500 zł. Go
dziszowa, gm. Jawor, tel. 076/873-85-29 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 B. 1984 
r. kuchenka gazowa, zlewozmywak, szafka, przegląd bez
terminowy, - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 0501/31-48-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 400,1986 r., 3-osobowa, peł
ne wyposażenie, kuchnia, łazienka, sypialnia, żaluzje, mo- 
skitiery, namiot,'po odbudowie w 1998 r„ spr. z Holandii, 
nowa tapicerka, stan idealny, -11.600 zł. Sława, woj. zielo
nogórskie, tel. 0602/46-55-60
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1987 r. kremowa, ła
zienka z brodzikiem, ciepła woda, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, • 9.500 zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1987 
r., szyba przednia i tylna otwierana, stan b. dobry, • 3.250 zł 
lub wynajmę, 25zł/ dobę. Mikoszowa, tel. 074/858-90-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1987 r. stan b. dobry, 2 
sypialnie, ogrzewanie z nawiewem, kuchenka gazowa, lo
dówka, - 7.500 zł. Mirków, tel. 071/315-10-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 380 DELUX, 1987 r.. 
dł. 3.80 m, sypialnia, aneks kuchenny, WC, brodzik, lodów

ka, ogrzewanie, przedsionek z dachem, nowy model, stan 
idealny - 3.600 DEM. Ołobok, gm. Skąpe, tel. 068/381-21-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1987 r. dł. 4.3 m, 
5-osobowa, lodówka, kuchenka, ogrzewanie, łazienka, przed
sionek, stan b. dobry, - 9.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/
730-25-39,0603/13-69-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r. stan idealny, kuchen
ka, zlewozmywak, przedsionek, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/
328-05-64,0601/58-68-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988/98 
r. lodówka, kuchenka, zlewozmywak, butla gazowa, rej. bez
terminowa, stan b. dobry - 3.800 zł. Żary, tel. 0604/26-07-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 535, 1989 r. Presti- 
ge, 1-osiowa, 1200 kg, WC kaseta, przedsionek letni i zimo
wy, nowe opony, pełne wyposażenie, meble dębowe, stylo
we, obicie welurowe, stan idealny, zarejestrowana, • 20.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HEIMSTOLZ VEFERLINGEN, 
1989 r., 3.4 m, hamulce, koło podporowe, nowe opony, nowy 
duży przedsionek • 3.500 zł oraz Niewiadów 80 r., namioto
wa - 850 zł. Pleszew, tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1989 r. 1-osiowa, 900 kg. 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka, WC, żaluzje, rolety, hamulec 
najazdowy, lodówka, ogrzewanie, kuchenka gazowa, koło za
pasowe, inst. 220/12V, - 8.200 zł lub zamienię na samochód 
Fiata Cinquecento, Uno, inny. Wrocław, tel. 0604/10-41-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
biała, przedsionek, koło-zapasowe, zarejestrowana bezter
minowo, stan b. dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-94-98 
po godz. 20
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1989 r. duża, mało uży
wana, I właściciel, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/787-30-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1990 r., 
przedsionek, koło zapasowe, hamulec najazdowy, stan ide
alny, - 3.800 zł. Wrocław* tel. 357-89-84, wieczorem 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE, 1991 r., 
dł. 6.2 m, pełne wyposażenie * przedsionek, telewizor kolo
rowy, -19.800 zł. Gliwice, tel. 0602/11-54-33 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 N, 1991 
r. stan idealny, I właściciel, z przedsionkiem, • 5.500 zł. Lu
bin, tel. 076/841-20-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SKAMPER, 1991 r„ prod. 
USA, składana na wys. samochodu osobowego, 6-osobo- 
wa, z wyposażeniem, przedsionek, moskitiery, ogrzewanie, 
lodówka, zarejestrowana, - 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-49-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY. 1991 r. - 11.000 zł. 
Żary, tel. 0602/51-05-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, pod
grzewane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw 
komarom, barek, 3 szafy, - 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/
385-37-27, 0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem -AG0194 www.autogiel- 
da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r., - 2.500 zł lub wynaj
mę • 35 zł/doba, gratis pobyt nad morzem. Wrocław, tel. 071/
364-25-63,0602/50-63-84
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT. 1993 r.. 2-osiowa. 
dł. 7.8 m, do małych poprawek, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
368-12-21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS,,1993 r. 4.5 m, łazien
ka, natrysk, WC chemiczne. 5-osobowa, - 12.900 zł. Wro
cław, tel. 0502/26-44-22

O PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 19,1996 r.
I rejestracja w 1998 r., ubezpieczenie, sypialnia, 
salon, WC (możliwość podłączenia kanalizacji), 
kuchnia z wyposażeniem (kuchenka mikrofalo* 
wa, ogrzewanie gazowe), do użytku całorocz
nego, - 38.000 zł., tel. 0603/77-50-57, 0601/
87-70-49 01023441

PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1996 r.. dł. 6 m, 
komfortowa, b. lekko uszkodzona, do sprowadzenia z Nie
miec - 6.700 DEM, oraz druga z 1998 r. Brody, tel. 068/
371-81-86

O  PR ZY C ZEPA  KEM PINGOW A NIEWIADÓW 375, 
1997 r. 4-osobowa, stan Idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje • 15.400 
zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na samo
chód diesel (w tej cenie). Wrocław, tel. 071/ 
351-63-22,0601/70-23-73 81008271

PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1999 r. przedsio
nek, uszkodzone poszycie boku, wnętrze w idealnym stanie, 
WC, sypialnia, kuchnia, • 26.000 zl. Wrocław, tel. 0605/ 
10-57-33
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. niemieckiej, dł. 4 m, -
4.000 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 0604/14-12-20 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR, 80 tys. km 4-osobo- 
wa, duży przedsionek, lodówka, kuchnia, gaz, stan dobry, •
4.500 zł. Legnica, tel. 076/870-58-57,0502/51-49-56 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AVENTO 3-osobowa, z przed
sionkiem, • 4.600 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-27 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS 2-osiowa, peł
ne wyposażenie, nowy przedsionek, lusterka do samocho
du, kpi. dokumentacja, • 10.000 zł. Rychtal, tel. 062/
781-61-67,0606/87-05-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, - 3.000 zł. SzmoWy, tel. 061/ 
292-29-66
PRZYCZEPA KEMPINGOWA biała, kuchenka, ogrzewanie, 
220 V, - 6.200 zł. Wołów, tel. 071/389-31-43,0604/09-01-68

O PRZYCZEPA KEMPINGOWA - różne modele, 
kompletne, zarejestrowane, importowane z Ho
landii, faktury VAT, raty, ceny od 3.000 do 18.000 
zł. Przedsionki do przyczep kempingowych,

Spizedai przyczep kempingowych
i stacjonarnych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60,0-60310 6011

HAKI HOLOWNICZE
nowe, używane, polskie, zachodnie 

SPRZEDAŻ - MONTAŻ 
KRAFTPOL-Wrocław, ul. Ślężna 222 

tel. 071/367-92-14,0-607 093 810

OP011903

nowe i używane, oryginalne, kompletne - od
1.000 do 2.200 zł. Akcesoria. Wrocław, tel. 071/ 
343-21-68,0601/77-36-70 02015591 

O P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem
pingowe np. Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed
sionki zachodnie, w cenie od 1.200 zł do 1.700 
zł, http://www.elcampo.clik.pl. tel. 062/
730-25-39,0603/13-69-59 01011951

PRZYCZEPA KEMPINGOWA, niemiecka, 3-osobowa. alu
miniowa, zarejestrowana bezterminowo, ciężar 600 kg, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 321-11-66
PRZYCZEPA KEMPINGOWA namiotowa, 5-osobowa, kuch
nia gazowa, -1.700 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60v 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND 5-osobowa, 
2 sypialnie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, umywalka, 
ogrzewanie gazowe z wentylatorem, antena TV, hamulec 
najazdowy, zadbana, zarejestrowana, długość 5.1 m, - 7.200 
zł. Wrocław, tel. 071/344-14-72 praca, 071/342-80-76 wie
czorem
PRZYCZEPA LAWETA, 1993 r. ład. 1480,2-osiowa, samo- 
róbka, wciągarka ręczna, zarejestrowana, po przeglądzie, 
sprawna, -1.500 zł. Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW 2001 A, 1994 r. lad. 
1450 kg, wyciągarka, koło podporowe, przegląd do 04.2002 
r., w ciągłej eksploatacji, - 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/
734-20-75,0608/10-08-32
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r. 2-osiowa, na resorach, ha
mulec najazdowy, ład. 1200 kg, - 2.200 zł. Żagań, tel. 0607/ 
31-84-15
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1994 r. ład. 1.2 t, - 2.400 zł. 
Godziszowa, gm. Jawor, tel. 076/873-85-29 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1994 r. oryg. wciągar
ka, na podzespołach Knott, zadbana, • 4.200 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-07-33
PRZYCZEPA LAWETA FIT-ZEL, 1994 r. aluminiowa, orygi
nalna, prod. niemieckiej, 8 kół 12", wąska 2 m, bliźniacze 
koła, masa własna 420 kg, ład. 2080 kg, najazdy chowane, 
całość mechanicznie podnoszona, stan b. dobry, • 5.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 0609/26-31-23 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodatko
wy komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA LAWETA SAM zarejestrowana, - 2.300 zł. Wro
cław, ul. Sułowska 3, tel. 071/346-23-10, 0601/70-33-89 
PRZYCZEPA LAWETA aluminiowa. Wrocław, tel. 0603/
91-44-33
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1992 r. ład. 40 t, -
12.000 zł. Wołczyn, tel. 0608/51-35-97
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ład. 8 1, - 8.500 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA, 1996 r. prod. niemieckiej, w 
bardzo dobrym stanie, do 750 kg, jednoosiowa, - 3.500 zł. 
Siechnice, tel. 071/311-54-52
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1968 r. wywrotka, ład. 3,5 tony, 
niska, zarejestrowana, - 2.600 zł. Leszno, tel. 0607/08-77-14 
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1968 r. wywrotka, ład. 3.5 tony, 
niska, - 2.400 zł. Leszno, tel. 065/512-06-14 po godz. 18, 
0607/08-77-14
PRZYCZEPA ROLNICZA PTS-6 8526, 1993 r., wywrotka, 
ład. 6 t, stan idealny, opony 15.5/65-18, - 6.000 zł. Gubin, 
tel. 068/359-43-26 po godz. 16 
PRZYCZEPA ROLNICZA RPV-2,1996 r. 1-osiowa. wywrot
ka, • 1.700 zł. Niałek Wielki, gm. Wolsztyn, tel. 068/384-20-62 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 3,5 t, z nakładkami, • 1.200 
zł. Borek Strzeliński, tel. 0601/14-69-02 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotki 2-tłokowe, ład. 4 ,5 ,6 1, 
w całości lub na części - od 1.000 zł do 1.500 zł/szt. Otmu
chów, tel. 0608/83-88-27
PRZYCZEPA SAMOZAŁADOWCZA T-10, - 1.800 zł. Kra- 
sowice, gm. Namysłów, tel. 077/410-32-91 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1975 r., SANOK, 2 nowe 
burty, dno z  blachy, nowe, • 2.700 zł. Goruńsko, gm. Ble
dzew, tel. 095/743-62-64

O PRZYCZEPA TOWAROWA WEIPERT, 1977 r. dł. 
8.3 m, szer. 2.5 m, na podwójnych kołach, cyn
kowana rama kpi., stan dobry, na białych tabli
cach - 7.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/
388-48-19 84013431

PRZYCZEPA TOWAROWA SKRZYNIOWA AUTOSAN D-83, 
1978 r., ład. 101, po remoncie hamulców, stan dobry, • 1.500 
zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-55-23.0603/46-59-58 
PRZYCZEPA TOWAROWA SHMITZ, 1978 r., 3-osiowa, 20 
europalet, wysokie burty, przystosowana do przewozu zbo
ża, nowe hamulce tylne, - 11.800 zł. Otmuchów, tel. 077/ 
431-42-41,0603/93-67-95
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-3, 1980 r. stan do
bry, wysokie koła, rolnicza, - 1.650 zł. Jawor, tel. 076/
870-04-66
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1980/90 r. oraz wy
wrotki, skrzyniowe, 2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 
cena 7.000 - 14.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29,0603/71-67-11
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1981 r. ład. 8 1, stan b. do
bry, 3 szt, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/722-24-54,0603/
74-71-36
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1985 r. zabudowana, 
oszklona, przegląd bezterminowy, idealna do zaopatrzenia 
sklepu, lekka, duża pow. ładowności, koła 15”, 2 resory, w 
ciągłej eksploatacji, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/21-85-23 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK, 1985 r. 2 szt., szare, 
jedna z drewnianymi burtami i grubą metalową podłogą ^
1.200 zł oraz druga cała metalowa, stan dobry, stan opon 
dobry, - 1.700 zł. Jawor. tel. 076/870-67-25 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1986 r. po remon
cie hamulców (nowe szczęki ham. i instalacja), ład. 6 1, stan 
b. dobry, • 2.800 zł. Roztoka 36, gm. Dobromierz, tel. 074/ 
858-91-12
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D -50,1986 r., • 2.500 
zł. Wiązów, tel. 071/393-10-57 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1987 r. 2-osiowa, 
bliźniacze koła, stan techn. b. dobry, z nadstawkami, - 6.200 
zł., tel. 0608/18-73-91

NAPRAWA PRZYCZEP
TOWAROWE, KEMPINGOWE 
(także zachodnie po wypadku) 

"MAT' s.c., Wrocław, ul. Żmigrodzka 249 
tel. 0*501 172 654 OP994734

PRZYCZEPA TOWAROWA HL-6102,1987 r. ład. 6 1, nowy 
stelaż i plandeka, wym. 5.10 x 2.43 x 2.45 m, - 6.000 zł. 
Głuchołazy, tel. 0604/52-75-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK 663,1987 r. 6 1, stan b. 
dobry, - 2.700 zł. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1988 r. ład. 8 t, - 3.200 zł. 
Brąszewice, tel. 043/821-15-05,0608/85-31-00 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN, 1988 r. w ciągłej eks
ploatacji, zarejestrowana, • 3.000 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-93-64
PRZYCZEPA TOWAROWA D-633,1988 r. ład. 6 1. stan opon 
b. dobry, w eksploatacji, • 3.000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P -4 ,1989 r. 12 ton. 
nowe, wysokie burty, opony 1000x20 Radial, 30% zużycia 
na bliźniakach, - 4.200 zł. Niedźwiednik, tel. 074/816-09-71 
PRZYCZEPA TOWAROWA WZGS, 1990 r. samochodowa, 
zarejestrowana, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-22, 
0603/55-00-34
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1991 r. 2-osiowa, na podusz
kach, koła bezdętkowe, balonowe, wymiary 7.3 x 2.4 x 2.7 
m, - 20.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-42-99,0605/45-01-99 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1994 r. kolor biały. 2-osio- 
wa, ład. 2 1, z  jednej strony oszklona, przystosowana do han
dlu, - 1.500 zł. Opatówek, woj. kaliskie, tel. 0608/24-98-86 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1997 r. wym. 5.10 
x 2.05 x 2.10 m, ładowność 2250 kg, masa całkowita 3000 
kg, hamulec najazdowy Alko, osie Knotta, tandem 185 x 13, 
koło podporowe, teleskop i zaczep nowe, stan opon b. do
bry, niebieska plandeka celna, • 10.000 zł + VAT lub zamie
nię na osobowy wstej cenie. Wrocław, tel. 071/364-55-08, 
0605/32-41-14,0601/77-78-78 
PRZYCZEPA TOWAROWA oplandekowana, produkcji nie
mieckiej, ład. 2 t, nie rejestrowana w kraju, oclona, nowe 
osie, opony i zaczep, pojemność 17 m3, - 5.000 zł. Bielawa, 
tel. 0605/65-31-56
PRZYCZEPA TOWAROWA KAMAZ ład. 12 ton. - 2.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-50-84 
PRZYCZEPA TOWAROWA oplandekowana. - 2.500 zł. Ra
wicz, tel. 0601/99-10-12
PRZYCZEPA TOWAROWA, - 2.500 zł. Szamotuły, tel. 061/ 
292-29-66
PRZYCZEPA TOWAROWA KAESSBOHRER 3-osiowa, wy
sokie burty (aluminiowe), dł. 830 cm, ład. 18.800 kg, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/83-72-76 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-47B opony 11.5 x 15 -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/317-57-30 po godz. 16 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2000 r. mało używana, ła
downość 2 tony (bagaźowo-towarowa), może być używana 
jako laweta, 2-osiowa, hamulec najazdowy, zarejestrowana, 
- 7.500 zł lub zamienię na samochód dostawczy. Zieli- 
na-Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1981 r. ład. 9 1, koła 1200x18, 
sprawna, - 3.200 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-40, 0602/
36-57-42
PRZYCZEPA WYWROTKA. 1982 r.. po odbudowie, 3-osio
wa, pojedyncze koła, bezdętkowe, ład. 16,51, stan b. dobry,
-14.500 zł. Leszno, tel. 065/520-64-94 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1988 r. ład. 8 1. sprawna. - 4.500 
zł. Lubsza, tel. 077/411-86-40.0602/36-57-42 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-160/11,1990 r., stan b. do
bry, ład. 13.400 kg, • 8.000 zł. Glinka, tel. 065/611-21-39 
PRZYCZEPA WYWROTKA PS-7, 1990 r. ład. 7 t, wywrót
2-stronny, rejestracja do 2002 r., stan dobry, do wymiany 
bęben ham, • 3.200 zł. Stronie Śl., tel. 0604/93-15-96 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-55,1994 r. ład. 6 1, - 4.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-70-29
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASUW  - D636, 1996 f. wy
wrót 2-stronny, ład. 11 ton, wysokie burty, stan b. dobry, -
21.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 3 .5 1. na kołach 825 x 20, 
zarejestrowana i opłacona, stan ogólny b. dobry, • 2.000 zł 
lub zamienię na większą, nie musi być wywrotka. Bierzów, 
gm. Brzeg, tel. 077/415-61-34 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-3, wysokie koła, - 1.650 zł. 
Jawor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA WYWROTKA HL ład. 101, wywrót 2-stronny, 
opony 1200, • 5.300 zł lub zamienię na prasę do słomy Z-224. 
Iwona Sochacka, 55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocław- 
skiwe

PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011, - 6.000 zł lub zamie
nię na mniejszą. Piotrowice, tel. 076/831-07-49 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 ład. 121, nowe siłow
niki wywrotu, 3 szL, wysokie burty 1 m, bliźniacze koła 900, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Szymanowo, tel./fax 065/546-44-75, 
0601/56-39-28
PRZYCZEPA WYWROTKA stan b. dobry. - 3.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-25-15
PRZYCZEPY ROLNICZE 2 sztuki, ład. 6xt. po remoncie, 
nadstawki, koło zapasowe, opony 900, w ciągłej eksploata
cji, stan b. dobry, - 5.000 zł. Jawor, tel. 076/872-83-84 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ HOME CAR 550, 
1986 r. prod. belgijskiej, lux, całoroczna, 1-osiowa, duża, kpi. 
wyposażenie, TV color, nowy przedsionek, 4,5-osobowa, dł.
5,5 m, salon, sypialnia, łazienka, kuchnia, - 12.000 zł, na 
Fiata Cinąuecento, 1997/98 r. Wrocław, tel. 0607/53-68-64 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ SKRZYNIOWĄ D-83,1985 r. 101, 
wysokie burty, konstrukcja do przewozu zboża, nowe opony, 
wymienione łożysko zwrotnicy, cena 4.000 zł • na silnik Ur
sus C-330 lub Perkins, 3-cylindrowy lub inne propozycje. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-70-19,0604/15-64-68 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ, 1981 r. 3-osiową, 
oplandekowaną • na przyczepą 2-osiową, bez oplandeko- 
wania, z  dopłatą. Jękowice, gm. Oleśnica, tel. 0603/34-87-21 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ D-616,1989 r. nie
bieską, oplandekowaną, lad. 11,5 t na przyczepę rolniczą 
lub większą wywrotkę. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 
0606/18-59-40

ZAMIANA
ALFA ROMEO 33 SPORT WAGON. 1991 r.. 1700 ccm, zie
lony, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, • 8.600 z ł , 
zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/664-21-70 
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, benzyna + gaz, ciemnobrązo
wy, hak, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, wspomaganie, 
ospoilerowany, halogeny, uszkodzony moduł • zamienię na 

komputer, - 3.300 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-27-53 
AUD1100,1982 r., 2200 ccm, benzyna zniszczony, zare
jestrowany, zamienię na VW Golfa I, II, może być znisz
czony, zarejestrowany lub inny. Rawicz, tel. 0502/30-45-64 
AUDI A 4 ,1994/95 r., 97 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronic, wspoma
ganie kier., RO Beta * głośniki, centr. zamek, alarm, Im
mobilizer ♦ karta kodowa BIS, el. reg. lusterka, alum. fel

gi, blokada skrzyni biegów • 33.000 zł, zamienię na VW die
sla. Wrocław, tel. 0502/41-11-25 
AUDI A 4 ,1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
centralny zamek, el. otw. szyby, RO, udokumentowany prze
bieg, kpi. dokumentacja, zamienię na mniejszy lub sprze
dam. Otmuchów, tel. 077/433-20-46,0604/12-91-72 
AUDI COUPE GT, 1981 r., 276 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, atrakc. sportowy wygląd, alarm + pilot, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, alum. 
felgi, ciemne szyby, • 5.500 z ł , zamienię na inny, osobowy 
w tej cenie. Wrocław, tel. 0608/45-84-63 
BMW 318 i, 1986 r„ 195 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, zamienię na Mercedesa 124, BMW 520, Opel Omega 
B, do 24.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 
BMW 324,1989 r. pełne wyposażenie el., centr. zamek, pi
lot, hak, - 16.000 z ł , zamienię na mniejszy diesel lub do
stawczy. Bielawa, tel. 074/833-48-36.0601/55-22-52 
BMW 520 i, 1984 r.. 206 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kie
rownica, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, wspo
maganie, alum. felgi, • 6.800 z ł , zamiana na motocykl. Ka- 

. lisz, tel. 062/763-85-04 
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, pełne 
wyposażenie, skórzana tapicerka • 65.000 zł, zamienię na 
tańszy osobowy, w dobrym stanie. Świebodzice, tel. 074/
854-29-75,0607/62-00-83
BMW 523, 1997 r., benzyna, czarny metalic, pełne wyp. 
elektr., ABS. 4 poduszki powietrzne, klimatronic, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, komputer, RM ♦ CD 
ze zmieniaczem, pełna dokumentacja, I właściciel w Polsce, 
stan idealny, - 75.000 z ł , zamiana na Mercedesa ML lub 
.okularnika'. Jarocin, tel. 0607/51-75-80,0601/76-90-03 
BMW 524 E 28 ,1987/88 r., 106 tys. km, 2450 ccm, diesel, 
kolor platynowy metalic, stan b. dobry, sprow. w całości, po 
remoncie zawieszenia, po wymianie silnika, 5-biegowy, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, zamienię 
na busa Mercedesa 208D, 31 OD lub Forda Transita z dopła
tą. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
BMW 525,1990 r., 24V skóra, pełna insL elektr., uszkodzo
ne drzwi i błotniki - 15.000 zł, zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
BMW 525 TDS, 1994 r., 2500 ccm pełne wyposażenie, skó
rzana tapicerka, zamienię na naczepę Jumbo lub inny sprzęt 
budowalmy. Chojnów, tel. 076/819-14-76,0602/30-72-49 
BMW 525 TDS, 1996/97 r., 119 tys. km, granatowy metalic, 
pełne wyp. elektr., ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, komputer, RM
♦ CD ze zmieniaczem, stan b. dobry, pełna dokumentacja, 
kierownica wielofunkcyjna, I właściciel w Polsce, • 72.800 zł 
, zamiana na busa lub inny, osobowy. Jarocin, tel. 0607/
51-75-80,0601/73-25-09
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996 r., 116 tys. km, 2500 
ccm, TDI, kolor grafitowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, podłokietniki, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku - 68.500 zł, zamienię na kombi, dostawczy, terenowy, 
inne propozycje. Kowary, tel. 0502/12-68-37 
CITROEN BX14TGE, 1994 r., 162 tys. km, 1351 ccm, ben
zyna, zielony metalic, inst. gazowa, ciemne szyby, centr. 
zamek, elektr. otw. szyby, alarm, alum. felgi + kpi. felg stalo
wych. RM, stan b. dobry, - 13.800 z ł , zamienię na busa
8-os., benz.(wtrysk), gaz, 92/93. Jasień, tel. 0601/20-67-05 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan ideal
ny - 24.000 zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 
ccm. Lubin, tel. 076/848-56-50 w godz. od. 7 do 15, 076/
846-56-28 po godz. 17
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry 
oraz Fiat 125p, 89 r., poj. 1500 ccm E kość słoniowa, stan b. 
dobry - 2.900 zł, zamienię na inne jeden lub dwa, mogą być 
do remontu, ok. 5000 zł/2 szt. lub na samochód zachodnich 
numerach. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 37 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, po remoncie, zarejestrowany, opłacony, prze
gląd techn. do 08.2001 r, -1.400 z ł . zamienię na Żuka, bla- 
szaka albo kontener, chętnie gaz. Świeradów Zdrój, tel. 075/
784-52-28
FIAT 125p, 1990 r., 75 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, 
silnik Poloneza, bez dowodu rejestr., udokumentowane po
chodzenie, zamienię na piłę stołową Jcrajzega". Głuszyca, 
tel. 0606/88-22-40
FIAT 125p, 1991 r„ 1500 ccm, żółty, silnik Poloneza, okrą
głe zegary, ospoilerowany, halogeny, dodatkowe światło 
.stop”, przegląd do 08.2001 r., pokrowce - 2.400 zł, zamie
nię na Fiata 126p, do 800 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-50, 
0501/80-18-52
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym silnika, i blacharki, nowy alternator, zapłon w stacyjce, 
deska rozdz. nowego typu, lotnicze fotele, koła 13" -1.800 
zł, zamienię na Poloneza, wyprod. po 85 r., możliwa dopła
ta. Smogorzów, gm. Namysłów, tel. 077/419-16-42 
FIAT 126p, 1979 r. (do remontu) oraz 1984 r. (w ciągłej eks
ploatacji), zamienię na samochód terenowy Muscel. Staszo- 
wice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-47 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, nowe 
błotniki tylne i zawieszenie sportowe, alum. felgi BBS, kie
rownica Rapid-Sport, ozdobne nadkola i listwy, silnik tuning, 
szerokie zderzaki, nowe końcówki drążków, ważny przegląd 
- zamienię na BMW 316 .rekin”, 77/80 r., 4 reflekt. Wrocław, 
tel. 0600/31-69-96
FIAT 126p, 1984 r., 19 tys. km, 650 ccm, beżowy, po re
moncie, zarejestrowany, opłacony, przegląd do 05.2001 r. -
1.600 zł, zamienię na Żuka, blaszak, kontener, chętnie z inst. 
gazową. Świeradów Zdrój-Czerniawa, tei. 075/784-52-28 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, brązowy, stan dobry, 1.000 zł
• na spawarkę Migomat od 180 A. Wałbrzych, tel. 074/ 
816-97-67
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, szeroka deska i zderzaki, al
ternator • zamienię na motocykl. Kalisz, tel. 0605/78-08-62 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe 
progi i lakier, stan opon b. dobry, szeroka deska, dmucha
wa, lifting, alarm * 2 piloty, lotnicze fotele, nowa skrzynia 
biegów, stan b. dobry, ważne opłaty, - 2.300 zł lub zamienię 
na VW Golfa z  lat 78-82. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-51-48, 
0607/18-53-91
RAT 126p, 1987 r., granatowy, lotnicze fotele, szeroka de
ska rozdzielcza, nowe opony, po remoncie silnika i blachar
ki, stan dobry, zamienię na Poloneza Trucka na gaz lub Su
zuki Carry, w cenie 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-58-79 
po godz. 19,0604/16-91-82
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, groszkowy, oraż Fiat 126p 
BIS z 1989 r., 700 ccm, czerwony, stan idealny - 2.000 i
2.800 zł - zamienię na VW Golfa II, diesla • do 5.000 zł. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-49-19 
FIAT 126p, 1988/89 r.. 650 ccm, zielony, nowe błotniki i pro
gi, po remoncie silnika, nowe opony, zamienię na większy, w 
tej cenie, może być do remontu blacharki lub sprzedam. Bo
lesławiec, tel. 075/732-10-37
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, groszkowy, stan dobry - 2.000 
zł ♦ drugi Fiat 126p. Bis, 88 r. prod., 700 ccm, kolor czerwo
ny, stan idealny • 2.700 zł, zamienię na VW Golfa II, Forda 
Fiesta, Escort, Peugeot 205, chętnie diesel, do 5.000 zł. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-49-19 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 85 tys. km, 703 ccm, biały akrylowy, 
po lakierowaniu i remoncie silnika, fotele lotnicze, uchylne 
tylne szyby, dodatkowe halogeny, stan idealny, zadbany, 
nowe opony i zawieszenie • 3.500 zł, zamienię na uszkodzo
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ne BMW 316-323 albo na Poloneza Caro. Żórawina, tel. 071/
316-52-31,0608/55-10-17 * ?  “ - 'a
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylna
szyba ogrzewana, dmuchawa, tylne szyby uchylane, stan
dobry, zamienię na młodszy rocznik. Wałbrzych, tśl. 074/
847-84-43,0606/18-82-24
FIAT 126p, 1999 r., 20 tys. km, zielony, pełne wyposażenie 
• 7.800 zł, zamienię na VW Golfa diesel - do 3.000 zł. Gosz- 
czowice, tel. 0602/85-78-47
FIAT 131 SUPER, 1981-r., 1493 ccm, diesel, biały, silnik VW 
Golfa, zużycie paliwa 51/100 km, 5-biegowy, wspomaganie, 
el. otw. szyby, szyberdach, hak, nowy akumulator (gwaran
cja), nowe tablice rejstr. - 3.000 zł, zamienię na spawarkę 
migomat 140 A/220 V. Namysłów, tel. 0601/86-25-83 
FIAT CINOUECENTO, 1991/92 r., 68 tys. km, 700 ccm, bia
ły, zadbany wewnątrz, stan techn. dobry, nowe opony, nowy 
tłumik, atrakc. wygląd, ważny przegląd i OC, • 7.500 zł łub 
zamienię na większy. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 69 tys. km. 704 ccm, 
niebieski, oznakowany, radioodtwarzacz, faktura VAT, - 9.500 
z ł , zamiana na droższy (osobowy z homologacją). Kalisz, 
tel. 062/752-83-55 po godz. 18,0604/37-48-59 
FIAT DUCATO, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, częściowo oszklony, 3-osobowy, przegroda celna, hak, 
stan dobry, • 17.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-72-02 
FIAT DUCATO MAXI, 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, izoterma, agregat Carier, ład. 1 ,11, wym. 2x2x4 
m, koła 16", nowe opony, bez wypadku, stairb. dobry - lub 
zamienię na Renaulta Clio, Opla Corsa, Fiata Punto II, die
sel lub inne propozycje, • 39.000 zł. Tuplice, tel. 0605/
21-07-76
FIAT SIENA HL, 2000 r., 5 tys. km, 1242 ccm, szary meta
lic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, immobilizer, alarm, kupiony w salonie, bez wypadku, pra
wie nie eksploatowany • 28.000 zł, zamienię na inny, do
10.000 zł, Polonez, Fiat Cinquecento. Złotoryja, tel. 076/ 
878-28-55
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 280 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, w ciągłej eksploatacji • 12.000 zł, zamienię na Forda 
Transita, 9-osobowy, oszklony, wyprod. po 93 r., poj. 2.500 
ccm D, nie uszkodzony, oclony, z  dopłatą lub w rozliczeniu 
dodam Mazdę 323. Siedlce, (el. 0602/32-86-64 
FIAT UNO, 1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, el. otw. 
szyby, stan b. dobry • 6.500 zł, zamienię na Forda Scorpio E 
+ inst. gazowa. Wrocław, tel. 071/781-85-14,0501/25-05-96 
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, szary metalic, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy - zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobo
wy, 5-biegowy (benzyna + gaz), z zabudową, stan dobry. 
Bukowlce, gm. Milicz, tel. 0601/19-89-07 
FORD ESCORT, 1980 r.,'70 tys. km, 1298 ccm, benzyna, 
piaskowy metalic, 2-drzwiowy, nowy akumulator, hak,, tylna 
szyba ogrzewana, przegląd do 11.2001 r., aktualne OC, stan 
techn. dobry, nowe tablice rejestracyjne, • 1.700 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Borów, tel. 0605/34-67-10 
FORD ESCORT XR3i, 1985 r., 92 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny, .na chodzie', 5-biegowy, szyberdach (dwustop
niowy), alum. felgi, uszkodzone drzwi, do wymiany uszczel
ka pod głowicą, pęknięta przednia szyba, przegląd do 2001 
r , zamienię na uszkodzony, spalony z polską dokumenta
cją. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-12-84 
FORD ESCORT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, instalacja gazowa, 
hak, radioodtwarzacz + głośniki, pełna dokumentacja, 5-bie
gowy, dodatkowe światło .stop’ , alarm, centr. zamek + pilot, 
- 8.400 z ł , zamiana na VW Golfa II z silnikiem TD. Koźmi
nek, tel. 062/763-70-70 po godz. 18,0600/85-05-82 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, alumi
niowe felgi, centralny zamek, szyberdach -11.000 zł zamie
nię na diesla, Mercedes 190, Astra, Vectra, z dopłatą do 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-54-81 
FORD ESCORT, 1994 r.. 87 tys. km. 1600 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, serwo, immobilizer, kubełkowe fote
le, garażowany, stan b. dobry, • 16.000 zł lub zamienię na 
tańszy, uszkodzony, Ford, VW, Audi, Seat. świecie, gm. Le
śna, tel. 0601/56-78-56
FORD ESCORT Ghia, 1997 r.. 85 tys. km, 1800 ccm, Zetec, 
czarny metalic, kombi, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, RO 
Ford + CD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, szy
berdach, relingi - 27.500 zł, zamienię na tańszy, do 20.000 
zł, chętnie diesel lub benzyna + gaz. Wschowa, tel. 065/ 
540-94-27
FORD FIESTA, 1991 r., 65 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, 
RM + 4 głośniki, ekonomizer, garażowany, stan b. dobry -
9.600 zł, zamienię na Fiata Punto, z 1994/96 r., z  dopłatą. 
Bolków, tel. 075/741-31-69,0600/54-11-98 
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, • 11.000 z ł , zamienię na diesla z dopłatą. Choruścina, 
gm. Dąbrowa, tel. 077/464-01-37 
FORD FOCUS, 1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, TDI, kolor 
wiśniowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, kompletna do
kumentacja, I właściciel, stan b. dobry - cena 43.800 zł, za
mienię na busa 9-osobowego, - 800 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-21-69 wieczorem, 0607/24-02-97 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD. el. otwierane szyby • 20.000 
zł, zamienię na większy, w tej cenie. Sieradz, tel. 043/ 
829-76-95,0608/18-83-67
FORD M 17,1967 r., 1700 ccm, V, niebieski, wersja amery
kańska Forda Taunusa, oryginalny, po remoncie kapitalnym 
silnika, stan b. dobry, zamienię na Forda Escorta, Sierrę lub 
VW Golfa. Głuchołazy, tel. 0607/83-56-11 
FORD MAVERICK, 1995 r., 106 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
czarny metalic, orurowany, szyberdach, chromowane felgi, 
el. reguł, lusterka i szyby, 7-osobowy, zarejestrowany jako 
osobowo-ciężarowy, faktura VAT • 43.000 zł, zamienię na 
mniejszy. Syców, tel. 062/785-31-42,0601/25-58-26 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, turbo D, biały, kombi, 
zamienię na Mercedesa 250. Kłodzko, tel. 074/647-19-68 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 135 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, perłowogranatowy, ABS, RM, wspomaganie, cen
tralny zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
kpi. dokumentacja - 27.500 zł, zamienię na busa (Peugeot, 
VW, Fiat Ducato), 2.5 TDi, w cenie do 35.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-38-62 po godz. 20,0603/58-91-75 
FORD SCORPIO, 1988 r., 200 tys. km, 2900 ccm,-i V6, bia
ły, wspomaganie, alum. felgi, ABS, skóra, klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, el. 
reg. siedzeń, podgrzewane siedzenia, ospoilerowany, radio
odtwarzacz, stan techniczny b. dobry, -.9.800 z ł , zamiana 
na autolawetę. Kalisz, tel. 062/752-00-46, 0502/13-45-94 
FORD SCORPIO Ghia, 1995 r., 2500 ccm, turbo D nowy 
model, najbogatsza wersja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrzewane fotele i lusterka, klimatronik, ABS, alum. felgi, 
wspomaganie, hak, nowa tapicerka, roleta - ,  zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 0604/86-49-66 
FORD SIERRA. 1982 r.. 1600 ccm - 2.900 zł, zamienię na 
przyczepę lawetę. Niemodlin, tel. 077/460-70-59 
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, cena
7.500 zł, zamienię na Poloneza Caro, inst. gazowa, 95/97 r., 
bez dopłaty, stan b. dobry, opony zapasowe, RO. Zakrzewo, 
tel. 071/312-65-23
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka • 8.200 zł, zamienię na 
Fiata 125p, z inst. gazową, z  dopłatą. Miłkowice, woj. le
gnickie, tel. 0603/17-86-00
FORD TRANSIT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry,

hak, 3 osoby + 1300 kg, - 5.000 z ł , zamienię na osobowy. 
Głogów, tel. 076/831-20-55,0502/83-98-66 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, czerwony, 9-osobowy, 
podwyższony, oszklony, instalacja gazowa, hak, alarm za
mienię na osobowy, najchętniej VW Golfa lub Polo, z dopła
tą. ., tel. 0601/09-59-62
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, 5-biego- 
wy, RO, alarm, wspomaganie, przedłużony, podwyższony, 
zamienię na inny, może być droższy. Nysa, tel. 0607/35-95-52 
FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., wzmoc
niony silnik, zadbany, garażowany, 5-osobowy, oszklony do 
połowy, stan idealny, mało eksploatowany - 27.500 zł, za
mienię na tańszy, osobowy lub sprzedam (możliwe raty). 
Jelenia Góra, tel. 075/742-44-25 po godz. 18 
HONDAACCORD, 2000 r., 4 tys. km, 1800 ccm, 145 kM, 
srebrny metalic, kupiony wsalonie, na gwarancji do 02.2001 
r., ABS, RTS, klimatyzacja, RO Pioneer, stan idealny, za
mienię na Fiata Seicento Sporting, stan b. dobry, z dopłatą. 
Świdnica, tel. 074/640-24-58
HONDA C M C , 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
czerwony, stan b. dobry, automatic, klimatyzacja, pełne wyp. 
elektryczne, oryginalny hak, książka serwisowa, I właściciel, 
5-drzwiowy, RO • 31,500 zł, zamienię na Opla Frontierę 
Sport, może być lekko uszk. Ceków, tel. 062/751-28-95,0603/ 
60-16-85
HONDA CIVIC, 1997 r„ 57 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, drewno, alum. felgi • 30.000 zł, zamienię na Fia
ta Ducato, Peugeota Boxera maks. 2.5 TDI lub podobny może 
być lekko uszkodzony. Nysa, tel. 077/433-70-30 
HONDA CRX, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm, DOHC, V-TEC, 
16V, czerwony, 150 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie, 
małe zużycie paliwa, - 11.000 z ł , zamienię na Toyotę, Nisr 
sana, inny. Wrocław, tel. 071/398-53-64,0602/12-05-73 
HONDA PRELUDE, 1986 r., 1800 ccm, 12V, srebrny, stan 
b. dobry, regulowana kierownica, el. szyberdach, kubełkowe 
fotele, radioodtwarzacz, wiele nowych części • 8.500 zł, za
mienię na Hondę CRX, inne. Wrocław, tel. 0604/71-16-07 
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, sprowadzony w całości, welurowa ta
picerka, wszystkie el. dodatki, centralny zamek, spoiler, po 
wymianie oleju, pasków i klocków hamulcowych, zadbany, 
kpi. dokumentacja, zamienię na droższy, z dopłatą do 5.000 
zł. Jaworzyna śl., tel. 074/858-86-90 
IVECO 35-10, 1996 r., 141 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
stan b. dobry, serwisowany, zadbany, podwyższony, 1. wła
ściciel, - 38.500 zł lub zamienię na osobowy, 8/10-letni. Strze
lin, tel. 071/392-80-40
LADA 2105,1983 r., 102 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, po remoncie podłogi, nowe progi, akumulator, sprzęgło, 
konserwacja, zadbany - zamienię na Renault 5, Dacię, Re
nault 18, bez dopłaty. Legnica, tel. 076/722-79-42 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, metalic, stan b. dobry, 
dużo dodatków, - 11.000 z ł , zamienię na tańszy. Lwówek 
Śląski, tel. 0604/70-25-41
MAZDA E2200,1989 r., 196 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, 3-osobowy, po wymianie szczęki, klocki, tarcze, 
filtry, oleje, wtryski, opony, akumulator, radioodtwarzacz, szy
berdach, hak -10.800 zł, zamienię na osobowy, kombi, die
sel lub benzyna. Trzebnica, tel. 071/312-81-70, 0608/
12-44-56
MAZDA MX-6,1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, bogato wyposażony, techn. sprawny, nadwozie do lek
kiej poprawki, nie uszkodzony, atrakc. wygląd, OC nie aktu
alne, • 17.000 zł lub zamienię na tańszy, może być moto
cykl. Poznań, tel. 0608/47-88-39 
MAZDA XEDOS 6. 1994/95 r., 160 tys. km. 1600 ccm, 
DOHC, granatowy metalic, dużo wyposażenia oprócz skóry 
• 31.000 zł, zamienię na Renault Scenic, KIA Carnival, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/372-12-75,0501/26-64-64 
MERCEDES 123, KOMBI, 1980 r. oryg., stan dobry, - 7.000 
z ł , zamienię na inny. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
pó remoncie silnika, nowy ukł. wydechowy, stan dobry, - 3.200 
z ł , zamienię na inny lub sprzedam. Serby, tel. 076/837-10-28 
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, po 
remoncie kapitalnym, szyberdach, nowe 4 amortyzatory, 4 
opony, sprężyny oraz kpi. felg alum. z oponami - 8.500 zl. 
zamienię na VW Golfa 1,1.6 D, w b. dobrym stanie, w cenie 
do 5.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0602/88-30-08 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel alum. 
felgi, szyberdach, opony, 4 szt., nowe, amortyzatory (4), 2 
komplety kół, nowe klocki, szczęki ham., tarcze, po remon
cie silnika, - 8.500 z ł , zamienię na VW Golfa II (diesel), w 
cenie do 5.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0602/88-30-08 
MERCEDES 220 SKŁADAK, 1991 r., 2200 ccm nowe progi, 
wspomaganie, stan dobry, zamienię na Audi 100, VW Golfa 
II, Opla Kadetta lub inny, - 4.000 zł w tej cenie, lub tańszy. 
Wrocław, tel. 0502/87-41-67
MERCEDES 230 124 KOMBI. 1990 r.. 190 tys. km, 2300 
ccm, benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna 
dokumentacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, -
24.000 z ł , zamiana na busa lub inny osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80
MERCEDES 240 116 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. dach, drewniąne wykończenia wnę
trza, w kraju od 3 lat, stan b. dobry - 5.500 zł, dodatkowo 
silnik 300 D i inne części, zamienię na mniejszy, z silnikiem 
Diesla lub na gaz. Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 240 123 D, 1979 r.. 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, zapłon w stacyjce, szyberdach, dużo nowych 
części, zadbany, stan b. dobry, - 5.200 z ł , zamienię na VW 
Scirocco, BMW 316, inny. Gryfów Śl.. tel. 0606/28-97-37 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 180 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, żółty, szyberdach, wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, spoiler, el. reg. reflektory, stan b. dobry zamienię 
na busa lub sprzedam. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
MERCEDES 250124,1986 r., 100 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czarny metalic, stan b. dobry, po remoncie silnika, za
wieszenia, nowe opony, 5-biegowy, oszczędny, 71/100 km, 
silnik na dotarciu, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zamienię na busa Mercedesa 208D, 21 OD, 31 OD lub Forda 
Transita diesla, po roku 1990, możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 0607/81-54-10
MERCEDES 307 D, 1979 r. ład. 1,71, blacharka do częścio
wego remontu • zamienię na osobowy o małej pojemności. 
Świebodzice, tel. 0605/69-00-69 
MERCEDES 307 D, 1979 r., diesel, niebieski, zamienię na 
ciągnik Ursus C-330 lub C-360. Wrocław, tel. 071/325-38-24 
MERCEDES VITO, 1996/97 r„ 210 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, ekono
miczny, alarm, wspomaganie, RO, książka serwisowa -
47.000 zł, zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/39-29-31
MITSUBISHI COLT GLX, 1984 r., 192 tys. km, 1498 ccm, 
12V, czerwony, kasta II ocynk., 3-drzwiowy, 5-biegowy, ob
rotomierz, el. reg. lusterka, GSi, skórzana kierownica, RO + 
kolektor, 6 głośników, stan b. dobry, + części, 82 KM. hak -
4.400 zł, zamienię na Cinquecento, po wypadku, Uno albo 
inne propozycje. Koźmin, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/ 
28-90-63
MITSUBISHI COLT GLX, 1984 r.. 195 tys. km, 1500 ccm, 
12V, czerwony, kasta II ocynk., 3-drzwiowy, 5-biegowy, ob
rotomierz, el. reg. lusterka, bogata wersja. GSi, sportową, 
dużo dodatków, nowe opony, sprzęgło, kl. hamulcowe - 4.600 
zł, zamienię na BMW E-30, lekko uszkodzony albo inne. 
Koźmin, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/28-90-63 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 172 tys. km, 2000 ccm. GTI, 
16V, DOHC, srebrny metalic, ARS, 4x4,4WS, ABS, 150 KM,

wspomaganie-kier.y pełne wyposażenie elektryczne, el. pod: 
grzewane lusterka, podłokietnik, szyberdach, reg. kierowni
ca, ćentr. zamek, alarm + pilot - 10.700 zł, zamienię na kom
bi, do 15.000 żł. Wrocław, tel. 0503/38-68-92 
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6 inst. gazowa, 
orurowany, aluminiowe felg i, zamienię na osobowy. Krzyżo-' 
wice, tel. 077/412-90-41.0604/37-51-10 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel 4x4, oruro
wany, chromowane światła na dachu, spoiler, hak, atrak
cyjny wygląd, przyciemniane szyby, szerokie opony, prze
gląd do 03.2002 r. • 16.000 zł, zamienię na samochód do
10.000 zł (dopłata). Zielona Góra, tel. 0604/30-29-41,068/ 
341-41-33
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1993 r., 166 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, żonkilowy, el. otw. szyby, centralny zamek zamienię 
na Forda Transita diesla, 9-osobowy lub inny bus osobowy. 
Kalisz, tel. 062/740-90-12
NISSAN TERRANO II, 1996 r., 120 tys. km. 2700 ccm, TD, 
granatowy metalic, klimatyzacja, centralny zamek, elektry
ka, radioodtwarzacz, orurowany z przodu, aluminiowe felgi, 
listwy boczne, bez wypadku, długi, 7-osobowy, - 54.000 z ł , 
zamiana na inny. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-54-79, 
0602/12-08-13
NYSA 522,1976 r., 2120 ccm, czerwony, do wykończenia 
blacharka, stan dobry, skrzyniowa, długa, • 600 zł lub za
mienię na Jawę 350 TS, techn. sprawny. Głuchów Dolny, 
gm. Zawonia, tel. 0603/26-39-90 
OPEL ASCONA, 1979 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, au
tomatic, nowe opony, hak, RO, przegląd do 02.2002 r., brak 
OC - 2.400 zł, zamienię na wieżę Diora, Technics, zestaw 
kina domowego, konsolę Playstation lub sprzedam. Kamien
na Góra, tel. 075/746-16-04
OPELASTRA  KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm, die
sel, niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, opłacone cło, • 13.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-28-72,0601/58-17-64 
O PELASTRA, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, biały, 3-drzwio- 
wy -19.500 zł, zamienię na Opla Corsę 1500 ccm lub Fiata 
Seicento. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28,0604/21-13-71 
OPEL COMMODORE, 1980 r., 157 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, reguł, fotel kierowcy, niebieska we
lurowa tapicerka, automatic, komputer, centralny zamek, 
wspomaganie, zamienię na Fiata 126p. do 3.000 zł lub kom
puter, w tej cenie. Świeradów Zdrój, tel. 0607/41-68-52 wie
czorem
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, szyberdach, alum. felgi-
25.900 zł, zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 124. 
Stronie ŚL, tel. 074/814-22-85 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, do 
remontu - 1.500 zł, zamienię na inny, z  dopłatą. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, OHC, zielony, 4-drzwio
wy, stan dobry, zamienię na Fiata' 126p. Głuszyca, tel. 074/
845-62-43
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm 5-drzwiowy, przegląd do 
04.2002 r., stan b. dobry oraz Mercedes 200115 D, 1974 r., 
cena 5.000 zł, zamienię na kombi, obojętnie jaki. Ziębice, 
tel. 074/819-32-88
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, OHC, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, przegląd do 03.2002 
r. • 5.200 zł, zamienię na VW Santana, Audi 80, diesel. Bo
gatynia, tel. 075/773-04-96
OPEL KADETT, 1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, przegląd da 9.2001 r., kpi. dokumentacja, 
stan dobry - 6.300 zł, zamienię na ciągnik ogrodniczy z 
osprzętem. Bukowiec, tel. 075/718-29-77 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 153 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, alum. 
felgi 15*, deska digital, welurowa tapicerka, kubełkowe fote
le, wspomaganie, zielone szyby, kpi. dokumentacja, zadba
ny - 8.500 zł, zamienię na Opla Omegę 2.3 D, Scorpio 2.5 
D. Nowa Ruda, tel. 074/872-52-96 
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, katalizator, centr. zamek, alarm, immobili
zer, alum. felgi, szyberdach, sportowy wygląd, - 11.000 z ł , 
zamienię na Opla Astrę I, kombi z  dopłatą do 5.000 zł. Gło
gów, tel. 0504/93-95-09
OPEL KADETT GSi, 1991/96 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, katalizator, hak, ABS, szyberdach 2-funkcyjny, kubełko
we fotele, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, ospoilerowany, 
itp., atrakc. wygląd - 9.000 zł, zamienię na tańszy lub sprze
dam. Jacek Haber, 58-400 Kamienna Góra, ul. Skłodowskiej 
5/1
OPEL MANTA, 1983 r., 2000 ccm, czarny, wersja sportowa, 
stan b. dobry silnika, blacharki, alum. felgi, szyberdach - 4500 
zł, zamienię na Poloneza Trucka lub sprzedam. Jaszkowa 
Górna, tel. 074/868-79-01
OPEL OMEGA, 1988 r.. 190 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
szary metalic, centralny zamek, Intercooler, Mul-T-Lock, 
welurowa tapicerka, rozkładane tylne siedzenia, pompowa-; 
ne tylne zawieszenie, hak, wspomaganie, stan silnika i blar 
charki bardzo dobry, • 10.500 zł zamienię na F. Courier. Go- 
czałków, tel. 074/855-95-48,0607/54-77-10 
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
automatic, stan b. dobry, -10.500 z l , zamiana na inny. Sie
radz, tel. 043/829-17-65,0603/35-65-64 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 94 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, perłowogranatowy metalic, stan idealny, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja, oryginalny przebieg, 5-bie
gowy, ABS, el. szyberdach, wspomaganie kier., centralny 
zamek, relingi dachowe, roleta, zamienię na z dopłatą na 
busa, Mercedes 208 D, 310 D, Ford Transit, inne propozy
cje. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1995 r., 79 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna I właściciel w kraju, światła ksenonowe, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry • 34.000 zł, zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, pełne wy
posażenie elektr., klimatronic, fotele Recaro, pod. powietrz
ne, kompl. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 38.800 
z ł , zamienię na inny. Świdnica, tei. 074/853-31-10 
OPEL REKORD, 1984 r., 19 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
złoty, wymieniony silnik z wtryskiem, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, atrakc. wygląd, na busa lub sprzedam, możliwa 
dopłata, - 5.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-24 
O PEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony meta
lic, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RO, 
zadbany - 12.800 zł, zamienię na Forda Transita diesla, po 
1990 r. + dopłata. Świdnica, tel. 074/640-45-68 
O PEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, granatowy metalik, el. otw. szyby, szyberdach, welu
rowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaga
nie, stan b. dobry - zamienię na auto o małej pojemności 
siln., diesel lub benzyna. Wschowa, teł. 065/540-13-46 lub, 
0603/25-31-02
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r.. 134 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy metalic, nie składak, wspomaganie, katalizator, 
hak, szyberdach, składana kanapa, garażowany, -13.000 zł 
lub zamienię na inny, prod. zachodniej, z dopł. do 10.000. 
Grodków, tel. 077/415-25-46,0502/42-31-72 
OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, TDi I właściciel w kraju, 
ABS, alum. felgi, komputer, 4 pod. powietrzne, pełne wypo
sażenie elektryczne, klimatyzacja - 48.000 zł, zamienię na 
Audi, VW Golfa, Seata, diesel - do 25.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-77-16
OPEL VECTRA B, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm zamienię 
na mniejszy - do 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-80-24

PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 1900 ccm, benzyna,niebieski 
metalic, po remoncie silnika, hak, RM,pokrowce, cena - 7.900 
zł, zamienię na busa, oszklonego albo na osobowe, Forda 
Escorta, Audi 80 B3, inne propozycje. Oława, tel. 071/ 
303-24-12,0607/10-37-44
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1905 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, katalizator, alarm 
+ pilot - 7.800 zł, zamienię na mniejszy, w cenie do 4.000 
zł albo inne propozycje. Wrocław, tel. 321-28-39 
PEUGEOT 405 G 2 ,1991/92 r.. 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, hak, RO, reg. kierownica, zadbane wnętrze -13.300 
zł, zamienię na Forda Transita diesla, po 1990 r. + dopła
ta, lub Opla Kadetta diesla. Świdnica, tel. 074/640-45-68 
PEUGEOT 406,1997 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, radioodtwa
rzacz ♦ pilot, halogeny, elektryka, - 31.500 z ł , zamiana 
na dostawczy. Kalisz, tel. 062/751-28-15 
PEUGEOT 505, diesel 2 szt., stan dobry, zamienię na 
dostawczy, lub sprzedam. Wałbrzych, tel. 074/845-33-47 
PEUGEOT 806,1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi, klimatyzacja - 38.000 zł, zamienię na oso
bowy. ^migiel, tel. 0606/48-25-32 
POLONEZ, 1981 r., benzyna inst. gazowa • 1.500 zł, za
mienię na Fiata 126p. Gracze, gm. Niemodlin, tel. 077/ 
460-95-89
POLONEZ, 1984 r., 36 tys. km, 1500 ccm po remoncie 
silnika, nowe opony, klocki ham., szyberdach, kubełkowe 
fotele + dużo części -1.500 zł, zamienię na Opla Asconę 
(spalony, rozbity) lub sprzedam. Głębock, tel. 075/ 
761-02-15,0606/95-31-34
POLONEZ, 1987 r. karoseria z roku 1992, halogeny, 
alarm, duży bagażnik dachowy, komplet foteli i kanapa 
dzielona (nowe) • 3.000 zł zamienię na busa 79/85, z do
płatą 2.000 zł. Transit, LT 28, Transporter lub inny, może 
być do poprawek blacharskich. Jelenia Góra, tel. 075/ 
642-12-74
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, halogeny, pokrow
ce, RM, przegląd do 3.2002 r„  ubezpieczony, zadbany, 
sprawny w 100% - 2.000 zł, zamienię na inny, np. Fiat 
126p, z  dopłatą 1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-48-32, 
0606/32-04-32
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, brązowy, 5-biegowy - 2.300 
zł, zamienię na przyczepę samochodową o ład. 700 kg, -
2.300 zł. Bierutów, tel. 071/315-64-77 
POLONEZ CARO, 1995 r„  85 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, inst. gazowa, stan b. dobry - 8.500 zł, za
mienię na d iesla. Wałbrzych, tel. 074/843-35-31 po 
godz. 18
POLONEZ CARO, 1095/96 r„ 1400 ccm, 16V, Rover stan 
dobry, garażowany - zamienię na Fiata Cinąuecento, Da
ewoo Tico lub inny do 1000 ccm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-35-67
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, nowe tarcze ham., klocki, nowa nagrzewnica, alum. 
burty, 2-osobowy, bez instal. gazowej • 5.000 zł. zamie
nię na 5-osobowego, z dopłatą. Żmigród, tel. 0605/
37-38-02
POLONEZ TRUCK SKŁADAK, 1995 r., 75 tys. km, 1600 
ccm inst. gazowa, aluminiowa skrzynia 2 m + nadbudo
wa, wzmocnione resory, nowy akumulator i ukł. wydecho
wy, stan opon dobry, do poprawek lakierniczych - 5.500 
zł, zamienię na rocznik 2000, dopłacę różnicę. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
PONTIAC GRAND PRIX COUPE, 1990 r., 62 tys. km, 
3100 ccm, V6 wtrysk, bordowy metalic, I właściciel w 
Polsce, I rej. w 2001 r., pełna dokumentacja, el. otwiera
ne szyby, centralny zamek, welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi, automatic, po wymianie oleju, filtrów, świec, 
płynu • 13.500 zł, zamienię na inny. Wrocław, tel. 0607/
60-99-42
PORSCHE 944 S, 1988 r., 2500 ccm, 16V, czarny zamie
nię na 4-drzwiowy, z dopłatą albo na nieruchomość. Wał
brzych, tel. 0602/69-09-23
RENAULT 18 GTD KOMBI, 1981 r., 14 tys. km, 2068 ccm, 
diesel, srebrny metalic, po remoncie silnika, rej. do kwiet
nia 2002 r., zamienię na mniejszą pojemność. Kożuchów, 
tel. 068/355-52-15
RENAULT 350, 1990 r., 480 tys. km, 12000 ccm, biały, 
na poduszkach, wysoka kabina, 2 łóżka, • 22.000 zł/brut
to, zamienię na osobowy, może być rozbity. Dziadowa Kło
da, tel. 062/785-91-19,0606/18-59-40 
RENAULT 5,1985 r„ 119 tys. km, 1100 ccm, biały, nowy 
akumulator, 4 nowe opony, gażnik, rozrusznik, zadbany, 
garażowany, RM, oszczędny, stan b. dobry - 4.000 zł, za
mienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 074/854-33-22 
RENAULT 9 GTD, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny me
talic, centralny zamek, el'. otw. szyby, szyberdach, welu
rowa tapicerka, 51/100 km <• 7000 zł, zamienię na Polone
za Caro z instal. gazową, po 94 r., stan b. dobry lub z 
uszk. silnikiem, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 074/831 -74-65 
wieczorem, 0603/62-04-45
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 54 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, granatowy, stan b. dobry, centr. zamek, 
immobilizer, halogeny, wspomaganie, poduszka pow., RM, 
el. reg. reflektory, reg. kierownica, zabezpieczenia anty- 
kradzieżowe, • 30.000 z ł , zamienię na tańszy • do 15.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-10-76 
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tys. km, 2500 ccm. die
sel. biały, furgon, plandeka o wym. 3-8x2.2 m, maks. wy
soki, maks. długi, wspomaganie, - 30.000 z ł , zamiana na 
busa (chłodnię) do 2 ton ładowności. Janków Przygodzki, 
tel. 062/738-24-20,0606/63-11-70 
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobo
wy, uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, - 13.800 zł , zamiana na inny. Turek, tel. 063/ 
279-93-46 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
RENAULT SAVIENNE, 1977 r. ład. 6.5 t, skrzyniowy -
20.000 zł, zamienię na VW LT 28, LT 35, T4, w tej cenie. 
Krotoszyce, tel. 075/887-85-25 
ROBUR, 1985 r., SW-266 kontener, nowe opony, zamie
nię na busa do remontu. Borów, tel. 071/393-34-09 wie
czorem
ROVER 214,1993/94 r., 135 tys. km, 1400 cćm, benzyna 
stan b. dobry, - 14.700 z ł , zamienię na tańszy. Gostyń, 
tel. 0604/33-86-50
ROVER 620,1995 r., 121 tys. km, 2000 ccm, Si, stalowy 
metalic, pełne wyp. elektr., ABS, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, alarm, poduszka powietrzna, hak, radio
odtwarzacz Panasonic, pełna dokumentacja, I właściciel 
w Polsce, stan idealny, bez wypadku, - 24.000 z ł , zamia
na na Fiata Ducato TD (busa), lub innego busa. Kalisz, 
tel. 062/766-35-75,0606/73-85-99 
SEAT CORDOBA, 1994 r„ 1800 ccm, benzyna, jasno
niebieski metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, RO, nowe opony, wspomaganie, spoiler - 20.000 
zł, zamienię na inny. Bukowina Sycowska, tel. 062/ 
785-65-62
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, szyberdach, opony zimowe, zamienię na inny. Wro
cław, tel. 0603/81-06-18
SKODA 120 L, 1984 r. zamienię na motorower Simson 
lub inne propozycje albo sprzedam. Dzierżoniów, tel. 0502/
23-04-69
SKODA FABIA COMFORT, 2001 r.. 1 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, bogate wyposażenie, zamiana 
na Forda Focusa, Opla Astrę z 1999 roku, bez wypadku, 
kupiony w salonie, z małym przebiegiem. Kalisz, tel. 062/ 
503-23-22 w godz. 7-15,062/760-31-05 po godz. 19

SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 23 tyś km>12$9 ccm, 
benzyna,biały, stan idealny, zamienię na fcusa lub skrzy* 
niowy (móżn wyst. fakt. VAT). Wrocław, tei: 368-11-52 w 
godz.8-20
STAR 200,1976 r. wys. 2,5 m, nowe opony, akumulatory, 
po remoncie silnika, hydroklapa a lum , zamienię na busa. 
Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
STAR 29 A, 1974 r., SW-400 stara kabina, po remoncie 
kapitalnym w 1998 r., stan dobry, nie zarejestrowany, za
mienię na^przyczepę wywrotkę lub inne propozycje albo 
sprzedam. Chojnów, tel. 076/877-37-33 
TOYOTA CARINA II SEDAN, 1992 r., 132 tys. km, 1600 
ccm, 16V, szary metalic, wspomaganie, centralny zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, hak - 16.000 zł, za
mienię na busa (Ford Transit, Mercedes MB-100, VW 
Transporter T4), może być do remontu lub sprzedam. 
Wrocław, tel. 0503/65-71-85 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
brązowy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, klimatyzacja , zamienię na terenowy, Nis
san, Toyota, pow. 97 r., TD. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
TOYOTA COROLLA, 1986/87 r., 1600 ccm, 16V, biały, 
Twin Cam (sedan), model sportowy, 130 KM, obniżony, 
ospoilerowany, 2-drzwiowy, sportowy wydech • 7.900 zł, 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 191 tys. km, 1300 ccm,XL, 
12V, 75 KM, czarny, 3-drzwiowy, ekonomizer, inst. gazo
wa, cehtr, zamek, alum> felgi, + komplet kół zimowych, 
bagażnik, na narty, przyciemnione szyby, serwisowany, 
stan b. dobry, zamienię na lekko uszkodzony BMW 520 
lub BMW 318i. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
TOYOTA LITEACE, 1989 r., 214 tys. km. 2000 ccm. die
sel, niebieski metalic, oszklony, 2 osoby ♦ 800 kg lub 5 
osób i 600 kg, pełna tapicerka, RO, alarm • 12.000 Zł, 
zamienię na osobowy do 5.000 zł. Legnica, tel. 0502/
09-83-66
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm stan dobry, z urzędu cel
nego + VW Derby, 900 ccm + Fiat Uno, 1300 ccm, diesel, 
88 r. - zamienię na nowszy (np. Fiat Uno, 94/01 r., Tipo 
90 r.). Bukowice, gm. Milicz, tel. 0601/19-89-07 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, niebieski, szyberdach, 
ciemne szyby, stan dobry, przegląd do 2002 r., w ciągłej 
eksploatacji • 2500 zł, zamienię na Fiata 126p, w tej ce
nie. Oława, tel. 0603/91-83-29 
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm, biały, stan blacharki bardo 
dobry (bez korozji), oryg. lakier, nowe amortyzatory (na 
gwarancji) przeguby, nowy akumulator (gwarancja), po 
przeglądzie, instalacja gazowa, - 5.600 z ł , zamienię na 
dostawczy. Paczków, tel. 0609/16-60-86 
VW GOLF, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, czarny, - 8.500 zł lub zamienię na diesla. Nowa 
Kuźnia 40, gm. Radwanice, tel. 076/831-15-96 
VW GO LF III, 1992 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, bez wypadku - 18.000 zł, za
mienię na Renaulta Lagunę, 1995/96 r., z dopłatą. Nysa, 
tel. 0606/95-77-02
VW GOLF II, 1992 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, zadbany, za
mienię na inny. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
VW GOLF III, GL, 1993 r., 146 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, reg. kierownica, centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, domykanie szyb, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, w kraju od 6 mies. -
18.800 zł, zamienię na F. Mondeo kombi, 2000 ccm, w tej 
cenie. Jelenia Góra, tel. 0606/17-24-87 
VW GO LF III, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, wersja .Rolling Stones*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
katalizator, białe zegary, obrotomierz, 4 zagłówki, dzielo
na kanapa, wspomaganie, lakierowane zderzaki i luster
ka, listwy, szyberdach el., centralny zamek, RO Alpha -
24.000 zł lub zamiana na tańszy E lub D. Wschowa, tel. 
065/540-42-17
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 82 tys. km, 1900 ccm, die
sel, grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, relingi, roleta, - 32.000 z ł , zamiana na tańszy. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-30^95- r 
VW JETTA 1,1980 r., 1490 ccm, benzyna, niebieski me
talic, inst. gazowa, do poprawek blacharskich, - 3.000 zł, 
zamienię na auto do 4.500 zl, najchętniej Poloneza. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-23-88, 0601/17-32-68 
VW LT 28, 1988 r., 2400 ccm, biały, podwyższony, inst. 
gazowa, silnik 6-cylindrowy, leżący 3-osobowy, hak, stan 
b. dobry, - 12.700 z ł , zamienię na inny osobowy lub inne 
propozycje. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
VW LT 31,1994 r., 120 tys. km, 2400 ccm. diesel, czer
wono-czarny, - 19.500 zł, zamienię na dostawczy. 5-oso
bowy, oszklony, pick-up (np.: Renault Kangoo). Łagiew
niki. tel. 071/393-94-28
VW LT 35,1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony, 
blaszak, 3-osobowy, ład. 1.5 t, - 46.000 z ł , zamienię na 
osobowy.., tel. 0608/27-01-38 
VW PASSAT, 1989 r., złoty metalic, stan b. dobry, zamie
nię na motocykl prod. japońskiej o poj. 600 ccm lub więk-- 
szej, chętnie turystyczny albo inny samochód: Wrocław, 
tel. 0608/89-13-78
VW PASSAT KOMBI. 1991/97 r.. 200 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, beżowy, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, stan silnika b. dobry - 18.500 zł, zamienię na Forda 
Transita. Głogów, tel. 076/834-70-06. 0601/39-67-01 
VW PASSAT KOMBI. G 60,1992 r., czerwony, Synchro, 
szeroka listwa, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, podgrzewane fotele - 18.500 zł, zamienię na dostaw
czy. Wrocław, tel. 0601/57-96-26 
VW PASSAT. 1995 r., 100 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, wspomaganie, elektryka, immobilizer, radio
odtwarzacz, welur, - 32.500 z ł , zamiana na tańszy (Fiat 
Punto, Skoda Felicia). Kalisz, tel. 062/766-16-25, 0602/
83-25-62
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 91 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, biały, zadbany - zamienię na VW Golfa II, III TDi. 
Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
VW PASSAT, 1996 r., 126 tys. km. 1900 ccm. TD. srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, •
29.500 zl , zamiana na Mercedesa 124 od 1990 roku. 
Turek, tel. 063/288-61-33,0600/33-29-25 
VW PASSAT, 1997/98 r., 50 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
zielony metalic, automat tiptronic, klimatyzacja, 4 poduszki 
powietrzne, ABS, RO, pełne wyposażenie elektryczne •
56.000 zł, zamienię na tańszy, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0603/84-78-77
VW POLO, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy - na 
Volvo 340/343/345 Sedan, 5-drzwiowy, 1.6 D, do remon
tu. Wilków, gm. Głogów, tel. 076/833-17-05 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm - zamienię na uszkodzone
go Opla Astrę II lub VW Golfa IV, może być do sprowa
dzenia.. tel. 0602/79-52-29
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło
wogranatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. świa
teł, szeroki zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 
14*. opony Michelin (Pilote), ks. serwisowa, • 25.500 zł 
lub zamiana na osobowy, w cenie do 10 tys. zł. Jarocin, 
tel. 062/740-15-01
VW TRANSPORTER. 1982 r.. 2000 ccm. benzyna, zielo
ny metalic, inst. gazowa (1101), blaszak, oszklony, szy
berdach, hak, 5-osobowy, nowe opony, akumulator, inne 
dodatki, stan b. dobry, - 8.300 z ł , zamienię na osobowy, 
może być po wypadku. Wrocław, tel. 071/317-87-50,0501/
76-70-73
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah, z 2000 r. -100 zł. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
AKUMULATOR EXIDE 72 Ah. 12V • 120 zl. Miękinia, tel. 
071/354-58-96 po godz. 20
AKUMULATOR EXIDE 3-miesięczny, 61 Aht • 180 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-24-33, 0603/91-49-63 
AKUMULATOR JENOX 62 Ah, na gwarancji, • 120 zl. Wrocław, 
teł. 336-50-80
AKUMULATORY 50-100 Ah, używane. 2-4 letnie - od 50 zł. Zło
toryja. tel. 076/878-37-54. 0607/43-12-55 
AKUMULATORY CENTRA 12 V, 175 Ah, pejna dokumentacja, 
do aut marki Star, Kamaz, Jelcz, 2 sztuki - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/341-19-86
ALARM SAMOCHODOWY AMERICAN LEGENO piloty, syre
na, immobilizer, czujniki, antynapad, antyporwanie, zmienny 
kod, samouzbrojenie, sterowanie centralnym zamkiem, atest, 
na gwarancji, - 350 zl. Szczytna, tel. 0601/62-89-58 
ALARM SAMOCHODOWY LEGENDFORD 100. blokada zapło
nu, wstrząsy, syrena, • 300 zl. Opole, tel. 0604/35-01

T R O S T O W A M  F E I /T
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE I 
^Wrocław, ul. Grota-Roweddego 55, tel. 364-41-57j  

w godz. 8“ -17M, sob. do godz. 14"

O AUTOALARMY NAJTANIEJ: „Gepard" • 75 zl, „Ge- 
pard 2" • 87 zł, „Anakonda" - 115 zł, „ Faither" • 
135 zł, „Cassini" • 162 zł, „Tar” • 150 zł, „Seka” • 
162 zł, „Legendford" • 160 zł, „Lampart" - 175 zł, 
„Skorpion" • 168 zł, czujnik udarowy • 20 zł, cz., 
ultradźwiękowy • 45 zł radopowiadomienia • 135 
zł oraz syreny, centralne zamki. Doradztwo, sprze
daż,, wysyłka. E-mail: starmach@poczta.pop.pl, 
tel. 071/324-22-72, 0501/56-48-85 01022031

O AUTOALARMY „Gepard” - 75 zł, „Gepard 2" - 87 
zł, „Patriot” (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem} • 125 zł, „Legendford” (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) • 160 zł, „Scorpion” (wszystkie możliwe 
funkcje, immobilizer, atest) • 168 zł oraz radiopo-

.>MOTO CENTRUM MROZINSKT WROCŁAW /hurt-dctal/

B A G A ŻN IK I I . T H U L E ”
l/na rower, na narty,na surfing, łańcuchy,pokrowce, haki holownicze foteliki,./ 
1 Zapraszamy do nowego /od 30.04.200lr./ 

n a j w i ę k s z e g o  na Dolnym Śląska tel. 337-20-73
| salonu przy stacji paliw S H E L L  ul. Ślężna 146-148 tel. 337-11-17

oraz ul. Legnicka 62 tel. 351-23-71
ul. Powstańców Śl. 122 tel.-373-24-15 

..Gdzie kupić bagażniki?   Wiem ! W “mcm” !!!....

O ALARMY „Aligator”, „Tar”, „Cassini", „Seka”, „Le
gendford”, „Lampart”, „Scorpion” • kpi. zestawy z 
syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwiękowe, 
radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowiado- 
mienia, centralne zamki, antyradafy, sterowniki 
zamków. Profesjonalny montaż lub wysyłka, detal 
i hurt. Opisy, schematy, instr. montażu. NAJNIŻSZE 
CENY, SPRAWDŹ! Wrocław (e-mail:imr@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 02017921

.AMORTYZATOR ROCK SHOCK JUDY XC, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0608/01-54-35
ANTENA ELEKTRYCZNA do samochodu Ford Escort 97 r, * 
100 zł. Świdnica, tel. 074/853-01-64 
O AUTO TUNING • profesjonale przyciemnianie szyb 

(z homologacją), produkcja białych i kolorowych 
usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ-DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Splitfire, fil
try powietrzami40 zł, napisy na samochody, spor
towe chlapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/841-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621

O AUTO TUNING PANTHALER - profesjonalne przy
ciemnianie szyb (z certyfikatem i homologacją), białe 
zegary po 30 zł, tłumiki sportowe „basowe" ze stali 
nierdzewnej, świece zapłonowe Splitfire i Brisk, 
magnetyzery paliwa Maksor, okleiny samochodowe 
drewniane i aluminiowe, filtry sportowe, sprężyny 
itp. Sklep • Wałbrzych,, ul. Armii Krajowej 64b, tel. 
074/846-90-96. Jelenia Góra, ul. Wolności 101 w 
godz. 10-17, tel. 0503/57-02-17 i warsztat Wałbrzych, 
074/666-38-92 ul. Spacerowa 21 01018611

M A KSO R
- oszczędność paliwo do 15%
- większa moc silnika

OP01062

MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktua lne  inform acje

www.maksor.pl 
www.magnetyzery.pl

P u n k t y  s p r z e d a ż y  i m o n ta ż u  : 

W ROCŁAW
Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,

Karkonoska 45. tel. (071) 366-20-02,339-93-62 
IfTK DESIGN, Swojczycka 99. lei. 0601 75-72-95 
DfcD sp. z o.o. Karkonoska 45. tal. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z o.o. Grunwaldzka 49-51, tel. (071) 328-09-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6. tel. (071)372-67-21 

PUH ARDA, Bogusławskiego 31. teł. (071) 362-79-53 
SPARKO AUTOGAZ. Bogusławskiego 27. tel. (071) 361-80-30 

PUHP Pań czy szyn Tomasz, św. Wincentego 39, tei. (071) 372-21-23

JE LEN IA  GÓ RA
PH SKLEP Motoryzacyjny. Sudecka 30. tel. (075) 753-43-26 

AUTO HALE. Piłsudskiego 47. tel. (075) 764-72-58 
GRABOWSKI sp. z o.o., Wolności 133, tel. (075) 76-78-678 
J EL-CAR sp. z o.o., Spółdzielcza 38, tal. (075) 76-48-555

NOWA RUDA
DANMOT Sklep Motoryzacyjny. Słupiecka 5. tel. (074) 872-33-79 

PHU KAS Serwis Ogumienia. Niepodległości 9. tal. (074) 872-45-69

W AŁBRZYCH
BUCAR, Armi Krajowej 54. tel. (074) 847-65-77 

MALUCH art Motoryzacyjne, 11-go listopada 16, tał. (074) 84-784-82

Św id n ic a
MARKO sc. Komunardów 7, tai. (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY, Lulycka 11, tai. (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX, Przedmieście 38, lal. (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S.C.. Daszyńskiego 1, tel. (074) 831-38-91

BOLESŁAW IEC
PPHU ALFA. ai. 1000 lecia 17a. lal. (075) 732-82-46

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2. (076) 854-40-47

JAW O R
PHU MAL-POL. Kolejowa 1. tal. (076) 870-72-08

PRODUCENT: MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41 
tel. (074) 84-772-75,0602 76-51-76

L G I
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA

wiadom., czujniki, syreny, anteny e l. , antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
02017931

BAGAŻNIK DACHOWY oryginalny do VW Passata III, zamyka
ny na klucźyk, stelaż, - 200 zł. Wrocław, tel. 353-52-36, 
0604/29-14-41
BAGAŻNIK DACHOWY do Nissana Almery, zamykany na klucz 
♦ uchwyty, - 400 zł. Pieszyce, tel. 074/836-52-37 
BAGAŻNIK DACHOWY do (w  i Toyoty, stan b. dobry, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88r32-87
BAGAŻNIK DACHOWY uniwersalny, szwedzki, • 200 zł. Wro
cław, tel. 0501/10-95-45
BAGAŻNIK DACHOWY do Forda Sierry, -100 zl> Wrocław, tel. 
0602/85-43-87
BAGAŻNIK DACHOWY stelaż do Toyoty Corolli, z lat 93/00, 
oryginalny Tjiuie, zamykany na kluczyk, nowy, - 300 zl. Wro
cław, tel. 353-52-36, ̂ 604/29-14-41 
BAGAŻNIK DACHOWY do Audi 100 CC .cygaro*, dwie belki - 
70 zl. Złotoryja, tel. 076/878-37-54. 0607/43-12-55 
BAZA BAGAŻNIKA do Opla Vectry - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/341-28-92
BLOKADA MUL-T-LOCK 11 kompletów - po 150 żł. Krotoszyn, 
tel. 0602/58-72-63
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna • 150 
zl. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard” - 

75 zł, „Patrio t" -1 2 5  zł, „Legendford” - 160 zł, 
„Scorp ion” • 168 zł oraz czujniki, syreny, immo- 
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary - ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi
sy instalacji. NEG OCJACJA  CEN. ZAWSZE NAJ- 

. T A N IE J!, W ro cław  (e -m a il: im r@ go2 .p i), te i. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 02017941

CENTRALNY ZAMEK do każdego samochodu 4-drzwiowego - 
150 zl/kpl., pilot -150 zl (zmienny kod). Opole, tel. 0604/35-01-80 
wieczorem
FELGA 15* z oponą błotno-śniegową, 185B/15*, komplet, • 150 

Jjg Świdnica, tel. 074/853-35-21 
FELGI z oponami bezdętkowymi, 11R 22.5, 2 szt. i 10R 22.5, • 
850 zł. Bolesławiec, teł. 0601/99,38-02 
FELGI do VW, na 4 śruby, z kołpakami i oponami 185/65 R14, - 
240 zl. Lubin, tel. 0503/90-3.0-60
FELGI 4-olworowe, 5.5Jx15 H2, z oponami Pirelli, do VW oraz
4- i 5-otworowe do Toyoty oraz 4-otworowe 6Jx15 H2 • 400 zl/kpl.,
5-otworowe, 6Jx 15 H2. wraz z oponami 195/65 R15 do Forda 
oraz 165/70 SR10 do Austina Minimorisa - 800 zł/kpi. Oleśnica, 
tel. 071/398-53-10
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15', do VW, Opla, Seata. Skody, nowe, 
nie używane, atrakcyjny wzór • 1.400 zł. Wrocław, teł. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE, 1992 r. 7 J x 15 H2, do renowacji. 4 szt,
- 650 zl. Wrocław, tel: 0603/60-46-84
FELGI ALUMINIOWE 16" oraz opony 205/55/16, do Audi A6,
A4, • 1.500 z ł . ., tel. 0601/91-36-60
FELGI ALUMINIOWE 15r. z oponami, stan dobry, do Forda
Mondeo, - 500 zl. Bogatynia, teł. 075/773-95-11
FELGI ALUMINIOWE 15*, .gwiazdy*, do VW, Renault, Audi, na
5 śrub, nowe, fabrycznie pakowane • 1.500 zł. Boguszów-Gorce,
tel. 074/844-12-20
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-ótworowe, z oponśmi, do VW, - 
650 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-32-23 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 6Jx14 H2 ET 45, tylne, 2 szt, - 
150 zł. Bolesławiec, tel. 0604/66-15-76 
FELGI ALUMINIOWE 15* 3 opony, odl. między otworami 4x100 
mm, pasują do VW Golfa l-lłl, Opla, BMW, wzór .czarna szpry
cha’ , szeroki srebrny rant, stan b. dobry, - 550 zł. Bolesławiec, 
tel. 0604/88-32-89. 090/65-73-41 
FELGI ALUMINIOWE 15*, oryginalni, do Audi, rozstaw 108, 5 
szt, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
FELGI ALUMINIOWE 14*. do Forda, - 290 zł. Chojnów, tel. 
0609/35-40-98
FELGI ALUMINIOWE BORBET17*, 5 x 108, z rantem, stan ide
alny. 15*. 7-ramienne gwiazdy, z oponami, 4 x 108, stan b. do
bry, 14*, 5-ramienne gwiazdy, 4 x 108, stan idealny, 14*. orygi
nalne do VW, stan b. dobry - od 400 zł. Chojnów, tel. 
076/877-36-55
FELGI ALUMINIOWE 7 J/15H, rozstaw 100 mm, 4-otworowe, 
szeroki rant, 12-szprychowe, opony DUNLOP 195/45 R15, 
205/50R15 po 2 szt. • 750 zł lub zamienię na felgi aluminiowe 
węższe, chętnie oryginalne do Punto. Głogów, tel. 0608/24-41-86 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 16*. do Opla Omegi B, śru
by, do BMW 15*. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE 15*. z oponami, do Mercedesa. • 1.100 
zł. Janików, tel. 071/313-03-90
FELGI ALUMINIOWE 15* gwiazdy, nowy model, cena 900 zl/kpl. 
Jelenia Góra, tel. 0601/47-01-43 
FELGI ALUMINIOWE VOTEX gwiazda. 5 ramion. KBA 42485 
FJ/15/H2, z oponami 205/50/R15, bieżnik 8 mm, rozstaw 100

Wrocław, ul. Alei Pracy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 

^ te l/fa x  071/339 OO 23, 0-601 786 288J

mm, stan b. dobry • do VW, Opla, Seata, - 1.400 zł. Kamienna 
Góra, tel. 0604/26-12-31
FELGI ALUMINIOWE z oponami 185/70 R14, 5 sztuk! do sa
mochodu Opel i VW - 600 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195 x 60 x 15, do Forda, kom
plet śrub - 650 zl. Kłodzko, tel. 0605/72-31-09 
FELGI ALUMINIOWE 15*, do Opla. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, atrakcyjne 

wzory i ceny; opony nowe i używane, sprzedaż, 
montaż; felgi stalowe. Kotowice 58 k. Obornik ś lą 
skich, tel. 071/310-75-60 01023411

FELGI ALUMINIOWE 14* i 15*, atrakcyjna cena, do różnych 
samochodów, nowe i używane. Kotowice, gm. Oborniki Śl., tel. 
071/310-75-60
FELGI ALUMINIOWE 195 x 50 x 15", z oponami, model 2000, 
stan idealny, do samochodu Fiat, Lancia, Alfa Romeo, - 1.270 
zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/865-56-20, 0603/79-81-21 
FELGI ALUMINIOWE 13*, oryginalne do Forda Escorta, - 400 
zł. Legnica, tel. 0606/47-13-41
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, 14*. odl. między otworami 

- 114.3 mm, 6-ramienne, opony letnie, - 990 zl. Legnica, tel. 
076/854-19-89, 0604/33-86-24
FELGI ALUMINIOWE z oponami, rozm. 15* do VW, na 4 śruby, 
• 600 zł. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
FELGI ALUMINIOWE 6J x 14 4CH 36, 5-ramienne, 3 szt. - 70 
zł/szt. Legnica, tel. 076/722-74-32 
FELGI ALUMINIOWE TECNOCAST15 x 7*. 4 szt., stan b. do
bry, • 550 zł. Legnica, tel. 076/856-05-46 
FELGI ALUMINIOWE z oponami do Mercedesa Brabus, 255/40 
ZR 19x9,5*, 4 szt, - 4.500 zł. Lubin; teł. 0606/27-78-12 
FELGI ALUMINIOWE 14*, 3-ramienne gwiazdy, z oponami, odl. 
między otworami 100 mm, do Opla, • 600 zł. Lubin, tel. 
076/841-88-42 po godz, 19, 0604/94-04-21 
FELGI ALUMINIOWE do VW Sharana lub T2,5-ramienne gwiaz-. 
dy. oryginalne 7 x 16, - 1.500 zł. Lubin, tel. 0605/23-08-82 
FELGI ALUMINIOWE 14*. odl. między otworami 108 mm, z 
oponami, do Audi, - 500 zl lub zamienię na felgi aluminiowe 
15*. Miłkowice, teł. 076/887-15-96 
FELGI ALUMINIOWE 4 x 13*. - 200 zł. Nowogrodziec, tel. 
0602/87-95-17
FELGI ALUMINIOWE AMG 17 cali, na 5 śrub, gwiazda bez ran- 
ta, do Mercedesa, • 1.200 zl. Nysa, tel. 0602/62-76-19

FELGI ALUMINIOWE z oponami Pirelli P 6000 195/50, do Peu
geota, 15*, stan idealny, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 0606/62-03-46 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15H2, z oponami 225x60 R15, do 
BMW Ę-20, - .800 zł. Wrocław, tel. 357-14-71 
FELGI ALUMINIOWE 15*, do VW, Opla, kpi. z oponami 
195/60/15 i 185/55/15, opony w stanie b. dobrym, wyważone, 
gotowe dojazdy, - 750 zl. Wrocław, tel. 071/363-15-66 wieczo
rem, 071/345-38-86 w godz.9-19 
FELGI ALUMINIOWE gwiazda 6-ramienna, 7J15H2, ET 35, 
5/114, stan idealny, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-43-01 
FELGI ALUMINIOWE 8.5 x 17, szeroki rant, 5-ramienne gwiaz
dy, skórzana, 3-ramienna kierownica. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
FELGI ALUMINIOWE 7 x 16 J ET-20.5-ramienne gwiazdy, stan 
b. dobry, do BMW 5. 7, • 1300 zl. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
FELGI ALUMINIOWE do Opla Vectry, Calibry, 4-otworowe, odl. 
między otworami 100 mm, 15*, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0607/54-48-55
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,* do Forda, Peugeota, stan ide
alny, nowy wzór - 1.200 zł. Wrocław, teł. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 15*. do Forda Scorpio, 4 szt, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14

WULKANIZACJA
KOMPUTEROWE WYWAŻANIE KÓŁ 

MONTAŻ - SERWIS 
niskie ceny nowych opon 

zamiana czterech opon zimowych na letnie - tylko 40 zł 
ul. Jagiellończyka 36 (boczna ul. Trzebnickiej) ^

czynne od 8.00 do 18.00 g 
tel. 321-69-61 5

O P O N Y  - NOW E. UŻYW ANE i BIEŻNIKOW ANE - duż
'W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '

FELGI ALUMINIOWE BBS 15*; na 4 śruby, rozstaw 100 mm.
6-ramienne gwiazdy, nowy model, mało używane, z oponami 
195 x 50, - 1.200 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
FELGI ALUMINIOWE BBS 15*, 6-ramienne gwiazdy, 4-otworo- 
we, rozstaw 100 mm, z oponami 195/50/15*, do Opla, VW, Re
naulta, • 1.200 zl. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
FELGI ALUMINIOWE 14*. z oponami 195/65 R14, do BMW 3, 
pasują również do Poloneza, • 350' zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-26-88, 0607/65-47-30
FELGI ALUMINIOWE 15*. na 5 śrub, oryginalne do Forda Gra
nady, Scorpion i Mondeo, nowe • 750 zl ♦ opony 225x60 gratis. 
Opole, tel. 0600/43-33-94, 077/465-32-40 
FELGI ALUMINIOWE do Forda Fiesty, 14*, kompl. - 490 zl. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
FELGI ALUMINIOWE 14*x6*, 2 szt., szprycha, do Peugeota 206, 
- 220 zł. Ozimek, tel. 077/465-35-49 
FELGI ALUMINIOWE 6 x 14*. 5-ramienne gwiazdy, odl. między 
otworami 4 x 114.3 mm, nowy model - 700 zł, 6 J x 14*, orygi
nalne, do VW - 500 zł. Przemków, woj. legnickie, tel. 
0608/09-42-98
FELGI ALUMINIOWE BORBET A 9x16,5x100, z oponami, stan 
idealny, - 1.800 zl. Strzelin, tel. 071/392-10-^1 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub. 6 Jx iłx+ 7 .5 , - 250 
zl. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE GOTTI z oponami 235 45Z R17, pięcio
ramienna gwiazda, 5 otworów do Hondy Pjelude, do piaskowa
nia. cena 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50,0607/57-40-06

BAGAŻNIKI 
BOKSY

DO AUT OSOBOWYCH i DOSTAWCZYCH
OPOH554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

najniższe ceny * raty 
tel. 321-30-06, 372-28-17

O FELGI ALUMINIOWE 13-17", do wszystkich typów 
samochodów, atrakcyjne wzory i ceny - od 900 
do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym od
nowieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawa
nie, wypełnianie ubytków, odnowienia fabryczne. 
Wrocław, tel. 0603/16-31-07 81008951

FELGI ALUMINIOWE 15*, 4-otworowe, rant, gruba szprycha, 
100 mm, używane ♦ opony Michelin 185/55 R15, do Hondy, 
VW, Mazdy, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-97-35 po godz. 20 
FELGI ALUMINIOWE 15*. do VW Golfa. Wrocław, tel. 
071/368-19-33, 0602/74-84-24- 
FELGI ALUMINIOWE 14*. z oponami, do Opla, Tóyoty, rozstaw 
4 x 100, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 6x13, do Forda, 4-ramienne, 4-otworo
we, rozstaw śrub 108 mm, 4 szt, • 370 zł. Wrocław, tel. 
0602/18-41-14
FELGI ALUMINIOWE 14 cali, z oponami, do samochodu Opel, 
Toyota, stan b. dobry • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 4 otwory, rant, gruba szprycha, 100 
mm, używane oraz opony Michelin 185 x 55 x R15, sztuk 4. • 
600 zł. Wrocław, tel. 071/357-97-35

fi 57 ET35,7.5J x 16, do Audi, Seata, Skody i VW -1600 zł/kpk, 
do Renault 5 x 108, 7J x 15H2, szprychowe, z ćwiekami i ran
tem - 450 zl/kpl. Złotoryja, tel. 076/878-47-57 
FELGI ALUMINIOWE Rial 15*, z  oponami 195/50, szeroki rant,' 
pasują do VW, Opla - 500 zł lub zamienię na 14*. Chojnów, tel. 
0606/87-78-48
O FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, rozmiar 16, 

A4, A6 (112) • 2.300 zł, felgi aluminiowe do Audi, 
rozmiar 17,16,15, rozstaw 112 • 1.400 zł, felgi alu
miniowe do Opla, rozstaw 100, 14 • 300 zł, felgi 
aluminiowe do VW Passata, 112, rozmiar 16 • 1.400 
zł. Lubin, tel. 076/844-87-20 84013651

FELGI ALUMINIOWE AMG 9j 16*. do Mercedesa 126, - 2.000 
zl. Lubin, tel. 0604/55-07-02
FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa, 2 szt, -100 zl. Wrocław, tel. 
0606/12-12-56
FELGI ALUMINIOWE BBS skręcane RX-2,16*. z oponami 205 
x 55 x 16, stan b. dobry, rozstaw 5 x 100, • 2.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/96-7-1 tOI
FELGI ALUMINIOWE BMW 320, model E-30,7J x 15 H2, szpry
chowe, opony Toyo 205 x 55 x R15. 87V - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/302^16-15' 0601/70-22-65
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5. 7. 5-ramienne, z oponami, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., 5.5x14*, rozstaw śrub 4x98 mm, z 
oponami 185/60 R14 Michelin, pasują do Rata, - 500 zł. Wscho
wa. tel. 0606/38-04-84
FELGI ALUMINIOWE 15*. 2000 r. 4 szt., 5-ramienne, ramiona 
podwójne, 6.5J x 15, nowy model, stan idealny, oryginalne, do 
BMW M-3, M-5, 5-otworowe, opony Michelin 195/65 R15. 91H. 
Lubań. tel. 075/722-51-18, 0603/64-04-13 
FELGI ALUMINIOWE, STALOWE do VW, Forda. Audi, Merce
desa, Opla. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
O FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na koła, 

skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,16 i 
17", do różnych modeli aut osobowych (Audi, 
BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mitsu
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW i inne). Realizujemy zamówie
nia. indywidualne, Wrocław, tel. 071/349-40-62, 
071/349-47-55 (fax), 0502/37-81-98 0601/77-68-33 
81008661

O FELGI STALOWE do różnych modeli aut, 13" - 20 
zł, 14" i 15" • 30 zł, hurt, detai, montaż • giełda 
samochodowa we Wrocławiu (niedziela) oraz. 
Dzierżoniów, tel. 0602/59-89-52, 0608/45-17-04 
81009191

FELGI STALOWE do BMW, 15*, 5-ótworowe, stan b. dobry, 4 
szt, -100 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
FELGI STALOWE Opel, Ford, 14”, 5-otworowe, stan b. dobry, 4 
szt, -100 zl. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14*. stan b. dobry, orygi
nalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 123 itp., 
cena • 45 zl/szt. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-51-85 
FELGI STALOWE do VW, 4 sztuki, z kołpakami i oponami 185/65 
R14, standardowe, na 4 śruby, - 240 zl. Lubin, tel. 0503/90-30-60 
FELGI STALOWE do Golfa II, 2 szt. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
FELGI STALOWE 14*x5,5*, 2 szt., do Peugeota 206, - 120 zl. 
Ozimek, tel. 077/465-35-49
FELGI STALOWE do Audi, VW, Opla itp.. również pojedyncze. 
Przemków, woj. legnickie, tel. 0608/09-42-98

FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, ory
ginalne, - 650 zl. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE do VW Corrado, komplet, śruby, rozstaw 
100 mm, z oponami, rozm. 195/65/15, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd,.- 490 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
FELGI ALUMINIOWE 5Jx13, rozstaw 4x98 mm, 5-ramfenne, 
nowy wzór, do Fiata Uno, Punto, Tipo, Cinquecento, Seicento, 
Poloneza, Fiata 126p, nowe • 200 zl/szt. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FELGI ALUMINIOWE fabrycznie nowe, do różnych modeli aut 
- 1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 0601/91-87-56 
FELGI ALUMINIOWE 5.5 J x 13 x 28.5, odl. między otworami 
108 mm, oryginalne, do Forda ♦ kpi. nakrętek, - 400 zł lub za
mienię na felgi aluminiowe 13* lub 14*, do Forda. Zgorzelec, 
tel. 0503/02-33-79
FELGI ALUMINIOWE nowe, chromowane, 7-ramienne, 5 x 100,

STO M IL -K LEB ER -D ĘB IC A  
fmontaż zakupionych opon gratis!

(OPONY UZYWANf
duży wybór auta osobowe i busy

P̂ROSTOWANIE FELG;
alu. i stalowych

^Usługi wykonujemy w ciągu jednego dniaW\J

^ V -w , T ę c z o w a  S T j 
Je l. 341-16-74-

FELGI STALOWE 13* do Forda Sierry, Escorta - 70 zł/kpi. Trze
bień k. Bolesławca, tel. 075/736-55-69, 0604/85-62-19 
FELGI STALOWE 4,5 J x 15, na 5 śrub, odległość śrub 62 mm, 
2 szt. - 20 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/843-48-12,0602/10-32-36 
FELGI STALOWE 14* VW Passat, Golf, Vento, Seat, 4 szt., stan 
b. dobry oraz do Opla Vectry, Astry, Kadetta, 4 szt., stan b. do
bry. Wrocław; tel. 0606/39-06-57 
FELGI STALOWE z oponami do VW T4, - 390 zł. Wrocław, tel. 
071/387-13-75, 0606/77-92-47
FELGI STALOWE 15*, do BMW 5,5 śrub - 50 zł/szt. Złotoryja,
tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57
FELGI STALOWE do BMW, na 5 śrub, stan b. dobry, 6.5J R15,
komplet. -100 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
FELGI STALOWE do Opla, Forda, na 5 śrub, 14*. stan b. dobry,
4 szt. -100 zł. Jawor,, tel. 0602/30-44-26
FELGI STALOWE 13*, rozstaw śrub 4 x 100 mm, 2 szt., opony
Pire lli P 200, 155/65/13, kierunkowe. Wrocław, tel.
071/351-81-73

RESOR SERYICE
resory, sprężyny, amortyzatory 

50-304 Wrocław, ul. Rychtalska 6a 
d godz. 8.00 do 16.00, sob. 8.00-14.00 1

frm fcg icg .i.
FELGI STALOWE Audi 80 B4. 6J x 15 H2, opony Ounlop 195 X 
65 x R15, stan b. dobry - 420 zl. Wrocław, teł. 071/362-16-15, 
0601/70-22-65
FELGI STALOWE do VW Transportera T4, 5 szt., z oponami -
800 zł. Wrocław, teł. 0600/16-89-64
FOTEL KUBEŁKOWY RECARO czarny, -100 zł. Wrocław, tel.
071/322-15-69
FOTEL KUBEŁKOWY czerwony. Bi-Marco, do Fiata 126p, stan 
dobry. Wrocław, tel. 0501/57-54-24 
FOTELE DO BUSA 3-osobowet z pasami biodrowymi, niebie
ski skay, - 300 zl. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
FOTELE SAMOCHODOWE BIMARCO 2 szt.. czarne, nowa 
tapicerka, 3 przeloty na pasy, przystosowane do Fiata 126p, -✓ 
650 zl. Kluczbork, tel. 0604/37-16-70 
FOTELI SAMOCHODOWY Maxi Cosi, różowy, ż  rączką, do 9 
kg, mało używany, - 100 zł. Wrocław, teł, .0602/17-63-66,. 
368-72-17, wieczorem
FOTELIK SAMOCHODOWY 0-10 kg, - 100 zl. Siechnice, tel. 
071/789-19-78
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO nosidełko, 2 szt,, 0-13 
kg, stan idealny, najnowsze modele, montowane tyłem do kie
runku jazdy, wkładka na noworodka, przykrywka na nóżki, funk
cja bujnia. dodatkowo pojemnik z tyłu, obrotowa rączka, atesto
wane, - 250 zl. Wrocław, tel. 325-18-86. 0602/50-32-27

Haki holownicze
europejski standard - wszystkie modele aut 

AUTOCENTRUM . opom9S 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241 866

FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX do 18 kg, prod. zachód- 
niej, zalówek, własne pasy, atest, regulacja położenia, stan b. 
dobry, • 110 zł oraz drugi, do 10 kg, prod. zachodniej, własne 
pasy, atest, sztywna rączka do noszenia, wkładka, funkcja bu- 

• jaczka. -110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82, 0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSł, dla dziecka do 10 kg. 
z  budką, wkładka dla noworodka, uchwyt do noszenia, pojem
nik na pieluszki -140 zl, Romer King dla dziecka 1 - 6 lat, 5-punk- 
towe pasy, regulacja oparcia -110 zl, fotelik Chicco dla dziecka 
do 10 kg, uchwyt do noszenia bujaczek - 140 zł. Wrocław, tel. 
341-20-22. 0603/55-59-58 .
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING dziecięcy. 5-punk- 
towe pasy, rozkładany, z atestem, stan b. dobry, • 120 zł. Wro
cław, tel. 071/352-40-48, 0601/322-41-57, 0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER 9-36 kg, 2-częściowy, z 
zagłówkiem, atest oraz fotelik Renolux 0-18 kg, rozkładany do 
leżenia, atest, pasy - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dziecięcy, od 4 mies. do 
6 lat, własne pasy 5-punktowe, reguł, oparcia, atest, stan b. 
dobry, • 110 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY BEBE CONFORT reguł, szer opar
cia, od 0 do 18 kg, oraz Maxi Cosi, od 0 do 10 kg - od 40 do 150 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56
FOTELIK SAMOCHODOWY dodatkowe pasy, reguł, zagłówek, 
sterowanie za pomocą pilota, prod. francuskiej, b. ładny. • 250 
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-49-99 
FOTEUK SAMOCHODOWY CHICCO b. ładny, z rączką, stan 
idealny, do 10 kg, gąbka, • 100 zł. Wrocław, tel. 346-41-15. 
0603/52-14-06
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI od 0 do 10 kg. z rącz
ką. własne pasy, może służyć jako stojaczek, .bujaczek’  lub 
pojemnik na pieluchy, • 90 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-89,
784-65-62, 0600/55-91-57
GAŁKA BIEGÓW, skórzana, do samochodu Skoda Octavia, •
50 zł. Świdnica, tel. 074/853-01-64 -
HAK HOLOWNICZY do samochodu Renault 21 Nevada z 1991
roku, -150 zł. Krotoszyn, tel. 0602/55-70-34
HAK HOLOWNICZY do Renault, automatyczny, stan idealny, •
300 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y
B a g a żn ik i T H U LE  

Wszystkie modele aut • montaż gratis 
do każdego bagażnika wczasy dla dwóch osób

w Polsce. Czechach, słowacli lub Austrii 
aratisl 

AUTO CENTRUM op o h m o  
W-w, ul Ritowł 16. M, 071/325-31-30,0502 568 265,0607 241168

O P O N Y  N O W E I  U Ż Y W A N E
Sprzedaż, montaż, wulkanizacja. Duży wybór - niskie ceny.
Wrocław, ul. Miechowity 2 - boczna pl. Kromera, tel. 0-503 8313 90, w godz. S00- ^ 00

LETNIE
G R U PA  MICHELIN

O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  
■ C I Ę Ż A R O W E .  CEN Y (BRUTTO) OD:
- 1 5 5  z ł  

7 0 ,0 8  z ł  
126,30 z ł

-  1 2 4  z ł

K O R M O R A N  
K L E B E R  
B F  G O O D R I C H  
GRUPA FIRESTONE -158,81 zł 
E U R O P A  II - 8 4 , 5 5  z ł 
B R I D G E S T O N E  - 156,60 zł

GRU PA  G O O D YEAR  - 1 4 9  z ł  
D Ę B I C A  - 6 6 ,3 7  z ł
S A V O  - 7 7 , 1 0  z ł
D U N L O P  - 148 ,50  z ł
GRUPA CONTINENTAL - 1 4 7  z ł  
G R U P A  P I R E L L I  - 134,70 z ł 
C O U R I E R  - 9 9  z ł

M o n ta ż  -  4 ,5 0  z ł ,  w y w a ż a n ie  o p o n  -  4 ,5 0  z ł  opone29 
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
S E R W I S :  M u c h  o b o r s k a  4  c z y n n e :  ^  ^  _
( p r z y  s k r z y ż o w a n iu  S t r z e g o m s k a - K le c ih s k a )  .
tel. 071/373-72-15. fax 373 -72-f8  pn-pt O "  I  5 7 , so O -  I  * 9
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I CAŁODOBOWY
SERWIS OPON “M ARKO” 

p ro sto w a n ie  fe lg  a lu m in io w y c h .s p rz e d a ż  o p o n

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki , e
znakowanie pojazdów |
głośniki samochodowe °

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z  montażem:
autoalarmy z  atestem, od 290 z ł .........rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z ł ........rata ok. 25 zł
blokada Tytan-Dipol, od 340 z ł ........... rata ok. 33 zł
centralny zamek, 2 drzwi -180 z ł ....... rata ok. 18 zł
centralny zamek, 4 drzwi - 230 zł....... rata ok. 24 zł
blokady elektroniczne od 50 zł 
zestaw głośników’ 100 W .(4 szt.).
np. VW Golf IV - 350 z ł ...................... rata ok.34 zł
dodatkowe czujniki od 30 zł

Legnica, al. Rzeczpospolitej 6 (lotnisko) 
naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,

0-606 966-264.

HAK HOLOWNICZY do Citroena BX, • 140 zl. Wrocław, tel. 
0501/28-64-95
HAKI HOLOWNICZE do busów, Fiat, Peugeot, Citroen (92 r.), 
Mercedes 124, Opel Vectra. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR. - 60 zl. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA STAKO, 1996 r. butla poj. 90 I, z ho
mologacją. Wrocław, tel. 0501/41-87-89 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją, gażnikowa. Trzebni
ca, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA BRC reduktor 100 kW, mieszacz, • 200 
zl. Wrocław, tel. 071/354-37-74 po godz. 19 
INSTALACJA GAZOWA zbiornik poj. 110 I. - 300 zł: Wrocław, 
tel. 361-85-24 do godz. 15, 359-05-25.po godz. 18 
INSTALACJA GAZOWA. • 600 zl. Wrocław, tel. 0603/91-44-33 
O  INSTALACJA GAZOWA - montaż, serw is, skup in

stalacji. Janików, tel. 071/303-08-93 01023911
INSTALACJE GAZOWE do silników gaźnikąwych. Wałbrzych, 
tel. 0605/64-17-87
KANISTRY NA PAMWO nowe, • 50 żł. Wrocław, tel. 344-8.1-.35 
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO NABA, do VW. - 120 zl. 
Wrocław, tel. 0600/35-98-41
KIEROWNICA SPORTOWA D&W czerwona * gałka dźwigni 
zmiany biegów, - 200 zł. Wrocław, tel. 0602/85-43-87 
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO do Opla. Wrocław, tel. 
0601/31-33-39
KOŁA 900 x 20*, radialne, 4 szt., do samochodu Star 200,825 
x 20*, do przyczepy D-47, stan b. dobry - 200 zl/szt. Grabów n. 
Prosną, gm. Sieroszewice, tel. 0603/64-70-83 po godz. 20 
KOŁA z oponami, 2 komplety, do motocykla, cena - 40 zl/szt. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-53-60 __
KOŁA 275/70/225, opony Pirelli, 90% bieżnika. Kłodzko, tel. 
074/867-78-68, 0602/19-02-59 
KOŁA 13. 14.15 cali -16 zł/szt. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
KOŁA z oponami 145 R 13* MS, do Opla Corśy, - 250 zł. Prze
mków, woj. legnickie, tel. 0608/09-42-98 
KOŁA 15* z oponami zimowymi Pirelli, do Peugeota 605, Citro
ena XM, 5 śrub • 300 zł. Trzebień k. Bolesławca, tel. 
075/736-55-69, 0604/85-62-19
KOŁA 4 szt., 15*, opony letnie, do Peugeota 106. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
KOŁA BORBET komplet, 8 1/2 x 17J x H2,2 sztuki, 10 x 17J x 
H2, 2 sztuki, z nowymi oponami 235 x 40, 255 x 40, - 3.100 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-05-22
KOŁO z nową oponą radialną 900x20, kompletne, + dętka i far
tuch, do Stara lub przyczepy o lad. 6 1, - 450 zł. Roztoka 36. gm. 
Dobromierz, tel. 074/858-91-12 
KOŁPAKI do VW Passata Bora Golfa, na kola 15*. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16
KOŁPAK114*, do VW. Nysa, tel. 077/433-20-46,0604/12-91-72 
KOŁPAK115*. oryginalne, stan idealny, do samochodu osobo
wego VW -150 zł/kpi. Praszka, tel. 034/359-08-33 
KOŁPAKI do Peugeota 406,14*. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
KOŁPAKI do Audi A4 ,15", oryginalne. 4 szt, - 220 zł. Wrocław, 
teł. 0604/94-65-21
KOŁPAKI do BMW, 1.5", 4 szt, • 60 zl- Jawor, tel. 0602/30-44-26 
KOŁPAKI komplet, 15", oryginalne, do Mercedesa 124 * lewa
rek,.- 290 zl. Kostomjoty, tel. 071/317-02-49 po godz. 20 
KOŁPAKI do BMW, 15". 4 szt., oryginalne, - 230 zł. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
KOŁPAK115" do Mercedesa 124. stan b. dobry, oryginalne, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
KONTENER ALUMINIOWY z windą, wym. 230 x 470 cm, • 1.800 
zł lub zamienię na skrzynię ładunkową, oplandekowaną, dl. 6 
m Legnica, tel. 076/722-46-33, 0603/63-03-07 
KSIĄŻKA NAPRAW, eksploatacji, budowy FSO 125p, 277 str.. 
format A4 - 13 zl, możliwość wysyłki za zaliczeniem (+ 8 zl). 
Świdnica, tel. 074/850-97-04. 0601/58-23-36 
KSIĄŻKA OBSŁUGI POLONEZA, FIATA 126p zamienię na 
części do Opla Ascony i książkę obsługi. Wałbrzych, tel. 
0503/97-08-45. 074/843-98-06
KSIĄŻKA OBSŁUGI SKODY 105, 120, 130 budowa, eksplo
atacja. naprawa, • 30 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-48-12, 
0602/10-32-36
KSIĄŻKA OBSŁUGI WARSZAWY 223, 224 wydanie 1972 r., 
stan idealny, • 120 zl. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
KUPIĘ OPONY 385 x 225, naczepy 350 zl. 295 x 225 - 350 zl, 
275 x 225 - 150 zl, 275 x 20 • 150 zl. Wrocław, tel. 346-23-55, 
0607/50-54-33
KUPIĘ AKUMULATORY do samochodów dostawczych, 12V, 165 
Ah. 540 A, 10 szt., białe, do dwóch lal. Mieroszów, tel. 
074/845-63-75
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ RH 7.5J X 16 HZ, AD 7564 ET 50 
4 x 100 mm, 2 felgi aluminiowe Azev Aluminium 8J x 17 HZ ET 
30 C801 730 98L4, 4 x 100 mm, tapicerkę skórzaną do VW 
Golfa III, wersja 3-drzwiowa. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po 
godz. 16, 0604/63-73-60
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 1 szt. do Fiata Cinquecento Spor
ting, 4,5 x 13. Kluczbork, tel. 0604/37-16-70 _
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35.1989 r„ 
prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 6j 16 4ch50, do Renault Safrane 
1995 r. Leszno, tel. 0602/15-66-30

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE  ̂
FELGI STALOWE I ALU § 
- MONTAŻ I SERWIS - £

Wrocław, ul. Buraczana 10 ° 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

Autoryzowany Przedstawiciel “Sachs”
S przedaż I w ym iana  

a m o rtyz a to ró w  I  s p rz ę g ie ł 
ko m p u te ro w e  te s ty  a m o rty za to ró w  

na p raw a  zaw iesze ń  o
n a p ra w y  g łó w n e  s iln ik ó w  S 

I  s k rz y n i b ie g ó w  8!

m m m m m i f i l
P rzy  zakup ie  ł  w ym lai 

wyw ażanie 1 test kom put  
am ortyzatorów  gratis

ile
9 row y  

1

W rocław , ul Terenow a 62 
(bo czn a  Bu fo row ej) 

tel. 071/373 08 90, 0602 715 347

KUPIĘ FELGI 51/2 J14, do Renaulta 19 (proszę o kontakt pana 
z Bogatyni). Kamienna Góra, tel. 075/744-53-60 .
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE mogą być z oponami, do Daewoo 

. Espero. Ostrzeszów, tel. 062/730-28-00 po godz. 21 .
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami lub bez, do Fiata Se
icento. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III. 15" z opo
nami. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE ATS 108 mm, 13" x 1\ jedną lub 
więcej sztuk, do renowacji. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
KUPIĘ FELGI, ALUMINIOWE 13-14* do Forda. Kłodzko, tel. 
0608/49-53-01
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 4 szt., na 5 śrub, r16 lub r17 z 
oponami lub bez, do BMW 316, • 1.000 zł. Legnica, tel. 
0608/47-20-50
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Forda Mondeo, 15*, 4x108 mm. 
gwiazdy 5-ramlenne lub podobne. Opole, tel. 077/458-04-59, 
0502/89-40-35
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika 2.000 ccm, wtrysk. 
Gryfów Śląski, tel. 062/781-44-74 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ. Trzebnica, tel. 071/312-33-54 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI AUDI 80 B3 do roku 1991. Wro
cław. tel. 316-96-58, 0609/16-25-87 
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 275/60/15. 
Wrocław, tęl. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONĘ CONTINENTAL Winter 205/60M5 91 h m+s

- ts770. Legnica, tel. 0608/47-20-50
KUPIĘ OPONY do trucka, 750 x 14C, prod. zachodniej, używa
ne, stan dobry. Mieroszów, tel. 074/845-63-75 
KUPIĘ OPONY wym. 315/70 x 22.5, mogą być używane, stan 
dobry. Mieroszów, teł. 074/845-63-75 
KUPIĘ OPONY 195/40/R16, 195/45/R16 lub 205-215/40/R16. 
4 szt. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY 4 szt., letnie 205/r15 50, w bardzo dobrym sta
nie (Michelin, Uniroyal)' Legnica, tel. 0608/47-20-50 
LAKIER RENOWACYJNY czerwony i czerwień meksykańska • 
15 zł/l oraz lakier akrylowy ♦ utwardzacz, biały i czerwony - 20 
zł/l. Wrocław, tel. 071/343-16-93 
MAGNETYZER DO PALIWA MAKSOR sport, ecorio, nowy, na 
gwarancji, wszystkie typy silników, - 150 zł. Wrocław, tel. 
.0501/40-69-00
NAJAZDY na samochód, wys. 25 cm, 2 sztuki, • 150 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-93-77
OPONA 240-406/9,.00-16, prod. rosyjskiej, - 300 zl. Bartoszó- 
wek, gm. Strzegom, tel. 074/855-36-91 
OPONA 10 x R 20, 50% zużycia, z dętką i fartuchem, -100 zl. 
Wrocław, tel. 071/324-24-33, 0603/91-49-63 
OPONA HANKOOK OPTISUPER185/65 R14, do Daewoo Espe
ro. -100 zł. Wrocław, tel. 071/373-13-89 
OPONY używane, 825 x 20, radialne, 4 szt., 825 x 20, 2 szt., 
900 x 20, 2 szt., 900 x 20, radialne. 3 szt., 110 x 20, 3 szt. •
70-250 zł/szt. Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
OPONY 13*, 14*. 15* - 40 ri/szt. Gajnik, gm. Międzylesie, tel. 
074/813-69-43, 0601/91-16-77
OPONY nowe, 16 x 20, cena 500 zl/szt. Glinka, tel. 
065/611-21-39
OPONY 12-15*, 70 szt. - 20-35 zł/szt. Gostyń, tel. 0602/85-03-52 
O OPONY używane, importowane, 12"-16", około 

1600 sztuk, sprzedam hurtem natychmiast, bar
dzo tanio! Wystawię fakturę VAT. Gryfów Śl.,. tei. 
075/781-11-10,075/781-45-92 01022501

OPONY nowe 8.5 R 17.5 przednie, 2 szt., bieżnikowane 8.5 R
17.5 tylne 4 szt. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
OPONY R14165/70 - od 30 do 50 zł/szt., R13155/70 - 60 zl/szt. 
Legnica, tel. 076/856-05-46
OPONY stan b. dobry, 1200 x 18, 8 szt. -150 zł/szt. Lubin, tel. 

’ 076/749-74-77
OPONY wym. 1.200 x 20*, .jodełka’ , terenowe, tanio. Lubsza, 
tel. 077/416-87-61 wieczorem. 0602/18-21-80 
OPONY używane, do motocykli, nie nacinane, możliwa wysył
ka pocztą. Milicz, tel. 071/384-24-31 
OPONY 165/65/14*, 4 szt., + felgi, - 280 zł. Oława. tel. 
071/302-72-73
OPONY 840R 15*. 825 x 20, 900 x 20 - od 100 zl do 200 zł. 
Polkowice, tel. 0606/12-36-56
OPONY 13* i 14*. używane - 40 zł/szt. Przemków, woj. legnic
kie. tel. 0608/09-42-98
OPONY używane, sprawdzane, 14*, 15*. 5 • 6 mm, pojed. 15 
zl/szt., pary 30 zł/szt., hurt. Sobótka, tel. 071/316-25-71 
OPONY letnie, 175/70/13, stan b. dobry • 100 zł/szt. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-74-01 ̂ '
OPONY używane, 185/65/R14, 165/70/R14 4 szt.. 175/65/R14 
4 szt., 235/60/R13 6 szt.. 205/50/R15 2 szt. Wrocław, tel. 
071/368-19-33, 0602/74-84-24
OPONY 185/60/R14, zimowe, nowe. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPONY 185/R14, 4 szt. - 200 zl. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
OPONY 185 x R14, 4 szt. • 200 zł, 175 x R 14, 4 szt. - 200 zł, 
stan b. dobry, inne. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 .
OPONY komplet, 175/65xR14 - 400 zł/kpi. Wrocław, tel. 
0605/10-83-42
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan b. do
bry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/351-41-87 w godz. 9-17
OPONY 20.8 x 38, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-01-73, 
0608/82-79-64
OPONY 825 x 20,12 PR Nylon D-98,2 szt. nowe, 2 szt. zużycie 
30%, 1 szt. zużycie 70% (do nacięcia). Wrocław, tel. 
0601/57-47-61
OPONY nowe, niskóprofilowe, 225/55 R16, letnie, komplet, -
800 zł. Wrocław, tel. 0601/57-54-77
OPONY używane, 385 x 22.5, 315/80/22.5 i inne. Ząbkowice
Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15
OPONY z felgami, do Opla, VW Golfa, rozstaw 100,175 x 70 x
13, stan idealny - 250 zł! Oława, tel. 071/313-97-57
OPONY. 2001 r. bezdętkowe, 215 x 17,5 - 280 zl, 295 x 22,5 •
810 zl, 315 x 22.5 • 830 zl, 385 x 22,5 - 999 zl. Gryfów Śl., tel.
075/781-41-74
O OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE produkcji rosyj

skiej, nowe, dętkowe: 650x16, 840x15, 750x20, 
825x20, 900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20,
11.2x20, 12.4x28, 15.5x38 oraz opony bezdętko
we: 215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Fak
tury VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-41-74,0603/66-16-74 01022521

OPONY CONTINENTAL letnie, 165/60 R14, stan idealny. 3 szt.
- 40 zł/szt. Legnica, tel. 076/722-74-32
OPONY CONTINENTAL rozm. 255/45/18. kompl.. 4 szt. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
OPONY CONTINENTAL rozm. 245/70/19.5,4 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13.14, 15, 16* i inne, stan

idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zl. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY DĘBICA zimowe, 155 x 13, 4 szt., stan b. dobry, -150 
zl. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 .
OPONY DĘBICA 145/70 R 13, letnie, używane, 4 szt. • 15 zł/szt., 
1 nowa - 50 zl. Wrocław, tel. 071/321-83-66 .
OPONY DĘBICA do Fiata 126p, D 178,135 R12, bezdętkowe, 
używane, 4 szt. -140 zł. Wrocław, tel. 071/354-11-93 
OPONY DUNLOP rozm. 285/40/18, *1 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY DUNLOP motocyklowe, 120 x 60 R17,180 x 55 R17 i 
inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
OPONY DUNLOP 195/70/15, 2 szt., do Mercedesa Sprintera • 
80 źł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
OPONY DUNLOP SP LT8.195/70 R15C, do VW LT lub Sprinte
ra, stan dobry • 80 zl/szt. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
OPONY DUNLOP zimowe, na nowych felgach aluminiowych 
(gwiazda), bardzo atrakcyjny wygląd, do Forda Probe, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/69-96-47
OPONY DUNLOP SP SPORT 9000 215/45/17,4 szt., jak nowe. 
5% zużycia, - 250 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
OPONY DUNLOP SPORT motocyklowe, 120/60/17,180/55/17 
oraz Bridgestońe Batlax, nowe i inne - 290 zl. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
OPONY FIRESTONE 255/70 R16, 4 szt, - 1.400 zl. Lubiń, tel. 
0606/27-78-12 .
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15,2 szt., stan b. dobry - 90 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA 225/70 R15C, 4 sztuki, do Mercedesa Sprinte
ra, - 1.00071. Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
OPONY GOODYEAR wym. 315x R 22.5. z felgami. 7 szt,, nowe, 
napędowe, prowadzące, 2 szt. - 1.600 zł/szt., możliwość wysta
wienia faktury. Wrocław, teł. 071/324-24-33, 0603/91-49-63 
OPONY GOODYEAR EAGLE N CT3195 x 60 R15,2 szt. -140 
zł. Jawor. tel. 0602/30-44-26
OPONY KLEBER wym. 185 x 65 x 14*. 2 szt.. przebieg 25.000 
km, stan idealny • 90 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
OPONY MICHELIN 235/75/17.5, 4 szt. Henryków, tel. 
074/810-51-10. 0604/44-17-69
OPONY MICHELIN do koparkoładowarki, 15.5/80/20. Henryków,
tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONY MICHELIN letnie, 175/65 R14, stan Idealny, 2 szt. -
140 zł. Legnica, tel. 076/722-74-32
OPONY MICHELIN PILOT 225/55/R16,4 szt, • 500 zl. Wrocław,
tel. 0607/54-48-55
OPONY MICHELIN b. mało używane i nowe, letnie i zimowe, 
stan idealny, od 50 zl. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena od 
40 - 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
O OPONY NOWE | UŻYWANE różne rozmiary, 12-18": 

22.5x40x17, 245x40x17, 235x40x47, 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 215x55x16, 205x55x16, 
205x50x16, 205x45x16, 215x40x16r 205x50x15, 
225x50x15, 195x50x15, 195x45x15, 185x55x15. 
Opony nowe. Aluminiowe felgi nowe od 900 zł, 
rok gwarancji. Opony rolnicze, różnego rodzaju. 
Zebrzydowa, tel. 075/732-13-97 01022531

O OPONY NOWE I UŻYWANE, zimowe i letnie: 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15,225x55x16,235x35x18,235x35x17 oraz 
inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny konkuren- 

■ cyj. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 071/391-11-64 
0101-7811

OPONY PIRELLI P7R 285x40x15, 2 sżt, -170 zł. Bolesławiec, 
tel. 0604/66-15-76

O P O N Y tanio!
N O W E  I U Ż Y W A N E
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPOH454

OPONY PIRELLI P4 175 R14,4 szt.. bieżnik 5 mm. stan b,.do- 
bry - 250 zl oraz 145 R 10, nowa • 70 zl. Wroęław, tel. 
071/316-51-67
OPONY PIRELLI P 7000 235 x 45 R17 94W, 2 szt. -160 zl oraz 
zimowe, 205 x 65 R 1 94V, 2 szt, - .100 zł. Jawor, tel. 
0602/30-44-26
OPONY SEMPERIT 305/75/19.5, 4 szt. Henryków, tel. 
074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONYSEMPERIT186/60/R14,2 sztuki, 185/55/R14,2 sztuki 
• 100 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 0605/39-33-54 
OPONY STOMIL 185 R 15“. prawie nowe, - 250 zt lub zamienię 
na opony 16", 4 szt. Wrocław, tel. 0603/60-46-84 
O OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież- 

nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20, 1000 x 20, 
1100 x 20, 295/80 R22.5,11R x 22.5, 315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu”: 1200 x 18,1200 x 20,1500 
x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tei. 074/815-40-67, 
0601/79-01-77 01022911

O OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary, 12-18", 
225x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 205x50x16, 
205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 225x50x15, 
195x50x15,195x45x15,185x55x15 i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-40-62, 071/349-47-55 (fax, w g. 9-22), 
0502/37-81-98 0601/77-68-33 81008561

O OPONY NOWE 1 UŻYWANE 12-17", różwnieżdo 
aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz 
felgi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zamiana. Czynne codziennie, w 
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław-Złotniki, ul. 
Kielecka 64, tel. 071/349-40-62,071/349-47-55 (fax), 
0502/37-81-98 0601/77-68-33 81008551

O OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do aut 
osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, Barum, 
Dunlop, Michelin i inne, różne rozmiary: 
195x50/55/60/65 R15,205x50/55/60/65 R15,215x65 
R15, 225x50/60 R15, 195x45 R16, 205x45/50/55 
R16, 215x40/55 R16, 225x50/55/60 R16, 235x60 
R16, 235x45 R17 i inne. Felgi stalowe, aluminio
we. Wymiana. Wyważanie na. miejscu, Wrocław, 
ul. Jedności Narodowej 187, tel. 071/372-16-85, 
0601/75-02-60 81008671

PASKI KLINOWE różne rozmiary • 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00 -
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE pirotechniczne napinacze pasów, 
do Fiata Punto. Wrocław, tel. 071/364-19-24

Wrocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.PomorskieJ)

tel.328-73-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwone - 
od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PLANDEKA 5,5 x 3.m, - 150 zł. Legnica, tel. 076/856-39-37 
PLANDEKA CELNA nowa, nie używana, 250 x 150 x 125 cm, - 
250 zł. Ziębice, tel. 074/819-32-88 
O PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce do przykrycia kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube - 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72-77 01024301

PROSTOWNIK do uruchamiania (rozruchu), odpala silniki die
sla. bez baterii, 12/24 V, 220/380 Wr 200/350 A, 2 szt., nowy, 
cena • 650 i 850 zl. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RELINGI DACHOWE, do Forda Mondeo kombi, oryginalne, pra
wię nowe, - 300 zl. Wrocław, tel. 0603/63-45-51 
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, relingi dachowe do aut kombi, van. 
Trzebnica, tel. 071/312-32-91
SIEDZENIA DO BUSA (do przewozu osób). Wrocław, tel. 
0603/91-44-33
SILNIKI do Fiata lveco 2500 ccm D, Citroena 1700 ccm D. Omegi 
1800 ccm B. DAF 1500 ccm TD, Volvo F 84, Fiata Uno 1100 
ccm B. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różne długości, od 80 zł do 200 
zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SKRZYNIA ŁADUNKOWA 24 m3, aluminiowe burty, plandeka, 
przednia ściana sztywna, wysokie burty, wym. 460x235x220, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0605/24-41-00 
SZYBERDACH szklany, prod. niemieckiej, • 50 zl. Wrocław, tel. 
071/321-75-79. 0608/16-76-17

OPONY UŻYWANE
WSZYSTKIE ROZMIARY HURT 

DOW Z DO KLIENTA 
tel. 068 387 8144,0-600 21 45 03
_____________________________________________ OP011901

TACHOMETR KIENZLE 1314-34 dla 1 kierowcy, z pulsatorem i 
przewodami, - 800 zl. Wrocław, tel. 0601/57-47-61 
TŁUMIK SPORTOWY nowy, - 180 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-21-29, 0502/29-72-40
USZCZELKA DO SILNIKÓW RTO -100 zl. Sobólka, woj. wro- 
cławskie, tel. 0602/38-95-76
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, - 150 
zł. Wrocław, tel. 071/341-28-92
ZAMIENIĘ OPONY PIRELLI P 6000 205 x 55 R15,4 szt., bież
nik 6 mm na opony 185 x 55 R15. Wrocław, tel. 333-49-20 
ZAMIENIĘ PLANDEKI 2 szt., do samochodu ciężarowego, dl. 
550 i 450 cm, ceina-daszek - na radioodtwarzacz z wyświetla
czem i CD albo betoniarkę. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
ZBIORNIK NA GAZ Stako 315/551, z komorą i wielozaworem,, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry • 250 zł. WroćlaW, tel. 
071/321-67-30
ZBIORNIK PALIWOWY 4 tys. I, na przyczepie, - 4.000 zl. Pusz
czykowo. tei. 061/813-35-39
ZBIORNIKI PALIWOWE 2-plaszczowe. nawierzchniowe, 10.3, 
20, 30 tys. I, • 12.000 zł. Puszczykowo, tel. 061/813-35-39 
ŻARÓWKI KSENONOWE firmy Philips, cena -160 zł/szt Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39

KUPIĘ 
SAM OCHÓD

Ó „AAA...AUTÓ" KOPIĘ AUTA USZKODZONE , po 
wypadku, całkowicie rozbite, spalone, płacę go
tówką natychmiast, własny transport, fachowe do
radztwo, auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, 
najlepsze ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 
0605/38-04-J8 81008511.

O „ABC-AUTO”. Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39-61 
lub 0602/12-51-35. Transport oczywiście, gratis. 
Wrocław 01017801 

O 0601/71-69-78 I 0601/77-87-40 to numery telefo- 
. nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 

wypadku. Natychmiastowa wypłata gotówki, 
transport gratis - wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81008531

O „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego Fia
ta 126p, wypłata gotówki w 20 minut! Czynne całą 
dobę. Dzwoń!. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

ALFA ROMEO 156, 1998/00 r. w rozliczeniu Renault Scenic, 
-1997/98 r., 1600 ccm, 90 KM, kupiony w salonie, bez wypadku. 
Wrocław, tel. 0502/95-28-95
AUD1100,1980/82 r., 2000 ccm, diesel w b. dobrym stanie • do 
1200 DEM. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
AUD1100, 1983/88 r. .cygaro", diesel lub benzyna, na białych 
tablicach. Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-6}
AUD1100,1989/90 r., diesel .cygaro", na białych tablicach, może 
być z uszkodzonym tyłem lub bokiem, cały przód - 1.500 DEM. 
., tel. 0602/47-05-39
AUD1100 .cygaro" do remontu, z silnikiem diesla lub benzyno
wym z inst. gazową. Siekierczyn 367/a, tel. 075/724-42-51 
AUDI 80, 1980/86 r., 1600 ccm, diesel na białych tablicach. 
Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61 

, AUDI 80,1982/84 r., 1600 ccm, diesel na białych tablicach - do
2.000 zl. Zielona Góra, tel. 0603/46-16-67 
AUDI 80,1982/93 r..uszkodzony, pó wypadku, do remontu, bez 
silnika lub z uszkodzonym silnikiem, zarejestrowany, składak. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55, 0604/53-18-57 
AUDI 80, 1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
AUDI 80,1991/92 r. może być na białych tablicach, z możliwo
ścią oclenia. Nowa Sól, tel. 0608/69-09-48 
AUDI 80 B4,1992/95 r., benzyna lub TDi, bez prawa rejestracji.

. Ostrów Wlkp., tel. 060,0/11-75-60 
AUDI 80. B3, B4,.benzyna, diesel uszkodzony, zarejestrowany. 
Chocianów, tel. 076/832-05-69. 0606/55-12-22 
AUDI 80 B3 do remontu, tanio. Siekierczyn, tel. 075/724-42^1 
AUDI 80 B4 Audi 100 C4 Golf 111, diesel, lekko uszkodzony, po 
przystępnej cenie, oclony. Wrodaw, tel. 0606/40-66-05 .
AUDI 80 B4,1900 ccm, TDI po 1992 r., ABS, najchętniej avant, 
może być lekko uszkodzony, sprawny. Legnica, tel. 
0603/84-49*58
AUDI, BMW, NISSAN. 1988/00 r. może być z zastawem, bez 
polskich dokumentów, uszkodzony lub inny. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
 ̂AUSTIN MINI MORRIS do remontu lub odbudowy, może być

mócńo usżk&zony lub spaltfty, zarejestrowany w kraju. Lesz- 
•0606/23-42-16 -T m i& T .

AUSTIN MtNI MORRIS rozbity wraz z dokumentami. Warsza
wa. tel. 0501731-83-63
O AUTA KUPIĘ. CAŁE I PO WYPADKU lekko łub 

mocno rozbite, również uszkodz. mechanicznie i 
do remontu blacharki, po pożarze i całkowicie 
rozbite • osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takłe auto • dzwoń!!! 
Zero formalności, dojeżdżamy wszędzie, odbie
ramy auto własnym transportem gratis!!! Najlep
sze ceny!!! Fachowa, i dyskretna obsługa, GO
TÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, 
tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 (non-stop) 
81008721

AUTO lekko uszkodzone, chętnie diesel, oclony, do ok. 25.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
BMW E36 MPOWER, 1995/20 r., 3200 ccm mocno uszkodzony 
lub na części. Lublin, tel. 0603/97-24-39 
BMW COMPACT po wypadku, niekompletny, lub zlecę sprowa
dzenie. Kielce, tel. 0501/31-41-91 
BMW 3 E-36,1985/92 r. z lat 1985-1992. na zachodnich tabli
cach, w cenie do 700 DEM. Wrocław, tel: 0607/48-29-83 
BMW 3 E-36 uszkodzony, benzyna lub diesel, zarejestrowany. 
Chocianów, tel. 076/832-05-69, 0606/55-12-22 
BMW 3 E-36 od 1988 r. lub Mercedesa 124,1985-86 r., uszko
dzonego. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
BMW 320, 1988 r., 2000 ccm, benzyna na białych tablicach. 
Bolesławiec, tel. 0501/62-43-
BMW 735 i, 1990/92 r. pełne wyposażenie. Miejska Górka, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/37-10-23 
CHEVROLET ASTRO. 1985/92 r. w całości lub po wypadku, w 
cenie do 1.500 DEM. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CITROEN XM; 1991/92 r., 2000 ccm, wtrysk, lub zielony meta
lic, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, w b. dobrym sta
nie. Wrocław, tel. 0603/36-99-81 
DAEWOO LANOS SEDAN. 1998/99 r. do, • 17.000 zł. Opole, 
tel. 077/474-76-62
DAEWOO LANOS. 1999/00 r., 30 tys. km. poj. silnika 1400 - 

. 1500 ccm, na gwarancji. I właściciel, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, 4-drzwiowy, w cenie do 21.000 zl. Lubin, tel. 
076/842-50-57
DAEWOO LANOS, 50 tys. km bez wypadku, 5-drzwiowy, I wła
ściciel, niepalący, do 16.000 zł lub z silnikiem 1.6, do 17.000 zl. 
Nysa, tel. 0603/41-98-25
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm, diesel na białych 
tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, 
teł. 0608/16-25-78
FIAT 126p, 1988/92 r. stan silnika i blacharki dobry - do 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0607/52-44-50 
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, do remontu lub 
lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1990 r. sprawny, maże być składak, opłacony, zare
jestrowany. świdnica/teł. 0607/17-32-12 
FIAT 126p, 1991 r. może być do drobnych poprawek. Świebo
dzice, tel. 074/854-51-61
FIAT 126p, 1997/98 r., 25 tyś. km, 650 ccm I właściciel, zadba
ny, bez wypadku, serwisowany, w cenie do 6.000 zł. KędZie- 
-rzyn-Koźle, tel. 077/481-86-65 
FIAT 126p, 1998 r.. Świebodzice, tel.-074/854-36-50 
FIAT 126p - do 1.200 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-12 
FIAT 126p techn. sprawny. Wrocław, tel. 0501/71-00-82 . 
FIAT 126p stan i rocznik obojętne, może być do remontu, uszk- 
dzony. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
FIAT 126p może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42
FIAT 131,132, 2500 ccm, diesel ze sprawnym silnikiem, stan 
nadwozia obojętny. Syców, tel. 0601/89-14-34 
FIAT BRAVA, 1997/98 r. od I właściciela, kupiony w salonie, 
bez wypadku. Wrocław, tel. 071/345-41-02 po godz. 20 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 900 ccm. Jelenia Góra, tel. 
075/761-82-24. 761-82-24
FIAT CINOUECENTO. 1998/99 r., 30 tys. km, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, serwisowany, bez wypadku, garażowany, nad
kola, stan idealny. Kopacz, gm. Złotoryja, tel. 076/878-45-06 
FIAT CINOUECENTO, 55 tys. km. 700 ccm po 1997 r., pierwszy 
właściciel, bez wypadku, • 10.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-91-17'
Fi AT DUCATO, 1990/96 r., diesel chętnie dó poprawek blachar
sko • lakierniczych, mechanicznych, po wypadku, uszkodzony 
lub stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
FIAT DUCATO Peugeot, Citroen C25, maxi, bez prawa rejestra
cji, z 1988/1994 r. Wałbrzych, tel 0609/26-53-11 .
FIAT DUCATO BUS, 2500 ccm, tD i od 1996 r.! lekko uszkodzo
ny (może być z uszkodzonym silnikiem), najchętniej oszklony, 
w cenie do 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-38-62, 
0603/58-91-75
FIAT FIORINO po wypadku, rozbity, uszkodzony. Krapkowice, 
tel. 0604/93:83-71
FIAT PALIO WEEKEND, od 1998 r., od I właściciela, z dzieloną 
tylna kanapą • w cenie do 20.000 zl. Wałbrzych, teł. 
074/840-05-82
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm uszkodzony lub rozbity, z 
ważną dokumentacją polską. Zgorzelec, tel. 075/771-95-31 po 
godz. 20
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wymaga
jący remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zł, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51 !
FIAT PUNTO, 1999 r. bez wypadku. Grodków! tel. 0606/91-11-12 
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 1200 ccm bezwypadkowy, w do
brym stanie. Dzierżoniów, tel. 074/645-80-23 
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrodaw, tel. 
0601/80-99-18
FIAT REGATA, 1100 ccm, benzyna stan idealny, bez prawa re
jestracji lub na białych tablicach. Jawor, tel. 076/870-04-77 
FIAT SIENA - do 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0608/42-94-43 
FIAT TEMPRA, 1991/92 r. na białych tablicach. Małachowo, tel. 
0607/04-56-67
FIAT TEMPRA, 2000 ccm na białych tablicach, może być bez 
prawa rejestracji lub z lekko uszkodzonym tyłem. Trzebnica, 
tel. 071/312-88-48, 0605/25-29-49 
FIAT UNO, 1988/90 r., diesel, TDstan dobry lub Fiata 126p z lat 
89/94 do remontu lub lakierowania. Wrocław, tel. 0503/62-57-27 
FIAT 126P, CINOUECENTO SEICENTO, DAEWOO, TICO MA- 
TIZ, do 900 ccm po 1996 r., od I wlaścidela, w rozliczeniu dział
ka budowlana pow. 10 arów, z projektem w miejscowości Chwa- 
łowice • do 15.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-24-02 
FIAT, TOYOTA, 1990/00 r. może być z zastawem lub inny prod. 
europejskiej albo japońskiej, może być bez dokumentacji. Kłodz
ko, tel. 0609/28-64-70
O FIRMA „UNIWER AUTO" kupi zdecydowanie każ

dego Fiata Cinąuecento, w b. dobrym stanie lub 
zniszczonego, rozbitego. Aktualne non-stop. Po
siadamy własny transport. Wypłata gotówki w 20 
minut. Czynne całą dobę. Wrocław, tel. 
071/342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 01023511

FORD ESCORT, 1986 r. po 1985 r., na białych tablicach, stan 
dobry, do 1000zl lub dokumentację polską. Kłodzko, tel. 
0607/47-09-81, 074/866-01-66
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna 4-drzwiowy, na 
zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, 3-drzwiowy, szyberdach, 
w całości lub na części, w cenie do 500 DEM. Góra, tel. 
0600/52-27-39
FORD ESCORT. 1990/91 r.. 1400 ccm. benzyna. 3-drzwiowy. 
nowy model, szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, zadbany, na białych tablicach - 1.200 DEM. Głuchołazy, tel. 
077/439-65-58
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FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, 105 KM, mały prze- 

.bieg, może być do poprawek lakierniczych, tytko 3-drzwiowy, 
pilne, w cenie do 10.000 zl. Łagiewniki, tel. 0601/41-95-68 
FORD ESCORT lub Fiesta, Sierra i inne, osobowe, lekko uszko
dzone, bez przeglądu, w całości lub na części. Rakowice, tel. 
0604/70-25-41 '
FORD ESCORT, FIESTA, diesel może być uszkodzony, od I 
właściciela, do 10.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35:70 
FORD FIESTA 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA , VW Polo, Peugeot 206, 1998-2000 r., 10-20 
tys. km, czerowny. zielony, pełne wyposażenie. Wrocław, tel. 
071/363-90-66
FORD FIESTA, TRANSIT. 1982/92 r. uszkodzony, po wypadku, 
do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem, składak. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54. 0607/43-12-55 
FORD FOCUS, OPEL ASTRA II,. 1999/00 r. 5-drzwiowy. Wro
cław, tel. 071/339-95-50
FORD GRANADA, 1983/84 r., 2100 ccm, diesel na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, TDi od 1997 r., klimatyzacja elektro
niczna. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/72-40-10
FORD PROBE, 1991/92 r. spalony lub rozbity. Opole, tel. 
0602/34-57-86, 0602/18-27-48
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo 
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, 136 KM, benzyna DOHC. 
Duszniki Zdrój, tel. 0601/76-39-55, 074/866-95-96 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., z relingami, w b. dobrym sta
nie. Gostyń, tel. 0503/82-24-05
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel 5-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji. Ziębice, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 2000 ccm, DOHC, benzyna 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach. Rudna, tel. 076/846-47-28 
FORD SIERRA do 1988 r., na białych tablicach. Lębork, tel. 
0608/82-94-57
FORD SIERRA na białych tablicach lub silnik, do 1990 r., poj. 
do 1800 E, bez wtrysku, napęd na tył. Żagań, teł. 0605/43-90-45 
FORD TAUNUS, 1981/82 r. 1.600/2.300,4-drzwiowy, zarejestro
wany, .na chodzie* - do 600 zł. Lubin, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAUNUS bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 
071/787-45-82, 0602/48-07-93
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1985 r , 2500 ccm, diesel na białych ta
blicach. ., tel. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych tabli
cach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wrocław, tel.
349-27-14
FORD TRANSIT, 1987/93 r. do drobnych poprawek. Nowa Sól, 
tel. 068/387-28-72, 0601/58-17-64 
FORD TRANSIT, 1990/96 r., diesel chętnie do poprawek bla
charsko • lakierniczych, mechanicznych, po wypadku, uszko
dzony lub stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 2500 ccm, benzyna oszklony lub 
zamienię za Forda Transita z 1970 r. Głogów, tel. 0605/57-86-08 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. w 
kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD, AUDI, 1987/90 r. może być z zastawem, bez.pośrednj- 
ków, stan dobry. Kłodzko, teł. 0609/28-64-70 
HONDA ACCORD, 1985/89 r, benzyna w idealnym stanie, z 
bogatym wyposażeniem, na białych tablicach. Kielce, tel. 
0608/31-96-22
HONDA ACCORD, CIVIC, CONCERTO, PRELUDE, CRX, LE
GEND cały lub rozbity, niekompletny, z transportem do Polski. 
Kępno Wielkopolskie, lei. 0607/43-11-43 
HONDA CIVIC, 1988/95 r. po wypadku, na części, lub białe ta
blice w dobrej cenie. Częstochowa, tel. 0503/87-46-93 
HONDA CIVłC, 1994/95 1., 16V w całości, zarejestrowany,
2-drzwiowy, bez wypadku, bogate wyposażenie, zadbany.., tel. 
042/634-03-78
IFA W50, W50L, 1986 r., skrzynia, platforma lub kontener, od 
1986 roku, sprawny. Szczecin, tel. 0501/01-19-22 
IVECO 35*10,1997 r. blaszak, na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0606/41-11-94
IVECO 59-12, 1996/99 r., 2800 ccm, turbo D, wtrysk skrzynia 
ład., wym. 520x230x230 cm, plandeka, bez wypadku, zadbany. 
Oleśnica, tel. 0601/78-01-84
JEEP WRANGLER - do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-87 
LADA 2107,1989-92 r.. 1300 ccm w stanie bardzo dobrym • do,
• 2.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-44-94, po godz. 19 
LADA 2107 może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 071/344-42-42, 0608/75-16-34 
LADA SAMARA, 1500 ccm, wyprod..po 90 r„ 5-drzwiowy, na 
części, na białych tablicach. Kobyla Góra, tel. 062/731-41-79 
LANCIA DELTA HF, 200Q ccm może być na białych tablicach, 
do oclenia lub zarejestrowany w kraju, w rozliczeniu samęchód 
zarejestrowany w kraju. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
O  LAND ROVER DEFENDER, 2500 ccm, diese l od 

1990 r., może być po wypadku, do naprawy, w 
cen ie do 80.000 zł. Jawor, tel. 076/870-66-19, 
0601/74-06-19 84013151

LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN. Wolsztyn, tel. 0605/83-47-10 
LUBLIN 51. 1950/59 r. oryginalny, sprawny, z kpi. dokumenta
cją. stan dobry, tylna oś na kołach bliźniakach. Strzegom, tel. 
0607/53-87-68
MAZDA 323 4WD, 1993 r., 1800 ccm, turbo może być uszko
dzony, na białych tablicach, do oclenia lub na części, zareje
strowany w kraju lub inne propozycje, w rozliczeniu samochód 
zarejestrowany w kraju. Jelenia Góra, tel. 0608/16-75-23 
MAZDA 626 SEDAN. 1996 r.. Ochla, tel. 0600/38-58-99, 
068/321-10-02
MAZDA XEDOS rozbiły, na części, również kupię częśd. Wro
cław, tel. 0601/15-73-99
MERCEDES 124 KOMBI, 1989/93, r. uszkodzony, z kpi. doku
mentacją. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
MERCEDES 190,1980/93 r., diesel chętnie do remontu blachar
ki, po wypadku lub ŝtan bardzo dobry. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
MERCEDES 190,124 po 1985 r.. w rozliczeniu Mitsubishi Ec- 
lipse, 1990 r., klimatyzacja, wspomaganie., tel. 0604/69-56-56 
MERCEDES 200 123.1979-84 r., 2000 ccm, diesel zadbany, w 
bardzo dobrym stanie. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-15, 
0501/41-38-90
MERCEDES 200,250 124 D, 1992/94 r. stan dobry, chętnie na 
białych tablicach lub od niedawna w kraju, taxi wykluczone. 
Żagań, tel. 068/377-35-49
MERCEDES 207, 2400 ccm, diesel krótki, niski, oszklony, na 
białych tablicach. Głogów, teł. 076/831-48-37, 0502/54-52-66 
MERCEDES 207,208,209,210,2400 ccm, diesel podwyższo

ny, oszklony, przedłużony, naj>lały.cb tablicach. Wałbrzych, tel. 
074/848-82-21,0608/78-56-37 ę ' , : :
MERCEDES 208, 1990/96 r. chętnie do remontu blacharki, po 
wypadku lub stan bardzo dobry, podwyższony, przedłużony, 5 
biegowy, wspomaganie lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES 208,308,1993 r. blaszak. może być uszkodzony. 
Wrocław, teł. 0602/26-76-79
MERCEDES 208D, 210D, 31 OD Ford Transit, 1990-96 r , 2.5D 
lub 3.0 D, stan silnika b. dobry, 5-biegowy, wspomaganie, przed
łużony, podwyższony, stan blacharki obojętny, może być do drob
nych poprawek, po wypadku, lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, 
teł. 0607/81-54-10
MERCEDES 210, 310 D, 1989 r. uszkodzony. Wrocław, tel. 
0502/66-86-90
MERCEDES 250 S KLASSE, 1993/95 r„ 2500 ccm, diesel. Siech
nice, tel. 071/789-18-06
MERCEDES 310 D, 1990/96 r., diesel chętnie do poprawek bla
charsko • lakierniczych, mechanicznych, po wypadku, uszkiP 
dzony lub stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
MERCEDES 310 D może być uszkodzony, po 1989 r. Świdnica, 
tel. 074/853-37-23, 0603/11-06-59 
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MITSUBISHI 3000 GT stan b. dobry, do 50.000 zł. Opole, tel. 
0606/28-04-34
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
MITSUBISHI L300 lub Pajero z 1985 r., na białych tablicach. 
Wrocław, tel . 0̂503/99-07-05 
NISSAN 300 ZX. Wrodaw, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN PATROL, 1985/92 r. długi, diesel, na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-97, 0501/58-80-23 
NISSAN SUNNY, 1985/90 r., 1700 ccm, diesel stan blacharki 
dobry, silnik może być do kapitalnego remontu, nie musi być 
pełna dokumentacja, ok. 2.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-82-86 
NISSAN SUNNY N 13, B 12, 1986/90 r. po wypadku, niekom
pletny, zarejestrowany w Polsce. Kielce, tel. 032/250-50-99

NISSAN SUNNY lub Mercedes 123, Renault 9, 11, na części 
lub' uszkodzony. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
OPEL, 1987/00 r. możliwy zastaw, stan co najmniej dobry, bez 
dokum., bez pośredników lub inna marka, np. Audi, VW. Kłodz
ko, tel. 0609/28-64-70
OPEL ASCONA, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm. DOHC, stan 
tech. i wygląd b. dobry, • 7.000 zł. Szczaniec, woj. zielonogór
skie, tel. 0604/88-33-42
OPELASTRA, 1992/94 r. może być kombi, z silnikiem, 1.4,1.6, 
1.7D, 1.7 TDI, najchętniej diesel, bez wypadku, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0606/14-35-99, 071/343-84-58 w. 50, w 
godz. 10-19
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 1400 ccm, benzyna lub diesel,
5-drzwiowy, wykluczony kolor biały. Złotoryja, teł. 076/878-43-30 
OPELASTRA, VECTRA, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50 
OPEL CORSA mocno uszkodzony lub spalony, zarejestrowany 
w kraju, kpi. dokumentacja, w dobrej cenie. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08, 0502/54-08-12 ~
OPEL FRONTERA szyberdach, hak. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/54-59-02
OPEL KADETT, 1982/84 r. .kwadraciak", na białych tablicach, 
w cenie do 1.300 zt. Świdnica, tel. 0601/55-97-48 
OPEL KADETT, 1983/84 r. bez prawa rejestracji • do 800 zl. 
Jarodn, tel. 062/505-02-50 po godz. 17 
OPEL KADETT E GSI, 1985/86 r, 1800 ccm, wtrysk, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, wspomaganie, 5-biegowy, białe tablice. Wro
daw, tel. 0609/16-66-81
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32

OPEL KADETT KOMBI, 1986/89 r., 1600 ccm, diesel może być 
bez silnika. Zielona Góra, tel. 0603/61-30-36 
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel po wypadku. Wro
daw, tel. 0602/65-51-89
OPEL KADETT SEDAN, KOMBI z instalacją gazową, kolor • nie 
biały, w ceniedo 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/74-03-06 
OPEL KADETT GSI bez wypadku, na białych tablicach. Wro
daw, tel. 071/328-11-81, 0602/48-56-95 
OPEL SENATOR, 1990/92 r., 3000 ccm, benzyna, 24V na bia
łych tablicach, z bogatym wyposażeniem (najchętniej pełnym • 
łącznie ze skórzaną tapicerką), w idealnym stanie, w cenie do
4.000 zł. Kielce, tel. 0608/31-96-22 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm 5-drzwiowy, na zachodnich 
tablicach. Leszno, tel. 0601/07-86-67 
OPEL VECTRA od 1996 r., w cenie do 22.000 zl. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
PEUGEOT BUS, 2500 ccm, TDi od J996 r., lekko uszkodzony 
(może być z uszkodzonym silnikiem), najchętniej oszklony, w 
cenie do 30.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-38-62, 
0603/58-91-75
PEUGEOT 205, 1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
PEUGEOT 205 od 1987 r., 1800 cCm, diesel, na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 071/363-83-02 
PEUGEOT 306, 405, diesel. Wrocław, tel. 071/783-06-50 ' 
PEUGEOT 405 SRI, 1988 r., 2000 ccm, po wypadku., tel. 
0603/20-67-55
PEUGEOT BOXER, 1990/96 r., diesel chętnie do poprawek bla
charsko - lakierniczych, mechanicznych, po wypadku, uszko
dzony lub stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r. lub Citroen Bertingo. Tczew, tel. 
058/532-32-55

POLONEZ, 1983/93 r. może być uszkodzony lub, do remontu. 
. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 0608/75-16-34 

POLONEZ CARO, 1990/97 r. stan dobry.lub do remontu, z  in
stalacją gazową lub bez. Wrocław, tel. 07t/35?r24-'27, 
0605/14-41-11 .
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remdntu. 
Wrocław, teł. 0606/93-82-96 .
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wrocław, 
tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r.-, diesel lub z instalacją gazową,
5-osobowy, w cenie do 7.000 zl. Janików, teł. 071/303-02-28, 
0607/50-49-25
POLONEZ TRUCK. 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK. 1996/01 r.. 1900 ccm, diesel, 1600 inst. 
gazowa, po wypadku, do remontu, plastikowa nadbudówka, duża 
ładowność. Prusice, tel. 0609/49-86-62 
POLONEZ TRUCK może być-do remontu. Wrocław, tel. 
341-64-61, 0608/25-02-11
PORSCHE 911 ew. inny model z lat 70-tych, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0600/21-61-17 
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, tel. 
0502/50-86-13
RENAULT 19 CHAMADE, 1990/93 r. spalony lub rozbity z peł
ną dokumentacją. Nowogrodziec, tel. 0603/20-78-38 
RENAULT 19, 1991/93 r. rozbity, spalony, po wypadku, z pol
ską dokumentacją. Jarodn, tel. 062/721-81-70 
RENAULT 19 Opel Astra, Peugeot 405/306/309, Mercedes 
190/124 (diesel), w b. dobrym stanie, z udokumentowanym po
chodzeniem i przebiegiem, cena ok. 15000 - 17000 zł. Wro
daw, tel. 0603/30-64-06
RENAULT 20, 30, benzyna. Wrodaw, tel. 781-99-50

RENAULT 4, 1982 r., z dokumentacją i prawem do rejestracji. 
Wrocław, tel. 0606/94-96-76
RENAULT CUO, 1200 ccm, benzyna do 3 lat • do 26.000 zl. 
Wrocław, tel. 0609/06-69-35
O  RENAULT ESPACE, 1992/95 r., turbo D na białych 

ta b lica ch ., te l. 0601/73-91-19 (W o jc iech) 
03002621

RENAULT EXPRESS w całości lub rozbity. Wysoka, tel. 
0605/93-05-59
RENAULT LAGUNA, 1998 r. • do 32.000 zł. Gogolin, tel. 
077/460-76-23
RENAULT LAGUNA od 1996 r., w cenie do 22.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/40-31-35
O  RENAULT MASTER, diesel rok prod. ok. 1989, na 

b ia łych  tab licach , d la obyw atela WNP. ., tel. 
0601/33-77-32 01021911

RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna na bia
łych tablicach. Kamienna Góra, tel. 075/645-54-28 
RENAULT MEGANE, 1997/00 r. wszystkie oprócz białego, 1.6 
E lub 1.9 TDI, klimatyzacja, bez wypadku lub minimalnie uszko
dzony, z poduszkami pow., w rozsądnej cenie. Torzym, tel. 
068/341-38-49
RENAULT SCENIC VAN, 1998/99 r. klimatyzacja, osobo- 
wo-ciężarowy, faktura VAT. Wrocław, tel. 071/348-73-66. 
0501/19-33-74
ROBUR lad. poniżej 2 t, skrzyniowy, stan techn. obojętny lub 
dam w zamian inny. samochód. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-80-97 wieczorem

ROYER100 bez prawa rejestracji lub po wypadku. Poznań, tel. 
0603/83-87-22 -
ROYER 100,200,400,800, MONTEGO, METRO, MINI; 1988/95 
r. całe lub uszkodzone, z transportem do Polski, w cenie 
500-1.500 DEM. Kępno Wielkopolskie; tel. 0607/43-11-43 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY izotermę, najlepiej z agregatem, lad. 
ok. 1.51, po 1996 r. Starogard Gdański, tel. 0600/63-21-93 
SAMOCHÓD OSOBOWY CABRIO, 1990/01 r„ benzyna spor
towy, może być do remontu. Wałbrzych, tel. 074/843-97-96 do 
godz. 18
SAMOCHÓD OSOBOWY 4 lub 5-drzwiowy, automatic, najchęt
niej prod. niemieckiej lub japońskiej, maks. 10-letni, do 8.000 
zł. Jasień, tel. 068/371-07-23
SAMOCHÓD OSOBOWY np. Polonez, Daewoo Espero, Nexia. 
rok prod. 1998, przebieg do 20 tys. km, poj 1400 ccm lub 1900 
ccm, diesel, I właściciel, w cenie do 15.000 zł, w rozliczeniu 
działka budowlana w miejscowości Chwalawice oraz projekt 
domu. Jelcz-Laskowice, tel. 071/310-24-02 
SAMOCHÓD OSOBOWY diesel, prod. niemieckiej, w dobrym 
stanie - do 10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
SAMOCHÓD OSOBOWY do 40.000 zl, może być kombi lub die
sel, tylko poważne oferty, w rozliczeniu Mitsubishi Galant, 87 r. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
SAMOCHÓD OSOBOWY lekko uszkodzony, chętnie diesel, 
oclony po 1992 r., cena w granicach ok. 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/40-66-05
SEAT CORDOBA 1994 r., 1900 ccm, TD bez prawa rejestracji 
lub na białych tablicach, bez dokumentacji.'Gostyń, tel. 
0606/27-63-94
SEAT TOLEDO, 1995/00 r., benzyna lub TDi, bez prawa reje
strami. Ostrów Wlkp., tel. 0600/11-75-60 
SEAT TOLEDO, diesel. Wrodaw, tel. 071/783-06-50

. .KUPtĘ KAŻDEGO J 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, s 

SKODĘ FAVORIT | 
z lat 87 • 96, również po wypadku, uszkodzonego

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 .

SKODA 105 S, 105 L, 1980/85 r. sprawny, może być bez prze
glądu - do 500 zl. Wrodaw, tel. 0503/89-91-22 
SKODA 105,120 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
daw, teł. 071/344-42-42, 0608/75-16-34 
SKODA FAVORIT, FELICIA po wypadku, może być b. uszko
dzony. Kłodzko, tel. 074/868-53-87, 0602/58-77-14 
SKODA FELICIA Ford Fiesta. Opel Corsa, VW Polo, 1999-2001 
r., poj. 1200-1900 cm3. Wrodaw. tel. 071/363-90-66 
SKODA OCTAVIA KOMBI, 1900 ccm, TDI lub kombi, do 28.000 
zl. Jelenia Góra, teł. 0607/34-30-13 
STAR 1142,742 lub Lublin, bus. Wałbrzych, tel. 0600/63-30-62 
STAR 200 skrzyniowy, w cenie do 4.000 zl, na raty do 700 zl/mies 
lub wezmę w wydzierżawę do 1000 zł/mies.. Wałbrzych, tel. 
074/842-10-19
SYRENA R-20,1955/59 r. oryginalna, sprawna, z kpi. dokumen
tacją, stan dobry. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
SYRENA TRABANT techn. sprawny. Wrocław, tel. 
0603/91-44-33
TOYOTA CARINA E, benzyna, diesel na białych tablicach, stan 
techn: obojętny, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35 •
TOYOTA CARINA II, benzyna, diesel na białych tablicach, stan 
techn. obojętny, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, 
b. uszkodzony, do 2.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-21-35 
TOYOTA COROLLA, 1998/99 r. lub Carina. Lubin, tel. 
076/846-09-76, 076/842-25-11, 0601/53-45-53 
VW BUS, 2500 ccm, TDi od 1996 r., lekko uszkodzony (może 
być z uszkodzonym silnikiem), najchętniej oszklony, w cenie 
do 30.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-38-62, 0603/58-91-75 
VW CADDY powyżej 1982 r., może być samo nadwozie, bez 
prawa rejestracji- Chojnów, tel. 0602/85-47-79 
VW CORRADO, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm. na białych ta
blicach. Miejska Górka, tel. 065/547-46-84 
VW GARBUS, 1300 ccm zawieszenie McPhearsona, może być* 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 351-01-52 
VW GOLF CABRIO, 1982/89 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0503/70-99-41
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II GTD, 1986/87 r., 140 tys. km, 1600 ccm, turbo D, w 
dobrym stanie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, z silnikiem w b. dobrym 
stanie, może być bez prawa rej. lub na białych tablicach, • 1.600 
zl. Nowogrodziec, tel. 0606/33-61 -28 
VW GOLF II, 1986/91 r. rozbity, spalony, po wypadku, z polską 
dokumentacją. Jarodn, tel. 062/721-81-70 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel zarejestrowany, po 
wypadku, uszkodzony.., tel. 0607/54-83-24 
VW GOLF II, 1990 r„ 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, do re
montu lub mocno uszkodzony, zarejestrowany w kraju - w cenie 
do 2.500 zl. Jelenia Góra. tel. 0607/28-74-21 
VW GOLF, 1993/97 r., 1900 ccm, może być uszkodzony, zare
jestrowany, techn. sprawny, od właśddela, bez pośredników, 
do 10.000 zł. Kłodzko, teł. 0607/35-35-70 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDI 5-drzwiowy. Jelenia Góra, tel. 
0607/34-30-13
VW GOLF III lub Fiat Punto, nie uszkodzony, rocznik obojętny, 
mile widziany, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby. 
Ostrów Wlkp., tel. 0602/82-16-18 
VW GOLF I, benzyna na białych tablicach. Świeradów-Zdrój, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0602/31 -90-74 
VW GOLF I w całości, może być po wypadku na częsd. Trzeb
nica, tel. 071/312-33-54
VW GOLF II, III może być po wypadku. Wrodaw, tel. 341-64-61, 
0608/25,02-11
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel, turbo D zniszczony lub spalony, 
aktualny przegląd tech. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/64-43-64
VW GOLF, PASSAT, JETTA, PO L01980-96 r., benzyna lub die
sel, chętnie do remontu blacharki, lakierowania, mechaniki, po 
wypadku, bezpłatnie zezłomuję, lub stan b. dobry z pełną doku
mentną. Wrocław, teł. 0603/85^23-25 
VW GOLF, PASSAT, POLO, 1982/92 r. uszkodzony, po wypad
ku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym, zarejestrowa
ny. składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
VW JETTA II, 1989 r. b. mocno rozbity. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW PASSAT KOMBI, 1982/87 r., diesel do remontu. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
VW PASSAT KOMBI, 1984/85 r. bez silnika lub z uszkodzonym 
silnikiem, 5-biegowy. Bukowina Bobrzańska, tel. 068/360-69-32 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Legnica, tel. 0607/47-95-80 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzonym-silni
kiem. zarejestrowany. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel zarejestrowany, 
z uszkodzonym silnikiem. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32.
VW PASSAT KOMBI, 1991/93 r., 160 tys. km poj. 1.600-1.900 
ccm, od iji,w łaścic ie la. Legnica, tel. 076/858-22-79, 
0608/50-18-78
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, diesel od 1983 r., po wypadku 
lub do remontu, z kompletną dokumentacją. • 1.500 zl. Wro
cław, tei. 071/399-73-68, 0503/54-11-70 
VW PASSAT KOMBI po wypadku, do remontu. Wrocław, tel. 
0607/33-95-83
VW POLO FOX KOMBI, 1986/88 f ,  1000 ccm uszkodzony lub 
rozbity, zarejestrowany. Kluczbork, tel. 0606/12-50-79 
VW POLO, 1989/96 r. może być Uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO, 1995/01 r.', 1400 ccm lub 1900 ccm D, bez prawa 
rejestracji. Ostrów Wlkp., tel. 0600/11-75-60 '
VW SCIROCCO GTI, 1985/87 r., 1800 ccm, 16V, wtrysk stan b. 
dobry, obniżony, ospoilerowany, najchętniej po profesjonalnym 
tuoirigu, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, • 5.000 zł. Strze
gom, tel. 0601/14-68-71
VW SCIROCCO i do roku 1981, cały lub samo nadwozie w do
brym stanie, może być do malowania, bez prawa rejestracji, na 
białych tablicach. Grodków, tel. 0503/66-25-81 <<'
VW TRANSPORTER T4.1990/93 r. 1,9/2,4 D, krótki, nie wyso
ki, napęd 4x4, ogrzewanie webasto, tylna klapa otwierana do 
góry, oszklony do połowy lub cały, 22.000 gotówką, reszta na 
raty • do 30.000 zł. Oława,, tel. 071/313-81-88 
VW TRANSPORTER T4, 1990/94 r. może być doinalego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4, 1990/94 r. może być uszkodzońy lub 
do remontu. Wrocław, teł. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4, 1990/96 r., diesel chętnie do popra
wek blacharsko - lakierniczych, mechanicznych, po wypadku, 
uszkodzony lub stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 175 tys. km, 1900 ccrM ie- 
sel, immobilizer, - 26.000 zl lub zamiana na auto osobowe do 
12 000 zl. Osiecznica, gm. Krosno Odrz., tel. 068/383-86-24, 
0605/36-52-47
VW TRANSPORTER. 2000/93 r., diesel 1900-2400 ccm, nie 
turbo, krótki, nie wysoki, tylna klapa do góry (niekoniecznie), 
napęd 4 x4 , ogrzewanie Webasto, cały lub do połowy oszklo
ny, gotówka 22.000 zł, reszta na raty, do 30.000 zl. Oława, tel. 
071/313-81-88
VW, OPEL, FORD, diesel może być lekko uszkodzony, w cenie 
do 12.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-13-46 lub. 0603/25-31-02

WARSZAWA M-20,-1955/59 r. oryginalna, sprawna, z kpi.-do
kumentacją • do 3.00(fczl. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
W ARTBURG  1300' ccm 5-biegowy.. Lubomierz, tel. 
0606747^20-24

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROM E0145,1995 r., 1600 ccm : tylne części karoserii, 
. lampy, tapicerka bagażnika, nadkole tylne prawe ♦ próg plasti

kowy boczny dolny prawy, uszczelki do klapy ♦ plastiki, szyba 
przednia * ramiona wycieraczek, tylne ramię wyderaczki. Zie
lona Góra, tel. 0502/39-13-72
AUD1100,1979/83 r., 2000 ccm, diesel: silnik lub blok silnika,
5-cylindrowy, 2000 ccm D. Namysłów, tel. 077/410-24-73, 
0603/95-73-70
AUDI 80, 1977 r., 1600 ccm, benzyna : błotnik przedni lewy. 
Głogów, tel. 076/834-55-81
AUDI 80 B4, 1992/94 r. : tył z błotnikami. Wojkowice, tel. 
0602/88-49-71
AUDI 80 B4 ,1994 r .: komplet kół na felgach alum. Głogów, tel. 
0603/79-77-24 /
AUDI 80 B4, 1994 r . : maska, poduszki, lampy, drzwi, błotniki, 
nadkola, chłodnica. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4,1994 r.: różne części. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4 : szyba tylna, zderzak tylny, pólka tylna. Wrodaw, 
tel. 354-01-77
AUDI 80 B3 : stacyjka. Chojnów, tel. 0604/85-47-79
AUDI A 6 ,1996 r . : poduszka pow. + deska, reflektory ksenono-
we, kierownica, częśd przodu. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77
AUDI A6 ,1999 r.: fotele przednie, pełne wyp. elektryczne, mogą
być wystrzelone poduszki.., tel. 0605/33-94-40
BMW, 1989 r. : komputery, uszkodzone. Opole, tel.
0603/54-43-09
BMW 3 : różne częśd używane, felgi aluminiowe, chętnie poje
dyncze, akcesoria Alpina, M-Technic, AC-Schnitzer, Hartge, inne. 
Wrocław, tel. 0504/96-08-40
BMW 318 i E-36 : lampy przednie, maska silnika, błotniki, zde
rzak, wentylator, chłodnica, grill, halogeny, mechanizmy el. szyb, 
spoiler na tylną szybę, listwy M3. lampy tylne M3, inne. Wro
daw, tel. 0504/96-08-40
BMW 5 E-34 : maska silnika, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, chłodnica, visco, kpi. grill z atrapą 
oraz kpi. lampa lewa tylna. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0602/66-49-88
BMW 5 E-39 : błotniki, maska, zderzak, drzwi, chłodnica, felgi 
aluminiowe, poduszka powietrzna, listwy, lampy (ksenony), 
wahacze przednie, lusterka, halogeny, osprzęt do telefonu, 
chłodnica klimatyzacji, wentylator klimatyzacji, inne. Wrodaw, 
tel. 0605/11-62-99
BMW 520, 1994 r. : felgi aluminiowe z oponami lub bez, kpi.
klimatyzacja i skóra. Kielce, tel. 0503/87-98-94
BMW 525,1992 r., TDS : turbo doładowanie, głowica, poduszki
pod silnik, most tylny, węże do sprężarki. Legnica, tel.
0608/45-82-31
BMW 525 KOMBI, 1995 r . : listwa dachowa prawa, listwa pro- 
gowa prawa. Lwówek Śląski, lei. 075/782-27-75.0603/61-27-74 
BMW 535 i E-28: zderzaki od M5 lub M535i, zawieszenie spor
towe, tapicerka skórzana, wzmocnienie kielichów, hak. Wrocław, 
tel. 0605/11-62-99
BMW 750 i E-32 : maska silnika, grill, atrapy, zderzak przedni, 
lampy przednie (chętnie ksenonowe), wentylator, wzmocnienie, 
listwy, elementy zawieszenia. Wrodaw, tel. 0504/96-08-40 
BMW E-38 nowy model: szyba przednia, 'nerki", napinacze pi
rotechniczne. Wrocław, tel. 0605/15-11-88 
CITROEN. 1900 ccm, TD : silnik. Wtodaw, tel. 0501/34-31-72 
CITROEN XANTIA II, 1998 r. : napinacze pasów bezpieczeń
stwa, do modelu z 4 poduszkami pow. Chocianów, tel. 
0601/80-29-11
CITROEN XSARA, 2000 r. : dach z podsufitką. drzwi lewe do 
modelu 3-drzwiowego. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
DACIA, 1990/92 r . : silnik, drzwi. Wrodaw, tel. 071/781-99-50 
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocjaw, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS SX, 1999 r., 1600 ccm,: kompletna kfimaty- 
zacja. Włocławek, tel. 0604/64-38-91 
DAEWOO MATIZ : szyba przednia, maska silnika, pólka tylna, 
pasy tylne, listwy dachowe, plastikowe, spoiler. Legnica, tel. 
076/850-20-60, 0605/63-27-72
DAEWOO MATIZ . podsufitka. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67.
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel. 
341-64-61, 0608/25-02-11
.DAEWOO NUBIRA KOMBI: przednie błotniki, przednie prawe 
drzwi kpi., tylna lewa szyba, przednia szyba z uszczelką, przed
nia deska rozdz., tylna roleta. Kalisz, tel. 062/762-19-55, 
0601/17-09-56
FIAT 125p : okrągłe zegary • do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62 ' .
FIAT 126p EL SX, 1995 r . : drzwi lewe (kpi.), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kierun
kowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p : koła, skrzynię biegów, alternator, zderzaki, deskę 
rozdz., siedzenia, szyby i inne. Krotoszyn, tel. 0601/17-79-03 
FIAT 126p : koło kpi. Legnica, tel. 076/854-60-60 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, alternator, roz
rusznik na kluczyk, lotnicze fotele lub cały samochód po wy
padku, uszkodozny. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p : skrzynia biegów, może być uszkodzona. Wrocław, 
tel. 0601/44-21-11 '
FIAT 126p : alternator - do 80 zl. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p FL, 650 : skrzynia biegów do 100zl,- alternator do 
90zl, siedzenia lotnicze do 50zl, zderzaki szerokie do 30zł, roz
rusznik nowego typu do 50zl, głowica do 30zl, akumulator do 
20zl, resor do 10zł, lampy H4 do 10zł, stacyjka FL. Oława, tel. 
071/303-29-25, 0606/42-15-39
FIAT 850 COUPE. 1970 r.: częśd. Wrocław, tel. 0502/97-27-38 
FIAT CINOUECENTO. 900 ccm: licznik (nowy model), 3 wskaź
niki, w cenie do 50 zl, amortyzatory tylne i przedni lewy, 1998-99 
r., w cenie do 60 zł: Gromadka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14, 
0609/28-33-13 od rana
FIAT DUCATO, 1986/90 r., 2500 ccm, diesel: wał korbowy z 
panewkami. Lubin, tel. 076/844-60-83, 0603/41-05-65 
FIAT PUNTO,: wszystkie częśd (błotniki, drzwi, lampy, zderza
ki i inne). Kielce, tel. 032/766-72-02 
FIAT UNO : konsola przednia, lampy, kierunkowskazy przed
nie, ćwiartka przednia prawa, zderzaki, błotniki. Krzemieniewo, 
woj. leszczyńskie, tel. 0605/46-07-24 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r. : konsola w kolorze czarnym, 
mechanizm podnoszenia szyb przednich prawych drzwi, tapi
cerka drzwi prawych, listwy drzwiowe, lampka kierunkowskazu 
w przednim błotniku. Wrocław, tel. 071/362-16-15, 
0601/70-22-65
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel : silnik ♦ skrzynia biegów 
(5). Nysa, tel. 077/435-46-53
FORD ESCORT IV: centralny zamek, wersja 2-drzwiowa. Żary, 
tel. 0503/97-27-92
FORD MONDEO KOMBI. 1996 r. : do tyłu klapa kompletna z 
szybą, tylny zderzak, lampy, plastiki, drzwi prawe, 2 sztuki, tyl
na szyba boczna, lusterka 2 sztuki. Wrocław, tel. 0601/73-97-97, 
0501/58-80-23
FORD MONDEO. 1999 r., TD i: obudowa na 2 wentylatory. Dłu
gołęka, teł. 071/315-23-75
FORD MONDEO KOMBI; kpi. wnętrze, konsole, pod. powietrz
ne, fotele, atrapa, lusterka, felgi aluminiowe. Bielsko Biała, tel. 
0501/39-83-34
FORD PUMA : błotniki, zderzak, drzwi, szyby. Wrocław, tel. 
0606/41-11-94
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przedni
lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, DOHC : model
przejściowy, 136 KM. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-95-96,
0605/42-50-05
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Wrocław, tel. 071/372-55-11,0-601-71-12-32

FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ćcm, DOHC : pompa hamulcowa, 
gaźnik Weber lub dysza elektromagnetyczna, felga stalowa 14', 
,na 4 śruby, podsufitka do kombi z szyberdachem. Kłodzko, tel. 
074/867-91-23
FORD TAUNUS P-5,1966 r .: części przodu lub cały samochód. 
Wrocław, tel. 0601/79-25-64
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
automat., może być uszkodzona. Wiązów, tel. 071/393-14-91 
FORD TRANSIT, 1980 r. : przekł. kierownicy. Wrocław, teł. 
071/354-00-26
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel : nadwozie, 
może być na białych tablicach. .,lel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, dywan 
kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwigni zmia
ny biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Złotoryja, tel. 
076/878*37-54, 0604/53- f 8-5.7
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik, Świebodzin, 
tel. 0601/53-92-16, 0607/55-00-23 |
HONDA ACCORD, 1988 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0607/44-56-04
HONDA ACCORD KOMBI. AERODEC, 1992 r. : różne części 
blacharskie, mechanicznem, szyby. Wrocław, tel. 0601/70-18-61 
HONDA CIVIC SEDAN, 1992 r.: reflektor prawy, kierunkowskaz, 
nakładka progu (plastikowa), zderzak tylny, klapa, szyba tylna, 
drzwi prawe. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
HONDA LEGEND, 1993 r., 3200 ccm limuzyna: lampa tylna lewa. 
lampy postojowe przednie, kierunkowskazy przednie. Opole, tel. 
0602/59-11-68
HYUNDAI PONY, 1991 r.: lampa lewa. Brzeg. tel. 077/411-57-90 
HYUNDAI PONY, 1995 r., 1500 ccm : prawą lampę i migacz 
(przód), wahacz prawy, szybę przednią. Dzierżoniów, tel. 
0503/68-55-50
HYUNDAI SONATA, 1992 r. : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
071/360-87-84 , 0600/62-69-53
ISUZU MIDI, 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) lub czę
ści do skrzyni biegów. Wiązów, tel. 0603/32-24-71 
IVECO : różne części. Wrocław, teł. 0605/37-47-03, 
0607/50-54-33 ,
JEEP EAGLE WRANGLER, 1999 r . : różne części. Krobia, tel. 
0603/99-70-55
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r.: zderzak przedni. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
KRAZ : wyciągarka. Wołów, tel. 0601/74-87-27
U A Z : wyposażenie kabiny, tapicerkę. Kotlin, tel. 071/367-92-62,
062/740-57-96
ŁADOWARKA AHLMANN : wał korbowy, silink 2-cylindrowy 
Deutz KHD. Środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
MAN: różne części. Wrocław, tel. 0605/37-47-03,0607/50-54-33 
MAZDA 626,1985/87 r., 2000 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 
0601/76-12-21
MAZDA 626,1986/87 r . : zderzak przedni z szeroką nadkladką 
+ wzmocnienie lewe, grill. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56, 
0604/85-19-28
MAZDA 626, 1994 r., 2000 ccm, 16V : maska silnika, lampy, 
błotniki, kierunkowskazy, kolumna kierownicy, zderzak przedni, 
szyba czołowa, wkład lusterka. Lubin, tel. 0600/31-84-80 
MERCEDES 124,1992 r.: maska silnika, błotniki przednie, drzwi 
przednie lewe, koloru kości słoniowej. Wrocław, tel. 
071/348-50-06, 0601/76-37-32
MERCEDES 207 : przedni zderzak, uszczelkę przedniej szyby, 
uszczelkę szyby trójkątnej lewej, zawias przesuwny bocznych 
drzwi. Wrocław, tel. 071/341-32-47 
MERCEDES 207, 208, 210 : różne części lub nawiążę stalą 
współpracę z dostawcą. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 
0607/15-05-84
MERCEDES 230 123, 124, 1985 r., 2300 ccm : sprężarkę kli
matyzacji, firmy Hamson, do modelu z silnikiem 102. Wrocław, 
tel. 341-68-57
MERCEDES 230, benzyna : miska olejowa. Grodków, tel. 
0601/18-89-26
MERCEDES 300 124 D, 3000 ccm. diesel: silnik kpi., stan b. 
dobry. Nysa, tel. 077/435-94-32
MERCEDES 300 TD : silnik ze skrzynią biegów (automat). Sy
ców. tel. 062/785-65-95
MERCEDES 608, 1979 r. : wal korbowy, silnik niekompletny. 
Wrocław, tel. 0601/81-06-37
MERCEDES 813, 1974 r. : przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem. Wrocław, tel: 325-18-48, 0502/61-10-53 >- 
MERCEDES SPRINTER : karoseria. Krobia, tel. 0603/99-70-55 
MERCEDES VITO, 1999/00 r., 2200 ccm, CDI: osprzęt do silni
ka 2,2 CDI, komputer * stacyjka i kluczyki, ewentualnie cały 
silnik.., tel. 0601/66-70-38
MITSUBISHI CARISMA. 1999 r.. 1900 ccm, TDI: skrzynia bie
gów JC52525. Kłodzko, tel. 074/811-24-83, 0607/55-53-95 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1991 r. : szyba czołowa. Jawor. tel. 
0602/48-81-67
MITSUBISHI GALANT, 1997 r. : konsola, poduszka powietrz
na. Żary, tel. 0602/51-05-11
MITSUBISHI LANCER. diesel : silnik. Świeradów-Zdrój. woj. 
jeleniogórskie, tel. 0602/31-90-74 
MOTOCYKL JAWA 350 CZ : lewy tłok. najlepiej z okolic Mili
cza. Krośnice, tel. 071/384-62-27 po godz.20 
MOTOCYKL MZ ETZ : reflektor chromowany, mocowany po 
bokach, zestaw przełączników, prawa i lewa strona, z hamul
cem bębnowym, niskie lusterka (chromowane). Lubań, tel. 
075/721-59-82
MOTOCYKL SUZUKI RF 600.: różne części. Lubsko, tel. 
0605/06-64-98
MULTICAR M-22, 24, 25 : różne części mechanicznie, kabina, 
opony, szyby lub cały do remontu. Wrocław, tel. 0601/79-66-24 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, gaźnik: szyba 
czołowa, instalacja gazowa, używana, zbiornik w kształcie koła 
zapasowego. Wrocław, tel. 071/357-79-47 
NISSAN MAXIMA, 199.1 r.. 3000 ccm, V6 : skrzynia biegów 
manualna, sprawna lub uszkodzona. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0501/84-26-79
NISSAN PATROL GR : lampy z wycieraczkami, fotel kierowcy, * 
skrzynia biegów (5). Legnica, tel. 076/850-60-00 
NISSAN SERENA: felgi aluminiowe z oponami lub bez. Kielce, 
tel. 032/250-50-99
NISSAN SUNNY SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, diesel : zacisk 
hamulcowy, prawy przedni, kompletny. Legnica, tel. 
076/855-01-0.3
OPELASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk: tył nadwozia (2 ćwiart
ki) do modelu 5-drzwiowego, klapa tylna z szybą, zderzaki, lam
py, błotniki przednie, maska, atrapa, wzmocnienie czołowe, drzwi 
prawe tylne. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEL ASTRA II : silnik, "połówka* przednia. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0501/37-45-44
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu paliwa (do centralnego zam
ka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04
OPEL ASTRA, VECTRA, 1700 ccm, diesel: silnik Isuzu, tylko z 
dokumentacją, lub do odbioru za granicą, typ silnika TC4 EE1. 
Prószków, tel. 077/464-81-78
OPEL ASTRA, VECTRA, OMEGA B : części przodu. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
OPEL CORSA B : spoiler na tylną klapę (oryginalny). Wrocław, 
tel.0601/31-33-39
OPEL CORSA, ASTRA. 1999-01 r. : poduszka pow. Wrocław, 
tel. 0603/10-32-34
OPEL KADETT, 1600 ccm, SV silnik. Paszowice, tel. 
076/870-14-79
OPEL MANTA : zderzak tylny szeroki. Wrocław, tel. 
0607/12-14-08
OPEL MONTEREY, 1998 r. : kierunkowskaz lewy, szyba lewa 
drzwi przednich, tylna lampa mocowana do zderzaka. Wrocław, 
teł, 071/368-71-62, 0601/15-65-04

OPEL OMEGA, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : sprężarka do kli
matyzacji lub klimatyzacja kpi. Leszno; tel. 0603/84-43-21 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : sflńfk.’  Bolesiawiec. łel. 
0601/57-13-39'
OPEL REKORD, 1985 r., 2200 ccm, benzyna : kierunkowskaz
prawy, atrapa przednia górna, zatrzaski na listwy i progi. Sno-
widza, tel. 076/871-83-49, 0502/54-55-66
OPEL VECTRA : błotniki,.zderzak, drzwi, szyby. Wrocław, tel.
0606/41-11-94
PEUGEOT 106 XSł, 1992 r. : belka tylna na 4 śruby, pompa 
paliwowa. Kamienna Góra; tel. 0609/35-40-78 
PEUGEOT 206 : licznik kpi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PEUGEOT 405, 1992 r„ 1600 ccm. benzyna : silnik 1CT5V, 
gażnik Solex nr F16075/PSA 566, instalacja silnikowa, maska,- 
reflektory, kierunkowskazy, grill, komputer nr 961119530. Za
mysłów, gm. Szlichtyngowa, tel. 0607/15-55-24 
PEUGEOT 405,1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm: dach z podsufit- 
ką, pokrywę silnika, błotniki przednie, reflektory, kierunkówśka- 
zy. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-04, 0600/23-42-48 
PEUGEOT 605, 1990 r. : grill, belka wzmacniająca przednia, 
kolektor wydechowy. Leszno, tel. 0607/16-35-95 
PEUGEOT 605, 1990 r. : kolektor wydechowy. Leszno Wlkp., 
tel. 0607/16-35*95
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm : felgi, z szerokim rantem. Wro
cław, tel. 0606/61-56-44
POLONEZ, 1998 r., 1400 ccm, Rover: alternator. Spalona, teł.
076/857-51-85 tub 0601/06-03-43
POLONEZ: skrzynia biegów (5), silnik, kola, instalacja gazowa
lub cały samochód pó wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,
090/34-14-92
POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska, drzwi. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chłodni
ca, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, reflek
tory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błotniki, 
fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most, skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO : wtrysk, moduł, sonda, komputer, kolektor 
dolotowy (GSi). Wrocław, tel. 071/352-81-21, 0608/36-41 -.02 
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62

KUPIĘ ALUMINIOWE FELGI 
do Toyoty Corolli a

KUPIĘ PANEL f
do radioodtwarzacza PIONEER DEB2000.§ 
tel. 071/399-40-10, 0-602 350 290

RENAULT 19, turbo D : chłodnica turbosprężarki. Maniów Wiel
ki, teł. 0606/43-29-74
RENAULT MAGNUM: silnik, zawieszenie,.kabina, rama lub cale 
na części, bez prawa rejestracji i po wypadku. Wrocław, tel. 
0503/58-64-49, 0607/50-54-33
RENAULT MEGANE SCENIC : ćwiartka tylna, lewa, zderzak
tylny. Świdnica, tel. 0601/51-73-17
RENAULT TRAFIĆ . szyby boczne, tapicerkę, fotele, podsufit-
kę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81,0602/57-90-30
ROVER : silnik. Wrocław, teł. 0501/55-48-12
SCANIA : różne części, Wrocław, tel. 0605/37-47-03,
0607/50-54-33
SEAT AROSA, 2000 r . : prawa przednia ćwiartka. Ostrzeszów, 
tel. 062/732-00-58, 0609/28-92-48 
SEAT CORDOBA, 1600 ccm, benzyna : silnik (po 1997 r.). Go
styń, teł. 065/571-03-59
SEAT TOLEDO, 1997 r. : komputer sterujący silnika, typ AFN
1.9 TDi, -110 KM. numer 028906021 EF. Wrocław, tel. 
071/782-69-85
SILNIK SW-400. Nowa Ruda. tel. 074/872-25-08
SIMCA MATRA BAGHERA, 1976 r. : różne części. Nowa Sól,
tel. 0600/34-65-16
SKODA FABIA: felgi aluminiowe. Doruchów, tel. 062/731-52-72 
po godz. 16, 0501/68-19-49
SKODA OCTAVIA : hak holowniczy, bagażnik dachowy, tapi
cerka skórzana, wlot powietrza lewy (przy zegarach). Lubin, tel.
0603/70-84-28 .  ̂ , ....... ^  .
STAR 206': żbiórńik paNwa^GryfAw Ś.’, tel. 0608/21-213)5 
SYRENA BOSTO: resor. Trzebnica, tel. 071/312-93-61 wieczorem 
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm : reflektor lewy, zawór 
odcinający (elektromagnetyczny). Wędrzyn, gm. Sulęcin, tel. 
095/755-67-83
TOYOTA COROLLA-: hak-hi)}., odpinany. Wrocław, teł. 
0601/85-11-55 "
TOYOTA HIACE, 1997 |  : okna boczne Itib szyby z uszczelka
mi, hale, kola zapasowe, 4 szt. Wałbrzych, tel. -074/841 -44-42 
po godz. 20. 0605/20-92-20 .
TOYOTA YARIS: aluminiowe felgi 13", 4 x 100, relingi dachowe
(krótkie). Wrocław, tel. 0601/85-11-55
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, fel-
-ga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
VOLVO S40: dużo części lub w całości na części. Zielona Góra, 
tel. 0601/57-16-16
VW. 1985/90 r. : silnik 2,0 Ei. 2.3 E. 6ryfów Śląski, tel. 
062/781-44-74
VW : silnik 1.9 TD. może być bez dokumentów o małym prze
biegu, sprawny, w granicach 1500 zł. Leszno, tel. 0605/21-36-66 
VW, 1600 ccm, diesel, TD : silnik. Świdnica, tel. 0604/55-57-10 
VW CORRADO, GOLF : szyny, razem z mechanizmem do szy- 
berdachu. Chojnów, teł. 0604/85-47-79 
VW DERBY, 1977 r. : klamki dó drzwi. Zgorzelec, tel. 
0607/27-62-93
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, G-60 : intercooler. Wrocław, tel. 
0502/13-96-22
VW GOLF III, 1993 r . : drzwi prawe przednie i tylne, z el. otw. 
szybami, czarną tapicerką i el. reg. lusterkiem. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF, 1993/94 r., 1800 ccm, benzyna : chłodnicę klimaty
zacji, wąska, bez uszkodzeń. Polkowice, woj. legnickie, tel. 
0503/73-51-67
VW GOLF III, 1994 r„ 1800 cęm, wtrysk : inst. gazową z ate
stem i dokumentacją. Kobyla Góra, tej. 062/731-72-29 
VW GOLF III KOMBI: SYNCHRO, wal', most, skrzynia biegów. 
., tel. 0503/32-12-41
VW GOLF, 1800 ccm, benzyna : chłodnica klimatyzacji. Wro
cław, tel. 321-53-62, 0503/73-51-67 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel: silnik. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
VW LUPO, 2000 r. : prawa przednia ćwiartka i inne części. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 0609/28-92-48 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 1900 ccm, turbo D 110 KM: pod
stawa pod-alternator, klimatyzację, poduszka pow. pasażera, 
chlapacze, tylny spoiler. Sędzimirów, tel. 076/877-57-03 
VW POLO, 2000 r., 1400 ccm : poduszka pasażera, razem z 
deską rozdzielczą, do nowego modelu. Zielona Góra, tel. 
0608/77-42-41
VW TRANSPORTER T4 : komplet foteli (2 ławki). Krotoszyn, 
tel. 062/725-23-78
WARTBURG : silnik, stan b. dobry, chetnie z dokumentacją, w 
rozsądnej cenie. Bukowice, gm. Milicz, tel. 0601/19-89-07

MOTOCYKLE
APRILIA PRO SPORT. 1990 r.. 18 tys. km, 125 ccm 5-kOlorowy. 
ścigacz, rozrusznik, hamulce tarczowe, 33 KM, - 5.800 zl. Ra- 
koszyce, tel. 071/795-16-38

APRILIA RS 125,1998 r., 12 tys. km, 125 ccm, czarny, el. licz
nik, pomiar temp., duraluminiowa rama, bez wypadku, alumi
niowe felgi, oryginalnie rozblokowany, 17 kW, -,12.000 zł. Lu
bił, tel. 076/749-71*01 •
APRILIA RX 125, 1991 r., 125 ccm, wrzosowó-bialy, wysokie 
enduro, centralny amortyzator, hamulce tarczowe, dobre osią
gi, zarejestrowany, stan b. dobry, - 4.700 zl. Bolesławiec, tel: 
075/734-53-16
APRILIA TUAREG, 1988 r., 125 ccm, czerwony, Chłodzony cie
czą, hamulec tarczowy, nowe opony, atrakcyjny wygląd, dodat
kowo silnik na części, - 4.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-79-77 
BMW K100,1997 r., błękitny metalic, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., stan b. dobry • 10:000 DEM + opłaty. Głogów, tel. 
076/833-40-96
CAGIVA125 FRECCIA, 1988 r., 125 ccm, 35 kM, zielony, ha
mulce tarczowe, I właściciel w kraju, dozownik oleju, 6-biego
wy, elektr. rozrusznik, chłodzony cieczą, centralny amortyzator, 
po lakierowaniu, ścigacz, atrakcyjny wygląd, • 3.200 zl. Kowa
ry, tel. 075/761-38-61, 0603/25-22-24 
CZ 350, 1988 r., 350 ccm, benzyna, pomarańczowy, na części 
lub w całości, wyrejestrowany, wiele części, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0502/89-31-63, 0604/55-55-33 
CZ 350,1989 r., czerwony metalic, stan b. dobry, sportowe opo-' 
ny, małe przeróbki, silnik od Jawy TS, z dokumentami, - 600 zl. 
Świebodzice, tel. 074/854-07-63 
CZ 350 w całości lub na. części. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-67*32, 0606/23*86-81
DNIEPR MT*10,1976 r., 22 tys. km, 650 ccm, boxer, bordowy, 
boczny wózek, koło zapasowe, alternator 12 V, kierunkowska
zy, bieg wsteczny, szyby, udokum. pochodzenie, do rejestracji,
- 2.000 zł. Mariusź Werner, 67-407 Zamysłów 21, gm. Szlich
tyngowa
DNIEPR MT-11,1990 r., 650 ccm z koszem, wsteczny bieg, stan 
b. dobry, - 1.500 zł. Jawor, tel. 076/870-44-94 
GAZELA, 1979 r., • 170 zł. Głogów, tel. 0608/36-62-79 
GILERA SP 125,1990 r., 37 tys. km, 124 ccm, biało-czerwony, 
sprowadzony z Włoch, techp. sprawny, przygotowany do sezo
nu, kompletna dokumentacja, nie zarejestrowany w kraju, ku
fer, - 3.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88, 0608/61-56-87 
GOKART, 1997 r., 125 ccm, żółto-cytrynowy, oryginalny, przy
gotowany do wyścigu w kategorii młodzieżowej, popularnej ♦ 
częćci: opony, felgi, silniki, • 3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-26-85, 0603/13-75-79
GOKART, 150 ccm, brązowy, .samoróbka", koła od motorynki, 
drugi silnik, - 330 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-59-11 
GOKART, 2000 r., 600 ccm, źółto-czerwony, orurowany, 2-oso- 
bowy, nadaje się do jazdy terenowej, silnik ze skrzynią umiesz
czony z tyłu, napęd na tylną oś, - 2.000 zl lub zamienię na Audi 
80, na białych tablicach, 80/82 r.. Borów Wielki, tel. 
068/388-88-74
HARLEY-DAVIDSON SPRINGER. 1997 r., 1340 ccm, srebrny 
metalic, składany w Kanadzie, wersja Customchrome, - 70.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/10-63-07 
HERKULES XL-9 CROSS. 1983 r., 50 tys. km. 80 ccm, Sachs, 
czerwony, po wymianie ołeju, świecy, linek, siedzenia, tylnej 
opony (+ 2 gratis) i łożysk, światło .stop', kierunkowskazy, felgi 
stalowe, stan silnika b. dobry, zarejestrowany, opłacone OC, •
1.300 zl. Jabłonna, tel. 065/538*82*62 
HONDA 250 HELIX, 1993 r., 36 tys. km, kolor wiśniowy, oclony, 
nie zarejestrowany, stan b. dobry, radio, dodatkowy kufer, - 8.000 
zł. Udanin, woj. legnickie, tel. 0607/38-74-46 
HONDA 700 MAGNA, 1986 r., 26 tys. km, 700 ccm sprowadzo
ny z USAw 1994 r., chopper, I właściciel, - 11.900 zł. Zdzieszo
wice, tel. 077/484-72-20
HONDA 80 CROSS, 80 ccm, niebieski, bez dokumentów, na 
części • 340 zł. Zielona Góra, tel. 0601/71-94-15 
HONDA CB 250,1978 r. zarejestrowany, stan dobry, - 1.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0502/62-38-66 
HONDA CB 250,1979 r., 43 tys. km, 250 ccm, 4-suw, czerwo
ny, stan b. dobry, po wymianie łańcuszka rozrządu, uszczelnia
czy zaworów, • 2.800 i l  lub zamienię na XJ 600S Diversion + 
dopłata. Śmigiel, tel. 065/518-05-88. 0605/46-21.21 
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, stan dobry, gara
żowany, bez wypadku, niklowane dodatki, • 1.900 zl. OlaWa, 
tel. 071/313-44-37 po godz. 15, 0502/93-60-49 
HONDA CB 500, 1986 r., czerwony metalic, nowy akumulator, 
zębatki, łańcuch, • 5.800 zł. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
HONDA CB 500,1994 r., 33 tys. km, 500 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Bystrzyca Górna; tel. 074/850*99-17 
HONDA CBR 1000F, 1990 r., 35 tys. km. 1000 ccm, biało-hie- 
bieski, 3 kufry, stelaż, zarejestrowany w kraju, kompletna doku
mentacja, zadbany, przygotowany do sezonu, stan b. dobry, -
9.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88. 0608/61-56-87 
HONDA CBR 600 P 1 ,1999 r. nie używane w.kraju, - 7,5Q0, zl. 
Milicz, tel. 071/384-24-31, 0606/17-61-07 
HONDA CBR 600, 1999 r., 3 tys. km, 600 ccm stań b. dobry,' 
czerwono-czarna perła, na białych tablicach, cena 7600 DEM. 
Wrocław, tel. 0605/37-47-03
HONDA CBR 600,1999 r., 600 ccm do sprowadzenia ze Szwaj
carii, uszkodzona lampa, • 16.000 zł. Wrocław, teł. 
071/351-17-41, 0606/65-51-02
HONDA CJ 250,1977 r., 250 ccm, zielony metalic, do wymiany 
linka gazu, tłok, pierścienie, zadbany, • 1.400 zl lub zamiana na 
Junaka. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
HONDA CX 500,1980 r„ - 4.500 zl. Wrocław, tel. 0602/75-44-95 
HONDA MBX 80, 1980 r., biały, chłodzony cieczą/dozownik 
oleju, centralny amortyzator, hamulec tarczowy, • 2.100 zl lub 
zamienię na motorower. Baranów, tel. 062/782-71 
HONDA MBX 80.80 ccm brak dokumentacji, ,na chodzie-* - 700 
zl. Stara Kamienica, tel. 075/752-35*14 
HONDA MB)L80DX. 1983 r.. 80 ccm, brązowo-zielono-bordo- 
wy, metaliczny, dozownik oleju, centralny amortyzator, tarcza 
ham. przednia, chłodzony wodą nowy akumulator i przednia 
opona, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, opłacony, - 2.200 zl. 
Strzelce, tel. -074/850-44-32
HONDA MTX, 1982/84 r. wielokolorowy, stan dobry -1.600 zl/szt. 
Nowice, gm. Jaworzyna Śl.. tel. 074/858-84-33 
HONDA MTX 80, 1987 r.. 80 ccm, czerwony, dozownik oleju, 
zarejestrowany bezterminowo jako motorower, stan b. dobry, -
2.200 zl. Strzegów, gm. Grodków, tel. 0608/86-56-68 
HONDA NS125F, 1997 r., 24 tys. km, 125 ccm, srebmo-grafito- 
wy, nie rejestrowany, cło opłacone, - 2.500 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-52
HONDA NSI80.1996 r.. 21 tys. km, 80 ccm, czarny, • 4.500 zł. 
Leszno, tel. 0502/16-00-17
HONDA NSR125,1991 r„ 19 tys- km, 125 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, zadbany, I właściciel, hamulec tarczowy, rozrusznik,.
6-biegowy, dozownik oleju, - 5.100 zł lub zamienię na inny "mo
tor albo samochód. Wrocław, tel, 0501/17-93-77 ~
HONDA NSR 125. 1998 r., 95 tys. km, 125 ccm, niebie- 
sko-bialo-czerwony, - 9.000 zł.. Rydzyna, tel. 0605/29-68-50 
HONDA NSR 125.1998 r, 8 tys. km sprowadzony z Niemiec w 
2000 r., zarejestrowany, drobne rysy powstałe podczas trans
portu, • 8.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-56 
HONDA NSR 125F, 1994 r., 19 tys. km, 125 ccm dozownik ole
ju, 6-bieg.owy, nowa świeca zapł., olej, • 5.200 zł lub zamienię 
na motocykl z silnikiem o poj. 250-500 ccm. Głogów, tel. 
076/832-22-30
HONDA NSR 125R, 1998 r., 28 tys. km, 124 ccm, 2-suw ści
gacz. I właściciel, .kocie oczy*, sportowy tłumik, • 11.900 zł. 
Kluczbork, tel. 0606/35-55-17 __
HONDA NX 250 ENDURO, 1993 r. turystyny, zarejestrowany, 
stan b. dobry, - 6.700 zł. Jawor, tel. 076/870-88-25 
HONDA VF 500F, 1985 r., 40 tys. km, 500 ccm, biało-czerwony, 
sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, bez wy
padku, przygotowany do sezonu, • 4.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-45-23, 0603/55-07-16
HONDA VT 250F, 1982 r., 36 tys. km, 250 ccm, czerwony, za
dbany, 6-biegowy, el. rozrusznik, - 3.750 zł. Kraśnik Dolny, tel. 
075/736-97-24
HONDA VT 500E, 1988 r., 60 tys. km, czarny, garażowany, 
sprawny, ekonomiczny, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0501/26-72-55 
HONDA XBR 500,1990 r. nie rejestrowany w Polsce. -5  600 zł. 
Radochów, tel. 074/814-78-04
HONDA XR 250R, 1987 r., 4-suw, biało-niebieski, stan b. dobry, 
po remoncie głowicy i zawieszenia, enduro, rozrząd Rufc, • 4.800 
zł. Wrocław, tel. 071/361-55-32. 0606/82-53-26 
HYOSUNG 125 CRUISE II. 1997 r., 2 tys. km, 125 ccm, bordo
wy metalic. • 7.400 zł lub zamienię na samochód. Radomsko, 
tel. 044/683-83-77, 0608/09-92-31 
IŻ 49 CHOPPER. 1957 r., 350 ccm, czerwony, atrakc. wygląd,

skórzane siedzenie, profil, tylny błotnik, szerokie kolo tylne, 
dokumentacja, - 1.500 zł. Siekierczyn, tel. 075/722 17*73 
JAWA 250,1961 r., 250 ccm, czerwony, wszystkie części oryg., 
do złożenia * drugi, kompleińy, na części lub do złożenia ♦ 1 
cylinder po szlifie, z tłokiem i pierścieniami, - 1.200 zf. Bielawa, 
tel. 0607/36-79-39
JAWA 350 LUX, 1983 r., 30 tys. km, 350 ccm, czerwony meta
lic, stan idealny, nowy akumulator, opony, niklowane błotniki, 
bagażniki boczne, kierunkowskazy, lusterka, nóżka boczna, 
atrakcyjny wygląd, 7 lat nie eksploatowany, - 650 zi. Góra, tel.. 
065/543-20-04, 0607/75-24-22
JAWA 350, 1986 r., 350 ccm, czerwony, silnik CZ, stan b. do
bry, po remoncie kapitalnym, nowy akumulator, łańcuch, • 450 
zł. Niwnice, tel. 075/784-42-67
JAWA 350,1987/90 r., 12 tys. km. 350 ccm, cźerwono-czamy, 
sprzęgło do regulacji, mało eksploatowany, stan idealny ♦ dru
gi silnik, • 1.200 zi. Ciepłowody, tel. 074/810-32-61 po godz. 15 
JAWA 350,1988 r., 350 ccm, czerwony, instalacja 12V, alterna
tor, - 450 zł. Szymonków, woj. opolskie, tei. 0502/94*02*55 
JAWA 350,1989 r. po remoncie i lakierowaniu, zarejestrowany 
i opłacony, - 1.000 zi. Sobótka, tel. 071/316-36-01 

*«•. JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, 350 cchi, cźerwóny.ńówy 
akumulator, owiewka, kask, stan idealny, szroka opona, drugi 
motocykl Jawa w częściach,' - 1.300 zł. Niegosławice, teł. 
068/378-11-22 po godz. 22 -
JAWA 350 TS, 1989 r., 24 tys. km, 35Ó ccm, czarny, po remon
cie silnika w 02.2001 r., nowy wał, pierścienie, łożyska, skrzy
nia biegów, ukł. napędowy/szeroka opona tylna, dwa lusterka, 
opłacony do 11.2001 r.. atrakcyjny wygląd, - 950 zł lub zamie
nię na MZ ETZ 150/250 z lat 1985/89. Nowa Bystrzyca, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0606/62-51-96, 0600/41-81-25 
JAWA 350 TS, 1990 r„ biały, stan techniczny b. dobry, nowy 
akumulator i świece, • 850 zł. Lubsko, tel. 068/372-45-97, 
0601/43-49-02
JAWA 350 TS, 1990 r., czarny, kierunkowskazy, stan opon do
bry, brak akumulatora, - 300 zl. Nowogrodziec, tei. 
075/731-62-62
JAWA 350 TS, 1990 r., 15 tys. km, niebieski metalic, hamulec 
tarczowy, stylizowany na ścigacz, owiewka, czujnik temperatu-. 
ry, podniesione tłumiki, stan idealny, po remoncie, - 1.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/787-34-06
JAWA 350 TS, 1991 r., czerwony, stan b. dobry, kask (x2), po 
wymianie podzespołów, kompletna dokumentacja, • 950 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-97-79 po godz. 19 
JAWA 350 TS, 1991 r., 407 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan 
dobry, • 1.200 zł. Jan Suchak, 59-430 Wądroże Wielkie 203 
JAWA 350,1992 r., 32 tys. km, 350 ccm, czerwony, oryginalny, 
po przeglądzie, chromowane elementy po polerowaniu, stan 
idealny, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0606/27-40-35 
JUNAK B-20, 1961 r. trójkołowy, • 1.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-10-75, 0607/19-47-45
JUNAK M-10, 1960 r., 350 ccm, kolor morski metalic, po re
moncie kapitalnym silnika, nowe opony, wal, łożyska i sprzę
gło, po szlifie, inst. 12 V. alternator, zarejestrowany, bezawaryj
ny, dużo części, - 1.500 zł. Oleśnica, tel. 071 /315-58-38, 
0502/26-39-10
JUNAK M-10 CHOPPER, 1964 r., 350 ccm! czarny, po remon
cie silnika i wymianie płynów, instalacja 12V, alternator Bosch, 
siedzenie skóra, nowy akumulator, przedłużony przód, koła: 
przód 16", tył 15/135, profilowany tylny błotnik, opinia rzeczo
znawcy, zarejestrowany, ubezpieczony, - 1.800 zł. Kłodzko, teł. 
0503/99-89-12
JUNAK M-10 CHOPPER, 1964 r„ 400 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, obniżony, wydłużony, 2-stopniowe siedzenie, do 
wykończenia inst. el., do złożenia, dużo dodatków, - 900 zł. 
Bolesławiec, tel. -0602/25-86-03 
JUNAK M-10, - 1.500 zł. Kępno. tel. 062/782-27-66

JUNAK M-10 przerobiony na chopera, stan b. dobry, • 2.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-24-31. 0606/17-61-07 
K 750, zielony, oryginalny, wsteczny bieg, stan b. dobry, • 1.450 
zl. Kępno. tel. 062/782-27-66
KASK MOTOCYKLOWY, czarny, ciemna szyba, odpowietrzni
ki, stan b. dobry -150 zł. Jawor, tel. 076/870-50-15 
KAWASAKI750 VULCAN, 1994 r. całkowicie zniszczony, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52
KAWASAKI 750, zielony, przerobiony na ścigacza, - 3.500 zł. 
Jelenia Góra, tei. 0502/64-08-88 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AE0053 www.autogiel- 
da.com.pl)
KAWASAKI EL 250, 1994 r„ 25 tys. km, 250 ćcm, 4-suw. gra
natowy metalic, mini Dregster, stan b. dobry - 2.500 DEM + cło. 
Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47
KAWASAKI EN 500, 1993 r., 63 tys. km, granatowo-srebmy, 
sprowadzony z Niemiec w 2000 r., nie eksploatowany w kraju, •
9.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-56 
KAWASAKI GPX 600R. 1989 r., 47 tys. km, 600 ccm, czarny, 
sportowo-turystyczny, maks. prędk. 220 km/godz, - 6.900 zl. 
Kłodzko, tel. 074/868-71-14
KAWASAKI GPZ1000,1987 r., 1000 ccm wymieniony olej i filtr 
pow., przygotowany do sezonu, nie wymaga napraw, • 6.000 zl. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-38-11
KAWASAKI GPZ 1000RX, 1987 r, 33 tys. km, 1000 ccm. 16V, 
niebiesko-srebrny, - 7.000 zł. Zawadzkie, teł. 077/461-64-40, 
0607/76-37*35
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r., 8 tys. km, 1100 ccm, 130 KM. 
czerwony, sportowo-turystyczny, stan techn. b. dobry, przegląd 
do 04.2002 r, - 15.000 zl. Jawor, teł; 0605/26-60-34. 
0600/10-26-66
KAWASAKI GPZ 305 EX. 1984 r., 300 ccm, czerwony, + części, 
• 2.800 zł lub zamienię rta Fiata 126p. Kargowa, tel. 
0606734-32-88
KAWASAKI GPZ 5Q0S. 1990 r., 11 tys. km, 500 ccm. bialo-gra- 
natowy, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, bez wypadku, - 7.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0501/46-41-69
KAWASAKI GPZ 550. 1989 r., 46 tys. km, 550 ccm, benzyna, 
czarny, stan idealny, nie używany w kraju, kompletna dokumen
tacja, - 6.950 Zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-54 
KAWASAKI GPZ 600, 1994 r„ 600 ccm, czerwony, stan ideal
ny, serwisowany, - 10.500 zl. Gniechowice, tel. 071/316-87-62, 
0606/82-92-33
KAWASAKI GPZ 900R, 1988 r. stan idealny, ukł. Wydechowy .4 
w 1* Laser, - 7.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-51 -95 
KAWASAKI KLR 600,1990 r.. 600 ccm, czarny, sprowadzony z 
Niemiec, zarejestr., po remoncie silnika, osprzęt Acerbis, spor
towy ukł. wydechowy Acerbis, - 7.000 zł. Kostrzyn, tel. 
0502/61-39-23 *
KAWASAKI KLR 650, 1988 r., 650 ccm, perłowoniebieski me
talic, zawieszenie White Bros, ukł. wydechowy Supertrapp, Dy- 
nojet, nowe: płyny, akumulator, kompl. napędowy. - 6.500 zl 
Słubice, teł. 0502/54-65-51
KAWASAKI KLR 650 ENDURO. 1988 r., 37 tys. km. 650 ccm. 
czerwony, w kraju od 01.2001 r.. nowe płyny, stan b. dobry, ide
alny do turystyki, - 6.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
KAWASAKI KMX 200 ENDURO, 1989/90 r., 20 tys. km, 200 
ćcm, źielony, chłodzony cieczą, kompletna dokumentacja, I re
jestracja 12.2000 r., zarejestrowany na 2 osoby, nowe klocki, 
oleje, zębatki, osprzęt miejski i terenowy, lekki, bez wypadku,

MOTOROWERY JAN-MAR
PIASKI K. GOSTYNIA 

ul. św. Marcina 13, tel. 065/571-91-61 
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA CZĘŚCI, RATY 
O feruje:
Części - Simson, Romet, akumulatory do 
motorowerów i motocykli 
Motorowery - nowe BAJAJ SPIRIT: gwa
rancja, serwis - 4800 zt + kask ÓP011646 

Używane:
marka rok pena
Simson, skuter 1990 v... 1.750 - 2J200 Zł, 3sŻL

1989 1.400 - 2.000'zl,4szt.
1988 1.300-1.85021,3szi

1987-1986 850-1.500 zł. 3szt.
.1995 3 200 zł

Simson S*51 1989 1.400- 1.950 zł,3szt.
1988 1.000 -1.700 zl, 4szL
1987 . 850 -1.500 zl.3szt.

1986-1985 \ .  1.050 -1.100 zł. 2szl
1983 700-1.200 zł. 3szt.

Simson S-53 1990 2.840 zł
Romet Ogar 1989 490 - 600 zl, 3szt.

1987 350 - 550 zł. 2szt.
1986 300 zł
1988 390 - 580 zl. 2szt.

Motorynka Stela 1992*1996 850- 1.300d. 3sżt.
Motorynka 1989 605 - 870 zł, 2szt.
Romet Kadet 1989 350 zl
Piaggio Vespa składak 1997 1.100 zł - skuter, zamiana
Piaggio C02 1997 3.300 zł • automatic
Bajaj Sunny 1997 2.410 zł - automatic. skuter
Jawa, śdgacz : 199Ś 3.000 zł *5 biegów
Peugeot Zenith 1999 4.500 zł - automatic. skuter
Yamaha, skuter 1998 4.150 zł
Yamaha DT50 1994 3710 zl - automatic, cross
Rower z silnikiem używany 1.200 zł
Rower, składak używany 50- 120 zł, 5szt.

stan idealny, - 6.100 zi. Wrodaw, tel. 071/372-53-98 wieczo
rem, 0501/10*16-40
KAWASAKI KZ 400J, 1981 r., 221 tys. km, 400 ccm, żółty, po 
przeglądzie, po lakierowaniu, stan idealny, 6 biegów, rozrusz
nik, - 3.000 zl. Będzin, tel 0603/18-94-53 
KAWASAKI NSR 125. 1991 r.. 14 tys. km, 125 ccm, zielono- 
czarny ścigacz, 6-biegowy, nowe zębatki i łańcuch, stan ideal
ny, - 4.800 zł. Góra. tel. 065/543-41-65 
KAWASAKI Z 750,1981 r, niebieski metalic, ukł. wydechowy 4 
w 1, stan b. dobry, • 3.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-14 
KAWASAKI Z X 1000,1989/90 r., 20 tys. km, 1000 ccm. perło- 
woczarny, udokum. pochodzenie, nie eksploatowany w kraju, 
chłodzony wodą, chłodnica oleju, 6-biegowy, rozrusznik, alumi
niowe felgi, po wymianie klocków i płynów, 3 tarcze, 4-cylindro- 
wy, 2 głośne "wydechy", szyba, obrotomierz, stan idealny, •
11.000 zł. Bralin, tel. 062/781-24-03, 0606/27-83-39 
KAWASAKI ZX 600R, 1995 r., 22 tys. km, 600 ćcm, zielony, 
czarny kask, stan idealny, po regulacjach, dużo dodatków, nowe 
klocki, simeringi, • 17.500 zl. Rawicz, tel. 065/545-36-39, 
0603/29-34-87
KAWASAKI ZX 750A, 1983 r., biało-niebieski, I właściciel, spor
towo-turystyczny, digital, .antynurek*, unitrak, ukł. wydechowy 
4W1 Sebring, po przeglądzie, stan b. dobry, - 4.900 zl lub za
mienię. Wałbrzych, teł. 074/848-12-33, 0606/14-09-79 
KAWASAKI ZX 750GPX, 1990 r., 750 ccm. bialo-zielony, 6-bie
gowy, ścigacz, 3 tarcze, ukł. wydechowy 4 x2 , 105 KM, spro
wadzony z Niemiec 04.2001 r., bez wypadku, stan b. dobry, -
9.600 zl lub zamienię na samochód. Bolesławiec, teł. 
075/734-20-75, 0608/10-08-32
KAWASAKI ZXR 750,1990 r., 30 tys. km, biało-zielońy, po wy
mianie klocków i filtrów, serwisowany, stan b. dobry, - 13.000 zł 
lub zamienię. Oleśnica, tel. 0502/45-18-91 
KAWASAKI ZZR 600,1991 r., 600 ccm, zielono-fiołetowy, nowy 
akumulator i lakier, sportowy ukl. wydechowy -11.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-53-32
KTM 80,1985 r., 80 ccm, 2-suw, 9 KM, • 1.800 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-26-71, 0502/13-02-75 
KTM 80 SX, 1991 r., 80 ccm, dwusów, biały, cross, chłodzony 
wodą, tarcze, stan b. dobry, - 3.500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-20-64 po 18
KUPIĘ MOTOCYKL, 80 ccm zarejestrowany w Polsce, do re-. 
montu, najchętniej Hondę, MBX, Suzuki, Gamma lub inny, do
2.000 zł. Świdnica, teł. 074/850-56-55
KUPIĘ MOTOCYKL AVO SIMSON 250. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
KUPIĘ MOTOCYKL DKW, 1955/59 r. oryginalny, sprawny, ż kpi. 
dokumentacją, do remontu lub nie. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
KUPIĘ MOTOCYKL IFA 350. Olszyna, tel. 075/721-25-41 
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. 1989 r, 350 ccm .na cho
dzie*. na terenie Jeleniej Góry, • 450 zl. Jelenia Góra, tel. 
0607/82-80-43
KUPiĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS lub ETZ 150, 250/1, stan b. 
dobry, może być bez przeglądu lub dokumentacji, do lekkiej 
kosmetyki lub regulacji. Zielona Góra, tel. 0608/68-31-67 
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK M-10, 350 ccm z dokumentacją, 
zarejestrowanego, stan obojętny. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-42, 075/717-23-96 prosić Janusza 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 251 ETZ lub 100-250, do remontu lub 
na części. Chojnów, teł- 076/818-11-65 pr. Krzyśka 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 251 w stanie bardzo dobrym, ory
ginalny lakier. Opole, tel. 077/469-25*27 
KUPIĘ MOTOCYKL SHL M-04,123 ccm, S-01 do remontu, naj
chętniej z kompletnym'i sprawnym silnikiem - do 500 zi. Świdni
ca, tel. 074/640-25-86
KUPIĘ MOTOCYKL WSK, WSM cross lub enduro. Wrocław, tel. 
0501/71-00-82
KUPIĘ MOTOROWER zarejestrowany -  do 50 zl. Kamień, tel. 
071/315-18-83 prosić Marka
KUPIĘ MOTOROWER z aktualną dokumentacją, opłacony, ze 
stanem silnika b. dobrym, może być do malowania, okolice Le
gnicy, do 200 zl. Legnica, tel. 0608/85-68-76 
KUPIĘ MOTOROWER HONDA, YAMAHA, PIAGGIO, 1997 r. 
lub Peugeot. .Grodzisk, tel. 061/444-34-96, 0602/35-89*80 
KUPIĘ MOTOROWER OGAR techn. sprawny, z dokumentacją, 
może być do drobnych poprawek, z Wrocławia lub okolic. Wro
cław, tel. 071/351-42-10 po godz. 14 »
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1987 r. z silnikiem 
do remontu lub lakierowania, zarejestrowany, do 800 zl. Ole
śnica, tel. 071/398-19-21
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER doszczętnie zniszczo
ny. Kalisz, tel. 0502/61-41-21
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, 50 ccm lub skuter, do 
remontu silnika, złożenia, lakierowania lub innych poprawek, 
kompletna dokumentacja. Żarów, tel. 074/858-90-15, 
0604/35-76-37
KUPIĘ MOTORYNKĘ z dokumentami, zarejestrowaną • do 300 
zl: Nowa Ruda, tel. 0605/63-96-41 
KUPIĘ MOTORYNKĘ PONY, ROMET z pełną dokumentacją - 
do 250 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-19-55 
KURTKA MOTOCYKLOWA czamo-czerwono-biała, stan ideal
ny, kupiona rok temu w sklepie, używana kilkakrotnie, oryginal
ny wygląd, rozm. 52, • 300 zl. Nysa, tel. 0608/87*49*55 
M-72 CHOPPER, 1959 r., 750 ccm, perłowoczarny, przód tra
pez, dyfer 10, wolny ukl. wydechowy, prosta kierownica, pole
rowany silnik, nowa instalacja elektryczna 12V, lampy, luster
ka, kierunkowskazy Louis, dużo chromu. • 4.400 zł. Wrocław, 
tel. 364-51-08
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY VW GARBUS. 1999 r., 1300 ccm. 
ciemnozielony, atrakcyjny wygląd, dużo elem. chromowanych, 
zawieszenie trapezowe, koła 15" stalowe, niklowane, siedze
nia skórzane dwustopniowe, • 7.500 zl lub zamienię na samo
chód, lub motocykl. Zdzieszowice, tel. 077/484-77-19 po 
godz. 21, 0606/89-56*27
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY prod. fabrycznej, wsteczny bieg
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niezależny od silnika, przystosowany do silrykjiWSK 125, bez 
silnika i dokumentacji,"-"350 zl. Chojnów, tel. 0603/43-36-90 a 
MOTOROWER APRiUA RS 50 REPLICA, 1992 r . 19 tys. km,' 
50 ccm, benzyna, biało-czerwono-fioletowy,1 obudowany, ści- 
gacz, hamulec tarczowy, centralny amortyzator, chłodzony cie
czą, dozownik oleju, V-Max 90 km/h, atrakcyjny wygląd, kom-. 
piętna dokumentacja, • 4.500 zl. Wrocław, tel. 354-36-81, 
0604/36-89-38
MOTOROWER APRILIA SR-50 SKUTER, 1996 r. automat, roz
rusznik chłodzony cieczą, stan b. dobry, - 4.900 zl. Grabów nad 
Prosną, tel. 062/730-60-20
MOTOROWER BAJAJ, 1997 r., 50 ccm, granatowy, stan b. 
dobry, - 2.500 zl. Grodzice, tel. 076/877-35-15 
MOTOROWER BANG SKUTER, 1995 r, 50 ccm, biało-niebie- 
ski, automatic, do złożenia, • 1.700 zl. Lubin, tel. 076/847-36-29 
MOTOROWER HONDA MTX CROSS, 1985 r., 50 ccm brak do
kumentacji, 5-biegowy, dozownik oleju ♦ 2 silnik, • 1.150 zl. Sto
szowice, tel. 074/816-11-84
MOTOROWER HONDA LEADER, SKUTER. 1995 r., 50 cćm, 
czerwony, 2-osobowy, automatic, stan b. dobry, oclony, nie eks
ploatowany w kraju, - 2.600 zł. Kotowice, gm. Oborniki śl., tel. 
071/310-75-60
MOTOROWER HYUNDAI HYUSUNG SKUTER, 1995 r, 3 tys. 
km, 50 ccm, czerwony metalic, hamulec tarczowy, el. rozrusz
nik, 2-osobowy, dozownik oleju, schowek na kask, ♦ kask, •
3.000 zł. Nysa, tel. 077/433-75-88, 0602/49-02-07 
MOTOROWER JAWA, 1972 7., 50 ccm, kolor wiśniowy, nowa 
linka hamulcowa, opony w b. dobrym stanie, nowy tłok, pier
ścienie, kompletna-dokumentacja - 250 zł lub zamienię na 
MZ-150-250 do remontu. Borowa, gm. Długołęka, tel.. 
071/315-71-14 po godz. 15
MOTOROWER JAWA SPORT, 1981 r;, 50 ccm w ciągłej eks-. 
ploatacji, wyrejestrowany w 1990 r, - 180 zl. Grodków, tel. 
0503/67-54-14
MOTOROWER JAWA, 1981 r., 50 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, nowy cylinder, opona, zarejestrowany, - 350 zł. Lubin, 
tel. 0609/38-95-98
MOTOROWER JAWA SPORT, 1981 r„ 2 tys. km, 50 ccm, żółty. * 
nowy lakier, techn. sprawny, zarejestrowany,, przegląd bezter- 
minowy, ważny przegląd i OC (do 11.07.2001 r.), - 420 zł. Wisz
nia Mała, tel. 071/312-74-05 po godz. 17 
MOTOROWER JAWA 223, 1982 r., 50 ccm, czarny, owiewka, 
zarejestrowany bezterminowo, OC. NW do 04.2002 r.. wymie
niony wał i pierścienie, bagażnik, dużo części, stan b. dobry, • 
500 zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-67-70 po godz. 16 
MOTOROWER KOMAR, 1984 r„ 50 ccm, kolor grafitowy, silnik 
Sachs, atrakcyjny wygląd, bez dokumentacji, • 150 zł. Goświ- 
nowice, gm. Nysa, tel. 077/433-96-47 
MOTOROWER KOMAR brak dokumentacji, - 1.000 zl. Oława, 
tel. 071/313-03-02
MOTOROWER OGAR 200, 1984 r., 50 ccm, czerwony, stan 
dobry, lusterka, kratka na lampę', silnik od Jawy 50, 3-biegowy, 
nowy wał, tłok, pierścienie, sprzęgło, dętki, linki, siedzenia, tyl
na zębatka, kompletna dokumentacja, • 450 zł. Legnica, tel. 
076/866-42-93
MOTOROWER OGAR 205, 1986 r„ 2-suw 2-osobowy, • 600 zł. 
Kluczbork, tel. 0606/35-55-17
MOTOROWER OGAR 200,1990 r., pomarańczowy, 3-biegowy, 
mało używany, zarejestrowany, opłacony, nowe 2 opony, tłu
mik, kolanko, siodełko, lusterko, linki, stan idealny, • 1.200 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-73-26 
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1990 r , 13 tys. km. 50 ccm, 
granatowy, sprow. z Niemiec, opłacone cło, nie rejestrów, w 
Polsce/kierunkowskazy, wskaźnik paliwa, zegar, kufer, w pełni 
sprawny, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 2.000 zł. Ratowice, 
tel. 071/318-93-85 .
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1997 r.. 15 tys. km, 50 ccm. 
czarny, Speedfight, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 5.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
MOTOROWER PIAGGIO SALIT, 1996 r., 5 tys. km, 50 ccm. nie
bieski metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie, I właściciel, 
kompletna dokumentacją, 2-osobowy, automatic, chłodnica 
wodna, rozruszniik, hamulec tarczowy, schowek na kask, - 5.000 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/645-65-40 
MOTOROWER ROMET 205,1988 r.. czerwony. - 300 zl. Gierał- 
tów, gm. Nowogrodziec, tel. 0606/24-93-93 
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1988/89 r.. 5 tys. km. nie
bieski, 3-biegowy, nowe opony, kratka na lampie, techn. spraw
ny, faktura zakupu, II właściciel, kompletna dokumentacja, atrak- 
cyjny wygląd, stan idealny, - 750 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-79, 
0603/45-28-42
MOTOROWER ROMET KADET, 1990 r., 50 ccm, czerwony 
metalic, rejestracja bezterminowa, udokum. pochodzenie, kask, 
stan b. dobry, - 450^. „  tęl. 0608/73-77-77 
MOTOROWER ROMET KADET, 50 ccm, pomarańczowy, silnik 
do małych poprawek, rama bez kół i linek, - 80 zl. Stare Rocho- 
wice, tel. 075/741-33-78 po godz..19 
MOTOROWER RYŚ, 1960 r., 50 ccm, zielony, do odrestauro
wania, w częściach, 3 silniki, możliwość złożenia dwóch, - 500 
zl lub zamienię nę zlom Junaka. Gołaszyn, tel. 065/545-65-38 
MOTOROWER SIMSON SR 2,1958 r., • 500 zł. Miłoszów, tel. 
075/721-16-94
MOTOROWER SIMSON S R 5 1 ,1979 r., czerwony. 3-biegowy, 
bez prawa rejestracji, - 600 zl. 59-733 Gierałtów 290, gm. No
wogrodziec
MOTOROWER SIMSON S-51,1981 r., 51 ccm, czerwony, stan 
techniczny dobry, 4-biegowy, nowy cylinder, kratką na lampie, 
możliwość zamiany na immy motorower, brak dokumentów, - 
400 zl. Lubsko, tel. 068/372-45-97, 0601/43-49-02 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1981 r., 20 tys. km, 49 ccm, 
żółty, zarejestrowany, nowe opony, łańcuch, zębatki, tłumik i 
kierunkowskazy, 4-biegowy, stan b. dobry, • 1.000 zl. Siekier
czyn, tel. 075/724-41-56
MOTOROWER SIMSON SR 51,1982 r., zielony, w całości lub 
na części, kompletna dokumentacja, stan dobry, • 500 zl łub 
zamienię na MZ ETZ 150. Gromadka, tel. Q76/817-31-72 
MOTOROWER SIMSON 51,1982 r., 12 tys. km, 2-suw, czerwo
ny, nowy akumulator (gwarancja), atrakcyjny wygląd, nie wy
maga napraw, - 2.000 zł. Namysłów, tel. 0504/92-91 -67 
MOTOROWER SIMSON S51, 1982 r., 50 ccm, czerwony, po 
remoncie kapit. w 2000 r., nowe zębatki i łańcuch, nowy aku
mulator, 2 kaski, owiewka, amortyzatory gazowe, nowy lakier, 
atrakcyjny wygląd, nowy dowód, -1.100 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-12-17, 0606/52-36-79
MOTOROWER SIMSON S50,1987 r., 5 tys. km, 50 ccm, żółty, 
po kapitalnym remoncie silnika i ramy, nowe lampy, kierunkow
skazy, tłumik niklowany, nowe opony, - 2.100 zł., Oborniki ś lą
skie. tel. 071/310-15-87
MOTOROWER SIMSON SR 50,1987 r., 50 ccm, niebieski, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowy cylinder, tłok i łożysko, -1.350 
zł. Opatówek, tel. 062/761-82-86 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona głowi
ca, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0502/67-28-28 jj 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988/89 r., beżowy, nowy aku
mulator, nowe opony, siedzenie, blokada kierownicy, bagażnik 
boczny, - 1.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-06-91 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1989 r„ 7 tys. km, 50 ccm, zie
lony, 4-biegowy, sprawny, stan dobry, • 1.800 zł. Grabowno Wiel
kie, tel. 071/315-76-08. 0606/62-31-10 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO. 1989 r.. niebieski me
talic, nowe opony i akumulator, uszkodzone sprzęgło, - 1.200 
zl. Gajków, tel. 071/318-52-56
MOTOROWER SIMSON S 51, 1989 r., 50 ccm, zielony, dużo 
nowych części, cylinder, pierścień, tłok, stan b. dobry, - 1.300 
zł. Legnica, tel. 076/854-51-32. 0603/42-41-07 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. SR 50.1989 r.. 9 tys. km. 50 , 
ccm, 2-suw, 12V, niebieski metalic. nowy łańcuch, zębatki przed
nie i tylne, nowy cylinder, tłok, pierścienie, nowe tarcze cierne,
2 lusterka, bagażnik boczny, kwadratowe kierunkowskazy, 4-bie
gowy, alarm, kratka na przednią lampę, reguł, teleskopy, gara
żowany. opłacony, stan b. dobry. • 2.000 zl. Namysłów, tel. 
077/419-67-02 po godz.15
MOTOROWER SIMSON SKUTER SR B3,1989 r.. 9 tys. km. 50 
ccm, bordowy, oryginalny przebieg i lakier, techn. sprawny, nowy 
akumulator, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, zadbany,
- 1.530 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-28 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1990 r.. 50 ccm, SR-50/1, 
biały, 4-biegowy, inst. 12 V, zadbany, garażowany, atrakcyjny 
wygląd, nowy akumulator, boczny bagażnik, • 2.500 zl. Udanin, 
tel. 076/870-91-19
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 7 tys. km. 50 ccm, 
czerwony, stan b. dobry, techn. sprawny, kask ♦ nowy oryg. łań
cuch, kompletna dokumentacja, boczny bagażnik, 4-biegowy, 
lystorka^akumujatouns^

kowskazy, • 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, z 1990 r.. By- 
chowo 25, gm. Żmigród, tel. 0606/64-16-75 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1990 r., 50 ccm, niebieski, atrak
cyjny wygląd, na chodzie, brak akumulatora, • 1.350 zł. Cle- 
chów, tel. 071/317-44-95 -
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990/91 r., 9 tys. km, nie- 
biesko-bialy, mało używany, po remoncie silnika, dużo nowych 
części, • 2.400 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/857-15-87 
MOTOROWER SUZUKI A 137,1993 r., 13 tys. km, 50 ccm, gra
fitowy metalic, elektroniczny zapłon, automatic, dozownik ole
ju, 2-osobowy, kufer tylny, nowy akumulator, zarejestrowany 
bezterminowo, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 2.800 zł. Gra- 
bonóg, woj. leszczyńskie, tel. 0600/26-29-73 
MOTOROWER SUZUKI ZILLON, 1999 r., 2 tys. km, 49 ccm, 
niebieski metalic, rorusznik, automat, dozownik oleju, chłodzi 
ny. cieczą, • 4.850 zl. Wroctóty tel. 0607/37-12-05 
MOTOROWER YAMAHA CT-50 S, 1992 r„ 6 tys. km, 50 ccm, 
czarny, dozownik oleju, • 2.650 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-13 
MOTORYNKA, 1988 r. techn. sprawny, oryginalny lakier, za
plombowany silnik, • 650 zł. Legnica, tel. 076/852-54-70 
MOTORYNKA ROMET, 1980 r., zielony, - 270 zł. 59-733 Gierał
tów 290, gm. Nowogrodziec
MOTORYNKA ROMET, 1985 r. po remoncie silnika i ramy, • 
200 zł. Mrozów, tel. 071/317-07-56 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., różowy, .na chodzie', silnik
3-biegowy, -100 zł. Stary Wiązów, tel. 071/393-14-62 
MOTORYNKA ROMET, 1989 r., 50 ccm, wiśniowy metalik, stan 
b. dobry, • 600 zł. Wrocław, tel. 351-01-52, po 20 
MZ 150, 1979 r., 19 tys. km, czerwony, do poprawek lakierni
czych, bez akumulatora i dokumentacji, drugi silnik na części, - 
350 zł lub zamienię na inny. Zagrodno, tel. 0606/23-83-12 
MZ 250 ES, 1967 r., 248 ccm, czarny, .tropie*, przebieg 200 km, 
wózek boczny, po renowacji, oryginalny, po kapitalnym remon
cie, nowy silnik, sprawny, zadbany, zarejestrowany, 2 kaski, 
części, • 1.900 zł. Charłupia Mała, gm. Sieradz, tel. 
043/827-35-93

MOTOR-CENTRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6a 

tel. 076/842-40-26,0-601 70 5512

oferuje:
MOTOROWERY 
SKUTERY 
MOTOCYKLE UŻYWANE
Przyjmujemy do sprzedaży komisowej. 
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

MZ 250 TS, 1976 r., 40 tys. km, 250 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, oryginalny, zadbany, I właściciel, oszczędny, zarejestro
wany, opłacony, • 1.000 zl, Wińsko, tel. 071/389-89-65 po 
godz. 22 *
MZ 250,1984 r. stan b. dobry, - 700 zl. Wołów, tel. 0609/07-75-10 
MZ 250,1984 r. hamulec tarczowy, zegary, szeroka opona tyl
na, ważny przegląd, • 950 zl. Wrocław, tel. 071/372-02-69 
MZ ETZ, 1989/93 r. po remoncie silnika, dużo nowych części, -
1.000 zł. Włosień, gm. Platerówka, tel. 075/724-12-49
MZ ETZ, 1991 r. -1.150 zł. Krzyżkowice, tel. 077/436-26-96 
MZ ETZ 150, 1987 r., 150 ccm, niebieski, zadbany, po remon
cie kapitalnym silnika, boczna nóżka, tarcze, żarówka H4, • 1.000 
zl lub zamienię na Junaka. Gołaszyn, teł. 065/545-65-38 
MZ ETZ 150,1987 r , 14 tys. km, niebieski, obrotomierz, hamu
lec tarczowy, nowe opony i akumulator, po ręmoncie silnika, 
stan b. dobry * 2 kaski, - 1.200 zl lub zamienię na motorower 
Simson. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/60-85-37 
MZ ETZ 150, 1988 r. stan b. dobry, - 1.500 zł. Jagniątków, tel. 
075/755-44-13 prosić Michała
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, czerwony, dowód rejestracyjny, 
na chodzie, nowy tłok, zębatki, łańcuch, - 700 zł. Mikoszowa, 
tel. 074/858-90-52
MZ ETZ 150, 1988 r., zielony, stan b. dobry • 950 zl. Sulimów, 
tel. 071/311-41-87
MZ ETZ 150,1989 r., 150 ccm, 2-suw, niebieski, techn. spraw
ny, w ciągłej eksploatacji, hamulec tarczowy (przedni), nowa 
opona tylna, nowe sprzęgło, stan dobry, -1.150 zł. Gryfów śl., 
tel. 075/781-30-72
MZ ETZ 150,1990 r., jasnoniebieski, sześciokątne kierunkow
skazy, nowe tarcze hamulcowe, filtr pow., stan b. dobry, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 372-14-18
MZ ETZ 150,1991 r., 150ccm, srebrny, stan b. dobry, książka 
gwarancyjna, faktura zakupu, w ogóle nie używany, nie zareje
strowany, konserwowany fabrycznie, najnowszy model 1 2 ka
ski, • 2.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-40 
MZ ETZ 150, 1991 r., 10 tys. km, benzyną, srebrny metalic, 
stan b. dobry, nowe: akumulator, guma tylnej zębatki, linka ob
rotów silnika, przednia opona, olej w silniku, pełny lifting, za
dbany, przygotowany do sezonu, atrakcyjny wygląd, -1.600 zł. 
Lwówek śląski, teł. 075/784-41-54 po godz. 17, 782-32-15 
MZ ETZ 150,1991 r., 14 tys. km, niebieski, hamulec tarczowy •
1.500 zl. Szklarska Poręba, tel. 075/717-34-84, Krzysztof
MZ ETZ 150,1992 r., 50 tys. km, bordowy, lampa H4, hamulec 
tarczowy, stan b. dobry, - 1.500 zl lub zamienię na Suzuki DR 
125 ż dopłatą. Wrocław, tel. 0603/62-34-73, 0607/35-30-40 
MZ ETZ 150, niebieski/atrakcyjny wygląd, nie zarejestrowany,
- 900 zł. Jaczów, tel. 076/831-20-55, 0501/94-72-16 
MZ ETZ 250 CROSS, 1985 r., - 320 zl. Żagań, tel. 068/377-40-32 
MZ ETZ 250, 1986 r., niebieski, - 1.000 zł. Środa Śląska, teł. 
071/317-00-68
MZ ETZ 250,1987 r., 5 tys. km, niebiesko-żółty, stan b. dobry, 
dużo nowych części, ważny przegląd 2002 r., owiewka, kufer, 3 
światła .stop’ , podniesiony tył i tłumik, opony od Ścigacza, przy
gotowany do sezonu, rasowany silnik, • 1.500 zl. Jugów, tel. 
074/871-82-97
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, zielony, zadbany, zarejestrowa
ny, bez przeglądu, cylinder z tłokiem, - 500 zł. Szelejewo, gm. 
Piaski, tel. 0503/30-91-20 .
MZ ETZ 250, 1987 r., 250 ccm, ciemny metalic, stan b. dobry, 
hamulec tarczowy, trapezowe kierunkowskazy, reflektor H4, 2 
lampy tylne, - 800 zl. Wojcieszyce, tel. 075/764-70-81 
MZ ETZ 250,1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, owiewka, 
hamulec tarczowy, dużo nowych części, stan b. dobry, - 1.250 
zł. Kobylin, tel. 065/548-26-42
MZ ETZ 250,1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, jasnoniebieski, nowa 
opona, stan b. dobry, • 1.300 zl. Biała, tel. 077/438-76-64 
MZ ETZ 250,1988 r. hamulec tarczowy, obrotomierz, z tyłu sze
roka opona, 2 lampy, nowy łańcuch i zębatki, rok w kraju, stan 
b. dobry, • 1.000 zł. Bojanowo, tel. 065/545-74-89 
MZ ETZ 250,1988 r., niebieski, nowy łańcuch, regulator napię- j  
cia i opony, kask • 1.250 zl. Głogów, tel. 0607/55-37-51, 
076/834-83-19
MZ ETZ 250, 1988 r.. 8 tys. km, 250 ccm, czerwony, hamulec 
tarczowy, kompletna dokumentacja, nowy akumulator, stan b. 
dobry * drugi MZ ETZ, na części, kompletna dokumentacja, •
1.000 zł. Adam Smentek, 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 
15, tel. 0606/16-43-46
MZ ETZ 251,1989 r., benzyna, czerwony, zarejestrowany, waż
ny przegląd, po remoncie silnika, nowe opony (tylna szeroka), 
el. zapłon, przedni hamulec tarczowy, kufer, 2 kaski, żarówki 
H3 i H4, garażowany, - 1.250 zł. Gajków, tel. 071/318-52-32 w 
godz.16-22 '
MZ ETZ 251,1989 r., 18 tys. km, 251 ccm, czerwony, elektron, 
zapłon, 2 kaski, stan dobry + drugi kpi. opon, silnik i części, •
1.500 zł. Lewin Kłodzki, teł. 074/869-81-13
MZ ETZ 251, 1989 r., 250 ccm, bordowy metalic, po remoncie 
kapitalnym silnika w ASO (na oryg. częściach), nowe płyny, 
opony, klocki i akumulator, nie wymaga wkładu finansowego, • 
1.550 zł. Oleśnica, tel. 071/315=58-38. 0502/26-39-10 
MZ ETZ 251, 1990 r., 16 tys. km, 251 ccm, benzyna, perłowo- 
zielony, stan b. dobry, - 1.600 zł. Czernica, tel. 075/713-61-66 
MZ ETZ 251,1991 r., 20 tys. km. 243 ccm. 2-suw. żółty, stan b. 
dobry, el. zapłon, kufer, dwa kaski, sześciokątne kierunkowska
zy, lampa H4, hamulec tarczowy z przodu, nowy bezobsiugowy

akumulator, przegląd do 10.01.2001 r. • 2.000 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-48-94
NAKLEJKI NA MOTOCYKLE Honda, Kawasaki, Suzuki, Yąma- • 
ha, od 5 zl/szt. Wołczyn, tel. 077/418-94-79, 0608/83-57-13 
PANONIA 250,1962 r., 250 ccm po remoncie kapitalnym silni
ka, 100% oryginał, do częściowego złożenia ♦ części, -190 zł. 
Oleśnica, tel. 071/315-58-38, 0502/26-39-10 
PIAGGIO SKUTER, 2000 r.. 3 tys. km stan b. dobry, automa
tyczna skrzynia biegów, dozownik oleju, - 5.000 zł. Domaszo
wice, tel. 077/419-45-83. 0603/63-38-90 
PIAGGIO 150 XL, 1995 r., 12 tys. km. 150 ccm uszkodzony 
przód, .na chodzie*, - 3.500 zl. Smarchowice, woj. opolskie, tel. 
0608/87-03-34
PIAGGIO E X 150,1994 r., 10 tys. km. 150 ccm, czarny, kopka, 
rozrusznik automatic, podwójne siedzenie, duży kufer, - 7.200 
zl. Niemstów, tel. 076/847-36-29 
SHL SKŁADAK, 1972 r., czarny, 3-biegowy, przerobiony, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 370 zl. Henryków, tel. 
0603/79-04-33
SHL M-11,1962 r., 5 tys. km, 175 ccm, Wł*M oryginalny kolor, 
stan b. dobry, .na chodzie’ , - 400 zl. Leszno, tel. 065/529-44-30 
SPODNIE MOTOCYKLOWE nowe. skórzane, czarne. • 100 zl. 
Zielona Góra, tel. 0606/52-36-79 
SUZUK1125 MARAUDER, 1999/00 r., 125 ccm, ciemnozielony 
metalic, przebieg 500 km, udokum. pochodzenie, kupiony w 
salonie w Niemczech, bez Wypadku, koła szprychowe, rozrusz
nik, dodatkowo sakwy, dużo elementów chromowanych, stan 
idealny, - 10.000 zl lub zamienię. Bralin, tel. 062/781-29-86. 
0606/27-83-39
SUZUKI 650 DAKAR. 1990 [.. 32 tys..ton, 650 ccm, żółlo-nie- 
bieski, 46 KM, sprowadzony w całości, nowe sprzęgło i opony, -
6.500 z). Namysłów, tel. 077/410-26-7.1, 0502/13-02-75 
SUZUKI 700 INTRUDER, 1986 r„ 700 ccm, perlowoniebieski 
metalic, szeroka kierownica, pusty ukl. wydechowy, po regula
cjach, nowe łańcuszki rozrządu, klocki, płyny, • 9.000 zl. Słubi
ce. tel. 0601/87-75-60
SUZUKI DR 650RS. 1991 r. nowy układ napędowy. - 7.800 zł. 
Nowa Sól, tel. 0605/26-32*98
SUZUKI GN 125, 1998 r., zielony, • 5.200 zl. Raszków, tel.

. 062/734-32-17
SUZUKI GS 1100GK GOLDWING, 1984 r., 19 tys. km, 1100 
ccm, srebrny metalic, turystyczny, 3 kufry oświetlone, RO, ory
ginalny przebieg, stan b. dobry, - 12.200 zł. Prudnik, tel. 
077/436-30-55
SUZUKI GS 450,1980 r., 29 tys. km, niebieski metalic, zareje
strowany, przygotowany do jazdy, stan techn. dobry, - 3.700 zł. 
Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
SUZUKI GS 500E, 1990 r. nie eksploatowany w kraju, - 5.100 
zl. Milicz, tel. 0606/52-42-62
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 180 tys. km, 500 ccm, ćzewony,- 
ścigacz, owiewki, dwie lampy/stan idealny, • 8.500 zl. Wrocław, 
tel. 0604/43-02-55
SUZUKI GS 500E, 1995 r„ 500 ccm, biało-fioletowy, do spro
wadzenia z Niemiec, bez wypadku, stan b. dobry, - 8 000 zl (z 
cłem 1 transportem). Zielona Góra, tel. 068/382-55-05, 
0603/70-28-12, 0604/86-77-28
SUZUKI GS 500F, 1996 r., 9 tys. km, 500 ccm, perłowoczerwo- 
ny, owiewka, lampy soczewkowe, nowy akumulator, serwiso
wany, 11 właściciel, stan idealny, • 9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/81-25-78
SUZUKI GS 550,1982 r., 35 tys. km, 550 ccm, czerwony, stan 
techn. i wizualny idealny, nie wymaga wkładu finansowego, •
4.500 zl. Oleśnica, tel. 071/398-62-53
SUZUKI GS 550E, 1978/82 r., 550 ccm, czarny, nowy lakier, 
świece i olej, silnik 4-cylindrowy, stan dobry, 6-biegowy, roz
rusznik, hamulec tarczowy, - 4.300 zl. Wrocław, tel. 
071/372-04-39, 0602/30-19-04
SUZUKI GSX 400, 1984 r., 400 ccm, niebieski metalik, mało 
używany, po wymianie oleju i świec, opłacony, stan b. dobry, •
3.500 zł. Jawor, tel. 076/870-44-94
SUZUKI GSX 550ES, 1985 r., 42 tys. km, 572 ccm. czerwony, 
kufer, stelaże. • 4.300 zl. Nysa, tel. 077/435-25-73 
SUZUKI GSX 600, 2000 r., 2 tys. km. 600 ccm stan b. dobry, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 0501/19-39-16
SUZUKI GSX 600F, 1994/95 r., 18 tys. km, 600 ccm, czamofio- 
letowy, nie rejestrowany w Polsce, brak lusterka, przedniej lam
py, jednego zegara, stan b. dobry, - 8.500 zł. Głogów, tel. 
0606/76-69-94
O SUZUKI GSX 600F, 2000 r., 6 tys. km, czarny me

talic, sportowy ukł. wydechowy WMB, idealny do 
turystyki i sportu, kupiony w salonie, bez wypad
ku, stan idealny, • 21.000 zł. Kostomłoty, tel. 
0607/63-35-28 01023881 ^

SUZUKI GSX 750 DRAG, 1985 r., 750 ccm, czarny metalic, sil
nik z 1993 r., sztywna rama, profesjonalnie wykonany, zbiornik 
hd przedłużony i poszerzony, bardzo niski, super chromy, pusty 
ukł. wydechowy 4-4,3 tarcze ham., prosta kierownica z kierun
kowskazami, dodatki z katalogów, - 12.000 zł. Słubice, tel. 
0601/87-75-60
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r., 33 tys. km, 750 ćcm, bordowy, 
nowy łańcuch i zębatki, nowy akumulator, stan b. dobry, • 9.000 
zl lub zamienię na samochód, możliwa dopłata. Głogów, tel. 
076/834-83-10, 0503/51-29-26
SUZUKI GSXF 600,1997 r., 16 tys. km, żółty metalic, -10.800 
zl. Jelenia Góra, tei. 075/751-53-89 
SUZUKI GT 185,1978 r., 185 ccm, czerwony, dozownik, 2 cy
lindry, chromy, tarcza, zarejestrowany, stan b. dobry, • 1.600 zl 
lub zamiana na Fiat 12j>p. Bolesławiec, tel. 075/734-57-43 
SUZUKI GT 80. 1986 r., 80 ccm po remoncie kapitalnym, tar
czowe hamulce, dużo chromu; po lakierowaniu, możliwość re
jestracji na motorower, • 1.500 zł. Milicz, tel. 0605/11-53-91 
SUZUKI LS 650, 1996 r, 16 tys/ km, żólto-czerwony, oclony, 
nie zarejestrowany, szeroka kierownica, • 10.000 zł. Udanin, 
woj. legnickie, tel., 0607/38-74-46 
SUZUKI RF 600, 1994 r., 29 tys. km, 600 ccm, srebrny, układ 
wydechowy Remus, stelaż na bagaże, nowy akumulator, stan 
b. dobry, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 071/336-38-90 
SUZUKI RG 80,1990 r., 80 ccm, zielony, techn. sprawny, nowe 
części, obudowany, przegląd do 11.2001 r, • 3.100 zl. Wrocław, 
tel. 071/349-40-96
SUZUKI RGX 80, 1994 r.. 15 tys. km, czamo-srebmy, ścigacz, 
chłodzony cieczą, 6-biegowy, zadbany, w kraju od tygodnia, 
oclony, 1. przegląd, nie zarejestrowany, - 3.200 zł. Plonina 49, 
gm. Bolków, tel. 0608/82-09-59
URAL oryginalny, 2 szt. -1.800 zl/szt. Kępno, tel. 062/782-27-66 
WSK 175 sprawny. • 150 zł. Miłoszów, tel. 075/721-16-94 
YAMAHA 500 VIRAGO, 1998 r., 20 tys. km, 500 ccm, czar- 
no-beżowy, udokum. pochodzenie, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju od 04.2001 r. • oraz inne (www.motoport.bralin.com.pl), •
12.000 zl. Bralin, tel. 062/781-29-86, 0606/27-83-39 
YAMAHA 650 DRAG STAR. 1997 r.. 9 tys. km, 650 ccm kupiony 
w salonie, stan b. dobry, • 19.200 zl. Wrocław, tel. 325-20-52 
YAMAHA 750 VIRAGO, 1995 r., 8 tys. km serwisowany, stan b. 
dobry, - 16.000 zl. Lubań, tel. 075/646-12-80, 0602/69-57-80 
YAMAHA DS7,1971 r.. 83 tys. km, 250 ccm, 2-suw, czarny, 25 
KM, dozownik oleju, hamulec tarczowy - przód, gażnik Mikuni, 
obrotomierz, dużo elementów chromowanych, udokum. pocho
dzenie, 50% składki OC, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
1.300 zł. Świdnica, tel, 0607/19-47-70.
YAMAHA DT 80.1993 r., 16 tys. km, 1800 ccm, czamo-fioleto- 
wy, chłodzony cieczą i inne, • 4.500 zl. Niemstów, tel. 
076/749-71-01
YAMAHA DT SOLC ENDURO, 1993 r. chłodzony cieczą, hamu
lec tarczowy, dozownik oleju, teleskop, stan idealny, oclony. -
3.800 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
YAMAHA FJ 1200. 1989 r.. 55 tys. km, 1174 ccm, OHC, 16V, 
srebrny metalic, stan techn. i ogólny b. dobry, oryginalne bar
wy, ścigacz, przygotowany do sezonu, • 10.500 zl. Ocice, tel. 
075/736-61-78, 090/66-84-23
YAMAHA FZ 750,1986 r., 57 tys. km, 750 ccm, niebiesko-biały, 
stan idealny, przygotowany do sezonu, bez wypadku, w kraju 
od 2 tygodni, kompletna dokumentacja, przegląd do 2002 r, -
8.450 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-54, 0604/41-47-12 
YAMAHA FZ 750, 1989 r.. 750 ccm, biało-czerwony, zadbany, 
przygotowany do sezonu, serwisowany, fabrycznie nowe opo
ny i klocki, po wymianie płynów i oleju, 110 KM, wersja Gene- 
sis. ■ 8.500 zl. Świdnica, Igi. 0608/40-26-20 lub 074/853-79-84 
YAMAHA FZ 750, 1990 r., 40 tys. km, 750 ccm, czerwo- 
no-niebieski, moc 105 KM, ukl. wydechowy 4 w 2, pełna obudo

wa, podnóżki cofnięte, nakładka na tylne siedzenie, atrakcyjny 
wygląd, • 7.800 zł Kłodzko, tel. 0606/76-74-37 
YAMAHA FZR 1000,1991 r., 56 tys. km 150 KM, nowe, nowy 
akumulator, głośny ukl. wydechowy Devil, atrakcyjny wygląd, 
przygotowany do sezonu, • 10.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-94-92
YAMAHA FZR 1000,1994/95 r., 27 tys. km, 1000 ccm, fioleto- 
wo-biaio-zielony, 150 KM, wersja Genesis, rama Delta Box, 
serwisowany, przygotowany do sezonu, bez wypadku, tłumik 
Devil, kompletna dokumentacja, stan idealny, • 16.700 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/362*16-15,0601/70-22-65 
YAMAHA FZR 600, 1990 r., czarny, stan b. dobry, • 8.700 zl. 
Wrocław, tel. 0501/55-10-77 t
YAMAHA FZR 600,1993 r., 26 tys. km. 600 ccm, biało-czerwo
ny, sprowadzony ze Szwajcarii w 1999 r., bez owiewek, bez 
wypadku, po wymianie filtra oleju, oleju, nowe klocki ham., łań
cuch, opony, zarejestrowany, opłacony, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, nakładka na tylne siedzenie, nowe świece, • 8.700 
zl. Strzelin, tel. 071/392*38-39
YAMAHA FZR 600,1996 r., żółto-czarny, 98 KM, wersja amery
kańska, nowy akumulator, serwisowany, • 13.000 zl. Wrodaw, 
tel. 0605/35-10-93
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, czerwono-biały, w kra
ju od mies., nie zarejestrowany, sprawny, • 10:000 zl. Jarosław, 
gm. Udanin, tel. 0605/25-97*22 ■
YAMAHA LDR 350,1992 r., 6 tys. km. 350 ccm, czarny, stan b. 
dobry, bez wypadku, - 6.000 zl. Olszyna, tel. 075/721-21-18. 
0601/94-63-95
YAMAHA RD 80.1984 r.. 80 ccm, biały, motorower, chłodzony 
cieczą, hamulec tarczowy, dozownik oleju, nowe opony, tarcze 
sprzęgłowe, po remoncie silnika, atrakcyjny wygląd, - 2.400 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-37-74
YAMAHA TZR125,1988 r., 34 tys. km, 125 ccm, biało-czerwo
na, ścigacz obudowany, 34 KM, stan b. dobry, przegląd do lip- 
ca, • 3.300 zl. Sułów, tel. 0604/57-76-52 
YAMAHA XJ 500,1978/3 r., 500 ccm, kolor wiśniowy, zadbany, 
mało eksploatowany, nowy akumulator, turystyczny, • 2.800 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-28-27, 0604/17-43-38 
YAMAHA XJ 600,1985 r., 46 tys. km, 600 ccm. czarny, I właści
ciel w kraju, sprowadzony w 2001 r., nowa opona, po wymianie 
filtrów, uszczelniaczy gaźników przednich, po synchronizacji i 
czyszczeniu, 2 tarcze hamulcowe z przodu i 1 z tyłu, zareje
strowany, opłacony, przygotowany do sezonu, atrakcyjny wy
gląd. - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/782-74-99 
YAMAHA XJ 600,1992 r., 50 tys. km, 600 ccm, zielony metalic, 
model Diversion, zadbany, stan b. dobry, • 7.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-45-28, 0502/04-22-86 
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 18 tys. km, 600 ccm, czerwony,. 
Naked Bike, 67 KM, stelaż pod kufer, gmole, dużo chromu, stan 
idealny, - 13.500 zl lub zamienię na samochód Renault, uszko
dzony, kpi. dokumentacja. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
YAMAHA XJ 600S DIVERSION, 1992 r.. 30 tys. km, 600 ccm, 
czerwony, 61 KM, aluminiowe felgi, 6-biegowy, wymienione fil-, 
try, klocki, świece, nowy akumulator, dodatkowo 2 kaski, filtr 
oleju, torba, pokrowiec na motor, - 7.200 zł Zielona Góra, tel. 
0600/38-30-98
YAMAHA XJ 900, 1985 r., 900 ccm, czarny, wal kardana, po
dwójna tarcza hamulcowa, 97 KM, stan b. dobry, - 5.300 zl. Cie
płowody, tel. 074/810-33-85
YAMAHA XJ 900S DIVERSHION, 1996 r. nowe opony, klocki 
hamulcowe, stan b. dobry. -12.700 zł. Opole, tel. 077/433-65-56, 
0503/32-12-41
YAMAHA XT 600,1989 r., 600 ccm, biały, wyczynowe Enduro, 
opony Cross, nowy napęd, osprzęt Acerbis, włoska dokumen
tacja, stan b. dobry, dodatkowy silnik - 4.500 zł. Gryfów śląski, 
tel. 075/781-37-91
YAMAHA XT 600 E, 1998 r., 7 tys. km, czarny, stan idealny, po 
pełnym serwisie, szyba MRA, enduro, * 13.800 zl lub zamienię 
na Suzuki PR 350S, SE. Wrocław, tel. 071/361-55-32, 
0606/82-53*26
YAMAHA XZ 550,1990 r., 535 ccm, bordowy metalic, po serwi
sie, wal kardana, 5-biegowy, rozrusznik, 2-cylindrowy, • 6.500 
zł lub zamienię na samochód. Wrocław, teł. 0607/82-97-45 
YAMAHA YZF. 2000 r.. niebiesko-czerwono-biały, .na chodzie’ , 
do sprowadzenia, cena z cłem, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-17-41, 0606/65-51-02
YAMAHA YZF 600.1996 r., 80 tys. km, bialoczerwono-czamy. 
kompletna dokumentacja, nie rejestrowany w Polsce, -16.500 
zl. Grodków, tel. 077/415-37-10, 0501/42-72-34 
YAMAHA YZS 600, 2000 r. stan b. dobry, • 25.000 zl. Wrocław, 
tel. 353-58-99 do godz. 18
ZAMIENIĘ MOTOCYKL WSK 125 3 szt., kompl., z dokumenta
cją lub zamienię na Simsona. Bukowice, gm. Milicz, tel. 
0601/19-89-07
ZAMIENIĘ MOTOCYKL KAWASAKI GPZ, ZX600A, 1986 r . 36 
tys. km, 600 ccm, 100 KM, żółty, stan dobry, nowy łańcuch, zę
batki, typowy ścigacz, na cabrio tub samochód po tuningu, 
możliwość małej dopłaty. Kamienna Góra, tel. 0605/11-21-59 
ZUNDAPP CROSS, 1988 r., 10 tys. km, 50 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, nie eksploatowany w kraju, bez prawa rejestracji, • 
450 zł. Góra, tel. 0600/52-27-39

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY, 1993 r. szer. robocza 2,5 m, 
cyklopiler, - 8.400 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT 5.2 m, składany hy
draulicznie, podwójne wałki, - 2.850 zł. Brochocin 31, gm. Za
grodno, tel. 076/877-36-83
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 2.4 m. - 1.200 zł. Głu
chołazy. tel. 077/439-71-36
AGREGAT UPRAWOWY KRONE Cyklopiler. szer. robocza 3 m.
- 5.000zł. Gostyń, tel. 065/572-36-84
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 metry, - 2.500 zl. Przedborów. 
tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
AGREGAT UPRAWOWY Fortschritt B-231, szer. 5.2 m, stan 
techniczny dobry, - 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
BECZKA 70001, stalowa, na przyczepie, • 20.000 zł. Okmiany, 
tel. 076/817-73-06 wieczorem
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY HTS, 1980 r. 10.000 I, techn. 
sprawny, • 8.500 zl. Nysa, tel. 077/435-75-64, 0602/53-92-60 
BRONA TALERZOWA U-274, 1985 r . . - 4.500 zł. Lubsza, tel. 
077/411-86-40, 0602/36-57-42
BRONA TALERZOWA ciągana, 4-se§mentowa, szer. 2,70 m, 
pług 5-s.kibowy, zawieszany, • 2.100 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/736-61-43
BRONY ciężkie, 20', ciągane, 7 szt, - 500 zl. Brochocin 31, gm. ; 
Zagrodno, tel. 076/877-36-83
CIĄGNIK SAM, 2000 r., benzyna, skrzynia 4-biegowa ♦ wstecz
ny, przednia szyba, przyczepka 1-osiowa, wszystkie burty otwie
rane, 2,5 x 150, brony przerobione na podnośnik, wiele innych 
części, • 2.000 zl. Jaworek, tel. 0600/19-76-67 
CIĄGNIK SAM, 2001 r., 18 kW kola 13-16’ , pompa hydraulicz
na, rozstaw kół 120 mm, - 2.200 zl. Prudnik, tel. 077/436-02-31 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80, 1980 r. stan dobry, - 6.000 zl. 
Kalisz, tel. 0608/15-62-34
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82. 1985 r. przedni napęd, duża 
kabina, stan b. dobry, - 14.000 zl. Glinka, tel. 065/611-21-39 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82] 1988 r. czerwony, stan b. dobry,
- 13.000 zł., tel. 0609/15-75-88
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. stan b. do

bry • 14.000 zł, kombajn do buraków, 3-rzędowy, 
98 r., Kuźnia Jawor • 14.000 zł, przyczepa HL 611,

wywrotka 6-tonowa, stan b. dobry - 5.500 zł, na
czepa 10 ton, z nakładkami, stan dobry - 4.000 zł, 

t  rozsiewacz nawozów RCW3 • 1.400 zł, pług 3-skk 
bowy • 1.000 zł, 2 przyczepy gastronomiczne z 
wyposaż, lub bez, 2-osiowe, -10.000 zł. Budziszów 
Wielki 75, tel. 076/857-46-02 84012321

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1996 r. kolor czerwony, - 28.000 
zl. Stefanowice, gm. Marcinowice, tel. 074/858-54-73 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1997 r.. diesel stan dobry + przy
czepa niskopodwoziowa, • 36.000 żl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08. 0605/25-59-60
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300, 1971 r. kompletny, stan b. 
dobry, • 5.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300, 1978 r. opony w b. dobrym 
stanie, stan techn. b. dobry, - 7.000 zl. Węgliniec, tel. 
0603/28-52-98
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303 D, 1982 r. z przednim napę
dem, stan dobry, - 10.500 zl. Chojnów, tel. 076/818-73-36 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1988 r. przebieg 150 mtg, 
silnik Ifa, zielony, stan b. dobry, kpi. zawieszenie tylne WOM 
Hicz, belki, opony 80%, -17.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-64 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1988 r. kombajn zbożowy, •
16.800 zl. Jelenia Góra, tel. 075/778-84-30, 0601/78-73-67 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1988 r. sprowadzony, nie eks
ploatowany w kraju, - 16.800 zl. Zawidów, tel. 0601/78-73-67,. 
075/778-84-30
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323,1991 r.. 125 kM, napęd 4 x 4,2 
szt., stan b. dobry, -17.000 zl. Raciborowice, teł. 076/818-96-83 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 spychacz ruchomy z przodu 
(ściągany), stan dobry, - 7.000 zł lub zamienię na mniejszy. Stara 
Kraśnica 60, gm. Świerzawa, tel. 075/713-43-50 w godz. 16-18 
CIĄGNIK KIRÓW K-150 stan b. dobry + pług B 201,6-skibowy, 
półzawieszany, zabezpieczenia hydrauliczne, - 10.000 zł. Dhi- 
żec. tel. 075/784-22-53
CIĄGNIK MACCORMICK D-324,1962 r.. 1900 ccm, diesel, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe akumulatory, stan techn. b. 
dobry, -4.500 zł. Sokołowice, tel. 071/314-88-70,0502/26-39-10 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-133,1970 r., 3 tys. km, 35 
PS, techn. sprawny, 100% oryg. części, • 7.200 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/732-68-92
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255, 1985 r , duża kom
fortowa kabina, stan dobry, -11.000 zl. Kępno, tel. 062/781-94-45 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 1134,1990 r. stan idealny, tyl
ne nowe opony, przedni napęd, moc 150 KM, cena 15.000 DEM 
♦ transport i cło. Glinka, tel. 065/611-21-39 - 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3650, 1990 r„ 150 kM, turbo, 
napęd 4 x 4 , klimatyzacja, wałek i wieszaki z przodu, stan b. 
dobry, - 42.000 zl lub zamienię na mniejszy, Zetor, lub MF-5, 
przedni napęd. Raciborowice, tel. 076/818-96-83 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1992 r. * ciągnik 6-cylin
drowy z napędem i maszynami, sprzedam z powodu sprzedaży 
gospodarstwa, • 19.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-34-28 wieczorem
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3670, 1993 r. przedni napęd, 
kabina komfortowa, przedni podnośnik, kombajn zbożowy, 170 
KM, • 60.000 zł. Olesno, tel. 034/359-72-92 
CIĄGNIK OGRODNICZY MF-70, 1985 r. z osprzętem. • 3.000 
zl. Opole. tel. 077/474-45-63
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK z przyczepką, stan b. dobry, • 
950 zl. Kluczbork, tel. 077/418-64-19 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 z turem. • 2.700 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/734-31-79
CIĄGNIK OGRODNICZY JUGOSŁAWIA, 4 x4 , diesel osprzęt 
dużo nowych części -10.000 zł lub zamienię na samochód oso
bowy. Świebodzin, tel. 068/382-88-33 
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21 4-kolowy, 12 KM, oświetle
nie, zadbany, - 1.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-89-63 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS, diesel, nowe opony, po remoncie 
silnika, nowe akumulatory ♦ maszyny (siewnik do nawozów, 
wielorak, kosiarka), - 3.000 zl. Głogów, tel. 0605/57-86-08 
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM na podzespołach sam. Syrena, 
tylny most z Multicara, do dokończenia (brak wału napędowe
go). - 500 zl. Rybnica, tel. 075/751-46-07 
CIĄGNIK URSUS C-328,1964 r., 1960 ccm, diesel, po remon
cie kapitalnym silnika, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany 
(dowód rej.), opłacony, techn. sprawny, - 7.000 zł. Czerna, tel. 
075/736-32-96
CIĄGNIK URSUS C-328.1964 r.. 1960 ccm. nowe opony i aku
mulatory, zarejestrowany do 04.2002 r., stan idealny ♦ dod. 
chłodnica, rozrusznik, prądnica, pompa paliwa, • 10.000 zł. 
Domaszkowice, gm. Nysa, tel. 077/435-43-08. 0608/84-60-64 
CIĄGNIK URSUS C-328. 1968 r. maska od C-30, stan tech. 
dobry, • 3.200 zł. Jaźwina, teł. 071/393-80-67 
CIĄGNIK URSUS C-330,1969 r.. zarejestrowany, kabina, prze
gląd do 02.2002 r., po wymianie silnika w 86 r., stan dobry, •
8.500 zł. Korfantów, woj. opolskie, tel. 0604/79-23-10 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1970 r. ogumienie tylu dobre, po re
moncie silnika, nowe akumulatory, - 6.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-68-14
CIĄGNIK URSUS C-330, 1976 r.. kabina nowego typu, nowe 
akumulatory, po regeneracji i remoncie silnika, przegląd do
08.2001 r. • 10.500 zl. Kobyla Góra. tel. 062/731-73-78 
CIĄGNIK URSUS C-330.1980 r.. 1700 mtg. stan b. dobry, zare
jestrowany, • 11.000 zl. Sobótka, tel. 071/316-25-15 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1981 r., - 9.000 zl. Strzalkowice. tel. 
076/858-04-48
CIĄGNIK URSUS C-330. 1982 r.. czerwona kabina. I właści
ciel, po remoncie przedniego zawieszenia, zarejestrowany, •
8.000 zł lub zamiana na C-360. Głogów, tel. 0608/36-62-79 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1982 r. przebieg 2500, stan tech. b. 
dobry, z kabiną, opony b. dobre, - 9.100 zl. Jaźwina, tel. 
071/393-80-67
CIĄGNIK URSUS C-330, 1984 r. przebieg 1700, stan tech. b. 
dobry, z kabiną, oryginalny lakier, • 9.500 zl. Jaźwina, tel. 
071/393-80-67
CIĄGNIK URSUS C-330, 1984/85 r. kolor zielony, po remoncie 
kapitalnym, stan idealny + przyczepa wywrotka, razem lub osob
no, • 14.000 zl. Polkowice, tel. 076/847-95-17 
CIĄGNIK URSUS C-330,1986 r. I właściciel, garażowany, nowe 
opony tylne, stan b. dobry, • 11.500 zl. Zawonia, tel. 
071/398-79-53 - *
CIĄGNIK URSUS C-330 po remoncie silnika, nowe opony tyl
ne, stan dobry, • 7.200 z l. ., tel. 0600/36-53-91 
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r., po remoncie, Z dokumenata- 
cją, - 6.000 zł. Bogdaszowice, gm. Kąty Wr., tel. 071/789-10-10 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1979 r. kabina, opony w dobrym sta
nie, po remoncie silnika, aktualny przegląd i OC ♦ pług 3-skibo- 
wy, - 6.000 zl. Kozice, gm. Krotoszyce, tel. 076/850-71-83 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1979 r. po remoncie, sprawny tech
nicznie i gotowy do pracy, duża kabina, • 7.200 zl. Stara Rzeka, 
tel. 076/831-58-23
CIĄGNIK URSUS C-360, 1980 r. 5 mtg, po remoncie kapital
nym, na dotarciu, nowe opony, blacharka, oświetlenie, akumu
latory, - 8400 zl lub zamienię na Ursusa C-330. Chojnów, tel. 
0603/43-36-98
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. z kabiną, stan b. dobry, • 8.500 
zl. Sieroszewice, woj. legnickie, tel. 0607/05-18-82 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r., stan techniczny dobry, po re
moncie blacharki, z pełną dokumentacją, • 6.300 zl. Kietrz, tel. 
077/486-88-93
CIĄGNIK URSUS C-360, 1986 r., - 7.000 zl. Kamienna Góra, 
tel.,075/746-14-92, 0604/34-18-82 
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. stan b. dobry, nowe akumula
tory, gotowy do pracy, - 9.200 zł. Stara Rzeka, tel. 076/831-58-23 
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie kapitalnym, nie używany 
od 8 lat, przednia oś płaska, przednie koła z C-385 (750-16), z 
kabiną, gotowy do pracy, • 6.500 zł. Łambinowice, woj. opol
skie, tel. 0600/17-62-37

NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BLOKOW SILNIKÓW SPALINOWYCH 
* PĘKNIĘCIA PŁASZCZY WODNYCH * DZIURY * 

Wrocław, tel. 071/372-69-18,0-601 859 884, udzielamy gwarancji 
^ dojeżdżamy do klienta •  bez wyjmowania silnika_opô ^
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CIĄGNIK URSUS C-385, 1976 r. zarejestrowany, - 8.000 zl. 
Strzelin, tel. 0602/50-78-40
CIĄGNIK URSUS C-385.1977 r„ - 8.000 zl. Olszany, gm. Strze
gom. tel. 074/854-02-84
CIĄGNIK URSUS C-385. 1981 r.. - 11.500 zl. Janków, tel 
062/741-85-13
CIĄGNIK URSUS C-385, 1981 r., stan b. dobry, • 11.800 zl. 
Kalisz, tel. 062/764-92-54
CIĄGNIK URSUS C-385 stan b. dobry, nie używany w rolnic
twie. ogrzewanie, zarejestrowany, • 12.000 zł lub zamienię na 
Ursus C-330M, C-360. Parzyce, tel. 075/736-33-61 
CIĄGNIK URSUS C-4011, 1967 r. po remoncie silnika, zareje
strowany, kabina okrągła, zawieszenie oryginalne, - 5.600 zł. 
Leszno, tel. 0607/08-77-14
CIĄGNIK URSUS C-4011,1967 r. po remoncie silnika, - 5.600 
zł. Leszno, tel. 065/512-06-14 po godz. 18, 0607/08-77-14 
CIĄGNIK URSUS C-4011.1969 r. po remoncie silnika, • 5.000 
zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-47-05 lub 0608/26-55-22 
CIĄGNIK URSUS C-45,1960 r, techn. sprawny, oryginalny, na 
licencji Liaz-Buldog, • 7.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/813-98-34 
CIĄGNIK URSUS U-1204,1981 r, -15.500 zl. Piotrków Trybu
nalski, tel. 044/647-12-77 po godz. 20, 0601/25-98-48 
CIĄGNIK URSUS U-1212, 1984 r., • 16.500 zl. Wilkszyn, tel. 
071/396-35-94
CIĄGNIK URSUS U-1222, 1997 r., - 22.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-03-76
CIĄGNIK URSUS U-1224,1984 r. z przednim napędem, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/87-80-73 
CIĄGNIK URSUS U-1604, - 20.000 zl. Jaźwina, tel. 
071/393-80-47
CIĄGNIK URSUS U-902, 1983 r. zarejestrowany, stan techn.
dobry. • 12.600 zl. Głogówek, teł. 0600/12-84-74
CIĄGNIK URSUS U-902, • 10.000 zl lub zamienię na C-360,
C-360 3P. Jawor, tel. 076/871-80-54
CIĄGNIK URSUS U-914,1971 r. z kabiną. • 7.000 zl. Lubin. tel.
076/844-74-38. 844-18-92
CIĄGNIK URSUS U-914.1985 r. z ładowaczem Tur 5, technicz
nie sprawny, • 22.500 zl. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1988 r., I właściciel, kabina, mało 
używany, stan b. dobry, • 8.000 zl. Tyniec n. Ślęzą, teł. 
071/390-83-65
CIĄGNIK ZETOR 10111, 1986 r. czerwony, 1300 mtg, stan b. 
dobry, nie eksploatowany w rolnictwie, komfortowa kabina, 4-cy- 
lindrowy silnik turbo, odbiór z Czech - 220.000 KCS. Strzelin, 
teł. 071/796-11-95, 0603/17-36-97 
CIĄGNIK ZETOR 10145,1987 r., turbo przedni napęd, kopacz
ka. - 25.000 zl. Kłodzko, tei. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 12011, 1983 r. duża kabina, nowe opony i 
akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, • 17.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 16145, 1988 r: przedni napęd, nowe opony, 
stan idealny, • 32.000 zl. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 16245,1991 r. - 45.000 zl. Oborniki Śląskie, 
teł. 071/310-13-53
CIĄGNIK ZETOR 16245.1992 r. przebieg 4.200 mtg. stan opon 
dobry • 20.000 DEM. Siekierczyn, tel. 075/773-09-27 
CIĄGNIK ZETOR 3011 MAJOR, 1963 r., nowe opony tylne. kpi. 
dokumentacja, dowód rejestracyjny, stan dobry, - 5.000 zl. Do- 
maszkowice, gm. Nysa, tel. 077/435-43-08, 0608/84-60-64 
CIĄGNIK ZETOR 5011,1983 r., opony, stan dobry, kabina, waż
ny przegląd, ubezpieczenie, zadbany, • 9.500 zl. Marianów, gm. 
Koźminek, tel. 062/763-84-23 po 20 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1987 r. z ładowaczem czołowym, techn. 
sprawny, el. sterowanie ładowaczem, • 18.000 zł. Ocice, tel. 
075/736-11-16
CIĄGNIK ZETOR 5211,1989 r. stan dobry, - 17.500 zł. Gierał- 
tów, tel. 075/736-81-97
CIĄGNIK ZETOR 5711,1980 r. 58 KM, stan dobry - 6.000 DEM.
Siekierczyn, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 6711, - 6.000 zl. Wrocław, tel. 071/317-01-73.
0608/82-79-64
CIĄGNIK ZETOR 7011, 1984 r. nowe opony, po remoncie osi 
przedniej, - 13.500 zl. Szymonki 15. gm. Jutrosin, tel. 
065/547-22-79
CIĄGNIK ZETOR 7245 HORD, 1989 r. techn. p̂rawny,.- 25.000 
zl lub zamienię na ciągnik Zetor 5211. Jawor, tel. 076/872-82-47 
CIĄGNIK ZETOR 8011.1979 r. stan dobry, • 9.000 zl. Strzelin, 
tel. 071/796-11-95, 0603/17-36-97 
CIĄGNIK ZETOR 8011,1980 r. komfortowa kabina, stan opon i 
podzespołów dobry, • 9.000 zl. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
CIĄGNIK ZETOR 8145, 1984 r., - 19.500 zl. Ząbkowice Ślą
skie, teł. 074/816-03-72
O CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360,360 

3P. Massey Fergusson, Zetor, MTZ i inne, również 
z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w umiar-

AGROHANDEL s.c. LEGNICA
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261 

tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 
NOWE MASZYNY ROLNICZE 

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny 
KYERNELAND, LEMKEN, KONGSKILDE. UNIA GRUDZIĄDZ, 

YADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
UŻYWANE OP006478

Kombajn B izon ZO-56. 1985 r. 22.000 zł
Kombajn B izon ZO-56, 1978 r. 13.000 zł
Kombajn B izon ZO-56. 1986 r. z kabiną,
szarpacz słomy 28.000 zł
Kombajn B izon ZO-58, 1984 r., szarpacz słomy 28.000 zł
Kombajn B izon ZO-58. 1984 r. 25.500 zł
Kombajn B izon ZO-58. 1985 r. 26.000 zł
Kombajn B izon BS^ IIO , 1996 r . adaptacja 
do zbioru rzepaku. 1414 mig, sprawny 
technicznie, silnik Martin 145.000 zł
Kombajn B izon Dynamie Turbo 3B Z115, 1999 r., 
adaptacja do zbioru rzepaku, stan dbd 183.000 zł
Kombajn B izon ZO-58, 1986 r.. szarpacz słomy, 
stan bdb. 28.000 zł
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr M 3640, 1992 r„ 
Hydromat Agrotonic, stan bdb. 120.000 zł
Rozsiewacz nawozów, pneumatyczny,
18 m. Agromet Brzeg, sparwny techn. 4.500 zł
Agregat do podorywki dla gleb ciężkich 
i bezorkowego przygotowania do siewu 
MultitiUer RAU, szer. 3 m 12.000 zł
Agregat do podorywki Lemken Smaragd 9, szer. 
robocza 3 m, stan bdb. 9.500 zł
Kombajn do buraków STOLL V200 
z rozdrabniaczem liści, sprawny techn.- 16.000 zł
Pług Rabe Werk, obracany, półzawieszany. 5-skibowy,
+ ramię do wałków ♦ wały (Croskill, kołeczkowy), kpł., 
stan bdb. -22.000 zl
Pług PHX, 6-skibowy, z doprawiaczami gleby ADX -092, 
zabezpieczenia non stop. zagonowy,
1988 r.. stan bdb. 9.500 zł
Pług PHX. 6-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
sprawny techn. 4.000 zł
Pług PHX. 5-skibowy. zabezpieczenia non stop, 
z doprawiaczami gleby ADX-092, zagonowy 7.500 zł
Rozsiewacz nawozów pneumatyczny ACCORD,
18 m, sprawny tećhn. 5.000 zł
Prasa zw ijająca Z-230, sprawna techn. 4.000 zł
Przyczepa rolnicza D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogumienia bdb . sprawna techn. 4.500 zł
Zestaw do zbioru buraków MATROT: 
ścinacz do liśc i, sprawny techn. 3.500 zł
wyorywacz 1 0OO zł
ładowarka ‘  3.000 zł
Rozdrabniacz słomy Magrotc* 3.500 zł
Pług PHX-35-1 HP, 1989 r.. 6-skibowy. zabezpieczenia 
non stop 4.500 zł
Pług Fortschritt B-201. 1989 r., 5-skibowy. zagonowy 
zabezpieczenia hydrauliczne non stop 4.000 zł
Pług Fortschritt 1989 r., 3-skibowy, obracalny, nowy. 
nie używany 6.000 zł
Słewnik do kukurydzy. 6-rzędowy oraz sekcje do siewu 
buraków, stan bdb.. 1996 r., ' 9.000 zł

kowanej cenie. Kunów, tel./fax 041/248-81-77, tel. 
041/261-15-41 01005881

DESZCZOWNIA AGRO 2. diesel. 4-cyl., - 3.000 zł Głogów, tel. 
0605/57-86-08
DMUCHAWA DO SIANA dł. 17 fn. duża wydajność. - 600 zl.
Kamienna Góra, tel. 075/744-53-60
DMUCHAWA DO SIANA, • 300 zł. Krzywa k. Chojnowa, tel.
076/817-75-28
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY z rurami • 300 zl, opryski
wacz, 3001 • 500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-91 
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.100 zl. Doruchów, tel. 
062/731-51-61
DMUCHAWA DO ZBOŻA PT-200 na olej napędowy, - 2.500 zl 
lub zamienię na zboże. Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 
071/317-19-26
DMUCHAWA DO ZBOŻA. • 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
DMUCHAWA DO ZBOŻA i kukurydzy, ssąco-tłocząca, - 2.100 
zl. Syców, tel. 062/785-92-59
DOJARKA ALFA-LAVAL Agromet, stan b. dobry, mało używa
na, kompletna * zapasowa konwią i pulsator, - 650 zl. Jorda
nów śl., tel. 071/316-10-40 wieczorem 
DOJARKI mechaniczne, hydropulsacyjne, 2-konwiowe - 500 
zł/szt.te l. 0604/36-22-18
GLEBOGRYZARKA TALPA 370 4-suwowa, moc 2.3 kW -3.200 
rpn, na gwarancji, - 1.000 zł.-Bierutów, tel. 071/315-67-19 
GLEBOGRYZARKA ogrodowa, spalinowa, 4.5 KM, szer. robo
cza noża 60 cm, - 850 zl. Jawor, teł! 076/870-88-25 
GLEBOGRYZARKA do ciągnika Ursus C-330, po remoncie 
przekładni, - 1.500 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
GLEBOGRYZARKA SOLO spalinowa, z napędem, • 750 zl. 
Wrocław, tel. 0608/84-92-20
GLEBOGRYZARKA ogrodnicza, z pługiem, moc 5 KM, koła cią
gnikowe, możliwy dodatkowy osprzęt, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 
071/338-03-70
GLEBOGRYZARKA pług podorywkowy, 5-skibowy, przetrząsar- 
ko-zgrabiarka 5-gwiazdowa, -  2.000 zl. Otmuchów, tel. 
077/431-45-63

H A L A  U D O J O W A  WESTFALIA 
2 x 4 ,  „rybia ość" (zagrody, zbiornik 
z agregatem, chromoniklowe przewo
dy, myjka, paszowniki) cena -13.500 zł 
U D O JN IA  P R Z E W O D O W A  ALFA 
LAVAL (6 aparatów udojowych, 
zbiornik z agregatem, myjka - kom
plet) cena - 10.500 zł oroims 
te l. 0-602 282 534. 0-604 779 057

SPRZEDAZ KOMBAJNOW 
ZBOŻOWYCH TYPU CLASS, 

MASSEY-FERGUSON, NEW HOLLAND, 
CENY OD 15.000 ZŁ 

ORAZ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 
I MASZYN ROLNICZYCH 3

WSZYSTKO SPROWADZANE Z ZACHODU o 
tel. 044/680-97-75, £

787-40-30, 0-601 85 08 09 °

KOLUMNA PARNIKOWA, 1988 r. przewoźna, - 8.000 zl. Wiło- 
szów Dolny, gm. Świdnica, tel. 074/853-85-06, 0502/43-39-36 
KOMBAJN DO BURAKÓW, 1988 r„ I właściciel, gafaiowany. 
stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, - 2.800 zł. Gierałtów, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-81-33, 0605/31 -28-24 
KOMBAJN DO BURAKÓW 1-rzędowy, zbiornik na buraki, lad.
11, • 2.500 zl lub zamienię. Borek Strzeliński, tel. 0601/14-69-02 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z 413, 1983 r, stan do-, 
bry, techn. sprawny, - 4.500 zl. Nowa Wieś Zlotoryjska, tel. 
076/878-62-71
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. 1989 r. stan techn. b. 
dobry, mało używany, -'5.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-91 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. 1996 r. zielony, -16.500 
zl. Domaszowice, tel. 077/419-45-83, 0603/63-38-90 
KOMBAJN DO BURAKÓW ORLIK. • 1.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-84-12
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-50,1988 r. kolor zielony, 
sieczkarnia - uszkodzony nóż, • 2.500 zl. Stefanowice, gm. 
Marcinowice, tel. 074/858-54-73 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V 202, 1991 r. 2-rzędowy, 
kombajn zbożowy, - 25.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-09-27 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CLAAS POTINGER 1-rzędowy, 
stan b. dobry, • 1.600 zł. Nysa, tel. 0606/55-77-24 
KOMBAJN DO LNU, 1988 r. techn. sprawny, ♦ 2. na części, •
3.000 zł. Jelenia G6ra, tel. 075/736-10-45
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA Z-644,1988 r., opony 11.5 
x 15", I właściciel? stan b. dobry, • 8.500 zł. Grabów n. Prosną 
gm. Sieroszewice, tel. 0603/64-70-83 po godz. 20 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA  ̂ 1990 r. stan tethn. b.' 
dobry, - 11.000 zl. Mąkoszyce, tel. 077/412-44-50 wieczorem 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME Europa Standard, 1-rzę- 
dowy, stan dobry, - 5.000 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/399-78-21
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASSIA. 1985 r. 1-rzędowy, stan
dobry, • 4.400 zł. Borów, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KROMAG, prod. niemieckiej.
stan b. dobry, - 6.000 zl. Gościszów, tel. 075/736-76-40,
0607/47-75-96
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050, 1975 r„ - 10.000 zł lub 
zamienię na ciągnik Ursus C-330, MF-255. Bukownica, tel. 
065/571-15-23
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1976 r., -14.500 zl. Wlo- 
dary, tel. 077/431-99-75 '
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1978 r., • 13.000 zl. Ba
bin 6, gm. Legnica, tel. 076/850-64-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056,1978/86 r. do poprawek •
7.000 zł i 17.000 zl. Kamienna Góra, tel. 075/746-14-92, 
0604/34-18-82
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 56,1981 r. po remoncie, stan 
dobry, - 20.000 zł. Opole, tel. 077/464-69-62 ■
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1983 r. kabina, szerokie 
koła, po remoncie silnika, stan dobry, • 17.500 zł. Jawor, tel. 
076/872-83-84
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1983 r. kabina, szerokie 
kola, stan b. dobry, • 18.000 zl. Radków, tel. 074/871-23-26 po 
godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1983 r. stan dobry, kabi
na, szerokie koła, - 18.000 zł. Radków, tel. 074/871-23-26 po 
godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1984 r. kabina, kola balo
nowe, siekacz słomy (1-roczny), heder na sprężynach (87 r.), -
25.800 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-03-72 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1985 r. bez kabiny i szar- 
pacza, szerokie kola, heder na sprężynach, stan dobry, - 25.500 
zl. Legnica, tel. 0604/82-56-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. bez kabiny i szar- 
pacza, heder na sprężynach, szerokie koła, • 25.500 zl. Iwona 
Sochacka, 55-080 Pelcznica 16, gm. Kąty Wroclawskiwe 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1988 r. sieczkarnia sło
my, stan dobry, • 27.000 zł. Gierałtów, tel. 075/736-81-97 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1996 r. + sieczkarnia, stan b. 
dobry, • 85.000 zl. Ożarów, tel. 0603/20-76-45 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 bez kabiny, stan b. dobry, 
pilne, - 27.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0804/31-52-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z058,1986 r. z siecz
karnią z 97 r, - 29.000 zl. Jawor, tel. 076/872-82-47 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1987 r. rozdrabniacz 
słomy, stan b. dobry, - 35.000 zł. Pszenno, tel. 074/851-93-04, 
853-80-15
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1989 r. silnik 
na gwarancji, - 36.500 zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1990 r. gara
żowany, sieczkarnia z 94 r.. komfortowa kabina, stan idealny, •
53.000 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-31-72
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058. - 36.000 zł. 
Gręboszów, gm. Domaszowice, tel. 077/419-41-40 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z0.56,1981 r. czerwony, 
stan dobry, po remoncie silnika (4 lata temu), sieczkarnia, wy
mienione cepy. opony balonowe - 15.500 zl. Bogatynia, tel. 
075/778-98-83
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z 056,1989 r. rozdrab
niacz słomy, adaptacja do rzepaku, garażowany, I właściciel, 
stan b. dobry, - 42.000 zl. Dłużec, tel. 075/784-22-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056,1989 r. zmodyfi

kowany, czerwony, z kabiną i sieczkarnią Płock, stan b. dobry, •
40.000 zł. Mąkoszyce, tel. 077/412-44-50 wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056 rozdrabniacz sło
my, skrzynia biegów i podwozie Bizona Rekorda, przeb. 600 
mtg, - 65.000 zł. Milicz, tel. 071/384-17-02, 0605/43-18-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS. 1965 r. garażo
wany, stan b. dobry, kosa 2 m, - 4.000 zl. Kożowo, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-85-69
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS, 1974 r. heder 2.25 
m - 4.200 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30, 1986 r. silnik 
Perkins, stan idealny, garażowany, heder o szer. 2,60 m, siecz
karnia, - 15.500 zł. Borek Strzeliński, tel. 0601/14-69-02 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT, 1988 r. szer. 2.5 m, 
silnik Perkins, - 13.900 zl. Wrocław, tel. 071/363-74 6̂4 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1986 r. szer. robo
cza 3 m ♦ sieczkarnia, • 17.300 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, Perkins heder 3 m, •
13.500 zł. Kępno, tel. 0607/26-75-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL heder 3,2 m, motor 
Mercedes Perkins, stan b. dobry, -15.000 zl. Olesiec Stary, tel. 
062/741-51-68, 0608/38-65-77
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS COMET, 1982 r. z 
szarpaczem do słomy, szer. 230 cm, • 12.500 zł. Borów, tel. 
071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1976 r. z kabiną
- 55.000 zl, bez kabiny • 40.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-04-29 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 85,1978 r., Per
kins kabina, sieczkarnia, heder 3.6 m + stół do rzepaku, stan 
dobry, • 36.000 zł. Kępno, tel. 0607/26-75-78
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 105,1979 r. he
der 4.5 m, silnik Mercedesa, hydromat z sieczkarnią, • 40.000 
zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-60-20 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1965 r. sieczkarnia, 
kabina, stan b. dobry, - 6.000 zl. Kalisz, tel. 0608/15-62-34 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, diesel kosa 2.2 m, 
silnik Perkins, prasa do słomy, stan b. dobry, • 5.500 zł. Gierał
tów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-81-33, 0605/31-28-24 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS PROTECTOR, 1986 r. szer. 3 
m + sieczkarnia, - 16.900 zl. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR silnik Forda, heder
3.6 m, sieczkarnia, stan dobry, • 19.500 zł. Kępno, tel. 
0607/26-75-78
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66,1989 r. szer. robocza 2.5 m, -
14.900 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1976 r. heder 6 
m, stan dobry, • 9.000 zl. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1976 r. z siecz
karnią, - 11.000 zl. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT'E-512, t978 r. 2 sztuki
- 9.000 zl/szt. lub zamiana na beczkowóz o poj. 10.000 I lub 
opryskiwacz o poj. 2.000 I. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1979 r. stan do
bry, • 10.000 zł. Glinka, tel. 065/611-21-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT, 1979 r. techn. spraw
ny, stan dobry, • 13.500 zl. Kalinowa, tel. 0603/66-83-14 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1983 r. kabina 
komfortowa, heder 4.20 m + heder do rzepaku, -11.800 zl. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/816-03-72 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1984 r. heder 4.2 
m, kabina, mak) używany, stan b. dobry, • 14.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 0609/44-42-29
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1985 r., z siecz
karnią, kabina, heder 420 cm, koło zapasowe, -16.500 zl ♦ VAT. 
Opole, tel. 0600/43-55-66
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514,1985 r. zielony, stan 
techn. dobry, przygotowany do sezonu, heder kompl. od mode
lu 512, - 22.000 zł. Stary Paczków  ̂tel. 077/431-74-07 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. 2.500 mtg, 
garażowany, stan b. dobry, kosa 4.2 m + boczna kosa do rzepa
ku, kabina, - 26.500 zl. Strzegom, tel. 074/855-98-47 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B, 1988 r. z roz
drabniaczem słomy, - 28.000 zł lub zamienię na zboże. Osiek 
8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517,1989 r. 1.300 
mtg, » przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, - 40.000 zł. So
kolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517,1990 r. koła ba
lonowe, sieczkarnia, - 35.000 zł. Legnica, tel. 076/854-79-85, 
0502/59-27-83
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524, 1991 r.. -
51.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-61-20. 0604/18-64-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1981 r. szer. 2.70 m, -
8.900 zl. Borów, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1982 r. szer. robocza 3 
m, - 9.300 zl. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 730 heder 3.6 m, • 17.000 
zl. Kępno, tel. 0607/26-75-78
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 955 kabina z prostą szy
bą, heder 3,6 m • część robocza, rozrabniacz słomy, silnik 6-cy
lindrowy, - 26.000 zl. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68, 
0608/38-65-77
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON. 1980 r., diesel 
przystosowany do warzyw, szer. 2 m, • 7.900 zl. Borów, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 520, 1987 r. 
sieczkarnia, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel kosa 2 m, 
stan b. dobry. -10.000 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po 
godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND CLAISON, 1971 r. he
der 3 m, - 7.500 zl. Wilcza, gm. Kotlin, tel. 062/740-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1987 r., - 4.000 zl. Borów. tel. 
0603/22-67-30
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA stan dobry, - 2.500 zł. Uniejo- 
wice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-34-98 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1984 r., elewatorowa, 2-rzędo- 
wa, stan dobry, stan opon b. dobry, taśmy ♦ zapasowe zębatki,
- 1.700 zł. Trzebnica, tel. 0600/19-88-10, 0606/18-67-62 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, 2-rzędowa, I 
właściciel, stan b. dobry, - 2.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-74-95 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, elewatorowa, 2 sztu
ki - 1.000 zł i 1.600 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84
KOSA SPALINOWA nowa, nie używana, na gwarancji, -1.100 
zł. Wrodaw, tel. 071/367-88-79
KOSIARKA CIĄGNIKOWA OSA stan b. dobry, - 500 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-68-48 po godz. 15
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011, 1980 r., do koszenia 
poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, • 20.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, prawie nowa, 15 m kabla,
- 12Ó zl. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57
KOSIARKA DO TRAWY, - 350 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-80-97 wieczorem
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, prod. szwedzkiej, stan b. 
dobry, - 370 zl. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
KOSIARKA DO TRAWY .traktorek", 10.5 OS, 5-biegowa. stan 
dobry, możliwy transport, - 2.300 zł! Głogów, tel. 076/833-33-48, 
0607/15-85-17
KOSIARKA DO TRAWY nożowa, na gumowych kolach, - 650
zl. Kamienna Góra, lei. 075/744*53-60
KOSIARKA DO TRAWY z koszem, własnym napędem, regula

cja koszenia, - 350 zl. Modlęcin, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, samopociągowa, z koszem, 
prod. niemieckiej,.- 550 zl. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
KOSIARKA DO TRAWY żyłkowa, 2 szt. elektr. • 80 zł. Świdni
ca, tel. 0602/82-38=39
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, z koszem, z napędem,
4-suw, 4 KM, stan b. dobry, - 410 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY traktorek, z dużym koszem, - 1.950 zl. 
Wrocław, tel. 0608/84-92-20
KOSIARKA DO TRAWY MTD 698 spalinowa, 2-letnia, kupiona 
w sklepie, silnik 5 KM Ouantum, samobieżna, rozrusznik, kosz, 
• 1.020 zl. Siechnice, tel. 071/311-57-68 
KOSIARKA POKOSOWA HAKO samojezdna, spalinowa, szer. 
robocza noża 115 cm, - 980 zl. Chełmiec, tel. 076/870-88-25 
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA, 1990 r. prod. polskiej, po 
remoncie, - 1.350 zl. Brzeg, tel. 077/412-39-77 
KOSIARKA ROTACYJNA CLAAS prod. niemieckiej, -1.100 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-71 -36
KOSIARKA ROTACYJNA do małego remontu, - 450 zl. Jelenia 
Góra. tel. 075/736-10-45
O KOSIARKI SPALINOWE z silnikiem 4- i 2-suwowym 

oraz elektryczne z koszami, regulacją wysokości 
koszenia, z napędem, różne marki i wielkości, po 
przeglądzie oraz inny sprzęt ogrodniczy • 260-650 
zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 84012651

O KOSIARKI SPALINOWE duiy wybór, stan b. do
bry, zapewniam serwis, naprawa kosiarek spali
nowych. Wrocław Psary, tel. 0605/27-23-50 
02020071

KULTYWATOR, 1986 r. szer. 2.5 m, - 700 zł. Leszno, tel. 
0607/08-77-14 -
KULTYWATOR GNEBER. z wałem 2 m - 3.000 zł. Nysa, tel. 
077/431-22-21, 433-25-79
KULTYWATOR KOEEKERLING, 1997 r. podorywkowy, 3 m, -
8.900 zł. Bielawa, teł. 0605/65-31-56 
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255 stan techn. obo
jętny. Brzeg, tel. 0603/35-14-83
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 prod. czeskiej, do 
remontu lub na części. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 stan obojętny, tanio. Brzeg, tel. 
0603/35-14-83
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 Massey-Fergusson 255, Ursus 
U-912, U-914, Zetor 7211, 5211. Radom, tel. 0600/63-30-62 po 
godz. 20
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry, chętnie z maszy
nami rolniczymi, do 5.000 zl. Zbigniew Kożuch, 59-830 Olszy
na, gm. Grodnica 42
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211, 7211 stan b. dobry. Kalisz, tel. 
062/731-51-36
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211, 7711 lub MTZ. Rozdrażew, tel. 
062/722-22-72
KUPIĘ CZYSZCZALNIĘ DO ZBOŻA PETKUS lub podobną w 
rozliczeniu przyczepa D-50, z 84 r.. Ostrzeszów, tel. 
062/732-76-64
KUPIĘ DESZCZOWNIĘ ODRA 2875 szpulową lub zlecę spro
wadzenie z Czech, 2-4 sztuki, stan b. dobry i kombajnu bura
czanego .Neptun’ , tel. 0602/18-16-74 
KUPIĘ GLEBOGRYZARKĘ do ciągnika Ursus C-330, C-360, 
szer. 1.60 m, w cenie do 1.000 zl, w dobrym stanie. Bolesła
wiec, tel. 075/644-90-72
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON na szerokich kołach, z 
szarpaczem. Baranów, tel. 062/781-02-25 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. Lipniki, tel. 
077/431-23-73

OPRYSKIWACZE: 300,400,500,600,800,10001 
AGREGATY UPRAWOWE: 2.20-2.80 m 

KOSIARKI ROTACYJNE
Atest, gwarancja. 

Możliwość dostawy do klienta. 
Cena od 1560 zł.

Tomasz Filipiak, 55-045 Rogów Sobócki 
ul. Wrocławska 61, gm. Sobótka 

tel. 071/316-35-79, 0-604 40 70 05
OP988416

OPRYSKIWACZE 300,400,500,600,800,10001 
1 0  do 18 m, stabilizacja, hydrauliczne 
podnoszenie, atest, gwarancja, 5;
dostawa do klienta, cena od 1.560 zl °  

JELENIN14, gm. Borów k. Strzelina o 
tel. 071/39-33-247 po 14,0-606 73 9925 O

KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD po 1987 r . do'
60.000 zl. Świdnica, tel. 074/850-24-46 po godz. 20 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 do 1990 r. 
Legnica, tel. 0605/51-91-23
KUPIĘ PŁUG PHX-6. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-96-45'^ 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY I SIANA Z-224 stan b. dobry. Bo- 
równo 55, tel. 074/845-08-19
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Piotrków Trybunalski, tel. 
044/647-12-77 po godz. 20, 0601/25-98-48 
KUPIĘ ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek*. Chwałków, gm. Mar
cinowice, tel. 074/850-79-73
LIŚCIARKA DO BURAKÓW, 1996 r. prod. czeskiej, 4 koła tylne ■ 
do międzyrzędzi, bez silnika, skrzyni biegów, zwolnik, • 1.000 
zl. Krzyżowa, tel. 076/817-30-89
ŁADOWACZ CYKLOP T-214,1988 r., kabina, w ciągłej eksplo
atacji, - 3.500 zl. Legnica, tel. 076/850-62-62 
ŁADOWACZ CYKLOP T-214 nowy typ, widły, - 4.200 zl. Nowe 
Miasteczko, tel. 0606/95-66-25
ŁADOWACZ UNHZ-750 prod. czeskiej, z kabiną 4 podpory, stan 
dobry, - 3.000 zł. Witoszów Dolny, tel. 074/853-85-06, 
0502/43-39-37
MASELNICA do masła -150 zł, wirówka do mleka 5 I - 70 zł, 
elektryczne, 220 V. Płoty, tel. 068/327-80-59 
MIESZALNIK DO PASZ na sucho i mokro, poj. 8001, silnik 5,5 
kW, ze skrzynią przekładniową, • 900 zl. Nowa Sól, tel. 
06Q2/57-09-89
MIESZALNIK PASZ MOKRYCH 20001. Z 2 silnikami 7.5 kW, - 
900 zł. Zielona Góra, teł. 068/323-00-26 
MŁOCARNIA DO ZBOŻA sprawna, stan tech. dobry, prod. nie
mieckiej, z ok. 1930 r., zadbana, - 5.000 zl. Mirsk, tel. 
0608/35-52-16
OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW, - 70 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-80-97 wieczorem
OPIELACZ DO BURAKÓW zawieszany, - 600 zł. Daniszyn, tel. 
Ó62/734-22-18
OPIELACZ DO BURAKÓW stan dobry • 600 zl, podbierak do 
liści buraczanych, stan dobry - 1.050 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-98-27
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, z dociskiem, stan b. 
dobry, • 1.000 zl lub zamienię na dmuchawę do zboża. Kobylin, 
tel. 065/548-14-19
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, • 700 zl. Nowa Wieś Zlo
toryjska, tel. 076/878-62-71
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy. • 1.000 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-84-12
OPRYSKIWACZ, 1986 r. sadowniczy, 20001, stan dobry, - 2.500 
zl. Uniejowice, tel. 076/877-38-06 
OPRYSKIWACZ, 1993 r. 400 I, belka 12 m, techn. sprawny, - 
750 zł lub zamienię na brony ciągane, ciężkie. Zielona Góra, 
tel. 068/388-83-84
OPRYSKIWACZ zawieszany, 300 I, - 1.200 zl. Chlebowo, gm. 
Gubin, tel. 068/359-90-38
OPRYSKIWACZ poj. 22001, stan b. dobry, belka 18 m, - 6.500 
zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-83, 0603/63-38-90 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1988 r. poj. 20001, techn. sprawny, -
5.500 zł. Mściwojów, tel. 076/872-82-47 
OPRYSKIWACZ PILMET TERMIT 2 zawieszony, stan dobry, 
regulowane lance, • 700 zl. Żórawina, tel. 071/311-48-42 
OPRYSKIWACZE poj. 400, 500, 600 i 1000 I. Góra Śl., tel. 
065/543-24-66
ORKAN, nowy wał, - 1.200 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 

" ORKAN II ścinacz do zielonek, stan idealny, - 4.000 zł. „ teł. 
0604/36-22-18
ORKAN II do zielonek. - 2.800 zl. Maniów Wielki, gm. Mietków, 
tel. 071/390-77-35
PARNIK z blachy nierdzewnej, poj. 300 I. - 300 zł. Stanisław 
Poniatowski. 58-124 Zebrzydów 37. gm. Marcinowice, woj. 
wałbrzyskie
PARNIK WĘGLOWY 601. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-35-60 
wieczorem, 0503/68-99-94

PASZOCIĄG SPIRALNY ROXELL z 2 silosami, - 21.800 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-05
PŁUG, 1995 r. obrotowy, 3-skibowy, szer. 1.5 m, obracany hy
draulicznie, regulacja, zabezpieczenie, odkładnice śrubowe, 
stan b. dobry, - 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-98-47 
PŁUG, 3-skibowy, obrotowy, hydrauliczny, • 2.000 zl. Gierałtów. 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-81-33, 0605/31-28-24 
PŁUG obrotowy, 4-skibowy, 3 sztuki - od 6.000 zl. Golczowice, 
gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-11-43 
PŁUG 2-skibowy, nowy, - 600 zł. Jawor, tel. 076/870-67-25 
PŁUG B-201 hydrauliczny, 5-skibowy, - 3.200 zl. Jemielno, tel. 
065/544-74-11
PŁUG 4-skibowy, - 1.400 zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 
PŁUG 5-skibowy, do orki głębokiej, - 2.400 zł. Legnickie Pole, 
tel. 076/858-22-44
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, - 1.000 zł. Oleszna, gm. Ła
giewniki, tel. 071/346-19-27
PŁUG 4-skibowy, do głębokiej orki, stan dobry, - 600 zł. środa
Śląska, tel. 071/317-55-94 po godz. 18
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, z zabezpiecze-
niami hydraulicznymi, - 2.900 zł. Legnica, tel. 0604/82-56-45
PŁUG ATLAS, 1989 r. 5-skibowy, - 3.300 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/734-96-45
PŁUG BRENIK 3 obrotowy, • 3.500 zl. Raciborowice, te l 
076/818-96-83
PŁUG GRUDZIĄDZ, 1987 r. 3-skibowy, stan b. dobry; - 900 zl. 
Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-24 
PŁUG GRUDZIĄDZ, 1996 r. 4-skibowy, mało używany, półśru- 
bowy, stan b. dobry, - 2.000 zl. Baszków, tel. 062/721 -12-11 . 
PŁUG GRUDZIĄDZ 2-skibowy, - 400 zł lub zamienię na prosia
ki. Ścinawka Dolna, tel. 074/873-61-37 
PŁUG LEMKEN 2-skibowy, stan dobry, - 500 zl. Godziszowa, 
tel. 076/873-85-13
PŁUG PHX, 1990 r. 5-skibowy, obrotowy, stan idealny, • 7.000 
zl. Glinka, tel. 065/611-21-39
PŁUG PHX 35/1 6-skibowy, prod. czeskiej, hydraul, • 4.500 zł. 
Lipinki, gm. Skawa, tel. 068/356-71-76 
PŁUG RABE-VERKE, 1989 r. obracany, oryg. ramię do walu 
doprawiającego, prod. polskiej, - 21.000 zł. Budziszów Mały, 
gm. Wądroże Wlk., tel. 076/857-45-76, 0608/68-49-18 
PŁUG TAUBEN X-60-V obr. mech., 2-skibowy - 1000 zl. pług
3-skibowy obr. mech., typ Tauben H • 1200 zł, siewnik zbożowy 
szer. 2 m, do pracy - 700 zł. Lubań, tel. 0608/63-34-24 
PODAJNIK DO SŁOMY łańcuchowy, 10 m, reg. wysokość, za
silany elektr., na kolach, prod. niemieckiej, możliwość przero
bienia na budowlany, - 650 zl. Męcinka, tel. 076/870-86-53 
PODAJNIK DO ZBOŻA ślimakowy, • 1.000 zl. Przedborów, tel.. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
PODBIERACZ DO LIŚCI BURACZANYCH, - 1.000 zl Kobie
rzyce, teł. 071/311-84-12
POMPY MLECZARSKIE 2 szt. - 3.500 zl. Rawicz, .tel. 
065/545-42-59 po godz. 21
PRASA DO SŁOMY prod. polskiej, stan dobry, - 1.200 zł. Unie
jowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-34-98 
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 62 rolująca, -14.000 zł. 
Doruchów, tel. 062/731-51-61
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 85 rolująca, - 15.000 zl. 
Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-64, 0608/19-61-39 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT, 1986 r. także do siana, 
kostkująca, niebieska, stan idealny, niezawodna, - 3.500 zl. Star- 
kowo, tel. 065/549-67-79
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL razem z częściami, pra
sa Class, ceny od 4.500 zl do 5.000 zl. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
PRASA DO SŁOMY K-442, 1979 r„ - 3.000 zl. Włodary. tel. 
077/431-99-75
PRASA DO SŁOMY K-442 wysokiego zgniotu, prod. niemiec
kiej, sprawna, • 2.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-61-56 
PRASA DO SŁOMY K-442 + części, - 5.000 zł. Szczepankowi- 
ce, tel. 071/311-19-33
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON. 1971 r.. - 5.500 zl. 
Wilcza, gm. Kotlin, tel. 062/740-67-11,
PRASA DO SŁOMY WELGERI CLAAS 2 sztuki - od 13.000 zł. 
Golczowice, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-U-43 
PRASA DO SŁOMY Z-224, 1986 r., • 9.000 zl- Lubsza, tel. 
077/411-86-40. 0602/36-57-42
PRASA DO SŁOMY Z-224. 1986 r. wysokiego zgniotu, techn. 
sprawna, z podajnikiem, - 7.800 zł. Grabów n. Prosną gm. Sie
roszewice, tel. 0603/64-70-83 po godz. 20 
PRASA DO SŁOMY Z-224 zbierająca, - 9.000 zl. Przygodzice, 
tel. 062/592-67-13
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, • 3.800 zl lub zamienię na 
prasę wysokiego zgniotu, możliwe raty. Wałbrzych, tel. 
074/847-35-60 wieczorem, 0503/68-99-94 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA, 1987 r. 6-gwiazdowa, hydrau
licznie rozkładana, szer. robocza 7.5 m, -10.000 zl. Kalisz, teł. 
0502/01-59-38
PRZETRZĄSARKA DO SIANA konna, - 200 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-80-97 wieczorem 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 5-gwiazdowa, - 850 zl. Lewin 
Brzeski, tel. *077/412-57-40
PRZETRZĄSARKA DO SIANA - 1.100 zl. Nysa, tel. 
077/431-22-21, 433-25-79
PRZETRZĄSARKA DO SIANA FAHR 4-bębnowa, składana, 
szer. 4 metry, - 1.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA, - 350 zł. Biskupin, gm. 
Chojnów,'teł. 076/817-87-79
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, stan b. do
bry, - 650 zł. Bożnowice k. Ziębic, tel. 074/810-26-69 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-tarczowa, - 450 zł. Wilcz- 
kowice, tel. 071/316-13-77
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-gwiazdowa, zawieszo
na, stan b. dobry, mało używana, • 500 zł. Mieczysław Paszkie
wicz, 56-100 Wołów, ul. Leśna 44 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa. - 1.000 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-84-12
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-050/1. 1992 r., - 2.000 zł 
lub zamienię na orkan, siewnik do buraków, wywrotkę. Smar- 
chowice, gm..Namysłów, tel. 077/410-38-61 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 050/1 mało używana, •
2.800 zl. Bożnowice k. Ziębic, tel. 074/810-26-69 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. - 3.000 zl. Karłowice-Kurz- 
nie, gm. Popielów, tel. 077/469-71-53 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA TO-10 stan dobry, - 1.500 
zl. Smolice, gm. Kobylin, tel. 065/548-25-57 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 010 stan b. dobry. - 5.000 
zl. Grodków, tel. 077/415-19-80 
O  PRZYCZEPA WIELOCZYNNOŚCIOWA TO-55,1988 

r. wersja podstawowa do zbioru słomy, siana oraz 
zielonek • 4.000 zł, śrutownik Bąk z silnikiem 7.5 
kW - 600 zł. Ścinawa, tei. 076/843-75-97 84013251 

PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa. prod. węgierskiej, 
stan b. dobry • 8.500 zł. Mroczeń. tel. 062/781-03-66 
ROZRZUTNIK OBORNIKA. 1986 r. 2-osiowy. stan b. dobry, -
3.000 zł lub zamienię na siewnik zbożowy, zawieszany Cesa- 
rzowicę, woj. wrocławskie, tel. 0605/91-17-72 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM. 1987 r. bez adapteru i 
wałków, • 2.000 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1995 r. 1-oslowy, - 5.500 zl. Przy
godzice, tel. 062/592-67-13
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ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM 6 I, brak aparatu i listw 
łańcuchowych, - 2.500 zl. .Chlebowa, gm. Gubin, tel. 
069/359-90-38
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan dobry, - 3.000 zl. Jan
ków Zaleśny, tel. 062/734-21-64, 0608/19-61-39 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITTTO-88 - 3.900 zl/szt. 
Mściwojów, tel. 076/872-82-47
ROZRZUTNIK OBORNIKA po remoncie, - 3.200 zł. Pęgów, tel. 
071/310-73-05
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan dobry, - 3.300 zl. 
Zbigniew Szopa, 49-351 Przylesie 7, gm. Olszanka 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM do remontu, - 600 zl. Dzier
żoniów. tel. 0502/23-04-69
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, 1985 r., - 400 zl. Ołdrzychowice, 
tel. 0606/80-97-37
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2-tałerzowy - 1.600 zł, siewnik do 
kukurydzy - 2.800 zl, sieczkarnia do kukurydzy, 1-rzędowa •
1.900 zł, agregat uprawowo - siewny • 5.500 zł. Nysa, tel. 
077/431-22-21, 433-25-79
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RNZ, 1988 r. 3 t, - 3.000 zl. Nysa, 
tel. 077/435-75-64, 0602/53-92-60 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ACORD TURBO, 1989 r. szer. 18 
m, - 7.600 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW3, • 1.500 zł. Brochocin 31, 
gm. Zagrodno, tel. 076/877-36-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE prod. niemieckiej, 2-ta- 
lerzowy, 2 szt, • 1.600 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek', stan b. dobry, • 500 zl. Go
dziszowa, tel. 076/873-85-13
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 800 kg - 2.500 zł. Góra, 
tel. 065/543-54-69, 065/543-65-81 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW WIKON 2 sztuki o poj. 400 i 8001, •
2.300 zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-32 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW Amazone, Rauch, BL-80, poj. 600 
I, od 2.000-2.600 zl. Legnica, tel. 076/858-22-79,076/858-21-79 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy, stan dobry,
• 2.400 zl. Legnickie Pole, tel. 076/858-22-44 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 kg, 2-talerzówy. stan 
dobry, - 1.600 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE RAU 2-talerzowy, kom
bajn zbożowy, • 1.550 zł. Nysa. tel. 0608/80-44-97 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW3 hydraul. napęd talerzy, -
16.000 zl. Okmiany, tel. 076/817-73-06 wieczorem 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2 sztuki. 2 talerze. -1.100 zl. Przed- 
borów, tel. 0621731-03-99. 0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy. - 2.000 zl. 
Raciborowice D., tel. 076/818-96-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW (lejek), siewnik zbożowy zawiesza
ny, 3 m, ładowacz obornika elektryczny, podwozie do przycze
py 6 t., brona talerzowa, możliwy dowóz lub zamienię. Świdni
ca, tel. 074/850-27-90
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 5 5-tonowy, napęd hydrau
liczny, nowa taśma, • 2.800 zl. Wrocław, tel. 0606/50-99-68' 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2 szt., 5001. cena -1.350 
zl oraz 700 I, cena • 1.550 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-44-88
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-5 5 t, napęd hydrauliczny, 
nowa taśma, • 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68 
SADZARKA DO KAPUSTY, - 1.000 zl. Żmigród, tel. 
071/385-36-92
SADZARKA DO WARZYW 3-rzędowa, prod. niemieckiej - 2.200 
zl. Legnica, tel. 076/722-68-03
SADZARKA DO WARZYW 3-rzędowa, • 5.000 zl. Św. Katarzy
na. tel. 0603/66-85-58
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW CRAMER 4-rzędowa, - 2.000 
zl. Żary. tel. 0608/38-76-57
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL poj. 8501, • 5.000 zł. 
Budziszów Mały, gm. Wądroże Wlk., tel. 076/857-45-76, 
0608/68-49-18
SCHŁADZARKA DO MLEKA 6001, stacjonarna, stan b. dobry,
- 3.800 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
SCHŁADZARKI DO MLEKA od 200 do 15001 - 2.000-6.000 zl. 
Gostyń, tel. 065/572-36-84
SIECZKARNIA E-281 C, 1988 r. samobieżna, seledynowa, 2 
hedery, podbierak, heder do kukurydzy, stan dobry, odbiór w 
Niemczech, - 6.900 zł. Lubań, tel. 075/724-40-38 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 C, 1988 r. niekompletna,
- 3.000 zl. Nowe Miasteczko, tel. 0606/95-66-25 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 C samobieżna, mało uży
wana, - 23.000 zl. Sieradz, tel. 043/829-73-18 po godz. 20 
SIECZKARNIA ręczna, do renowacji, • 90 zl. Strzelin,Jej.r  
07T/390-68-76, 05Ó2/2S-99-09
SIECZKARNIA toporowa, stan b. dobry, • 500 zl. Topola, gm. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-40-89 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY, 1980 r. 1-rzędowa, - 2.000 zl. 
Kalisz, tel. 0502/01-59-38
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY POETINGEN, - 2.000 zl. Głu
chołazy, tel. 077/439-71-36
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, - 2.000 zi. Przed-
borów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
SIECZKARNIA DO SŁOMY i zielonek, 2-nożna • 800 zl, wóz
konny - 200 zł, zgrabiarka i przetrząsacz konny, do siana - po
200 zł. Perzów, tel. 062/786-12-20
SIEWNIK DO DROBNYCH NASION, • 5.000 zl. Św. Katarzyna,
tel. 0603/66-85-58
SIEWNIK DO KUKURYDZY 4-rzędowy, z dozownikiem nawo
zu, - 6.800 z l. ., tel. 0603/57-94-50 
O  SIEWNIK DO KUKURYDZY z  dozownikiem nawo

zu, 6-rzędowy, hydraulicznie składany, przygoto
wany do siewu, stan b. dobry, nowego typu oraz 
siewnik 8-rzędowy, • 11.500 zł. Jordanów, G lin ica 
9, tel. 071/316-13-44, 0608/07-75-14 02018761

SIEWNIK DO KUKURYDZY mechaniczno-pneumatyczny, z 
dozownikami nawozu, stan b. dobry, - 4.800 zl. Nysa, tel. 
0606/55-77-24.
SIEWNIK DO KUKURYDZY PNEUMASEN 6-rzędowy, - 4.000 
zl. Podgaj, tel. 071/346-78-88
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONO SEM 6-rzędowy, - 25.000 
zl. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER 8-rzędowy, 3-letni, stan 
b. dobry - 9.000 zl. Tąpadła, teł. 074/850-56-94 
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN SO 45/2,1988 r. szer. robocza 
6 m, gumowe lejki, stan b. dobry, - 3.300 zl. Dąbrowa Środko
wa. tel. 076/844-92-76
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR, 1988 r. zawieszany lub ciągany, 
szer. 4.5 m, - 3.100 zl lub zamienię na rozrzutnik do obornika,
4-osiowy, ładowacz. Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1996 r. szer. robocza 3 m, 
stan techn. b. dobry, - 5.000 zł. Obora, tel.- 076/842-28-57 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szary, stan b. dobry - 1.900 ’ 
zi. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-00 
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN nowego typu. szer. 6 m, stan 
dobry, - 2.000 zl. Nowe Miasteczko, tel. 0606/95-66-25 
SIEWNIK ZBOŻOWY 2 szt.. 88 r. i 89 r . 3 m i 2,7 m, z zaprawia- 
kiem, stan b. dobry • 2.500 zl/szt. Ostrów Wlkp.r tel. 
062/734-20-76
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE. IZARA 3 sztuki, cena od 1.300 
zl do 2.500 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA szer. robocza 3 m, mało uży
wany, - 3.500 zł. Raciborowice, tel. 076/818-96-83 
SIEWNIK ZBOŻOWY konny, - 400 zł. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-42
SILOSY DO ZBOŻA 2 szt., dmuchawa do zboża Turbo, • 12.500 
zi. Radzowice, teł. 062/785-18-30 
SNOPOWIĄZAŁKA POZNANIANKA stan dobry, -1.000 zł. Unie- 
jowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-34-98 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW AGROMET elektryczny. - 550 
zl. Legnica, tei. 076/854-79-85, 0502/59-27-83 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW napęd ręczny, - 500 zl. Wiń
sko. tel. 071/389-84-84
SUSZARNIA DO KUKURYDZY I ZBOŻA ciągła praca, stan b. 
dobry, podnośniki kubełkowe PK-30, - 60.000 zl. Kłodzko, tel. 
0600/53-86-39
ŚRUTOWNIK, 1968 r. na kamienie + silnik na wózku, 7,5 kW, 
sprawne, • 700 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-49-14

ŚRUTOWNIK bijakowy, silnik 10 kW, - 1.600 zl. ., tel. 
0604/36-22-18
ŚRUTOWNIK BĄK z silnikiem 7.5 kW, mało używany, • 1.200 
zł. Aldona Garbacik, 55-316 Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. 
Krótka 4
O  TAŚMA ♦  zbiornik, komplet do kombajnu Neptun 

• Kleine., tel. 0602/47-91-75 03002551
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ Redlery 100, 
dl. 45 m, z silnikami i przekładniami, kpi, • 25.000 zl. Koźmin 
Wlkp., tel. 0602/75-81-41
WAGA INWENTARZOWA 1.000 kg, • 800 zl. Nialek Wielki, gm. 
Wolsztyn, tel. 068/384-20-62
WIALNIA DO ZBOŻA * sita do kwiatów, - 1.000 zl. Siechnice, 
tel. 071/311-53-21
WÓZ KONNY uprząż konna. Budzów, gm. Stoszowice, tel. 
074/818-12-01
WYCINAK DO KISZONEK 2 sztuki, ceny od 2.000 zl do 2.400 
zl. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy, Jawor, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Witoszów Dolny, gm. Świdnica, tel. 
074/853-85-06, 0502/43-39-36
ZAMGŁAWIACZ PULS FOK, • 1.700 zl. Śrem, tel. 0604/19-26-83 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1984 r., 6500 ccm 
120 KM, niebieski, przeb. 3500 mtg, stan b. dobry • na mniejszy 
lub sprzedam. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS U-902,1983 r. przebieg 2100 mtg 
• na więszy. z napędem. Żelazna, tel. 077/464-20-61 
ZAMIENIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY Mazur 5, ciągany • na siewnik 
zbożowy Poznaniak lub inne. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
ZAMIENIĘ SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW elektryczny, mało 
używany - na ziemniaki sadzeniaki. Stoszowice, teł. 
074/818-11-38, 0603/24-77-72
ZBIORNIKI NA MLEKO 2 sztuki o poj. 200 litrów i 250 litrów, •
1.700 zl. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

CIĄGNIK: podnośnik, zaczepiany, wys. podnoszenie 3 m. Gra
bów n. Prosną, gm. Sieroszewice, tel. 0603/64-70-83 po 
godz. 20
CIĄGNIK : kabina nowa, z błotnikami lub bez, możliwy trans
port, - 1.300 zl. Koźmin, tel. 062/721-04-56, 0502/92-66-61 
CIĄGNIK SAM : silnik S-320 diesel, skrzynia biegów, most Sta
ra oraz zawieszenie przednie C-4011 i inne, • 1.750 zl. Raków, 
gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-81-88 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82 : obciążniki. Chojnów, tel. 
076/877-37-33 •
CIĄGNIK BIAŁORUŚ : nowa głowica D-50, wal z korbowodami, 
- 450 zl. Uniejowice, tel. 076/877-38-06 
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z-300: różne części. Nowe Miastecz
ko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-66-25 
CJĄGNIKIMT: kupię różne części, m.in. silnik do remontu. Nowa 
Wieś, tel. 065/518-08-54
CIĄGNIK MTZ : koła z nowymi oponami 400x965x15.5,2 sztu
ki, -1.100 zł. Zawidów, tel. 0601/78-73-67, 075/778-84-30 ' 
CIĄGNIK MTZ 82: silnik, sprawny technicznie, • 1.100 zl. Nowe 
Miasteczko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-66-25 
CIĄGNIK OGRODNICZY : silnik, • 500 zl. Prochowice, woj. le
gnickie, tei. 0609/27-72-13
CIĄGNIK URSUS C-120, C-380, C-360 nowe i używane: bloki 
silnika, skrzynia biegów, głowice do regeneracji, wały do szlifu 
i po szlifie. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 
CIĄGNIK URSUS C-1614: kupię blok silnika, wał lub cały silnik
6-cytindrowy. Wrocław, tel. 0601/08-19-21, 0607/19-13-91 
CIĄGNIK URSUS C-330 2 kola, nowe opony, -1.200 zl. Jemiel
no, tel. 065/544-73-93
CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 : rozrusznik -150 zł. prądnica. 
Kobierzyce, teł. 071/311-12-95
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, -1.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-50-84
CIĄGNIK URSUS C-360 3P : pompa wtryskowa. • 300 zl. Ma
rianów, gm. Koźminek, tel. 062/763-84-23 po 20 
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik kompletny • 2.200 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-51-05
CIĄGNIK URSUS C-360 : skrzynia b. - 1.400 zł, most tylny -
1.100 zl, zawieszenie przednie, belka okrągła - 600 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-15-80, 0604/11-97-82 
CIĄGNIK URSUS C-360 różne części. Wrzeszów, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-4011: wał korbowy, -150 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/795-14-65
CIĄGNIK URSUS C-45 : most tylny ze skrzynią biegów, kom
pletny, sprawny, na kolach. Zawonia, tel. 071/312-94-63 
CIĄGNIK URSUS C-45: rozrusznik, układ hamulcowy, tłok, pier
ścienie, świece, bak. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
CIĄGNIK URSUS U-1224 kupię: przednia oś napędowa, kom
pletna, w dobrym stanie. Kwielice, tel. 076/831-51-85 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T25A: sprężarka, nowa, zapakowana 
• 350 zl. Kobylin, tel. 065/548-26-32 
CIĄGNIK WŁADIMIREC : pompa wtryskowa. Wschowa, tel. 
065/540-52-15, 065/540-67-88
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25 : nowa pompa wtryskowa, kpi. 
filtrów paliwowych, końcówki rozpylaczy, • 400 zł. Parszowice, 
tel. 076/843-28-42 po godz.16
CIĄGNIK ZETOR K-25 : tuleje, tłoki, korbowody, regulator ob
rotów, klawiatura, docisk sprzęgła, sprężarka. Staszowice, gm. 
Wińsko, woj. wrocławskie, tel. 0600/52-92-32 
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50: panewki, blok silnika, wał, skrzy
nia biegów, podnośnik i inne. Kobyla Góra, tel. 062/731-74-29 
O  FORTSCHRITT, IFA, ciągniki, kombajny: sprzedaż 

częśc i zam iennych, serw is na m iejscu. Bielany 
W ro c ław sk ie , u l. W ro c ław ska  1a, te l. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81008241

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOM BAJN  • siln ik i 
po naprawie głównej, na wymianę lub bez, skup 
s iln ik ó w  używ anych ., te l. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81009331

KOŁA do obróbki międzyrzędzi, rozmiar 32/9/9.5. Wąsosz, tel. 
065/543-76-13, 0606/51-36-45
KOŁA DO WOZU żelazne • 60 zl/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-80-97 wieczorem
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy, 5HB 
BD 2650 - 400 zl. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupię przystawkę do zbioru ku
kurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20, 312-12-77
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KASIA kuplę: taśma lańcucho- 
wa i gumowa. Chojnów, tel. 076/877-37-33 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : opony 23.1/18-26 AS, 2 szt, -
1.000 zl. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel. 074/855-36-91

f CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW! 
T-25, MTZ-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130 

KOPAREK BIAŁORUŚ I OSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

LESZNO, ul. KRÓLOWEJ JADWIG110 
TEL. 065/529-94-16 OP990526 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : podbieracz do rzepaku, sżer. 3 
m, kpi.,, stan b. dobry, - 600 zł. Bralin, tel. 062/781-26-30 po 
godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : stół do rzepaku, kosa boczna, 
• 3.800 zl. Brzeg, tel. 077/411-43-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : silnik SW-400, kompletny. •
3.300 zl. Legnica, tel. 076/866-44-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: podbieracz do rzepaku. -1.000 
zł. Namysłów, tel. 077/419-16-34 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : 2 nowe dętki -165 zł/szt. Oset- 
nlca, tel. 076/817-74-90
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: pompa wtryskowa, nowa. Świąt
niki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : podbierak do rzepaku, • 500 zl. 
Witoszów Dolny, tel. 074/853-85-06 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : blok silnika SW-400, stan b. 
dobry, • 600 zl. Wołów, tel. 071/389-92-79 po godz. 18 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: kupię rozdrabniacz słomy. Wro
cław, tel. 0607/50-18-51 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516: kompl. sit, taśma, 
łańcuch i inne. Buczków, gm. Wińsko, tel. 071/389-94-76 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-514 BIZON: 
heder do rzepaku, szer. 4.2 m, ze stołem ♦ kosa boczna, - 6.300 
zl oraz FORTSCHRITT E-512/514, E-524 BIZON: przystawka 
do kukurydzy, 4-rzędowa, prod. węgierskiej, kpi- osprzęt, pra
wie nowa, • 20.000 zl. Strzegom, tel. 074/855-98-47 
NACZEPA : trzy osie BPW - 40 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/317-01-73, 0608/82-79-64
OPONA DO CIĄGNIKA K-700 A nowa, prod. białoruskiej ♦ dęt
ka, - 2.000 zl lub zamienię na kosiarkę, zgrabiarkę lub przycze
pę samozb.. Janowice Wielkie, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/44-42-29
OPONY 169x28, 169x34, 125x20, 700x12 (koló), 12.5 x 18, w 
cenie od 250 zl. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
OPONY do traktora 16.9/34 - 890 zl, do Fergusona 12.4/28 - 
590 zl, bieżnikowane, przy zakupie pary dostawa gratis. Kąty 
Wrod., tel. 071/316-83-31
OPONY ROLNICZE BRIDGESTONE nie używane. 7/13, 6/13, 
6.4/13, 6.5/16 - 50 zl/szt. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
PŁUG B200 4-skibowy: rama z kołem, • 1.000 zł. Okmiany, tel. 
076/817-73-06 wieczorem
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281-C : kupię podbierak po
kosów. Raszków, tel. 062/734-21-44 
WAŁ STRUNOWY 2.3, - 2.000 zl. Bartoszówek, gm. Strzegom, 
tel. 074/855-36-91
ZGARNIAKI do rozrzutnika obornika typu Lubin, nowe, 65 szt., 
w cenie 2 zl/szt. Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 
068/376-63-66

AR TYKU ŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

BÓB 250 kg ■ 4 zl/kg. Stary Zamek. tel. 0605/08-38-98. 
BURAKI czerwone, 20 t - 0,2 zl/kg. Mściwojów, tel. 
076/872-85-62
BURAKI czerwone, 5 1 - 0.10 zl/kg, słoma żytnia -100 zł/t. Śd- 
nawka Dolna, teł. 074/873-61 -37
BURAKI CZERWONE opolskie - 50 gr/kg. Gręboszów, gm. Do
maszowice, tel. 077/419-41-40
BURAKI PASTEWNE 4 t - 0.10 zl/kg. Gęsice, gm. Domaniów, 
tel. 071/302-73-46
BURAKI PASTEWNE 5 1 -100 zł/t. Miłocice, gm. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-65-57
FASOLA LONGINA gruba, 1,51, jadalna • 3 zl/kg. Wrocław, tel. 
071/302-69-08,’ 302-68-11
GRYKA czyszczona, na kaszę lub do siewu, 3 1 - 800 zl/t. Obo
ra, tel. 076/842-28-57
GRYKA JARA 1.51, oczyszczona, dobra jako karma dla gołębi, 
30% białka, cena 170 zł/100 kg. Korzeńsko, tel. 071/385-61-77 
GRYKA KORA do siewu, 6 t - 850 zl/t. Krzyżowa, tel. 
076/817-30-89
JĘCZMIEŃ Rudzik, I odsiew, 2 tony • 550 zł/tona. Niwnice, teł. 
075/784-42-67
JĘCZMIEŃ .rudzik’ , czyszczony, zapakowany, do siania, ok. 1,5 
t - 750 żł/t. Obora, tel. 076/842-28-57 * •* pę**ją \ wofe • 
JĘCZMIEŃ JARY .rudzik*, 20 t • 60 zł/100 kg. Chojnów, tel. 
076/818-73-64
JĘCZMIEŃ JARY owies, 3 t • 550 zl/t. Dzierżoniów, tel. 
074/833-00-64
KUPIĘ JĘCZMIEŃ żyto, pszenicę i otręby. Sierakowo, gm. Ra
wicz, tel. 065/546-34-93
KUPIĘ JĘCZMIEŃ - 490 zl/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ I ZBOŻA PASZOWE. Krotoszyn, teł. 
062/722-11-65 wieczorem
KUPIĘ KUKURYDZĘ - 480 zł/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ OWIES. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ OWIES - 340 zl/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ PSZENICĘ JARĄ. Wrocław, tel. 071/346-40-47 po 
godz. 20
KUPIĘ PSZENŻYTO • 460 zl/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ SIANO. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ WARZYWA pomidory, ziemniaki, ogórki, kalafiory, ce
bulę i inne. Sokolniki, tel. 062/784-61-47 
KUPIĘ WARZYWA I OWOCE stała współpraca.-Wroclaw, tel. 
071/322-33-92
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/80-95-31
KUPIĘ ZIEMNIAKI PASZOWE 80 zl/t. Chróstnik, gm. Lubin, tel. 
076/844-80-74
KUPIĘ ŻYTO - 340 zl/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06
MLEKO KOZIE możliwość dowozu • okolice Głogowa, cena • 4
zł/l Głogów, tel. 0608/68-16-12
NASIONA OGÓRKA POLAN • 60 zł/kg. Nowojowice, tel.
071/302-73-40
ODDAM SŁOMĘ PRASOWANĄ .bele', duża ilość. Wrocław, tel. 
071/368-72-63 ?
OWIES cena 400 zl/t, pszenica ozima - 540 zl/t. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/21-79-79
OWIES ŻÓŁTY .góral’ , nadaje się do siania • 500 zl/t, ok. 201. 
Obora, tel. 076/842-28-57
PASZA dla kur, cena 68 zł/q. Ciechów, tel. 071/317-51-49 
PASZA DLA KONI .musli' • 30 zł/25 kg. Obora, tel. 
076/842-28-57
POSZUKUJĘ ODBIORCY ślimaków winniczków. Kalisz, tel. 
0608/80-94-1-7
PSZENICA konsumpcyjna, 25 t • 600 zł/t. Złotoryja, tel. 
076/878-65-42
PSZENICA JARA 15 t - 600 zł/t. ., gm. Wschowa, tel. 
0605/08-67-30
PSZENICA KOBRA 45 t, cena 600 zl/t. Legnica, tel. 
076/856-44-59
PSZENICA PASZOWA 14 t - 600 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
SIANO w małych kostkach • 150 zł/t. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-42-74 po godz. 21
SIANO b. dobrej jakości w małych belach, - 200 zł II Wołów, 
tel. 071/389-05-87
SŁOMA. Budzów, gm. Stoszowice, tel. 074/818-12-01 
SŁOMA OWSIANA 20 t, cena • 1.5 zl/kostka. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-67-40
SŁOMA PRASOWANA kostka, 2 wozy oraz siano luzem, 2 przy
czepy, - 300 z l. ., tel. 0604/36-22-18 
SŁOMA PRASOWANA • 1,20 zl/belę. Dobrzeń, gm. Dobroszy
ce, teł. 071/315-53-67, 0606/45-07-14 
SŁOMA PRASOWANA składowana w stogu. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-40

SŁOMA PRASOWANA kostka • 2.50 zł. Wielowieś, tel. 
076/843-27-27
SŁOMA PSZENNA w kostkach, 300 szt. -1.50 zl/szt. Stanisław 
Mały, 55-216 Janków 21, gm. Domaniów, woj. wrocławskie 
SŁOMA ŻYTNIA ok. 20 t • 2 zł/kostka. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-40
SŁONECZNIK ziarno na paszę lub na karmę dla ptaków - 0.60 
zl/kg. Wrocław, tel. 071/354-25-61 
WYSŁODKI granulowane • 450 zł/t. Piecowice, tel. 
071/399-07-67
ZIEMNIAKI JADALNE - 20 zl/100 kg, sadzeniaki Bila, Bekas. 
Beata, kupione w instytucie Hodowli - 20 zl/100 kg. Głogów, tel. 
076/831-64-86
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki, Seante, Maryna, Mila -
0,30-0,40 zl/kg. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-54-87
ZIEMNIAKI JADALNE ORLIK i sadzeniaki, bardzo dobre - 0,30
zl/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-15-50
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki kwalifikowane, odmiany Atol,
Bekas,' Ibis • od 200 do 300 zl/t. Ocice, tel. 075/736-61-78,
090/66-84-23
ZIEMNIAKI JADALNE oraz sadzeniaki MARYNA - 0.30 d/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05 
ZIEMNIAKI JADALNE • 25 gr/kg. Wrocław, tel. 0603/97-58-55 
ZIEMNIAKI JADALNE żółte i sadzeniaki, cena 30 gr/kg. Pro
chowice, woj. legnickie, tel. 0609/27-72-13 
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI .IBIS* - od 0.25 Zl/kg. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-94-32, 074/837-01-34 
ZIEMNIAKI SADZENIAK1101 bryza i 101 cykada - 0.30 zl/kg. 
Budziszów Wielki, gm. Wądroże, tel. 076/857-46-05 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ANKA 2 tony, nowa odmiana, 0.20 
zl/kg. Milików, tel. 075/731-72-20 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI BRYZA, MARYNA 101 - 20 zl/100 kg,
I odsiew. Niegosławice, tel. 068/378-11-14 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI Bryza, Ibis - 20 gr/kg. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-13-53
ZIEMNIAKI SADZENIAKI odmiany Sante, Koliber. 2 tony - 0.35 
zł/kg. Ozorzyce, tel. 071/311-41-31 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI .Bryza’ , sortowane ręcznie, ok. 4 t - 
20 gr/kg. Wrocław, tel. 071/353-54-10 po 20

OGRODNICTWO
O AGAWA 20-letnia, wys. 1.4 m. Milikowice, tel.

074/858-84-75 01023151
AGROWŁÓKNINA szer. 2,60 m • 0,20 zt/m2. Lubin, tel. 
076/842-19-79, 0605/82-76-26
BASEN OGRODOWY wolno stojący, wym- 3.6x 0.9 m, z osprzę
tem, nowy, • 1.350 zl. Bielawa, tel. 074/832-51-35 po godz. 17 
BRATKI pąki, ok. 7.000 szt. - 0.80 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0607/25-42-02
BRZOZA wys. 2 m -1.50 zl/szt.. wys. 1 ;50 m -1 zl/szt. Górowo, 
gm. Prusice, tel. 071/312-67-97
CENTRUM OGRODNICZE w centrum Głuchołaz, lokal 110 m2. 
z towarem - 140.000 zl lub sam lokal - 100.000 zl. Konradów, 
tel. 077/439-32-79, 077/439-40-05, 0604/50-87-78 
DAGLEZJA ŚWIERK na żywopłoty, wys. 1.5 - 4 m, cena od 30 
zł. Skokowa, tel. 071/312-65-25 
O DĄB CZERWONOLISTNY 6-letni, wys. 300 cm • 1.9 

zł/szt., 2-ietni, 100 cm • 0.4 zł/szt., daglezja 2-let- 
nia, 40 cm • 0.9 zł/szŁ, świerk pospolity 2-letni, 40 
cm • 0.8 zł/szt., jodła posp. 6-letnia, 40-60 cm - 5 
zł/szt., tuja żywotnik, 5-letnia, 80-100 cm - 4 zł/szL, 
liguster posp. 2-łetni, 40-60 cm • 0.7 zł/szt. oraz 
forsycja, modrzew, jodła kaukaska. Zbąszyń, tel. 
068/384-65-30,068/386-04-14 87019531

DESZCZOWNIA wyd. 1.200 l/min ♦ 700 mb. rur, • 20.000 zl. 
Wińsko, tel. 071/389-84-84
DONICE POD CHRYZANTEMY fi 16,17,18 -*od 30 gr/szt. oraz 
produkcyjne, okrągłe i kwadratowe, różne - od 10 gr/szt. Strze
gom, tel. 074/855-19-19
DRZEWA ds • 8 zł/szt., sosna kosodrzewina - 4 zł/szt., Jeffreya 
• 5 zl/szt.. sosna czarna - 5 zl/szt., sosna żółta - 7 zl/szt., świerk 
klujący • 5 zl/szt., przy zakupie powyżej 5 szt. - 3 zł/szt., świerk 
serbski • 6 zl/szt., świerk pospolity, 4-łetni, szkółkowany • 0.45 
zl/szt., świerk klujący, 4-łetni, szkółkowany - 0.90 zl/szt., sosna 
pospolita • 0.15 zl/szt., sosna czarna -- 0.25 zl/szt., klon, jawor • 
0.20 zl/szt. Tułowice, tel. 077/460-01 -85 po godz. 21 
O FIGURY OGRODOWE fontanny, gazony, kolumny 

z betonu, ceny od 28 zł. Wrocław, tel. 
071/364-35-93,0602/81-16-60 02020321

FONTANNA OGRODOWA rzeźba z kamienia, b. efektowna, wys. 
180 cm, średnica 120 cm, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0607/21-85-23 
GEORGINIA bulwy - 5 zł/paczka. Radzowice, tel. 062/785-18-30 
GORCZYCA METEX mątwikobójcza, biała - 4 zl/kg. Radzowi
ce, tel. 062/785-18-30
HUMUS duże ilośd, najlepszy gatunek, nadaje się do planto
wania i wyrównywania tenerów po zakończonej budowie oraz 
na zakładanie trawników • 10 zl/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HUMUS czamoziem, duże ilości, I klasa - 200 zł/13 ton z trans
portem. Wrocław, tel. 071/367-49-52, 0602/23-46-80 
HUMUS czarnoziem, i klasa • 220 zl/13 t z transportem. Wro
daw, tel. 0606/99-96-57
HUMUS czamoziem, klasa l i II, 221 * transport, - 450 zl. Wro
daw. tel. 090/38-70-04
JUKA 2 odrosty, wys. ok. 2,3 m, obwód w koronie ok. 3 m, zdro
wa, dobrze utrzymana, - 250 zł. Wrocław, teł. 071/361-93-53 
KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodów, otoczaki, głazy, duży 
wybór • 180 zl/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIENIE DEKORACYJNE otoczaki, głazy, duży wybór - 80 
zł/t. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-04-35 
KAMIEŃ POLNY 40 t - 25 zl/t. Bralin, tel. 062/781-26-30 po 
godz. 20
O KAMIEŃ OGRODOWY : piaskowiec na ścieżki i 

ogrodzenia - 30 zł/m2; łupek, otoczaki, marmur 
biały • 130 zł/t; bazylit w dużych płytach, na ka
skady • 100 zł/tona oraz wiele innych, możliwość 
transportu. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-68-20, 
0604/29-78-45 03002251

KOMPLET OGRODOWY stół o wym. 210x70 cm, 4 ławki (2 szt. 
o wym. 210x30 cm oraz 2 szt. o wym. 110x30 cm), sosnowy, - 
700 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-72, 0603/21-06-06 
KORA sezonowana luzem, ok. 25 m3, z transportem -1.000 zł, 
pakowana, worek 501 • 3.5 zł/szt. Milicz, tel. 0605/34-85-35 
KORA SOSNOWA świeża, luzem • 28 zł/m3, workowana • 3.50 
zl/601.., tel. 0601/84-56-42
KORA SOSNOWA 10001, - 50 zl. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KORA SOSNOWA mielona, wzbogacona, w workach 601 • 4.50 
zł/szt. Radwanice k. Wrodawia, tel. 071/311-73-13 
KORA SOSNOWA mielona, wzbogacona, w workach po 60 I, 
cena • 4.50 zl/worek, świerk srebrny, brzoza, sosna, cena od40 
.zł/szt. Wrodaw, tel. 0601/84-67-30 
KRZEWY rododendron, 10 odmian, 8 kolorów -16 zł/szt., jodła 
koreańska, kalifornijska, olbrzymia - 7 zl/szt., irga płożąca • 4 
zł/szt., jałowce - 6 zł/szt., borówka amerykańska • 10 zl/szt. 
Tułowice, tel. 077/460-01-85 po godz. 21 
KRZEWY NA ŻYWOPŁOT liguster pospolity, wys. 110 cm - 0.40 
zł/szt. oraz liguster zimozielony, wys. 1 m • 1.50 zl/szt. Wro
daw, tel. 359-01-48
O KRZEWY OZDOBNE, tuje, jałowce, cyprysy, jodły, 

sosny, świerki, lilie wodne, tatarak, pałki, trzciny 
i inne; pnącza - milim, wisteria, cytryniec, wicio-

AGROWŁÓKNINY
BECZKI, SKRZYNKI I INNE 
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

krzew; krzewy liściaste, skalniaki, byliny; ryby do 
oczek wodnych: karaś czerwony, karp, koji, orfa, 
jesiotr. Czarnowąsy k. Opola, tel. 077/469-12-33 
01007541

KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i inne. 
w doniczkach. Kadłub k/Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98
KUPIĘ FOLIĘ NA OCZKO WODNE gr. 0,8-1 mm, ok. 50 m2. 
Opole, tel. 077/460-80-39
KUPIĘ HUMUS z transportem, okolice Obornik Śląskich. Wro
daw, tel. 071/372-56-98 po godz. 16 
KUPIĘ HUŚTAWKĘ i ślizgawkę ogrodową, dla dzied. Wrocław, 
tel. 071/785-76-94, 0604/71-66-24 
KUPIĘ OBORNIK kurzy. Wrodaw, tel. 071/324-10-55 
KUPIĘ TUNEL FOLIOWY 30 x 7 m, w cenie do 1.000 zl. Polko
wice, tel. 076/845-50-23
LEŻAKI, STOŁY, KRZESŁA OGRODOWE od 30 zl. parasole 
ogrodowe, duże, małe, od 30 zl i suszarki ogrodowe, alum. - 50 
zl. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
O  LIGUSTER - 0.30 zł, św ierk 3-letni • 0.50 zł, sosna 

czarna, daglezja, jedlica zielona, sosna wejmut- 
ka • 3 zł. Hurtowo zalesienia: dąb, buk, świerk, 
daglezja, olcha. Tokary 27, koło Wrocławia, tel. 
071/398-77-81,074/815-35-71 01022051

LIGUSTER ZIMOZIELONY cena 1.20 zl/szt., pospolity - 0.60 
zł/szt. Wrodaw, tel. 352-90-11
ŁUBIANKI cena 0.70 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-38-27, 
0604/68-05-50.
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI - 90 gr/szt. Siechnice, tel. 
071/311-53-21
MASZYNA DO ROZDRABNIANIA gałęzi, ogrodowa, firmy San- 
der, moc 2200 W (Gartenhacksler), - 350 zł. Olszyna Lubań- 
ska, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/85-27-28 
MEBLE DO OGRODU drewniane, prod. szwedzkiej, stół, sofa
3-osobowa, 3 fotele, nowe, - 1.200 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-07-05 w godz. 8-13
MEBLE OGRODOWE solidne, z drewna: stół -150 zł, fotel - 60 
zl, donica • 40 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
NAMIOT OGRODOWY dl. 60 m, szer. 8 m, szklane szczyty, 
solidna konstrukqa, - 3.500 zl. Radwanice k. Wrodawia, tel. 
071/311-76-46
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ - 45 zl/kg. Jordanów Śl.. tei. 
071/3T6-12-32
NASIONA CEBULI BILLA - 50 zl/kg. Trzebnik, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/393-93-25
OBORNIK KOŃSKI cena 50 zl/t. Wrocław, tel. 0603/24-17-15 
OBORNIK KURZY suchy, pakowany w worki 30 kg, dowóz na 
miejsce, cena • 10 zl/worek.., tel. 0608/85-05-77 
OBORNIK POPIECZARKOWY cena 160 zł/51. Tyniec Mały, tel. 
071/311-80-74
OZDOBY OGRODOWE z drewna: wiatraki, taczki i inne, od 100 
zł. Skoroszów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-08 
PALMA w donicy, wys. 3 m, szer. 2.5 m, - 600 zl. Jawor, tel. 
076/872-87-81
PALMA, wys. 3.5 m, zdrowa, - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26
PALMA 2 szt , duże, - 500 zl. Wlrodaw, tel. 071/357-77-18 
POMPA DO WODY ssąco-tlocząca, do ogrodu, ręczna, - 150 
zl. Wrocław, tel. 071/368-77-75, 368-70-36, 332-64-75 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ gruz, nieodpłatnie, okolice Legnicy. Legni
ca, tel. 0502/15-72-28
RURY DO PIECA ze szkłami, komin stalowy, wys. 15 m. - 3.000 
zł., tel. 0605/62-65-11
0  SADZONKI SOSNY wys. 140 cm  • 4.5 zł/szŁ Suli- 

s tro w ic e  k. S o b ó tk i, te l. 071/337-11-15, 
071/346-13-21,0605/25-64-90 02017801

SADZONKI TRUSKAWEK 4 odmiany • 10.15 gr/szt. Dobrzyń, 
tel. 071/315-35-51
SADZONKI TRUSKAWEK SENGA-SENGANA z matecznika -
0.20 zl/szt. Lutynia, tel. 071/317-76-48
SADZONKI TRUSKAWEK ELSANTA I KENT cena 0.25 • 0.30
zl. Lutynia, ul. Kośduszki 63. teł. 071/317-76-90
SZKŁO SZKLARNIOWE 53 m2. tafle o wym. 1.500 x 500 x 6
cm, 25 m2, wym. 1.500 x 500 x 5 cm - 10 zł/tafla *  teownik
gięty, wym. 25 x 25 cm, 288 kg, do szkłami • 300 zł, całość -
1.300 zl. Kolonowskie, tel. 077/461-14-61
ŚWIERK sadzonki do prowadzenia na drzewka choinkowe lub
ozbobne ogrodowe, wys. ok. 20 cm -1 zl/szt., 30 cm - 2 zl/szt.,
1 m -10 zl/szt., 1.5 m -15 zl/szt., ponad 2 m - 50 zl/szt. Cigaci
ce, gm. Sulechów, teł. 068/385-12-74 wewn. 21
ŚWIERK SREBRNY brzoza. sosna, z kępą korzeniową, w ju
cie, wys. 1-4 m, cena od 10 zł/szt., kora sosnowa, mielona, w 
workach po 60 I, cena - 4.50 zł/worek. Radwanice, tel. 
071/311-73-13
O  ŚWIERK SREBRNY, brzoza i sosna, z  kępą korze

niową w jucie, wys. do 4 m; kora sosnowa mielo
na, wzbogacona, w workach po 60 litrów. Bole
sławiec, tel. 0606/41-04-03 02001901

O  ŚWIERKI DO NASADZEŃ różne gatunki, wys. do
2.5 m, z  własnej plantacji, cena -1 5  zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 80006671

TORF OGRODNICZY pod wszystkie rośliny ogrodnicze, w wor
kach 60 I, hurt. detal - 6 zl/60 I. Wrocław, tel. 071/346-46-85. 
0608/59-18-32
TUJA żywopłotowa - 3 zł/sadzonka, nasiona tui (zbiór w 2000 
r.). Świdnica, tel. 074/852-60-11
TUJA BRABANT na żywopłoty, wys. 60-80 cm, cena 5 zl/szt.
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/05-86-87
TUJA ZACHODNIA 80 cm - 9 zl/szt., cyprysy. 60-70 cm -10
zł/szt.. laurowiśnia • 10 zl/szt., bukszpan • 4 zl/szt. Wrocław, tel.
074/853-87-31
TUJE na żywopłot - 6 zl/szt. Wrodaw, tel. 071/368-72-63 
TUNEL FOLIOWO-METALOWY, • 590 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-25-47 wieczorem. 0601/05-44-18 
O  URZĄDZANIE OGRODÓW, oczka wodne, kaskady, 

wodospady, rzeczki, ścieżki, skaln ik i oraz nawod
nienia. Posiadamy kamień ogrodowy, korę, krze
wy., tel. 074/815-68-20, 0604/29-78-45 03002521

WIERZBA energetyczna, na opał, oczyszczalnię śdeków, ży
wopłot, wyroby wikliniarskie • 0.3 zł/szt Radzowice, tel. 
062/785-18-30
ZIEMIA OGRODNICZA 10 ton, -150 zl. Rzeszotary, gm. Miłko
wice, tel. 076/857-04-69
ZIEMIA TORFOWA klasa I, biohumus, 4,51, • 200 zł. Dobrzeń, 
gm. Dobroszyce, tel. 071/315-53-67, 0606/45-07-14

ZW IERZĘTA  
HODOWLANE

BYK czerwony, młody, - 700 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-33-18
CIELAK byczek, waga około 80 kg, - 4.500 zł. Brzezina, tel. 
077/416-53-33
CIELAK 6-tygodniowy, czerwono-biały, - 400 zł. Lipniki, tel. 
077/431-25-19
CIELAK • byczek, 3-tygodniowy, cena 5 zl/kg. Łazy, gm. Wiń
sko, tel. 071/384-86-46
CIELAK - 4.5 zł/kg. Oleśnica, tel. 0601/58-81-46 
CIELAKI byczki • 300 zl/szt. Lubsko, tel. 0607/18-79-91 wie
czorem
CIELAKI młode - 5 zl/kg. Ozimek, tel. 077/465-55-97 
GOŁĘBIE garlacze angielskie i pawiki czysto czarne, ceny 
50-100 zł/para. Sława, tel. 068/356-65-83 
GOŁĘBIE RASOWE garlacze czubate, siodłate, zwykle • 20 
zł/szt., orliki, mewki, garbonosy • 20 zl/szt., wywrotki, rysie • 30 
zl/szt., kingi - 40 zl/szt., garlacze angielskie • 50 zl/szt. Białawy, 
gm. Wińsko, tel. 071/389-05-31
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SPRZEDAM KURY NIOSKI
• 5-miesięczne • 85% niosności • 

• pełny program szczepień ■ cena 6 zl/szt. • 
• woj. dolnośląskie (k. Legnicy) •
tel. 0-608 850 577

____________________________________ OP011904

JAJA STRUSIE EMU • 100 zl/szt. Wrocław, tel. 0603/23-46-47
JAŁÓWKA czerwono-biała • 1.200 zl, o wadze 200 kg - 680
Zl. Bukówka, tel. 075/746-78-54
JAŁÓWKA waga 600 kg, do zacielenla, - 2.500 zl. Gęsice,
gm. Domaniów, tel. 071/302-73-46
JAŁÓW KA 4-miesięczna, • 650 zl. Lewin Brzeski, tel.
077/412-57-40
JAŁÓWKA 15-miesięczna, biało-czerwona, - 1.300 zl. Lipni
ki, tel. 077/431-25-19
JAŁÓWKA wysoko cielna, rasa mleczna, - 1.800 zl; Szcze
pankowie, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-14-61 
JAŁÓWKI cielne, 3 sztuki .- 2.200 zl/szt. Syców, tel. 
062/785-32-87
JAŁÓWKI po mlecznych krowach, 3 sztuki, maści czar
no-białej, waga ok. 250 kg • 700 zl/szt. Żmigród, tel. 
071/385-66-24
KARASIE .na żywca* • 80 gr/szt. Wrocław, tel. 357-62-86 
KLACZ 13-letnia, z Racotu, • 4.500 zł lub zamienię na mniej
szego konia. Bagno, tel. 071/310-64-18 
KLACZ gniada, 4-letnia, do zaprzęgu i pod siodło, • 3.000 
zl. Bolesławiec, tel. 062/783-60-04 
KLACZ wys. 98-104 cm, wiek od ,3 do 7 lat, gniade I ciemno
szare • 3.000 zl/szt; wałachy, wys. 80-100 cm, wiek od 3 do 
5 lat, kniade, kasztanowate i ciemnoszare - 2.000 zl/szt. Vu- 
tomierz, tel. 074/818-13-12 po godz. 20 
K U C Z  PÓŁKRWI ANGIELSKIEJ 3-letnia. hodowla, stadni- 
na koni Stubno, - 5.000 zł lub zamienię na konia rekreacyj
nego. Wrocław, tel. 0607/30-62-24 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ ze źrebakiem, - 5.000 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-70-46
KLACZ ŚLĄSKA 9-letnia i  źrebak, • 6.000 zł. Henryków, tel. 
075/721-69-14
KLACZ ŚLĄSKO-ANGIELSKA karo-gniada, 7-letnia, pod sio
dło i do zaprzęgu, spokojna, b. dobra matka, wpisana do księ
gi głównej, posiada licencję, wysokość w kłębie 161 cm, •
3.200 zl. Wrocław, tel. 071/317-72:97 
KLACZ WIELKOPOLSKA 11-letnia, • 7.000 zl. Oława, teł 
0608/24-27-49
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ 8-letnia, wzrost 170 cm, pod sio
dło i do zaprzęgu, źrebna, • 5.000 zl. Kozice, gm.-Krotoszy
ce, tel. 076/850-71-83
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ ze źrebakiem, • 4.500 zl. Nowo
grodziec, tel. 075/731-70-46
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ gniada, 5-letnia, spokojna, chodzi 
w zaprzęgu, waga ok. 600 kg, • 3.800 zl. Trzebcz 28, gm. 
Polkowice, tel. 076/847-95-16 
KLATKI NA LISY 1 i 2-roczne, pojedyncze • 25 zl/szt. Legni
ca. tel. 076/858-22-79, 0608/50-18-78 
KOZA 11 tyg:, białe, • 40 zl. Chwalislaw, teł.. 074/817-73-85 
KOZA z dwoma koźlętami • 250 zł. Borów, tel. 071/393-20-57 
KOZA ROGATA 2-letnia, dojona - 150 zł oraz 2 koziołki,
2-miesięczne • 50 zl/szt. Trzebnica, tel. 071/312-33-54 
KOZIOŁKI młode - 50 zl/szt. Bolesławiec, tel. 075/735-12-04 
do godz. 18
KOZY kotne, 6 szt., 1- i 2-letnie (wykoty do 5.05.2001 r.), 
mają b. smaczne mleko • cena 140 zł/szt. oraz kozioł 1.5 
roku - 60 zl. Okmiany, tel. 0605/31-28-19 w godz. 18-24 
KOZY KARPACKIE 5 szt., 2 matki z małymi i cap, • 500 zł. 
Niwa, tel. 074/869-06-05
KROWA czarno-biała, termin wycielenia 14.06.2001 r, • 1.400 
zl. Bukówka. teł. 075/746-78-54 
KROWA po dwóch wycieleniach, • 1.200 zl. Głębowice, gm. 
Wińsko, tel. 071/389-06-35
KROWA zaciełona, - 2.300 zł. Oleśnica, tel. 0601/58-81-46 
KROWA czarno-biała, wysokomleczna, termin ocielenia
10.05.2001 r. - 2,500 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-84-12 
KROWY dwie, po wycieleniu 10.04.2001 r. - 1.600 zł/szt. 
Dzierżoniów, teł. 074/833-00-64
KRÓ LlK  samice, 8-mies., kotne, termin wykocenia
30.04.2001 r; - 50 zł. Korzeńsko, tel. 071/385-61-77 
KRÓLIKI młode, rasy olbrzym belgijski, białe I kolorowe • 
cena od 15 do 30 zł. Rybnica, tel. 075/751-46-07
KUC SZTLANDZKI i kuc feiiński, roczne, spokojne, z pocho
dzeniem, - 2.500 zł. Kępno, tel. 062/782-46-21, 
0602/55-26-87
KUCYK MINI SZETLAND ogier, pięknie umaszczony, 
ujeżdżony * siodło, sprzedam z powodu wyjazdu, • 3.000 zl. 
Lubin, tel. 0601/26-34-79
KUPIĘ CIELĘTA do 90 kg - ok. 5 zł/kg. Kłodzko, tel. 
074/811-18-68
KUPIĘ INKUBATOR do wylęgania jaj strusich i emu. Polko
wice, teł. 076/845-35-68, 844-96-03 
KUPIĘ JA JA  STRUSIE.., gm. Wschowa, tel. 0605/0Ś-67-30 
KUPIĘ KOZY mleczne, dojne oraz młode kózki. Gaworzyce, 
woj. legnickie, tel. 0608/68-16-12 
KUPIĘ KRÓLIKI ras mięsnych. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
KUPIĘ PAWIA samca, dorosłego. O leśnica, tel. 
071/399-96-20
KURY 6-miesięczne, 85% nieśności, zapisy od zaraz, sprze
daż w maju - 6 zł/szt.., tei. 0608/85-05-77 
KURY nioski, roczne • 5 zl/szt. Wojcieszyn, tel. 
076/877-53-48, 878-48-53
KURY BIAŁOCZUBY holenderskie - 80 zł/parka. Slotwina,
gm. Świdnica, tel. 074/852-60-11
KURY NIOSKI roczne - 5 zl/szt. Złotoryja, tel. 076/878-48-53,
877-53-48
O MIESZALNIK I T.Z. z silnikiem o mocy 10 kW -

4.500 zł. Żmijka do zboża, fi 180 mm, na kołach, 
dług. 5 m • 1.000 zł. Klatki do dotuczania gęsi, 
wym. 3x3 m, wys. 1.2 m, z podłogami 50 cm nad 
ziemią, 40 sztuk (na ok. 2.5 tys. gęsi) • 5.200 zł. 
Namysłów, tei. 077/410-50-69 (oraz fax), 
0606/30-94-26 01023571

OGIER 6-letni, z rodowodem, • 5.500 zl. Józef Banach,
55-120 Golędzinów, gm. Oborniki Śiąsłge, ul. Moniuszki 7 
OGIER 20-miesięczny, - 3.000 zł. Henryków, tel. 
075/721-69-14
OGIER 3-4 letnie, hodowlane, rasy anglo-arabskiej - od 2.500 
zl. Lądek Zdrój, tel. 074/868-92-86 
OGIER anglo-arab, 8 lat. skoki L, P, N, ujeżdżenie. WKKW, 
zdrowy, nigdy nie kontuzjowany, kary, 1,7 m w kłębie, pasz
port, aktualne badantf, b. dobry ruch, • 12.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/71-33-51, 0606/76-10-60 
OGIER RASY ŚLĄSKIEJ 2-letni, • 3.200 zl. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-70-46"
OGIER RASY SP srokaty, obustronne pochodzenie, z 2000 
r, - 2.500 zl lub zamienię na kuca szetlandzkiego, do 3 lat. 
Mrokocim
OWCE 9 szt, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-39-45 
OWCE od 150 do 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-22-80, 
0607/14-51-04
POIDŁA DLA BROJLERÓW kropelkowe, - 10.000 zł. Matu
szów, tel. 071/311-84-73
ŚWINKI WIETNAMSKIE, • 120 zl. Wrocław, tel. 
071/387,80-01 po godz. 18
ULE WIELKOPOLSKIE z pszczołami, 50 szt., mipdarka, roj
nice • 15.000 zł. Rudna. tel. 076/843-41-35 
WARCHLAKI 13 sztuk, waga 30 kg • 4.80 zł/kg. Siedliska, 
gm. Miłkowice, tel. 076/887-14-90 
ZEGAR DO ODBIJANIA CZASU PRZELOTU GOŁĘBI na 30 
szt., stan b. dobry, drewniana obudowa, -150 zł. Nysa, tel. 
077/431-06-56. 448-61-85
ŹREBAK roczny, - 3.700 zl. Wałbrzych, lei. 074/842.39-45

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

AKITAINU suczki 3-miesięczne, dwukrotnie szczepione, pięk
ne odchowane • 450 zl/szt. Stara Morawa, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/24-37-69
AKITA INU szczenięta, po doskonałych rodzicach, odrobaczo
ne, zaszczepione, - 500 zl. Zaniemyśl, tel. 061/285-70-47 
AKWARIUM 1201, z pełnym wyposażeniem, z rybkami, ze sto
likiem, • 150 zl. Lubań Śl., tel. 0602/53-07-91 
AKWARIUM 2001, wym. 40 x 50 x 100 cm, obudowa plastiko
wa, filtr zewnętrzny Fluval, 8 ryb .paletek* (blue diamont, nie
bieskie, zielone, turkusowe i inne), - 990 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-41-93
AKWARIUM 2 szt., o poj. 300 i 2501,2 pompy fluwal 203 i 303, 
ładnie obudowane w drewnie, rybki, 12 gatunków roślin, - 700 
zl. Serby, tel. 076/837-10-28
AKWARIUM DLA CHOMIKA małe, ze schodkami, • 20 zł. Wro
cław, tel. 0608/09-33-19
ALASKAN MALAMUTE szczenięta • od 500 do 800 zł. Kożu
chów, tel. 068/355-52-42
ALASKAN MALAMUTE szczenięta z rodowodem, wyjątkowe 
pochodzenie, piękna budowa, doskonała psychika, na wybieg 
lub do domu • 1.200,1.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 0607/23-18-55 
ALASKAN MALAMUTE 7-miesięczny, po rodowodowych rodzi
cach, - 600 zl. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po wzorcowych rodzi
cach, mocnej budowy, w rodowodzie czempion świata i Euro
py, czempion USA I interczempion, duże głowy, szerokie klatki 
piersiowe • cena od 800 do 12Ó0 zl oraz suka Pitbul import z 
Jugosławii, twardy charakter • 700 zl. Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz. 18
AMERICA^ STAFFORDSHIRE TERRIER 5-miesięczne pieski 
(2 szt.), mocnej budowy, ładne umaszczenie, rodowodowe, za
szczepione, hodowane w domu, - 1.000 zl. Legnica, tel. 
076/866-17-15
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, rodowo
dowe, 10-tygodniowe, wystawowe, harmonijnej budowy, za
szczepione, po czempionie Polski z lini Sasquahanna i złotej 
medalistce - 800-1.200 zł. Legnica, tel. 076/862-95-70 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2-miesięczne szcze
nięta, z rodowodem, mocna budowa, z wolnego kojarzenia, po 
doskonałych rodzicach, pręgowane z białymi znaczeniami i rude, 
w cenie 800-900 zł. Piotrowice, gm. Kostomłoty, tel. 
071/316-66-30
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka 3-letnia, czar
na, - 300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 7-miesięczne szcze
nięta, pręgowane, piaskowe, czarne, brązowe, po dobrych ro
dzicach, odrobaczone, - 450 zl. Wrocław, tel. 071/341-60-04 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER rodowodowe, po ro
dowodowych rodzicach, urodzone 30.03.2001 r, • 500 zł. Wro
cław. tel. 071/363-68-55
BERNARDYN roczny lub moskiewski pies stróżujący, roczny, 
po 500 zł/szt. Oleśnica, tel. 071/398-86-90

BOKSER 6-miesięczny pies, zaszczepiony, • 400 zl. Wrocław, 
tel. 071/786-86-48, 0606/20-81-25 
BOKSER pieski i suczki, złote z białymi dodatkami oraz pręgo
wane, odrobaczone, • 400 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
BRIARD suczka 1.5 roku, dobrze ułożona, - 600 zł. Dzierżo
niów, tel. 0604/91-67-47
BUDY DLA PSÓW od 150 zł. Oława, tel. 071/313-15-31 
BULDOG AMERYKAŃSKI 4-miesięczny, po rodzicach z rodo
wodem, • 600 zł. Ziębice, teł. 074/819-30-13 
BULDOG FRANCUSKI • piesek. • 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/85-89-62
BULL TERRIER suka, 1.5-roczna, biała, bez rodowodu, • 500 
zł. Buszkowice Małe, gm. Wińsko, tel. 071/389-60-24, 
0608/50-54-64
BULL TERRIER szczenięta, po norweskim czempionie, odbro- 
baczone, zaszczepione, • 2.000 zl. Wrocław, tel. 0607/51-13-07 
CHART AFGAŃSKI z rodowodem, złote z maską, czarne pod
palane, złote domino, ceny od 1.000 do 1-.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-37-72
CHOW-CHOW szczenięta bez metryk, • 800 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-72-41
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zl. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zl. Wrocław, tei. 
0604/92-37-03
DALMATYŃCZYK 6-tygodniowe szczenięta, zaszczepione, od 
230-300 zł. Smolice, gm. Kobylin, tel. 065/548-25-97 . 
DALMATYŃCZYK 9-miesięczny, z rodowodem, po czempionie, 
zdrowy, ładnie umaszczony i zbudowany, wszystkie szczepie
nia, spokojny, - 600 zl. Wrocław, tel. 071/328-98-37, 
0501/71-51-91
DOBERMAN czarny podpalany, po ułożonej suce, odbrobaczo- 
ny, do odebrania od 07.05.2001 r, - 350 zł. Iłowa Żagańska, tel. 
0606/45-38*37
DOBERMAN 9-tygodniowy, grubokościsty, szczepiony, ksią
żeczka zdrowia, podpalany, • 300 zł. Nowy Tomyśl, tel. 
061/442-26-70
DOBERMAN szczenięta, pieski • 200 zl. Stare Bojanowo, tel. 
065/736-55-69, 0603/31-67-12
DOBERMAN 3-miesięczna, suczka, czarna, podpalana, po ro
dowodowych rodzicach, grubej kości, zaszczepione, odbroba- 
czone, książeczka zdrowia, • 400. zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
DOBERMAN szczenięta - 150 zl/śzt. Wrocław, teł. 
071/354-12-49
DOG DE BORDEAUX pies 18-miesięczny, rodowodowe, • 1.500 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-51-90, 074/831-77-79 
DOG DE BORDEAUX szczenięta, mocna budowa, ciemnoru- 
de, elitarne pochodzenie, po wielokrotnym zwycięscy wystaw, 
w rodowodach czempiony i interczempiony, bez rodowodu - 800 
zł, z rodowodem 1.200 • 1.500 zł. Sobótka, tel. 0608/66-40-44, 
0602/12-66-69
DOG DE BORDEAUX szczenięta, po zwycięzcach świata i Eu
ropy, -1.500 zł. Zbąszyń, woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY trikolor, - 300 zł. Długołę
ka. tel. 071/314-94-37
GOLDEN RETRIEVER szczenięta rodowodowe, po czempio
nie. - 1.500 zl. Wrocław, tel.071/361-06-09, 071/384-62-83 
JAGDTERRIER szczeniaki, 4 pieski 10-tygodniowe, zaszcze
pione, odbrobaczone, po rodzicach polujących • 200 zl. Ulesie, 
tel. 076/862-08-43

.JAMNIK GŁADKOWŁOSY ciemnobrązowe, 4 mies., szczepio
ne, odrobaczone, -140 zł. Ścinawka Nyska, gm. Korfantów, tel. 
077/431-28-26
JAMNIK MINIATUROWY brązowe. 8-tygodni3foe, gładkowłose, 
śliczne, • 150 zl. Marciszów, tel. 075/741-06-90 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, • 300 zl. Wrocław, tel. 
,0605/38-04-78
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY pieski i suczki, odrobaczone, za
szczepione, • 300 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY I GŁADKOWŁOSY 8-tygodniowe. 
odbrobaczone, książeczka zdrowia, mile i sympatyczne, • 300 
zl. Wrocław, tel. 071/328-74-64

JAMNIK SZORSTKOWŁOSY, krótkowłose szczenięta, czarne 
podpalane, zaszczepione, odrobaczone, • 400 zł. Myśiinów, gm. 
Męcinka, tel. 076/871-80-31
KOT PERSKI kocięta, po czempionach • od 550 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/734-62-92, 0605/95-84-10 
KOT PERSKI 6-tygodniowe, różne kolory - 300 zł/szt. Międzzy- 
bórz, tel. 062/785-68-70
KOT PERSKI kocięta, w 3 kolorach • 350 zl/szt. Wiązów, tel. 
071/393-11-17 po godz, 19, 0603/99-61-48 
KOT PERSKI kocur, rodowodowy, czarny, 10-miesięczny, kot 
wystawowy i pupil domowy, • 600 zl. Wrocław, tel. 071/783-46-58 
O KOT PERSKI • kocięta po rodowodowych rodzi

cach, atrakcyjne umaszczenie, książeczka zdro
wia, ceny 250-280 zł. Legnica, tel. 076/850-63*75, 
0603/35-47-00 84013391

KOT SYJAMSKI i perski, kocięta • 250 zl/szt. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
KOT SYJAMSKI kocięta, po wzorcowych rodzicach, • 300 zł. 
Groblice, tel. 071/311-39-05
KOTKA PERSKA szynszylowa, - 300 zl. Wrocław, tel. 
071/341-20-63
KOTY 6-tygodniowe, krzyżówka syjamskiego z perskim, czy
ste, zdrowe, kolor czekoladowy, niebieskie oczy, ciemne zna
czenia • 300 zl/szt. Kępno, tel. 062/782-49-91 ■ -
KOTY EGZOTYCZNE , atrakcyjne kolory, rodowodowe, w ce
nie 700-2000 zl. Wrodaw, tel. 071/787-28-48, 0501/25-15-74 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem • AC0165 www.autogielda.com.pl)
KRÓLIK miniaturka, klatka z wyposażeniem • 37 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-16-40
KRÓLIK MINIATUROWY oddam w dobre ręce. Namysłów, tel. 
0503/63-96-64
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15,411-75-02 po 18
KUPIĘ BOKSERA szczeniaka-pieska, za rozsądną cenę. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-36-56
KUPIĘ NOWOFUNDLANDA szczeniaka, b. dobre warunki. Ol- 
drzychowice Kłodzkie, tel. 074/868-94-92 po godz. 17 
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO lub labradora, sukę mło
dą lub szczeniaka, z możliwością spłaty w ratach. Ziębice, tei. 
074/819-30-13
KUPIĘ PSA szczeniaka, rasa obojętna. Lubin, tel. 
076/843-95-96, 0609/41-47-73
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty.Ostrów Wlkp., teł. 
062/735-67-43, 0606/13-34-11
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
O KUPIĘ SZCZENIĘTA (rasa obojętna). Lubin, tel.

076/843-95-96,0609/41-47-73 84013331
LABRADOR po importowanych rodzicach; - 900 zl. Zbąszyń, 
tel. 0602/82-66-64
LABRADOR-RETRIEVĘR suczka 3-mięsięczna, czarna, za
szczepiona, książeczka zdrowia, - 800 zł. Piaski, tel. 
065/571-92-91, 0603/10-37-52
LABRADOR-RETRIEYER pies roczny, z rodowodem, po dosko

nałych rodzicach z USA, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/361-06-09, 
071/384-62-83
ŁAJKA SYBERYJSKA szczenięta, • 350 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
MALTAŃCZYK szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
MASTINO NAPOLETANO szczenięta, kolor grafitowy, • 800 zl. 
Wrocław, tel. 0502/90-27-98 po godz. 19 

' MIESZANIEC 5-letni, oddam w dobre ręce, doskonały do stró
żowania. Wrodaw, tel. 346-21-90 
MOPS szczenięta. • 400 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM ALASKANA MALAMUTE grubej kośd, 4-letni. łagod
ny, idealnie utrzymany, do zaprzęgu, Zgorzelec, tel. 
075/775-79-58, 0603/22-70-86
ODDAM BOKSERA w dobre ręce, suka 8-letnia, pręgowana, b. 
łagodna. Namysłów, tel. 077/419-41-74 
ODDAM KOTKI szarą w paski i czarną, samodzielne, paromie
sięczne, mogą być cały dzień na dworze, pilne. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 318-34-37 w godz. 8-23 
ODDAM MIESZAŃCA w dobre ręce, po matce rottweiler, szcze
niak. Legnica, tel. 0604/86-14-83 
ODDAM MIESZAŃCA (suka 6-letnia), w dobre ręce. Namysłów, 
tel. 0604/24-52-89
OWCZAREK (mieszaniec) suczka, 8-tygodniowa, czarno-żółta, 
z białymi łapami i krawatem, odrobaczona, zadbana, ładna, • 
100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-33-31, 074/854-33-20 
OWCZAREK AMERYKAŃSKO-KANADYJSKI, suczki długowło
se, półroczne, rodowodowe, po rodzicach z Austrii • 1.800 zl/szt. 
Dąbrowa, gm. Świerczów, woj. opolskie, tel. 0608/26-96-62 
OWCZAREK BELGIJSKI długowłosy, z września, suczki, rodo
wodowe, po czempionie, wychowane w domu, na wystawy i do 
domu, cena 600 - 1.000 zł. Czapłice, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-21 1
OWCZAREK IZERSKI ojdec bernardyn, szczepiony, odroba
czony, książeczka zdrowia, • 200 zł. Oleszna Podgórska, gm. 
Lubomierz, tel. 0602/53-43-60
OWCZAREK KAUKASKI 5-tygodniowe, po rodowodowych ro
dzicach, mocnej budowy, zaszczepione, - 550 zł. Bielawa, tel. 
074/833-18-16
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy, • 250 zł., teł. 
0606/33-84-94
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 6-miesięczna, grubej kośd, 
czarna, podpalana, zaszczepiona, • 150 zl. Grodziec k. Złoto
ryi, tel. 076/877-35-36
OWCZAREK NIEMIECKI szczeniaki krótko- i długowłose i 9-mie- 
sięczna suka rodowodowa • 900 zl/szt. Kąty Wrodawskie, tei. 
0604/47-10-69
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 8-tygodniowe, - 150 zl. 
Legnica, tel. 076/854-14-65
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 10-tygodniowa, gruba kość - 
150 zł. Siedlce, gm. Oława, tel. 071/302-90-05 
OWCZAREK NIEMIECKI 6-tygodniowe szczenięta, długowło
se, zaszczepione, od 250-300 zl. -Smolice, gm. Kobylin, tel. 
065/548-25-97
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe - 800 zł/szt. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-45-41 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta z rodowodem FCJ, sucz
ki, zaszczepione • 800 zl/szt. Wrocław, tel. 314-12-51 
OWCZAREK NIEMIECKI po doskonałych rodzicach, rodowo
dowe. doskonały kolor, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 071/325-15-97, 
0601/55-35-83
OWCZAREK NIEMiECKI gładkowłose, psy I suki, mocnej bu
dowy oraz owczarki niemieckie, psy i suki, długowłose, mocnej 
budowy, odrobaczone, zaszczepione, cena • 500-650 zl. Wro
daw, tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 4-miesięczne, z rodowo
dem FCI, w tym suczka długowłosa - 1.000 zl, 3.5-letnia suka z 
rodowodem, bez dysplazji, hodowlana • 1.500 zl. Wrocław, tel. 
0604/64-02-92, 071/373-25-55 po godz. 20 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 2.5-miesięczne, rodowód 
FCI, b. dobry charakter i rodowód, • 1.000 zl. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-83-05 wieczorem, 0604/44-82-72 
OWCZAREK NIEMIECKI z hodowli z Niemiec, 16 miesięcy, 
wolny od dysplazji, doskonała psychika i charakter, do hodowli 
i na wystawy, • 4.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-18-42

J&tey RYBY Z JEZIOR 
•^TANGANIKAI MALAWI
Sklep ZOO, Wrodaw, ul. Gliniana'59 

tel. 0-501 571 949
OPO1O940

OWCZAREK NIEMIECKI 6-miesięczny, po rodzicach ze straży 
granicznej - 300 DEM. Zielona Góra, tel. 0602/82-9 
OWCZAREK PODHALAŃSKI 4 m-ce, po rodowodowych rodzi
cach, książeczka zdrowia, • 600 zł. Czernica, tel. 071/318-03-72 
OWCZAREK SZKOCKI-COLUE 3-miesięczne szczenięta - 300 
zł/szt. Lipowa, gm. Grodków, teł. 077/415-26-43 
PAJĄKI PTASZNIKI małe i duże, b. łagodne • od 10 zl. Wro
daw, tel. 0503/89-91-22 f
PAJĄKI PTASZNIKI gekony, małe i duże, różne gatunki, legal
ne pochodzenie z hodowli, niegroźne, z terrarium lub bez, moż
liwy dojazd, w cenie od 35 zł. Wrodaw, tel. 0603/60-61-17 
PAPUGA NIMFA samiec, b. ładny, młody, cena • 50 zl (bez klat
ki) łub 100 zl ż klatką albo sama klatka (nowa), cena - 50 zl. 
Wrocław, tel. 0608/09-33-19
PAPUGA ŻAKO młoda ♦ klatka, • 3.500 zl. Wrocław, tel. 
0603/56-96-56 .
PAPUGI FALISTE zielona i niebieska, 9-miesięczne - 20 zł/szt.
♦ klatka duża, owalna, biała, stan b. dobry, razem lub osobno - 
50 zl, • 70 zł. Ziębice, tel. 074/819-18-98
PINCZER MINIATUROWY szczenięta, rodowodowe, po multi- 
czempionie, -700 zl. Lądek Zdrój • Radochów, teł. 074/814-69-72 
PINCZER MINIATUROWY szczenięta, rodowodowe, zaszcze
pione, odbrobaczone, - 500 zł. Wrodaw, teł. 071/364-35-67 
PITBULL TERIER szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami, 
psy i suki mocnej budowy dala, po rodzicach, zaszczepione, 
odbrobaczone, książeczka zdrowia • 350-400 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-47-14
PUDEL MINIATUROWY morelowy, z rodowodem, książeczka 
zdrowia, po doskonałych rodzicach, hodowla domowa, - 700 zł. 
Poniec, tel. 065/573-13-09
RATLEREK szczenięta, - 400 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-12-83
RATLEREK 7-tygodniowy, odbrobaczony - 300 zł; foksterier 
8-tygodniowy, odbrobaczony - 300 zł oraz kotka perska, 8-mie- 
sięczna, czarna, - 250 zł. Jawor, tel. 076/871-87-45 
RATLEREK szczenięta, czarne, podpalane, odbiór w końcu maja
• 350 zł/szt. Wrodaw. tel. 354-11-70
ROTTWEILER wesołe, rodzice do obejrzenia, do odbioru po 15 
maja. - 200 z ł. ., tel. 0607/10-88-84 
ROTTWEILER szczenięta po rodowodowych rodzicach, - 400 
zl. Namysłów, tel. 0604/24-52-89
ROTTWEILER reproduktor, doskonały wygląd, odważny, po 
szkoleniach • zaprasza, śdnawa, tel. 0607/43-68-77 
'ROTTWEILER szczenięta 3-miesięczne, cena • 400 zł/szt. Wro- 
daw-Kuźniki, tel. 357-83-80, 357-69-31 
ROTTWEILER suczka 3-letnia, • 150 zl. Żarów, gm. Grodków, 
tel. 0600/65-08-60
RYBY AKWARIOWE z jezior Tanganika i Malawi • 8 zł/szt. Wro
daw, tel. 071/346-41-51
SETER IRLANDZKI szczenięta, • 300 zl. Bolków, tel. 
075/741-31-47. 741-37-75
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI 4-miesięczny szczeniak, rodowodowy, z 
wadą, - 300 zl. Wrocław, tel. 071/325-16-10 
SHAR PEI szczenięta rodowodowe - od 1.300 do 1.50Ó zł. Dzier
żoniów, teł. 074/832-51-90. 074/831-^7-79 
SHIH-TZU szczenięta, 3-kołorowe, zaszczepione, • 550 zl (po
siadam reproduktora). Łagiewniki, teł. 071/393-94-77, 
0604/43-63-68
SHIH-TZU czarno-białe, brązowo-białe i złote, • 500 zł. Wro
daw, tel. 321-28-10, 0601/16-86-00 
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER suczka, • 3.000 zl lub za
mienię. Opole, tel. 077/441-22-37 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, • 500 zl. Witoszów Dolny, gm. 
Świdnica, tel. 074/853-85-62
SYBERIAN HUSKY szczenięta, po czempionach, • 500 zł Zbą
szyń, woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, szczenięta.z rodowo
dem/zaszczepione, odrobaczone, • 1.000 zl. 'Grusżow, tel. 
074/858-53-62
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, pieprz i sól, po rodo- 
wodwym ojcu, odrobaczone, książeczka zdrowia, idealne dla 
dzieci, nie gubią siersci, • 600 zł. Lubin, tel. 076/749-47-77 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 650 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/356-16-29
SZNAUCER MINIATUROWY, szczenięta, 3-miesięczne. po 
czempionach z lini europejskiej, ojciec vice zwycięzca świata, 
zaszczepione, wychowane w domu, po przeglądzie hodowla
nym, piesek i suczka, - 950 zl. Świdnica, tel. 074/852-31-36, 
0601/94-85-60
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 400 żl. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta wybrane z miotu na kryde, 
po interczempionie, po czempionie Polski, Czech, Słowacji, 
zwycięzca wystawy .Champions 2001' w Berlinie, - 2.000 zl. 
Lubin, tel. 076/844-78-77
SZNAUCER ŚREDNI pieprz-sól, szczenięta, nierodowodowe, 
odrobaczone, zasczepione, pod stałą kontrolą lekarza wetery
narii, - 450 zl. Szczawno Zdrój, tel. 074/666-27-69 
TERRIER ROSYJSKI szczenięta, 7-miesięczne, rodowodowe, 
pies • 1.000 zl, suka • 1.500 zl. Buszkowice Małe, gm. Wińsko, 
tehsp71/389-60-24. 0608/50-54-64 
TERRIER ROSYJSKI z rodowodem, po czempionach - 1.500 zl 
- 1.800 zl. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
TERRIER SZKOCKI z rodowodem, - 1.400 zl. Wrocław, tel. 
071/347-71-40
TERRIER WALIJSKI szczenięta po psach polujących, odroba
czone - 230 zl/szt. Wrocław, tel. 071/315-94-50 
WACHTELHUND, rodowodowy, 9-miesięczny, wstępnie ułożo
ny, brązowy, rodzice polują, woda, farba, dzik, ostry i bardzo 
kamy, • 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/49-96-21 - y?.
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, z rodowodem, po 
czempionie Polski, do odbioru pod koniec maja, cena 1.300 -
1.800 zl. Czapłice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta po utytuowa- 
nych czempionach, ojdec import • 2.000-2.500 zl. Świebodzi
ce, tel. 074/854-72-41
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 6-tygodniowe - 1.500 zł • 
2 500 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
WYSTAWIANIE PSÓW profesjonalne, przygotowanie do wystaw, 
poleca mistrz klubu sznaucera, miody prezenter. Lubin, tel. 
076/844-78-77
WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY szczenięta, po doskona
łych, polujących rodzicach, rodowodowe, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia - 700 zł/szt. Wrocław, tel. 316-84-39 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczone, zaszczepio
ne, po rodowodowych rodzicach, odbiór po 05.2001 r, • 1.100 
zl. Lubin, tel. 076/749-30-50
YORKSHIRE TERRIER szczeniaki, suki, po rodowodowym ojcu 
miniaturze, • 1.000 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77, 
0604/43-63-88
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy • cena od 800 do 1.200 zl. 
Nysa. tel. 077/435-88-90
YORKSHIRE TERRIER. - 900 zl. Świdnica, tel. 074/853-55-51 
po godz. 19, 0605/06-25-77
O  YORKSHIRE TERRIER • 3 pieski 7-tygodniowe, 

szczepione, odrobaczone itd. • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-22-74 80007501

YORKSHIRE TERRIER 7-tygodniowe, zaszczepione, odbroba
czone, po rodowodowych rodzicach, • 900 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-02-65
ZAGINĄŁ KOT PERSKI rudo-bialy, z blizną na prawym boku, 
wiek ok. 2 lat, wysoka nagroda. Wrocław, tel. 311-31-40

ZDROWIE 
I URODA

O  ZW RÓĆ NA SIEBIE UWAGĘ - wyglądaj dobrze, 
czuj s ię  wspania le. Zadzwoń po poradę!., tel. 
0501/70-5j5-22 w środy w g. 10-17 01023451

ALOES zdrowy, soczysty, idealny na lek naturalny, - 10Ó zł 
Wrocław, tei. 336-09-70
APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI redukuje tkankę tłusz
czową, wzmacnia i powiększa mięśnie, bateria, bezpieczny, 
elektody samoprzylepne, - 350 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/19-00-04
APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI PROSLIM 24 do wy
szczuplania sylwetki, liftingu, likwidacja cellulitis, - 15.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-28-21
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE prod. niemieckiej, 
nowoczesny, • 900 zl. Wrocław, tel. 071/355-77-77 
BIOSAUNA1-osobowa, • 2.500 z). Wrodaw, tel. 071/355-25-74 
BUTLE LEKARSKIE z tlenem medycznym, reduktor + nawil
żacz, odsysacz, nowy, • 400 zł. Wrocław, teł. 071/783-45-10 
CHCESZ SCHUDNĄĆ? Ja schudłam już 30 kg, czuję się do
skonale, wiem jak to osiągnąć i chcę Ci ̂ omóc. Ruszów, tel. 
075/771-45-23
FOTEL GINEKOLOGICZNY prod. francuskiej, nowy, sterowa
ny elektrycznie, meble ze stali nierdzewnej, zabudowa narożna 
z umywalką, szafki z szufladami, wysuwany blat, szafka jezd
na, pojemnik na brudrie narzędzia w blade, 2 foteliki jezdne, •
25.000 zl. Wrodaw, tel. 071/352-83-76 w godz. 8-16 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00479 www.autogielda.com.pl)
FOTEL KOSMETYCZNY stolik, statyw, -1.300 zl. Wrocław, tel. 
325-94-15, 0604/79-59-22
FOTEL KOSMETYCZNY stan b. dobry, - 600 zl. Wrocław, tel. 
0608/73-00-65
KUPIĘ APARAT DO ODCHUDZANIA profesjonalny oraz urzą
dzenie do usuwania zmarszcżek, owłosienia. Wolsztyn, tel. 
068/384-86-25
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY z regulacją wysokośd. Wro
daw, tel. 071/373-39-46
LEKARSTWA ANABOLICZNE : Omnadren 250 - 55 zł/op., 
Metanaboł 5 mg - 25 zł/op., Clenbuterol (lek spalający tłuszcz) 
- 80 zł/op., witamina B12 • 30 zł/op; Wrocław, tel. 0503/62-57-27 
LEKARSTWO ANABOLICZNE Omnadren 45 zł. Testosteron 35 
zł, Decadurabolin 200 mg/od 30 zł, Metanaboł 19 zł/op., Win- 
strol, hormon wzrostu, oxandrołone, inne, możliwość wysyłki. 
Wrocław, teł. 0608/27-55-45
LEKARSTWO DHEA 25 mg, 60 szt. w opakowaniu, oryginalne 
z USA - 150 zł/opak., MELATONINA 3 mg, 120 szt. w opakowa
niu • 80 zł/opak., również wysyłka. Oława, tel. 071/313-45-49 
LEKARSTWO NA KAMICĘ NERKOWĄ, rozpuszcza kamienie, 
• 400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-74-61 
O  VIAGRA - LEKARSTW O DLA MĘŻCZYZN oryginał- 

na tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg • 42 
zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. 
Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631

O  VIAGRA-TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 100% 
skuteczności, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg - 42 zł, 
dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO VIAGRA 100 mg tabletek - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/361-99-35
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zl/szt. Wrocław, tel. 
0609/15-17-27
LEKARSTWO VIAGRA100 mg, tabletki - 60 zl/szt, 50 mg - 40 
zł/szt. Wrodaw, tel. 361-99-35
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg • 60 zł, możl. sprzedaży wyśyl- 
kówej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
LEKARSTWO VINSTROL - 25 żl/amp., Primobólan - 35 zł/amp., 
Omnadren • 48 zł/opak., Metanaboł - 46 zl/100 tabl., Deca-Du- 
rabolin - 45 zł/opak., Prolongatum - 36 zł/opak., Clenbuterol, 
Testanat i inne.., tel. 0605/28-05-45 
MATERAC leczniczy z wkładem gorczycy, nadający się na 
wszystkie dolegliwośd kręgosłupa, poprawia ogólne samopo- 
czucie, - 500 zł. Wrocław, teł. 071/346-54-22  ̂" ■' 
MATERACE skórzane, z wkładem gorczycowym, nowe, leczni
cze • 300 zł/szt. Wschowa, tel. 0605/41 -77-76 
PERFUMY firmowe, różne marki, - 30 zł: .Wrocław, tel. 
0609/26-33-95
PODNOŚNIK DO WANNY MEYRA prod. niemieckiej, nowy. re- 
gulacja wysokośd i oparda, • 700 zl. Wrodaw, tel. 0501/23-30-51 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA Roho, nowa. - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/7.84-67-75, 0501/57-54-16 
PROTEZA stawu kolanowego, lewego, firmy Gil Rehab, stan 
bardzo dobry, - 350 zł. Oława, tel. 0605/13-50-07 
PRZYJMĘ SKUTECZNĄ POMOC w usunięciu polipów noso
wych. Wrocław, teł. 344-81-35 ~
O  SOLARIA wszystkie modele, nowe i używane, stan 

techniczny i w izualny idealny, atrakcyjne ceny. 
Transport, montaż i sterownik gratis. Wszystkie 
urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa i 
10-m iesięcznągwarancję. W  ofercie sprzedaży 
lampy „new technology" kosmętyki, środki dezyn
fekujące, części i inne akcesoria. „SUNSTORE SO
LARIA” , Poznań, tel. 061/849-24-03,0501/64-06-00, 
0501/35-46-01 01022351

O  SOLARIA : Ergoline 50/12,100 W - 15.000 zł; Er- 
goline 44/4,160 W, Ultra, V it System • 19.600 zł; 
Ergoline 50/12, 160 W • 18.000 zł; UWE CPS  73 
Turbo, 160 W, klimatyzacja, automatycznie zamy
kane, atrakcyjny wygląd • 12.000 zł. „SUNSTORE 
S O L A R IA ” , Poznań , te l. 061/849-24-03, 
0501/64-06-00 01022371

O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa tech
niczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w intemecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM” , Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01015481

O  SOLARIA ERGOLINE, UWE i inne. Ergoline 50/12, 
klimatyzacja • 18.500 zł; Uwe Black Power 42/6 •
11.500 zł; Ergoline 38/3 - 8.500 zł. Stan b. dobry, 
duży wybór, atrakcyjne ceny., tei. 0603/66-97-06 
01020951

O  SOLARIA KBL  kompleksowa obsługa techniczna 
(montaż, serwis) l  finansowa (raty, leasing), wię
cej informacji w  wysłanym na życzenie bezpłat
nym katalogu lub w  intemecie (www.ergoline.pl). 
„A U R O R U M ” , S łu p sk , te l. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01015491

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • Er
goline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od A  do Z” , gwarancja, ser
w is pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, tęl. 
071/363-31-96 01023471

P  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serw is) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w intemecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM” , Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01015501

O  SOLARIA PROFESJONALNE NAJLEPSZYCH FIRM 
przykładowe ceny: 50 do 17.000 zł, 43/4 od 11.000

S Z K O L E N I E  P S O W  i
O

Profesjonalne kursy prowadzone przez Związek Kynologiczny w Polsce, o 
Początek 12 maja. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia 

Psów na Niskich Łąkach 3 razy w tygodniu (I - sob., niedż. i śr.,
II - pon., śr. i piątek).

Informacje i zapisy: sekretariat Oddziału - Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7, 
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 15do 20 i w poniedziałki od 11 do 14; tel. 343-25-22,342-13-41.

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 78 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 4.05.2001

http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.ergoline.pl


C E N T R U M  T E R A P I I  L A S E R O W E J
Bezkrwawe Jeczenie i usuwanie znamion barwnikowych, brodawek wirusowych, “kurzajek", 

odcisków, wrastających paznokci, kłykcin, włókniaków, innych narośli skórnych, 
tatuaży, poszerzonych naczyniek krwionośinych, naczyniaków, przebarwień, piegów.

T R W A Ł E  U S U W A N I E  Z B Ę D N E G O  O W Ł O S I E N I A  
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zł, 600 Ergoline • od 50.000 zł, UWE CPS - od
15.000 zł, UWE Black Power VW12- od 25.000 zł, 
Black Power • od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i 
detaliczne, transport, montaż i zegar sterujący 
gratis na terenie całego kraju, raty, leasing, ser
wis. Słupsk, ter: 059/842t1 4-76̂  0603/55-77-35 
81009401 '

O SOLARIA PROFESJONALNE RENOMOWANYCH 
FIRM Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, 
Avangarde, UWE, Miami Sun, Śuqal i inne, do każ- 
dego zakupu solarium - transport na terenie całe
go kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis, 
zapewniamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lam
py, części zamienhe sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81009391

SOLARIUM 20-lampowe, prod. niemieckie], 2-stronne, 2 wen
tylatory, • 1.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/645-81-05,
0605/57-94-88
SOLARIUM stojące, 180x70 cm, 7 lamp. - 500 zł. Legnica, tel.
076/850-21-55
SOLARIUM ALISUN 28/3,1996 r. na gwarancji 3 mies, • 2.500
zl. Długołęka, lek 0501/00t74*40
SOLARIUM AYK 2 szt., 50 lamp *'5 wzmocnnień na twarz, 33

SPRZĘT KOSMETYCZNY, - 2-000 Zl. 'Zgót*elec; teł. 
075/778-11-60, 0603/28-52-95 '
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY od 1.000 zł! Wrocław, tel. 
071/785-76-94, 0604/71^66-24
STÓŁ DO MASAŻU rrowy, doprófesjón. Zabiegów, Waitekówo 
składany, kolor chabrowy, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-08-46, 1)602/12-45-60
TRESKA włosy długie, platynowy 6lond, lekko kręcone, >- 80 zł. 
Wierzbowa, teł: 076/817-87-86
UNIT STOMATOLOGICZNY FINDEŃT jeden z najnowszych 
modeli, - 32.000 zł. Wrocław, teł. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
WINDA podnośnik wannowy, stosowany przy kąpieli, prod. nie
mieckiej Meyra, nowy, reg. wys. i oparcia; '' 700 zł/Wrocław, tel. 
0501/23-30-51- '
WÓZEK INWALIDZKI nowy, nieużywany, niebieski, koła pom
powane, podnóżki składane do pozycji leżącej, - 450 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-93-70, 0609/26-96-36 
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, stan b. dobry, 320 zł. 
KWietno, tel. 071/317-20-58
WÓZEK INWALIDZKI 4-kolowy, • 300 zł. Oleśnica, teł. 
071/398-51-61
WÓZEK INWALIDZKI do nauki chodzenia, hulajnoga 4-kołowa 
z hamulcem i półką, • 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
WÓZEK INWALIDZKI nowy, prod. polskiej; - 500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-74-61

HM. Dlmarzio .Super Distortion’ + pasek, Humbucker EMG, 
okablowanie - zawodowe brzmienie, -1.400 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-22-78 po godz.14
GITARA ELEKTRYCZNA GIBSON Epifon, czarna, z .piecykiem' 
lub bez, mało używana, • 800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-19-55 
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG 470 JB z futerałem • 1.800 
zł, procesor gitarowy Digitech RP-10 - 1.700 zł; wzmacniacz 
Highes & Kettner Attax 100 (głowica ♦ paczka) • 2.500 zl, kom
plet - 5.000 zł. Opole, tel. 077/457-74-01 
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES model ktm-2, kolor wiśnio- 
wy, 2-letnia, prawie nie używana, z wysokim połyskierp, tremo
lo jednostronne gotoh, dobrze stroi na wsżystkich progach, sto
jak, pokrowiec oraz kabeł o długości 4 m. - 450 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-93-21. -
GITARA ELEKTRYCZNA WITKOWSKI czarna, 22 pręgi, 2-stron
ne tremolo, blokada strun, mikrostrojenie. futeraUpasek, * 650 
zl. Strzelin, tel. 071/392-28-71
GITARA ELEKTRYCZNA EN-RORGA, stan b. dobry .♦ wzmac
niacz, • 600 zł. Trzebnica, teł. 071/312-11-26 •,
GITARA ELEKTRYCZNA t  wzmacniacz głtatpwy^O W,-.1.050 
zł. Wrocław, tel. 071/372-22-35 V  " • s M  r § M  
GITARA ELEKTRYCZNA ASTER LUX, przewody, stan b.ttobry 
- ok. 350 zł. Wrocław, teł. 071/345-58-43. 0503/03-04-69 
HARMONIA ERNST HINKIEL fis, instrument, drzewo dębowe, 
stan b. dobry, - 1.800 zl. Żagań, tel. 068/377-59*98 . ;•
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1.000 zl. Wrocław, 
tel 349-13-88, 0602/75-99-30
„KACZKA” BOSS FW-3 zasilanie bateria lub zasilacz, używa
na, stan dobry, - 200 zł. Kluczbork, tel. 0503/65-81-87 
KEYBOARD CASIO MT-640 4 oktawy, dużo efektów, mało uży
wany, zasilany z baterii lub zasilacza na 220V, - 210 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-82-26
KEYBOARD CASIO CPK-811 EX na gwarancji, stan idealny, - 
1.750 zł lub zamienię na Yamahę PSR-540, z dopłatą do 500 zl. 
Kępno, tel. 062/782-17-13
KEYBOARD CASIO CTK 811 EX na gwarancji, stacja dysków, 
dynamiczna klawiatura, nie używane, oryginalny dźwięk, ideal
ny do nauki, • 1.800 zł. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 po godz. 19 
KEYBOARD CASIO CT-680, stan dobry, mało używany, • 850 
zl. Stary Wołów, tel. 071/389-52-61

PIANINO, przedwojenne, - 800 żl. Dzierżcmiów. tel 
..0005/20.54-93 

PIANINO cyfrowe, dynamika, midi - 155Ózł, sampler Korg DS9-1 
- 1500 zl, girtara basowa GMR - 1500 zł; Lubin, HJl. 
■0606/58-21-73
PJANINO orzechowe, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/315--12-75. 
PIANINO poniemieckie, orzechowe,*po renowacji, płyta meta
lowa, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-24-01 
PIANINO BELARUS 3 pedały, mahoń, wysoki połysk, 3-letnSe •
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-01-53 rano i wieczorem 
PIANINO BERLIN stylowe, zdobienia, kolor czarny, nastrojone, 
stan techn. idealny, możliwa dostawa do domu, • 2.500 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-91-31, 0602/73-67-59 .
PIANINO BIAŁORUŚ cza rn y ,- 1.600 zł. Legnica, tel. 
076/722-74-11
PIANINO BOGS & WOJGT, - 1.500 zł Żórawina, (el. 
.071/316-54-19 .
PIANINO BRESLAU, - 800 zł. Lubin, tel. 076/844-68-47 
PIANINO CALISIA 2-pedałowe, ciemne, staR b. dobry, • 2.500 
Zł. Brzeg; teł. 0502/61-46-62-. - -
PIANINO CALISIA 3-pedalowe, z metalową płytą, - 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-40-90, 0604/1*5030. IC% ... .v 
PIANINO DRESDEN, • 2.000 zł. Ostrów Wlkp.,- tel. 
062/502-05-66 ... v v . - ’
PIANINO FOERSTER stan b. dobry, 'nastrojone, z metalową 
płytą, poniemieckie. -.3.000 zł. Szczytna, tel. 0601/47-‘8l-85 
PIANINO LEGNICA mahoniowe, 3-pedalowe, • 2.500 zł. Lub
sko, tel. 068/457-94-65
PIANINO LEGNICA z metalową płytą, • 1.500 żł. Wrocław, tel. 
0501/43-45-09
PIANINO TRAUTWEIN-BERLIN, tłumik; stan b. dobry, - 4 200 
zl. Wrocław, tel. 071/788-91-44 
PIANINO WEINBACH ciemny brąz, stan bardzo dobry, metalo
wa płytd, trzy pedały, - 2.000zl.' Jelenia Góra, tel. 0607/60-45-75 
POSZUKUJEMY HARMONISTY Romuald i Roma, cygańska 
grupa taneczna. Wrocław, tel. 0501/40-83-46 
PROCESOR GITAROWY BOSS efekt podłogowy, kilka typów 
przesterów, chorusów, reverb’ów, flanger, kompresor, eq, delay 
i noise gate, • 400 zł. Kluczbork, tel. 0503/55-81

BIURKO SECESYJNE dębowe - 200 zł, szafa 2-drzwiowa eklek
tyczna .- 200 zł, stół-160 Zł. Wrocław, tel. 071/344-77-91 ; 
BIURKO SECESYJNE, • 1.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
•75/752-16-94
BRAMA kuta; stara, wys. 2.30 m, szer. 2.50 m, w cenie 500 
DEM. Ząbkowice Śląskie, tel 0607/09-46-32 .
BRYCZKA KONNA 4 osobowa, na drewnianych kołach, • 3.500 

-zł. Wrocław, teł.062/786^65-8a ' • —  - - » .. /
BRYCZKA KONNA szprychowe koła, na 1 lub parę koni, stan 
b. dobry, - 2.500 zł. Rogów Sobocki, teł. 071/316-26-66 
DOKUMENTY ręcznie pisane, z XVIII i XIX wieku, z pieczęcia
mi lakowymi zakonu cystersów, dotyczące wykupu ziemi -100 
•zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0600/12-27.-55 
DZWONKI 30 szt., różne rozmiary, ładna ożdoba, - 400 zł. Złoty 
Stok, teł..074/8,17-59-17. 0604/83-64-56 
HEŁMY POLSKIE wzór 40/50, kompletne, stan idealny - 13 
zł/szt. oraz hełmofony czołgowe, kompletne - 35 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/76^55-05
KAFLE Z PIECA POKOJOWEGO zielone, tłoczone kwiaty, • 600 
zl. Złoty Stok, teł. 074/817-59-17, 0604/83-64-56 
KASA PANCERNA wym. 60x60x80 cm, zabytkowa^- 600 zl. 
Żagań, tel. 068/477-56-63. 478-29-40, 0602/19r79-03, 
KOMODA BIEDERMEIER sosnowa, po renowacji.-. 1 0̂00#zl. 
biurko, i  nadstawką, mahoniowe, po renowacji - 2.000 zł, bi
blioteczka narożna, wykonana z orzecha, po renowacji -1.500 
zl, niciak (konsola), półokrągły, po renowacji • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/59-31-93
KOMODA EKLEKTYCZNA orzechowa, kompletna, stan ideal
ny - 850 zł, bieliźniarka eklektyczna, modrzewiowa, stan ideal
ny - 600 zł, bieliźniarka Ludwik Filip, orzechowa, 1-drzwfowa • 
300 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-38-34, 0604/61-56-95 
KOMODA I SZAFA przedwojenna, - 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
KREDENS dębowy - 2.000 zł, serwantka -1.500 zl, stół - 600 zł, 
4 krzesła • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-94-21 po godz. 20, 
074/867-00-65:po godz. 15 . ; v . ,r
KREDENS międzywojenny, dębowy, rzeźbiony, - 1.700 zł. Lu
bin, tel. 0600/54-08-20
KREDENS bieliźniarka,.komoda, szafa, ceny od 400 zł. Rudna, 
tel. 076/843-44-75

Centrum Stomatologii Laserowej i Protetyk! | q g Z C n i 6

TJ A  r iE * A F T 1 • ul. Tenisowa 18 tel. 362 82 87 «VĄDENT
od godz. 9 - 23 - cały tydzień

lampy ♦ 2 wzmocnienia, el. podnoszone, prod. niemieckiej, pro
fesjonalne, nowe lampy • 7.000 zl i 4.500 zl. Wrocław, tel. 
0604/35-17-00
O SOLARIUM ERGOLINE 43/4,160 W, - 9.500 zł., tel. 

065/520-60-56 do godz. 15, 065/520-97-55 po 
godz. 15, 0605/06-94-79 01014271

SOLARIUM ERGOLINE 58/5 TURBO POWER lampy 160 W, 
klimatyzacja, automatycznie podnoszone, - 19.500 zł Namy
słów, tel. 0604/83-69-08.
SOLARIUM ERGOLINE 26/3, nowe. lampy 140 i 160 W, kompu
terowy sterownik z licznikiem, godzin, wentylator wyciągowy t  
wyposażenie studia, stojak z kosmetykami, lustro 6 m2, żalu
zje, szyld, umywalka z szafką, - 7.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-16-10
O SOLARIUM ERGOLINE 50/3,160 W, UTP - cena do 

uzgodnienia. „SUNSTORE SOLARIA”, Poznań, tel. 
0501/64-06-00 01022361

SOLARIUM ERGOLINE, zamykane ręcznie, pleksa profilowa
na, 35 lamp, • 6.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-19-48 w 
godz. 9-18
O SOLARIUM ERGOLINE 40 Turbo Power, 160 W i 

Uwe Black Power GB Turbo 160 W oraz lampy 
140-160 W. Nowe, na gwarancji, serwisowane -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-08-31 02015691 

SOLARIUM GOLF EXCLUSIVE 4-lełnie, 26+2 lampy, kupione 
w kraju, maio używane, 220 V, profesjonalne, licznik, pełna do
kumentacja, stan idealny, - 3.900 zl. Wołów, teł. 071/389-29-39 
po godz. 19. 05p1/46-8?-82
SOLARIUM G O Lf 86*ifsfón dobry, automatyka, mały prze
bieg, •-2.900 zł. Zgorzelec, teł. 075/775-27-40 
SOLARIUM GOLF 38/4, - 7.000 zł. Wrocław, teł. 359-00-68 
SOLARIUM MEGA SUN prod. niemieckiej, 63 lampy, w tym 5 
lamp na twarz ♦ pilot, -12.000 zł (możliwe raty po 1.000 zł/mies.). 
Świdnica, teł. 074/640-85-33, 0606/95-66-52 . .

SŁONECZNE 
STUDIO

• solaria nowe I używane firm:
ERGOLINE, GOLF. UVE, KBL

• lampy: NEW TECHNOLOGY
• kosmetyki,
• bezpłatne doradztwo
• klimatyzacja
• serwis, komis, raty, leasing OPOH917

ul. Czysta 2-4, Wrocław  
tel. 071 / 343 98 90, O 501 153 740

SOLARIUM MIAMI SUN nowe lampy, 50/10, stan b. dobry, wen
tylacja, • 9.200'zł. Brzeg, tel. 0606/48-45-37 
SOLARIUM MIAMI SUN33/3,100 W, 3 lampy na twarz, 400 W, 
nowe lampy 100 W, - 2.500 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
SOLARIUM MIAMI SUN RELAX 27/3, 6-letnie - 7.000 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-23:1.9, 781-30-05 
SOLARIUM PHILIPS do twarzy. - 100 zl. Wrocław, tel. 
07.1/787-40-28
SOLARIUM SUNAL 8x100 W, 4x80 W, wiszące,'z sterownikiem, 
- 400 zl. Chojnów, tel. 0608/25-73-68 /
SOLARIUM UWE brohsaum 34/3, stan idealny, bardzo mało 
używane, tylko do użytku prywatnego - 4.300 zł. Łubin, tel. 
076/846-13-69, 0604/08-68-46
SOLARIUM YITASOL 28/3, automat,  ̂2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-19-46 w godz. 9-18

-  p r o t e t y k a  -  r e n t g e n  -  c h i r u r g i a  
» ul. Przesmyckiego 28 tel. 372 76 64, 325 27 69

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA - DENT i 
NOWOŚCI 1

* Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

* Protezy szkieletowe bez metalu
* Żel do próchnicy (bezboleśnie)
* Wybielanie zębów
* Ortodoncja - aparaty stałe, ruchome, elastyczne

RTG

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

ul. Powstańców Śl. 159 tel. 785 40 44
ul. Pretficza 8 tel. 365 48 48
ul. Rydygiera 35 tel. 329 60 96
ul. Dokerska 28 tel. 353 56 79

WÓZEK INWALIDZKI stan b. dobry, • 130 zł. Wrocław, teł.
363-25-20
WÓZEK INWALIDZKI MEYER nowe opony, mało używany, stan 
b. dobry, - 250 zl. Kowary, tel. 075/761-30-44 
WÓZEK INWALIDZKI SIMSON DUO motorowy, - 500 zl. Wierzb
no, gm. Domaniów, tel. 071/313-12-55 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, • 2.500 zl. 
Kąty Wrocławskie, teł. 0608/73-00-65 
ZAMIENIĘ WÓZEK INWALIDZKI składany, stan idealny, na 
używaną kosiarkę do trawy lub rasową sukę. Niesiębędowice, 
tel. 077/431-98-83
ZAREJESTRUJĘ do lekarzy specjalistów, w przychodni przy 
ul. Dobrzyńskiej, -15 zł. Wrocław, tel. 0501/62-47-08

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O „AARON PIANO-SERWICE" FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty generalne, strojenie, na
prawy, renowacje starych instrumentów. Kupno, 
sprzedaż, transport, pośrednictwo. Eksport, im
port. Marki: Steinway, Bechstein, Yamaha i inne. 
Wrocław, tel. 071/363-77-45, 0607/30-87-94 
02019881

AKORDEON DELICJA 80 basów, nowy model, - 450 zł oraz 
GIGANTELLI 120 basów, czerwony, - 850"zl. Wrocław, tel. 
0607/11-84-32

.A ko rd eo n  h o h n e r c o n c e r to  iv 120 basów; ą registrów, 
słarTb dobry, - 1.500 zł. Żary, teł. 068/37^-9S^f T ' 
AKORDEON HORCH, 120 basów, stan b. dobry, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0609/39-12-45
AKORDEON SPRANGER AMORĘTTA, 96 basów, 5 registrów 
przy klawiaturze, 3 registry przy basach, 3 chorały, • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 787-77-86 w godz. 17-24, 0603/63-12-48 
AKORDEON WELTMEISTER 5 5-rzędowy, 120 basów, guziko
wy - 1.500 zł lub zamiana na klawiszowy Hoehner, akordeon 
Weltmeister, klawiszowy, 80 basów, stan b. dobry • 500 zł lub 
zamiana na skrzypce. Blizanów, teł. 062/751 -09-22 po 20 
AKORDEON WELTMEISTER, 120 basów, b. ładne brzmienie, 
futerał, nie używany, • 1.000 zł. Brzeg, tel..077/411-19-40 
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, wiśniowy, nie używa
ny, cena 510 zl. Głoska,-tel. 071/396-30-44 
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów. 8 registrów, bez fute
rału, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
BĘBNY AFRYKAŃSKIE ręczne wykonanie. - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/39-16-87
BĘBNY DJEMBE oryginalne, afrykańskie, duży -1.200 zl, średni 
• 800 zl, pokrowce. Pastuchów, tel. 074/850-82-50 
COMBO GITAROWE LABOGA LR1, 30 W, głośnik Celestion, • 
250 zł. Wrocław, teł. ,372-95-51 g
DIDGERIDOO oryginalny, australijskie drzewo eukaliptus, ręcz
nie wypalone, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0504/94-74-65 
EFEKT GITAROWY COMBO Marshall VS 265, stereo chorus. 
używany w studio i w domu, - 1.750 zl. Wrocław, )el. 
0501/24-83-00
EFEKT GITAROWY DANELECTRO FABTONE DD-1 stan ide
alny, sprowadzony z Niemiec • 200 zl, Exar Chorus CS-02 • 100 
zl. Strzegom, tel. 074/855-06-17 
FLET BOCZNY LIGNATONE stan b. dobry, - 650 zł lub zamie
nię na saksofon, power. mikser, albo inne propozyc. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-66-41
FORTEPIAN biedermeier, mahoniowy, piramidalny, po renowa
cji, w politurze, • 15.000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 
FORTEPIAN zabytkowy, - 5.000 zł. Wieruszów, tel. 
0501/70-90-92
FORTEPIAN ERNST RUSENKRANZ Traugott Berndt, stary, z 
1937 r., niesprawny, cena do negocjacji. Wołany, tel. 
074/868-29-63
FORTEPIAN IBACH, • 6.000 zl. Zielona Góra. tel. 068/326-86-32 
FORTEPIAN LIEHR dł. 175 cm, z metalową płytą, po remoncie, 
stan dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 354-37-74 po godz. 19 
FORTEPIAN P. PROSKOWITZ WIEN do rpmontu. - 7.000 zł. 
Rawicz, tel. 0503/03-94-59
FORTEPIAN RONISCH, dl. 140 cm, stan dobry, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/351-90-45
GITARA hawajska - 1.000 zl, trąbka • 300 zł, klarnet - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-73-84
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, futerał, 
stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, teł. 0501/24-83-00 
GITARA AKUSTYCZNA 6 strunowa, średnia, w sam raz do na
uki, stan średni, 3 struny do kupienia, cena 69 zł. Wrocław, tel. 
0607/49-18-23 po 14
GITARA BASOWA JAZZ BASS FENDER prod. USA, mało uży
wana, • 2.300 zł. Otmuchów, tel. 0604/09-04-53 
GITARA BASOWA FENDER JAZZ BASS Maxico. czarna, klu
cze Schaller, struny D‘Addario Slowound, nowy pas, pokrowiec, 
stan b. dobry, - 1.580 zl lub zamienię. Robert, Trzebnica, tel. 
0501/37* 16-12
GITARA ELEKTRYCZNA WASCHBURN 24 progi. 2 Single ♦ 1 
humbucker, kolor brązowy podpalany na brzegach, regulacja 
gryfu. - 650 zl. Chojnów, tel. 0605/22-01-38 
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG-470 opływowa, nowocze
sna sylwetka, ćżama, tremolo, 2hb, isc, struny dr, nie używa
na. - 1.800 zl. Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
GITARA ELEKTRYCZNA KAMECKI 24 progi. Floyd Rose, 2 x

KEYBOARD CASIO CT.647 5 oktaw, 40 rytmów, 120 barw, mało 
używany, • 380 zł. Legnica, tel. 076/866-46-45 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem ♦ twardy fute
rał. - 6.500 zl. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND E-35 f  4 karty TNSC-2 + super card 
MSL-15 ♦ pokrowiec - 1.700 zl, keyboard Casio CT-770, dyna
miczna klawiatura • 550 zł łub zamienię na Korg IS-40. Choj
nów. tel. 076/818-82-22
KEYBOARD TECHNICS KN 6000, nowy. - 9.000 zł. Grajewo, 
tel. 086/272-34-91
KEYBOARD TECHNICS KN 800 stacja dysków, cartridge, fute
rał, stan dobry, tanio. Legnica, tel. 0605/34-15-04 
KEYBOARD TECHNICS SX-KN 930, pełna edycja midi, stacja 
dysków, equałizer, sequencer, tworzenie aranżacji, 546 tonów, 
480 gotowych stylów muzycznych, Pitch-Bend, bogata perku
sja i efekty, instr. w j. polskim, stojak ♦ zasilacz - 2.100 zł. Lu
bin, tel. 076/849-11-38. 0607/47-06-34 
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, instrukcja, 
możliwy dowóz, - 4.500 zł. Bielawa, tel. 074/836-67-17, 
0602/53-76-61
KEYBOARD YAMAHA PSR-740, nowy, na gwarancji, • 4.400 
zł. Lubin, tel. 0603/75-82-03
KEYBOARD YAMAHA PSR 6700 profesjonalne brzmienia, se- 
quencer 8 TR, możliwość akompaniamentu, stacja dysków, 6.5 
oktawy, - 1.300 zł. Namysłów, tel. 077/410-28-76 
KEYBOARD YAMAHA PSR 730 stacja dysków, zasilacz 12 V, 
nowy, na gwarancji, - 3 .000 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1990 
• 1991 r., w tej cenie. Obórki, gm. Brzeg, tel. 0604/32-24-91 
KEYBOARD YAMAHA PSR-220 statyw, nuty, używany 6 mies. 
przez dziewczynkę, stan idealny, - 1.100 zL Piotrkowice, tel. 
071/312-66-52, 0603/53-01-80
KEYBOARD YAMAHA PSR 220, - 600 zł. Stary Węgliniec, tel. 
075/771-28-83
KLARNETY 3 szt., w tym metalowy prod. USA, stan b. dobry, •
3.000 zl lub zamienię na. mikser, saksofon,stan^tylwtJub do 
popr.. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-41 
KOLUMNY ESTRADOWE (doły) subbasy na głośnikach e|. 15“, 
350 W • 1.800 zł, monitor (odsłjjch) Elmus aktywny, nowy, 100 
W - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
KOLUMNY PEAVEY HI SYS3 estradowe, 700W ♦ gitara baso
wa Ibanez Road Ster, aktywna, elektronika EMG, • 4.500 zł. 
Sława. tel. 068/356-71-27
O  KUPIĘ  S K R Z Y P C E  sta re. W rocław , te l.

071/347-87-07 przed południem 02018441 
KUPIĘ WALTORNIĘ. Poznań, tel. 061/833-75-89. 
0501/55-48-12
KUPIĘ WZMACNIACZ VERMONA LUB REGENT 40-60 W lub 
zamienię na organy B-1. Żary, tel. 068/375-95*82- 
KUPIĘ WZMACNIACZ GITAROWY 100 W • do 800 zł. Głogów, 
tel. 076/834-80-77
MIKSER GEMINI626 PRO 6 kanałów. EQ ♦ kill. ALPS Cross, 2 
x Master Out, stan idealny, lampka gratis, - 800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/645-49-03 . ■
MIKSER LDM POWER 16 wejść, 2 x 160 W, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/63-88-18
MIKSER SOUNDCRAFT SPIRIT FOLIO FI .14/2, 6 X mono ♦ 
phantom, 2 x stereo, 3 x aux, pętla efektów, stan b. dobry, • 
•1.550 zł. Trzebnica, tel. 0501/37-16-12 
MULTIEFEKT GITAROWY VGS 50dod. lampowy, mało używa
ny, - 1.300 zł. Krapkowice, tel. 077/466-22-78 po gódz.14 . 
MULTIEFEKT GITAROWY ZOOM 505, - 350 zł. Wrocław, tel. 
372-95-51
ORGANY B-11, - 200 zl lub zamienię na wzmacniacz, piecyk
40-60 W, z małą dopłatą. Żary, tel. 068/375-95-82 
ORGANY AMSTRAD FIDELITY CKX 100 elektroniczne, śred
niej wielkości, zasilacz, dużo funkcji, - 70 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/18-87-27
ORGANY CASIO CT-670 5 oktaw, statyw 2-poziomowy, kame
ra pogłosowa Digital Delay 1000, streo, szeroka gama efektów 
specjalnych, {,1,000 zl. Boleścin, tel. 074/850-18-11 
ORGANY CASIO CTK-711 EX,,- 600 zl łub zamienię na kamerę 
video. Legnica, teł. 076/854-36-76 "
ORGANY FANTASIA DE LUXE pełna oktawa w pedale, własne 
nagłośnienie, sekcja akompaniamentu, - 1.200 zł. Oława, tel. 
071/313-33-68 po godz. 18
ORGANY HOHNER PSK 75 4-oktawowe. - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/336-71-43
ORGANY VERMONA ET 6-2 elektryczne, basy nożne, nadają 
Się do kościoła, - 800 zł. Borowa, gm. Długołęka, tel. 
071/314-81-15
ORGANY VURLITZER 3 manuały, pedał głosu, basy nożne 
meblowe, własny wzmacniacz i magnetofon do'nagrywania 
utworów, - 350 zł. Oława, tel. 071/313-49-16, 0502/37-63-21 
ORGANY YAMAHA PSR 420 ♦ stojak, - 1.300 zl. Opole. tel. 
077/483-20-08. 0605/25-59-60
ORGANY YAMAHA PSR-410,5 oktaw, stereo, dynamiczna kla
wiatura, zasilacz, stan b. dobry, • 600 zl lub zamienię na efekt 
gitarowy. Świebodzice, tel. 0608/17-88-15 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA YAMAHA RECORDING pełny osprzęt • 5000 zł, 
werbel Pearl -1200 zl, talerze -1000 zł. Lubin, teł. 0606/58-21-73 
O  PIANINA I FORTEPIANY • strojenie i renowacja, 

pośrednictwo kupna i sprzedaży. Marcin Mikuła, 
w w w .av is ta .em it.p l, te l. 071/398-63*22, 
0501/31-10-30 80004311

PIANINO przedwojenne, nastrojone, z metalową płytą, • 1.400 
zl. Brzeg, tel. 077/416-50-75

PROCESOR GITAROWY DIGITECH RP20 profesjonalny, przed- 
wzmacniacz oparty na lampach, sekcja efektów cyfrowych, m.in. 
harmonizer, whammy, wah-wah, rotary oraz wszystkie możliwe 
efekty gitarowe, wspaniałe brzmienia studyjnej jakości, stan 
idealny, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0604/78-09-81 
PUZON WELTKLANG, • 1.000 zł lub zamienię na flet Pikoło. 
Ostrów Włkp., teł. 062/592-05-66 
SAKSOFON ALTOWY WELTKLANG - 1.300-1.900 zł. Wrocław, 
tel. 0608/01-36-33
SAKSOFON TENOROWY CLASSIC, • 750 zł lub zamienię na 
saksofon altowy ES, power mikser, inne. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-66-41
SAKSOFON WELTKLANG sopranowy - 2.000 zł, saksofon te
norowy BcEs - 1.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/592-05-66 
SAKSOFON YAMAHA YAS 23 kolor złoty, futerał, 3-łetni, stan 
idealny, • 2.499 zł. Legnica, lei. 0607/41-76-95 
SKRZYPCE nowe, zagraniczne, 4/4, futerał, smyczek, dobre 
brzmienie, - 390 zi. Brzeg Opolski, tel. 077/411-19-40 
SKRZYPCE L. P. Schuster, lata 30. stan b. dobry, naprawione w 
Wiedniu przez O. Mullera w 1935 r., boczki i spód zjaworu oczko- 
wego - 1.000 zł. Wrocław, teł. 0600/22-06-58 
SKRZYPCE 4/4,1937 r,'- 600 zł. Wrocław, tel. 071/784-87-43, 
0600/28-73-80
SYNTEZATOR KAWAł K-4 podzielna r dynamiczna klawiatura,
- 1.000 zł. Pasierby, gm. Pępowo, tel. 065/573-66-33 
SYNTEZATOR SOLTON MS 5 sequencer, 60 styli, pateny i inne,
• 1.500 zł. Legnica, tel. 0607/10-62-28
TALERZE SABIAN B-8 Crash, Hi-Hat, China. stan dobry, - i . 000 
zł. Wrocław, tel. 781-92-71
TALERZE ZILDIAN avedis medium thin crash 17*. Zildian ave- 
dis 30th anniversary medium ride, hi-hat new beat avedis + 
pokrowiec, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 328-27-91 
UTWORY SMF -1 zl, teksty polskie -1 zł, spis gratis. Krępice, 
tel. 071/317:0§-76t 0604/1^64-65jw, jsjgfi
WALTORNIA 3-klapowa, prod. czeskiej, .Amati', ze sztywnym 
futerałem, stan b. dobry - 500 zł. Wrocław, tel. 071/315-94-72 
WERBEL ROYALS drewniany, stan b. dobry, rozm. 14 x 5, do
datkowo statyw, -160 zi. Lubin, teł. 0607/35-12-66 
WIOLONCZELA 3/4, prod. niemieckiej, nowa, z futerałem i 
smyczkiem, stan idealny - 2.500 zl. Wrodaw, tel. 071/315-94-72 
WZMACNIACZ MARSHALL JCM 900 dual reverb head 100 W.
- 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-19-48
WZMACNIACZ z mikserem, 2 x 150 W. śmound, 6 + 2 wejścia,
• 500 zl. Wrocław, tel. 0607/63-88-18 .
WZMACNIACZ GITAROWY combo basowe .Lom B-100*. gło
śnik Marshal Celeston, • 850 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/48-95-79 
WZMACNIACZ GITAROWY MARSHALL 75 W. z przesterem. z 
echem, używany, - 1.200 zł. Pastuchów, teł. 074/850-62-50 
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER Prorock 1000, 100 W 
Rombo, tranzystor, lampa, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-52-46
WZMACNIACZ GITAROWY PEAVEY5110 model Vanhalen. 100 
W. .głowa’ . - 3.300 zl. Wrocław, tel. 0501/10-77-15 
WZMACNIACZ GITAROWY MARSHALL JCM 800 kopia wyko
nana według oryginalnego schematu, wygląda tak samo jak 
Marshall, moc 150 W, pętla efektów, dodatkowo gratis 3 lampy 
el34, - 400 zł. Wrocław, tel. 0604/78-09-81 
ZAMIENIĘ GłTARĘ Gibson Epifon, czarną - na motorower (sku
ter), z dopłatą lub inny. Nowa Ruda, tel. 0605/63-96-41

ANTYKI
O ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 

do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
wyroby z metalu, szkła, ceramiki, przedmioty woj
skowe, dokumenty, znaczki, monety itp. Tel. 
071/325-23-82 02016601

APARAT FOTOGRAFICZNY firmy Rolleicord, prod. niemieckiej, 
z roku 1930, Franke Heidecke Braunschweig, ze stojakiem, - 
500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-49-14 
BAREK ścienny z początku wieku, cena 850 zł. Świdnica, tel. 
074/852-59-80. 0604/30-17-71 ;
BIBLIA wydanie luterańskie z 1898 r.. w j. niemieckim (gotycka 
czcionka), bez ilustracji, stary i nowy testament, stan dobry, - 
600 zl. Wrocław, teC 0604/49-81-53 
BIBLIOTECZKA 2-drzwiowa, po renowacji, - 1.800 zł. Długołę
ka. tel. 071/315-20-46
BIBLIOTECZKA oraz biurko neorenesansowe, bogato zdobio
ne, masywne, - 19.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 
BIBLIOTECZKA 10-letnia, lite drewno, stan dobry, - 1.000 zl. 
Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTECZKA GDAŃSKA bogato zdobiona, -19.000 zł. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-17-72
BIBLIOTEKA EKLEKTYCZNA • 1.200 zł/szt., meble Art Deco, 
szafy, stół, krzesła, fotele - 300-1.000 zl, biblioteka secesyjna -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-16:83 
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA orzechowa, po renowacji. -
2.000 zl. Kłodzko, tel. 074/865-94-21 po godz. 20, 
074/867-00-65 po godz. 15
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA z lustrem - 1000 zł, pomocnik 
rzeźbiony - 900 21. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA wykonana z orzecha, po re
nowacji -1.100 zł, lustro dębowe, po renowacji - 350 zl, szafa 
mahoniowa, po renowacji -1.500 zl. Wrocław, tel. 0501/59-31-93 
BIELIŹNIARKI 2 szt. - po 50 zł, 10 krzeseł • po 50 zł, komoda 
eklektyczna • 160 zl. witryna - 160 zi. Wrocław, teł. 
071/344-77-91

KREDENS EKLEKTYCZNY bogato rzeźbiony, wysoki, mahoń, 
ok. 100-tetni, z ‘ głębokimi* rzeźbami zwierząt, b. ładny, po re
nowacji, - 10.000 zł. Brzeg, teł. 077/416-20-71 
KREDENS EKLEKTYCZNY na kolumnach. - 3.700 zl. Wrocław, 
tel. 0607/22-77-20
KREDENS KUCHENNY zdobiony, po renowacji, • 4.000 zł. Śó-
nawka Średnia, tel. 074/871-57-20
KREDENS KUCHENNY bieliźniarka, szafa, szafka mała, stan
dobry. • 2.100 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-63
KREDENS POKOJOWY z okresu międzywojennego, dębowy.
po renowacji - 2.500 zł. Oława, teł. 071/313-48-74 po godz. 20,
0603/75-91-12 po godz. 15
KRZESŁA komplet 2, 4. 6 szt. - 300 • 500 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
KRZESŁA cena 150-300.zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
KUFER duży, prosty, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/344-45-37 
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz inne wyroby. Świdnica, teł. 
074/852-59-80, 0604/30-17-71 
KUPIĘ ANTYKI na kołach. Wrocław, tel. 0603/91-44-33 
KUPIĘ BAGNETY do KBK AK oraz noże szturmowe i hełmy (ele
menty wyposażenia Wojska Polskiego). Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ KOMODĘ stół i krzesła. Długołęka, tel. 071/315-20-46, 
0603/88-71-04
KUPIĘ MEBLE przedwojenne. Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUPIĘ MEBLE zdecydowanie, własny transport. Wrocław, tel. 
071/373-01-56 '
O KUPIĘ M EBLE ANTYCZNE a także wszelkie inne 

stare przedmioty, obrazy, porcelanę, zegary. Wro
cław, tel. 071/315-20-46,0603/88-71-04 01022901 

KUPIĘ MILITARIA : kabury na pistolety P08, P38, .Colt 1911’ , 
Mauser C96, hełmy, bagnety oraz stare gazety niemieckie, szyl
dy emaliowane i inne z okresu II wojny światowej. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ PIECE KAFLOWE stylowe, przedwojenne, oferty (zdję
cia, cena) na adres 93-479 Łódź ul. Basenowa 20. Łódź, tel. 
042/680-04-62, 0607/04-52-21
KUPIĘ RADIO PIONIER w dobrym stanie, w obudowie heboni- 
towej (pierwszy wypust), sprawne. Bolesławiec, tel. 
0605/33-31-50
KUPIĘ SOFĘ EKLEKTYCZNĄ może być do renowacji. Oława, 
tel. 071/313-48-74 po godz. 20, 0603/75-91-12 po godz 15 
O KUPIĘ STARE MEBLE, obrazy, porcelanę i inne.

Wrocław, tel. 071/387-21-53 82000971
KUPIĘ SZAFĘ LUDWIK FILIP rozbieraną. Wrocław, tel. 
071/315-12-75
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, tel. 
071/785-69-58. 0501/96-18-01
LUSTRO LUDWIK FILIP, konsola bogato zdobiona, czereśnio
we - 2.500 zł oraz lustro Biedermeier, mahoniowe, wys. 3,2 m -
3.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91 
MAGIEL PIAST rok prod. 1900, dwa wałki o szer. 80 cm, w ra
mie ozdobnej, żeliwnej, stół drewniany, podnoszony, docisk 
wałków regulowany, - 1.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-49-14
MAGIEL RĘCZNY produkcji J. Schammel Breslau, z 1936 r., 
wymiary 210 x 270 x 360 x 160 cm, możliwość przeróbki na 
elektryczny za dopłatą, - 2,300 zł. Opole, tel. 077/464-66-15T 
0603/54-27-55
MAGIEL RĘCZNY z 1936 r.. produkcji J. Schammel Breslau, 
wym.-210 x 270 x 360 *160 cm, możliwość przeróbki na elek
tryczny, - .2.300 zl Opóle, tel. 077/464-66-15, 0603/54-27-55 
MAGLE ŻELIWNY maszyny do szycia - od 10fr zł-. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17. 074/815-76-12 do 
godz, 15, 0603/46-09-74
MAGLOWNICA SILESIA 3 wałki, stan b. dobry, • 550 zł. Topola, 
gm. Kamieniec Ząbk., teł. 074/817-40-89 .
MASZYNA DO SZYCIA ANKUDOWlCZ-AMERIKAN na stelażu 
dębowym, przedwojenna, bogato zdobiona, na pedał, chowana 
do środka, • 270 2ł: Ścinawa, tel. 076/843-60-59 
MASZYNA DO SZYCIA PFAFF 1-ściegowa, .na chodzie*. Z sil
nikiem elektr., stolik żeliwny, firmowy, 1939 r. • 50 zl. Wrocław, 
tel. 071/343-68-61
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicznie 
sprawna - 6.000 DEM. Namysłów teł. 0603/77-24-00 
MASZYNA ROLNICZA b. stara, poniemiecka, młocamia do zbo
ża, + prasa poniemiecka .Frankonia’  - Heisner & Sohn Fran
kenstein, sprawna, możliwość wykorzystania na wystawie rol
niczej, - 1.000 zł. Koźmice, tel. 074/810-30-90 
MEBLE kredens dębowy, eklektyczny, wysoki, na kolumnach •
3.000 zł, kredens dębowy, eklektyczny, z koroną, na kolumnach 
- 1.500 zl, stół dębowy, eklektyczny, 6 krzeseł dębowych, nie 
tapicerowanych • 2.200 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-68-28, 
731-68-93
MEBLE antyczne, klubowe, kanapa ♦ 2 fotele, po renowacji, 
tkanina obiciowa • belgijski plusz, w zielono-żółte pasy, - 5.000 
zł łub zamienię na samochód. Prusice, tel.: 071/387-06-56. 
071/312-66-58. 0606/14-33-76
MEBLE lustro eklektyczne • 700 zl, kredens kuchenny -1.200 
zl, stoliki • 600 zł/szt., szafki nocne - 400 zł/szt., dwa krzesła' 
neobarokowe - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
MEBLE : kredensy, stoły, bieliżniarki • od 100 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17. 0603/46-09-74 
MEBLE do sypialni, jasny dąb, zdobiony rzeźbami, podwójne 
loże, 2 szafki nocne z nadbudówką, marmurowe blaty, toaletka 
z lustrem, z lat 30-tych, - 3.000 zł. Stara Bystrzyca, tel. 
074/811-83-72 wieczorem
MEBLE : sofa, Ludwik Filip • 3.000 zł, sofa + 2 fotele, Ludwik 
XVI • 8.000 zl, serwantka Ludwik Filip, mahoniowa • 2.500 zi. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91
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MEBLE ART DECO do jadalni, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 
071/315-12-75
MEBLE EKLEKTYCZNE stół, krzesła, szafa, sofa, szafki, ma
hoń, orzech kaukaski, stan b. dobry, • 7.000 zl. Wrocław, teł. 
071/312-42-22, 0600/16-82-28
MEBLE MIĘDZYWOJENNE lodówka w drewnie • 850 zł, sofa • 
300 zł. szafa 4-drzwiowa - 400 zł, toaletka - 300 zł, stół na 12 
osób • 350 zi, stół okrągły dębowy - 400 zł, kufer • 100 zł, kre
dens - 100 zł, narzędzia rymarskie 21 szt. - 250 zl. Głuszyca 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/58-95-11 
MEBLE ISERWANTKI po renowacji, komoda Vertlco, tolaetka 
• 400,1.000 zł. Jarnołtówek, teł. 0607/33-99-69 
MILITARIA z okresu II wojny światowej • 10-100 zl. Wrocław, 
tel. 0603/31-20-87
MŁOCKARNIA prod. niemieckiej, zabytkowa, stan b. dobry, -
1.600 zł. Ciechanowice, gm. Marciszów, tel. 0609/58-37-57 
MSZYNA DO SZYCIA KOHLER z 1900 r.. stan dobry, zabudo
wa drewniana, oryginalna w 100%, napęd nożny, • 2.500 zł. 
Jordanów Śl., tel. 071/316-10-40 wieczorem 
OBLIGACJE WOJENNE radzieckie, z 1944 r - 50 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 0603/53-42-21
OBRAZ „BRZOZY NAD RZEKĄ" z 1905 r., znanego niemiec
kiego malarza Wilhelma Stumpfa. na płótnie, wym. 120 x 80 
cm, oryg. rama, lekko zniszczony podczas wojny, • 16.000 zl. 
Legnica, tel. 076/846-73-30
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zl. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIANINO czarne, z dwoma świecznikami, bogato rzeźbione, 
oryginalny stołek, - 1.700 zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40 
PIEC KAFLOWY narożny, 2-członowy, zdobione boki, bez ko
rony, kolor miodowy, wym. 2.30 x 85 cm, • 1.000 zł. Gryfów ślą
ski, tel. 075/781-.29-05
PIEC KAFLOWY IMMEMBRANTBERN GUSTAW Lange, orygi
nalny, z ciastkarnią, • 1.500 zł. Legnica, tel. 0606/78-30-58 
PIEC KAFLOWY 100-letni, wys. 3 m, Ornamenty i korona, - 2.500 
zi. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-32-16 po godz. 16 
PIEC KAFLOWY o wym. 120 x 35 x 45 cm, kafle koloru zielone
go, 2 szt. -.300 zł/szt. Środa Śląska, tel. 071/317-29-48 
PIEC KUCHENNY .Krefft Blume" alles brennek, do małego re
montu, - 12.000 zl. Jordanów Śl., tel. 071/316-10-40 wieczorem 
PIEC ŻELIWNY stan dobry, bogato zdobiony, • 420 -zl Kępno, 
tel. 062/782-27-66
PIEC KAFLOWY poniemiecki, trójbryłowy, brązowy z ornamen
tami, duza korona z płaskorzeźby, wys. 270 cm • 2.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-47-76
PŁYTY GRAMOFONOWE przedwojenne, szerokorowkowe, na 
78 obrotów polskie, zachodnie, rosyjskie, cena 20-80 zł. Wro
daw, tel. 782-69-80
PODSTAWY POD MASZYNY DO SZYCIA metalowe, stare. - 30 
zl. Wrocław, teł. 071/344-45-37
POMOCNIK z lat 20-30, piękny, • 1.250 zł. Wrocław, teł. 
071/344-45-37
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI. tel. 0601/98-45-52 
RADIO STpLICA oryginalne części, żadna nie uszkodzona, • 
90 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-19-09 lub 0608/52-52-09 
RAMA 115 x 58 do renowacji -180 zł, książka niemiecka, ency
klopedia -150 zl. Prochowice, tel. 076/858-45-58 
REPLIKA KUSZY ŚREDNIOWIECZNEJ wykonana ręcznie z 
drewna orzechowego, luk stalowy, kuty, przysznurowany do 
kolby, inkrustowana kośdą słoniową, grawerka na częściach 
metalowych, prosty układ spustowy (dźwignia), ozdobiona ry
tem i płaskorzeźbą • 900 zl. Oleśnica, tel. 0605/06-90-79 
SERWANTKA BIEDERMEIER brzozowa, czeczot, jasna, gięte 
szuflady, - 2.400 zl. Lubin, tel. 0600/54-08-20 
SKRZYPCE LABERTE-HUMBERT z 1881 r., prod. francuskiej, 
oryginalne, - 8.000 zl. ZdCłhy, tel. 0600/23-09-53 po godz. 18 
SOFA z początku wieku, zielona, • 800 zl. Wrocław, teł. 
071/344-45-37
SOFA ART DECO po renowacji, dl. 2 m, zielona, 3 poduszki -
1.500 zł, szafa orzechowa, do renowacji, stolik orzechowy Lu
dwik Filip, po renowacji, okrągły • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-10
STÓŁ 24-osobowy, po odnowie, • 2.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
STÓŁ EKLEKTYCZNY 114x400 cm, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/339-73-84
SZAFA 2 szt., pomocnik, witryna, stół, 2 szafki nocne, • 2.000 
zi. Wrocław, tel. 353-90-51
SZAFY dębowe oraz stoły, maszyna do szyda i inne. Paczków, 
tel. 0609/16-60-86
WEKSLE BANKOWE z 1928 r., firmy Klecha Land Maschinen, 
16 szt., .3 listy z kopertami, cenniki wyrobów (6 szt.), korespo- 
dencja między Harvester Company a bankiem Breslau 13, 16 
szt., faktury, 25 szt. itp. - 1.500 zl. Bojadła, tel. 068/352-36-25 
WITRYNA na lwich łapach, szkło kryształowe szlifowane, • 3.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20
WÓZ DRABINIASTY na drewnianych kolach, odrestaurowany, 
- 1.500 zl. Paczków, tel. 0609/16-60-86 
WÓZEK OGRODNICZY stary, na drewnianych kołach, stan .do
bry, nie zniszczony + 2 koła zapasowe oraz jedno koło duże na 
ozdobę ogrodu, domu, • 800 zł. Paczków, tel. 0609/16-60-86 
ZAMIENIĘ BRYCZKĘ KONNĄ czarną, z czerwonymi obiciami - 
na kuca szetlandzkiego, min. 2-letniego. Leszno, tel. 
0609/39-50-07
ZEGAR STOJĄCY - 3.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-30-91
MEBLE : sofa, Ludwik Filip • 3.000 zl, sofa ♦ 2 fotele, Ludwik 
XVI - 8.000 zł, lustro Biedermeier, mahoniowe, wys. 3,2 m • 3.500 
zl. serwantka Ludwik Filip, mahoniowa - 2.500 zl. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-30-91
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER kwadransowy, z dwoma
melodiami. Karpacz, tel. 0603/24-79-:06
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty 1 srebrny, -
7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
ZEGARY WISZĄCE stare, różne, od 350 zl. Leszno, tel. 
065/526-11-43, 0600/35-13-43 .

RÓŻNE  
KUPIĘ

BECZKA PLASTIKOWA poj. 50 i 100 I, duża ilość. Oleśnica, 
tel. 071/398-60-75. 0605/66-24-41 
BUTELKI szklane, przezroczyste, poj. 1 1. Gaworzyce, woj. le
gnickie, tel. 0608/68-16-12 .
O BUTELKI MONOPOLOWE KUPIĘ 0.75 I, po piwie, 

winie, oranżadzie oraz różne transportery. Polko
wice, tel. 0603/33-65-95 84004191

CHRYZOPRAZ z Braszowic, Szklar i okolic, odbiór własnym 
transportem. Wrocław, tel. 373-24-54 po godz. 17, 
0608/82-79-95
DREWNO LIŚCIASTE. Wrodaw. lei. 349-21-69

Nowo otwarty opoiobos

PUNKT SKUPI) PALET
ul. Reymonta 10 (naprzeciwko więzienia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

P A L E T Y C>ł

SKUP EUR0PALET UŻYWANYCH | 
KOSZE METALOWE (GITERBOX)° 

ORAZ ELEM ENTY PALET 
tel. 071/349-51-16, 0-601 57 96 26

'SKUP p a l e t ' 
UŻYWANYCH
A U TO STR AD A - ZJAZD  LEGNICA

OP006481

^el. 076/850-61-60,0-601 579 626^

EUROPALETY używane. Wrocław, teł. 0601/73-20-98 
EUROPALETY używane, 80 x 100 cm, oraz zwykłe, każdą ilość. 
Żagań, tel. 068/360-62-97, 0602/83-81-67 
FLAGA AMERYKAŃSKA, • 50 zl. Kiełczów, tel. 071/398-81-52 
JA JK A  PRZEPIÓRKI cena 0.09 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/357-58-87
KOLEJKA ELEKTRYCZNA PIKO pojedyncze wagony, przejaz
dy, domki, zwrotnice, szlabany itd. Lubin, tel. 0603/70-84-28

AKCJE PZU 
0 - 6 0 0  1 3 9  3 3 9

_________________________________________ OPP11964

O KOLEKCJONER Z NIEMIEC poszukuje starych za
bawek (sprzed 1950 r.), za każde Steiff • zwierzę 
płacę od 400 do 1.000 zł, a za Steiff • misia od
1.000 do 6.000 zł. Niemcy, tel. 0049/22-14-99-42-97 
02018481

KONTENER BLASZANY. Wysoka, tel. 0605/93-05-59 
KONTENER METALOWY. Wrocław, tel. 071/351-17-63, 
0601/41-70-63
NITY zryWalne, aluminiowe, 6 x 30, dużą ilość. Miękinia, tel. 
071/317-84-32, 317-80-76 do godz. 16 
NOŻYKI GILLETTE. Wrodaw. tej. 0602/58-94-57 
ODPADY FOLII LDPE. Wrodaw, tel. 0607/18-05-93 
ODZIEŻ WOJSK AMERYKAŃSKICH .U.S.Army". bluzy, 
spodnie, kurtki, czapki, pasy, ekwipunek wojskowy i inne. Wro
daw, tel. 0603/76-55-05
PRZEKAŹNIKI RTS 61/24 V styczniki, rozlączniki RB-2, odłącz
niki OZK 600 A, 1000 A, 1500 A. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-80-89
O SKÓRY Z NUTRII, LISÓW itp., surowe oraz garbo- 

wane, skupuję. Kraków, tel. 0501/24-90-17, 
012/270-43-18 82000841

SŁOIKI nieuszkodzone, 0.5-11, za symboliczną cenę. Wrocław, 
tel. 325-18-60 wieczorem
SŁOWNIK KOMPUTEROWY dla początkujących, autor Anna 
Clayboume. Wrocław, tel. 344-81-35 
STYCZNIKI JD IJD X  różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 . 
WAŁKI Z TWORZYWA (poliamid lub podobne), fi 11CL.fi 70, fi 
40, mogą być z otworem. Miękinia, tel! 071/317-84-32,
317-80-76 do godz. 16
WÓZ na drewnianych kołach. Wrodaw, tel. 0603/91-44-33 
WÓZEK DZIECIĘCY typu .parasolka*, stan idealny. Wrocław, 
tel. 071/785-48-38, 0501/92-43-34 
O ZŁOM STALOWY, żeliwny, metali kolorowych, ka

bli oraz silników elektrycznych i spalinowych, 
spawarek i transformatorów. Zapraszamy do sta
łej współpracy. PHU „DUAL”, Wrocław, tel. 
0607/38-85-21 01020831

ŻARÓWKI KSENONOWE 1 600W lub 2.500W oraz zapłonniki i 
inne akcesoria do projektorów kinowych, ponadto filmy doku
mentalne wyprodukowane do 45 r. Wrocław, tel. 071/785-67-32

RÓŻNE
O „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek - 
skupujemy, oferujemy wysokie ceny! Również 
wiór żeliwny. Zapraszamy do stałej współpra
cy, płatność przelewem lub gotówką. Przedsię
biorstwo Obrotu Surowcami. Syców, tel. 
062/785-44-58,0604/47-60-55 81009371

AKCJE D J. CENTRUM 54 szt, • 500 Zł. Wrocław, tel. 
0603/31-20-87
AUTOMAT ZAROBKOWY LOWEN, 1991/. Jotki", na mone
ty 1-złotowe, stan b! dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/15-57-88
AUTOMAT ZAROBKOWY owocówki, flipery, lotki (Darts) • 
1.000-3.000 zl. ., tel. 0604/37-71-22. 0605/42-02-52 
AUTOMAT ZAROBKOWY "pokery" i "walce", różne rodzaje 
- od 500 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/20-68-51 
AUTOMAT ZAROBKOWY typu fliper, Terminator II, Adams -
2.400 zl/szt., gry .owocówki", przerobione - 1.300 zł/szt., gry 
TV. Nysa, tel. 0608/58-51-25
AUTOMAT ZAROBKOWY 2 flipery, 11 automatów. 18 pro
gramów, • 12.000 zl. Wrocław, teł. 071/346-50-54 
AUTOMAT ZAROBKOWY typu fliper. Adams, Terminator, Star 
Wars - 2.400 zl/szt. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/77-40-39 
AUTOMATY ZAROBKOWE firmy Elam • Club 2000, Master 
Club, Cashbuster, 6 szt, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0605/06-46-05 
AUTOMATY ZAROBKOWE : flipery amerykańskie, 2 szt.: 
.Special Force", 4 wyświetlacze, 1986 i 1989 r., .Elvira", 2 
wyświetlacze, stan b. dobry, - 1.500 zl. Świerzawa, tel. 
0609/25-75-27 ~
AUTOMATY ZAROBKOWE flipery, 11 szafek, oprogramowa
nie, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-50-54 . 
AUTOSYSTEM DAEWOO 16 rat ♦ wpisowe 5.400 zl, oferta 
ważna do 15.05.01 r, • 4.000 zl. Wrocław, tel. 071/789-46-07 
AUTOSYSTEM DAEWOO U N O S  wpłacone 21 rat * wpiso
we, wartość 7.120 zł, raty połówkowe, - 5.100 zł. Wrocław, 
tel. 0603/88-91-69
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ złota karta 2.200 zł, do za
płaty • 1.700 zł, możliwość zmiany modelu ♦ gwarancja. Krze
szów, gm. Kamienn/Góra, tel. 075/742-32-34 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ możliwa zmiana modelu, 
12 rat ♦ koszty * rabaty, piłne, - 2.500 zl. Pisarzowice, tel. 
075/742-88-51, 0603/97-79-57 '
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ (wartość i:400 zł) - 1.000 
zł. Smardzów, tel. 311-64-66. 0502/04-07-09 v 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ FRIEND zapłacone 28 rat.

6 rat gratis,-do spłacenia 38 rat, -10.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-73-39 po godz. 21, 0607/24-36-67 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wartość 2.500 2ł, -1.250 
zł lub zamienię na samochód, możliwość dopłaty. Wrocław, 
tel. 071/352-25-80 -
AUTOTAK FIAT PUNTO , możliwość zmiany modelu, spła
cone 40 rat, o wartości 20.354 zl, sprzedam za, - 13.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/324-27-87. 0600/35-33-87 
BASEN duży, w kształcie kola, średnica 4 m, • 470 zl. Wro
cław, tel. 0503/94-99-96
BASENY dla dzieci, ceny od 20 zł oraz materace od 45 zl/szt. 
Wrocław, tel. 0503/94-99-96
BECZKA ALUMINIOWA po piwie, poj. 50 I (ozdoba przed 
bar) • 200 zł oraz beczki plastikowe, poj. 601 - cena 10 zl/szt. 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
BECZKA METALOWA poj. 20.0001, wym. 7.Q x 2.5 m, zamy
kana, konserwacja, • 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/412-92-24. 
0606/25-20-47
BECZKA METALOWA poj. 2001, z deklami, grubość. 1.2 mm, 
cena - 25 zł/szt. Gniechowice, tel. 071/316-87-87 
BECZKA METALOWA ocynkowana, 200 I, - 20 zł. Wroęław, 
tel. 0502/30-00-07
BECZKI BLASZANE 200 I, szczelne, nowe, zamykane de
klem z góry - 23 zl/szt. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
BECZKI PLASTIKOWE 200 I - 40 zl/szt. Wrocław, teł.. 
071/344-81-91', 0503/78-88-26 
BECŹKł PLASTIKOWE .boryszew", zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zl/szt. Wrocław, teł. 071/339-72-81 
BRYCZKI KONNE polówiec, wagonette, nowe, w cenie 
4000-7000 zł. Pasierby 4, gm. Pępowo, tel. 065/573-66-12 
BUTELKI PO PIWIE większa ilość - 30 gr/szt. Wrocław, tel. 
0603/52-76-34
BUTLA NA WINO poj. 25 i 651, nowe, cena - 2 zł/litr. Brzeg 
Dolny, tel. 0502/43-40-75
BUTLA NA WINO z koszem, poj. 40 I,-- 20 zł: Nowa Ruda, 
tel. 0607/18-87-27
BUTY kowbojki, prod. hiszpańskiej, bogato zdobione, kolor 
wiśnia z brązem, rozmiar 36. nowe, - 150 zl. Brzeg Dolny, 
tel. 0502/43-40-75
BUTY DR. MARTENS stan dobry, kolor czarny, nr 38/39,10D
- 90 zl. Wrocław, tel. 0601/18-79-11
BUTY GUMOWE, rozm. 43 i .46 - 20 zł/para. Wrocław, tel. 
071/362-65-93, 0605/76-57-97 
CHODZIK DZIECIĘCY, • 30 zł. Gostyń, teł. 065/575-14-32 
CZASOPISMO „CINEMA PRESS VIDEO" archiwalne nume
ry (38-75), stan b. dobry, ceny 1-2 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/355-37-12
CZASOPISMO „EASY ENGLISH" komplet 140 lekcji, nowy, 
nie używany, 6 segregatorów, 70 kaset magnetofonowych, • 
500 zl. Kąty Wr., tel. 071/789-11-00 
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1 do 46, w 2 segrega
torach, stan idealny - 50 zł lub zamienię na sprzęt kompute
rowy. Jawor. tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „ŁOWIEC POLSKI” egzemplarze pojedyncze 
z łat 1947-49, roczniki nieoprawione z lat 1950-51 - 15 zł/szt., 
roczniki nieoprawione, z łat 1953-76, 1984-2000, cena 8 
zl/szt. Świebodzice, tel. 074/854-12-62 
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE’  i Inne 
ogłoszeniowe • 0.80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/84-61-27 
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE 50-70%. 20 ton, cena 0,17 zl/kg. 
Wrodaw, tel. 336-62-4S
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE bez dodatków syntetycznych - 
2.46 zl/kg, od 50 km dowóz gratis w granicach Wrocławia. 
Wrocław, tel. 781-71-94 w godz. 9 • 17 
DIADEM ŚLUBNY srebrny,-z cyrkonami, stan idealny, • 50 
zł. Wrocław, tel. 0604/30-49-73 
DREWNO KOMINKOWE cena od 70 zl. Świerzów, gm. Pru
sice, teł. 0607/30-64-25
DREWNO KOMINKOWE • 110 zl/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61 c/1, tel. 071/349-21-69 
DREWNO KOMINKOWE sezonowane, rąbane, bukowe su
che - 85 zi/m3. Wrocław, tel. 0605/78-23-29 
EUROPALETY wym. 110 x 110 cm, jednorazowe, wytrzyma
łość 1,000 kg. nowe - 6 zł/szt... tel. 0607/T0-00-97 
EUROPALETY - 15 zl/szt. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
FILC grubość 20 mm? wym. t.9 x 1.8, m, waga 18 kg, cena - 
600 zl Świdnica, tel. 074/853-35-21 
FUTRO damskie, długie, demny brąz, na wzrost 165 cm, • 
700 zł. Wrocław, tel: 071/339-27-55 
FUTRQ Z LISÓW SREBRNYCH, rozmiar 3/4r 170 cm, 3-łet- 
nie, stan idealny, -TT200 zl. Wrocław, tel. 071/357-65^58 
FUTRO Z NOREK ciemne, długie, - 1.200 zł. Wrocław, tei 
0604/51-43-01
GARNITUR 134/65, granatowy oraz czarne buty, • 100 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-12-77
GARNITUR LEVIS męski, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/344-45-37
GARNITUR CHŁOPIĘCY na wzr. 128 cm. - 60 zl. Wrocław, 
tel. 071/342-22-73
GAŚNICA 2 i 6 kg, cena 3Q-50 zl. Wrodaw, tel. 0607/75-71-57 
GRA ELEKTRONICZNA rzutki, 1 - 8 osób, ponad 100 wa
riantów, 16 gier, zegar, • 230 zl. Wrocław, tel. 0605/61-02-71 
O  HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYW ANEJ - jakość gwa- 

rantowana. 63-740 Kobylin, Rębiechów 21, tel. 
065/548-23-38 01018161

HUŚTAWKA POKOJOWA cena 20 zł, stolik i krzesło nakła
dane • 40 zł, łeżaczek - bujaczek Chicco -  50 zł. Wrocłaŵ  
tel. 353^46-71.
KALENDARZE "Tewo", "Tepol", biurkowe, jednoplanszowe, 
kuchenne, kieszonkowe i inne - od 1.5-17 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0606/82-81-56
KAMIEŃ SZLACHETNY CHRYZOPAZ zielony i ciemnozielo
ny, ze Szklar i okolic. Wrocław, teł.. 071/373-24-54 po 
godz. 17, 0698/82-79-95
KAMIZELKA KULOODPORNA stan b. dobry, • 400 zł. Bogu
szów Gorce, tel. 074/844-92-55 po godz. 15 
KARUZELA nad łóżeczko dziedęce, • 25 zł. Wrocław, tel. 
071/353-04-68
KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, nowy wzór,
- t50 zł. Wrocław, tel. 372-44-46
KASETONY REKLAMOWE litery przestrzenne, neony - od 
200 zl/szt. Dzierżoniów, 1el. 074/833-48-36, 0601/55-22-52 
KASK OCHRONNY na rower lub łyżworolki, dla dziewczynki 
w wieku 8-14 lat, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/364-51-31 
KATALOGI zachodnie, około' 200 szt. kolorowych, rok 
2000/2001, różnych renomowanych firm zachodnich, • 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
KOŁA DREWNIANE 4 szt. - 100 zł/szt. Ostroszowice, gm. 
Dzierżoniów, teł. 074/833-01-99 
KONTENER ze .Stara", na barak, magazyn, - 600 zl. Wro
cław, tel. 071/330-08-39, 0601/69-67-40 
KONTENER ALUMINIOWY izoterma o wym. 4x2 3x2.2 m. Po
znań, teł. 0608/78-53-11
KONWIE ALUMINIOWE poj. 2 51, 30 szt., na miód lub mleko 
• 50 ,zl/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KOSZE "GITERBOKS" metalowe • 80 zł/szt. Bralin, tel. 
062/781-96-18
KOSZULKI Nike i Reebok, po atrakcyjnych cenach - od 40 
zł/szt. Wrocław, teł. 071/787-47-71 
KOTWICA duża, ozdobi każdą posesję i ogród, stan b, do
bry, • 1.000 zl. Kiełczów. woj. wrocławskie, tel. 0601/72-12*13 
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało uży
wane, stan dobiy, cena -2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70 
KSIĄŻKA ANATOMIA CZŁOWIEKA tomy od I do III, atlasy 
dwa-tomy, - 200 zł. Wrocław, teł. 071/788-14-08 
KSIĄŻKI WOJSKOWE marynistyczne, histor-ia II wojny świa-

[ " i n i u m  ż y " [

UŻYWANEJ
z Danii, 1 0  zł/kg opoii652 .  

^Wrocław, ul. Limanowska 12, tel. 349-17-05j

towej, historyczne, cena 10-20 zl/szt. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
KSIĄŻKI różne (600 szt.) • 0,30 zl/szt. Długołęka, tel. 
071/315-29-36
KSIĄŻKI o tematyce militarnej „Pistolen Atlas 1896-1999", 
„Politzei Taktiken", .Lee Enfield Gewehre 1886-1986", .Luft 
Pistolen" oraz instrukcje obsługi pistoletów ceny 13-130 
zl/szt. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO na kasetach video, kom
plet, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/328-49-53,. 0600/38-32-98 
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ESKK z kasetami, dla po
czątkujących. - 220 zl. Wałbrzych, tel. 0607/10-91-00 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących, 
32 lekcje na kasetach i broszurach, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-19-55
KURTKA GORE-TEX plamy maskujące ♦ czarne ramiona, 
przedłużany tył, rozmiar M, • 350 zl. Wrocław, tel. 
0501/81-60-04
KURTKA NIKE puchowa, rozm. M, • 200 zł. Wrodaw. tel. 
0602/68-56-47
KURTKA SKÓRZANA ciemnofioletowa, płaszczyk do kolan, 
stan idealny, rozmiar 38-42, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/327-87-87 po godz. 18, 071/322.78-13 w godz. 10-18 
LAMPA ŚWIETLÓWKA 2 x 40 W, z kloszem - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
LINY konopne, z atestem, 30 m, grube. - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-68 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze bia
ło-czerwonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78, 0602/72-19-40 
LOTERIA WIZOWA USA inform. gratis. Jelenia Góra, tel. 
075/647-02-45 wieczorem
MAKULATURA kartonowa, w cenie 0.15 zl/kg. Milicz, tel. 
071/384-72-46

WYPRZEDAŻ 0P011658
TOWARU Z HURTOWNI POŃCZOSZNICZEJ 

CENY PRODUCENTÓW 
PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI UPUST DO 40% 
^ ^ e g n i c ą ^ t e l j O j B O S M I B ^ ^ S ^ ^

O MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań mi
lionerem, rewelacyjna książka, 120 systemów 
DUŻEGO LOTKA, każdy system to gwarancja 
wygranej, systemy od 7 do 40 liczb (zastoso
wanie MULTI-LOTEK) - 40 zł + koszt wysyłki. 
Wrocław, tel. 071/372-64-49 02019461

MILITARIA : hełmy, menażki, manierki, pasy parciane, torby 
polowe, koce wojskowe, skarpety wojskowe, maski p.gaz, 
kombinezy OP1, OP2, łącznice polowe. łopatki, telefony po
lowe, swetry, wojskowe, nowe, ceny 5-60 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
NAGROBEK od 1.500 zł, parapety od 250 zł/m2, szybko i  
solidnie, transport, montaż. Wałbrzych, tel. 074/858-81-07, 
0606/23-43-67
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą, profilowaną, 
możliwy transport i montaż - od 1.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-30-47. 074/855-68-04 
NAGROBKI GRANITOWE - od 1.250 zł. Strzegom, tel. 
074/855-28-44
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z pasjonatami teatru, aktorami, li
teratami itp. Wrocław, tel. 329-16-46 (pn.-pt.), g. 15-17 
NEON „APTEKA” kolor świecenia do uzgodnienia, z monta
żem i gwarancją. Dzierżoniów, tel. 074/833-48-36, 
fp6W/5|ś22-52 Jjgjf
NEON REKLAMOWY o wym' 140x45 cm, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-40-93
NIANIA ELEKTRONICZNA nowa, oryginalnie zapakowana, 
prod. zachodniej, z nadajnikiem, -140  zł. Wrocław, tel. 
071/781-94-74, 071/786-49-44 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE z funkcją fotelika samochodowe
go, firmy Maxi Cosi, 0-10 kg ♦ śpiworek, stan b. dobry, - 200 
zl. Bolesławiec, teł. 075/644-90-72 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE chodzik, leżaczek, huśtawka, ko
jec, fotelik samochodowy, wózek, ubranka i zabawki • 800 
zł. Jurków, teL 076/818-99-53
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI COSI do 10 kg, -130 zl. Wro
cław, teł. 071/333-52-56
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI COSI dla dziecka do 10 kg, 
z budką, wkładką dla noworodka, stan b. dobry, z funkcją 
fotelika samochodowego • 140 zł, nosidełko Chicco na ste
lażu - 90 zł, wózek spacerowy Graco, z budką, regulacją 
oparcia, stan b. dobry - 220 zł, kojec dziecięcy Chicco skła
dany, duży, stan b. dobry • 190 zł. Wrocław, tel. 341-20-22, 
0603/55-59-58
OBRAZY OLEJNE współczesne, również na zamówienie, 
ceny 100-400 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/86-46-44 
O  ODPADY SZMACIANE ok. 500 kg; tanio, możli

wość zakupu odzieży używanej, oryginalnej, z 
Holandii, tanio. Świdnica, tel. 074/853-55-54 wie
czorem 01024131 

ODZIEŻ DZIECIĘCA buty, zabawki, huśtawka drewniana • 
od 1 zł. Brzeg, tel. 077/416-12-76 *
ODZIEŻ ROBOCZA i wojskowa, importowana, w cenię od 12 
zl/szt. Wrocław, tel. .781-71-94 w godz. 9 -17 
ODZIEŻ WOJSK AMERYKAŃSKICH .U.S.Army", spodnie^ 
.Woodland",.Pustynna Burza" od 50 zł/para, bluzy .W o-. 
odland", .Pustynna Burza" od 35 zl/szt., kurtki M-65 zielone, 
rozmiar L i XL, nowe - 330 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
ODZIEŻ WOJSKOWA I ROBOCZA kurtki, spodnie, koszule, 
kombinezony, plęcakL torby, paski, szelki, ładownice, nenaż- 
ki, manierki, niezbędniki, od 5 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-93 
ODZIEŻ UŻYWANA z Kanady - 8 zl/kg. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
OPRAWY LAMP zewnętrznych z żarówkami sodowymi o 
mocy 400 W • 200 zł/szt. Żagań, tel. 068/477-56-63, 
478-29-40, 0602/19-79-03.
ORĘŻ Z DZIKA 7 kompl., oprawionych • 50 zl/kompl. Świe
bodzice, tel. 074/854-12-62
OSCYLOSKOP 0-20 MHz, KR 7203A, tablicowy, radiotech
nika, 2 kanały, uszkodzony - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/346-04-98. 0607/15-77-80

SORT Z  HOLANDII. 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. §  

Słotwina 58 A VJ Świdnicy g 
Tel. 074/852 60 60.

ODZIEŻ UŻYWANA
OP005750

o r y g i n a l n a
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

PALETY JEDNORAZOWE nowe - 6-10 zł oraz europalety -
35 zł. Jugów, tel. 074/871-83-41
PALETY PRZEMYSŁOWE nowe - 14 zl/szt. Goszczowice.
gm. Tułowice, tel. 077/460-07-70
PAŁATKA W OJSKOW A - 45 zł/szt. Wrocław, tel.
071/362-65-93, 0605/76-57-97
PARASOLKA DO WÓZKA DZIECIĘCEGO. • 20 zł. Wrocław,
teł. 071/353-04-68
PIELUCHY NIEMOWLĘCE midi, Libero Baby Comfort, opa
kowanie 22 sztuki, cena 10 zł/opakowanie. Wrocław, tel.
338-09-79
PISTOLET SCORPION na plastikowe kulki, nowy, z wyglądu
automat, - 80 zł. Wrocław, tel. 355-31-57
PISTOLET GAZOWY 9 mm, gładka lufa, czarny, - 350 zl.
Wrocław, tel. 0607/19-31-76 po godz. 16
PLAKAT KAYAH z autografem, • 50 zl. Wrocław, tel.
782-69-80
PLANY „WYSTAWEK” na cały rok, 160 miejscowości, - 60
zl /całość. Legnica, tel. 0605/39-24-64
PŁASZCZ, nieprzemakalny - 35 zl/szt. Wrocław, tel.
071/362-65-93, 0605/76-57-97
PŁASZCZ SKÓRZANY, męski, rozm. XL, stan b. dobry -150
zł; garnitur męski, rozm. 170-176 cm, granatowy w cienkie
prążki, 100% wełny, stan b. dobry, - 70 zł. Wołów, teł.
071/389-60-16
PŁASZCZ SKÓRZANY damski, brązowy, rozmiar M (164 cm), 
-120 zł. Wrocław, tel. 071/786-46-52 
PŁASZCZ ZAMSZOWY damski, rozmiar M (164 cm), - 150 
zł. Wrocław, tel. 071/786-46-52 
PŁASZCZE SKÓRZANE DAMSKIE różne wymiary i kolory - 
600 zl. Wrocław, tel. 0603/44-02-02 
PŁASZCZE SKÓRZANE damski, szary krótki -150 zł, męski 
brązowy, długi • 150 zl. Wrocław, teł. 384-96-44 
PODKŁADKI POD TROFEA MYŚLIWSKIE ręcznie rzeźbio
ne, różne wzory i wielkości, przesyłam wzory. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-41-94
PODSŁUCH BEZPRZEWODOWY do pokoju dziecka, nowy. 
prod. niemieckiej • 200 zl. Środa Śląśka, fel. 071/317-29-48 
POROŻA JELENI 22sztr- 500 zl. Wrocław, tel. 071/342-11:09 
POROŻE JELENIA "dwunastak koronny", - 250 zl. Syców, 
tel. 062/785-42-50
POSZUKUJĘ SPONSORA przyjęcia na cześć mojego syna 
z okazji promocji na stopień oficerski. Zbigniew Pisula, Wro
cław, tel. 071/365-78-01 *
POZNAM PANIĄ do lat 32, dobrą, uczciwą, kawaler lat 38, 
mieszkanie, auto. Kamienna Góra, tel. 075/744-52-66, 
0607/36-85-33
POZNAM PANIĄ ok. 30 lat, w celu towarzyskim. Wrocław, 
tel. 0502/57-16-45
POZNAM PRZYSTOJNEGO SPONSORA do lat 43, bez wą- 
sów, zadbanego - atrakcyjna studentka marketingu, lat 22, 
180 cm, 90/60/90, blondynka. Wrocław, tel. 0503/68-35-31 
POZNAM PRZYSTOJNEGO SPONSORA do lat 40, zadba
nego - atrakcyjna studentka studium kosmetycznego, lat 22, 
170 cm, 90/68/90, brunetka. Wrocław, tel. 0503/82-20-06 
PRACA MAGISTERSKA "analiza finansowa", - 850 zł. Ole
śnica, tel. 0601/87-40-97
PRACA MAGISTERSKA marketing i zarządzanie, tytui .Kre
dyty preferencyjne dla rolnictwa", - 600 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/815-49-14, 0604/38-31-78 .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jesteśmy młodymi ludź
mi, zmuszonymi wynająć mieszkanie, aby zapewnić w miarę 
godziwe warunki dziecku, które urodzi się niedługo, musimy 
tylko liczyć na siebie i ludzi o dobrym sercu, konto: I Oddział 
Banku Zachodniego S.A. Wrocław 
11201652-2706122-201114-170-4.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej, dziękuję ludziom dobrego serca, Bank 
Zachodni S.A I Oddział Ząbkowice Śląskie, ńr rachunku 
11201610-573780-170-4.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż jest na rencie, jestem 
bezrobotna, mamy 2 dzieci, nr konta- PKO-BP O/Świdnica 
3310205138 532902765. .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ brakuje mi pieniędzy na 
studia, pochodzę z biednej rodziny w małym mieście, z po
wodów zdrowotnych nie mogę pracować, BZ ł/O Jelenia Góra 
nr konta 11201069-500310-170-41, za pomoc dziękuję. Pa
siecznik
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na zawarcie związku mał
żeńskiego i na ubranie dla dwójki dzieci, za co z góry Bóg 
zapłać, bank BGŻ O/J. Góra, nr konta 20301303 - 200426 • 
2704 -11. Świerzawa, tel. 075/713-57-92

HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEŻY 
UŻYWANEJ Z NIEMIEC OFERUJE 

SZEROKI WYBÓR TOWARU
OP010151

ŚWIDNICA, td. 074/851-47-56, 
tel. kom. 0-603 629 967,074/853-4649 wieczorem.

PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ samotnie wychowuję 2 
dzieci, jestem beż pracy, nie pobieram zasiłku, zalegam z 
opłatami, mąż zostawił mnie z długami, Bank Zachodni S.A. 
III/O Wrocław, nr konta 11201809-217769-170-4. Wrocław 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ pieniądze szczęścia nie 
dają, ale szczęściu pomagają, ja szczęścia nie mam, dlate
go proszę o pomoc, zbieram na komputer dla syna (15 lat), z 
góry dziękuję, PKO BP O/Świdnica nr konta 
2310205138-790216397.,.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ samotna matka z trojgiem 
dzieci, bez środków do życia - BZ O/Bolesławiec, nr konta: 
11201072 - 2045205170 • 4, za okazaną pomoc serdecznie 
dziękuję. Bolesławiec
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ - miejsce na bilboatd 
oraz płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt - 100 
zł/m-c. -Wrocław, tel. 0605/35-7-1-37 „■■■
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, tel. 4603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD województwo lubu
skie. ., tel. 0501/63-58-07
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY przebieg 
ok. 4 tys. km miesięcznie, woj. opolskie i górnośląskie. Lu
bliniec, tel. 0502/04-60-92
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. Świdni
ca, tel. 0601/05-89-68, 074/853-80^58 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD RAJDOWY. Zdzie
szowice, tel. 077/484-45-43, 0602/50-21-58 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD ciężarowy, nOwa 
plandeka, dł. 6 m, wys. 2 m, szer. 2,30 m oraz reklama na 
samochód Skoda Felicia kombi. Oława, tel. 071/313-91-83 
wieczorem, 0601/89:04-35
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 we Wrocławiu,

HURTOWNIA SO RTO W ANEJ 
O D ZIEŻY U ŻY W A N EJ

“ARTU R” 0P011512

tel./kom. 0603 635 243
CENA I JAKOŚĆ 

KONKURENCYJNA

SKUP EUROPALET 
UŻYWANYCH |

NAJWYŻSZE CENY |
tel. 0-601 579 626. 071/342-32-39 O

Wrocław, ul. Tęczow a 82

A K C J E  
B.Z. S.A.

OPOO6670
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Pierwsza firma w Polaca, realizująca kom pleksowa 
usługi ś lubne w  system ie ratalnym np. 
strojenie kośdołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 

ytaufade.podróta poślubne-Wtochy od 512 żf.l wiele Innych uakio.
W ynajem Lim uzyn
Do Pań*twa dyapozycjl.Cadlllac, L incoln, Rolls Royce. 

w w w .w y n a j e m - l lm u z y n . c o m . p l

Tel.0603 603 603. (0711789 35 35
poszukuje każdej ilości parkietu nowego lub z demontażu, 
do ułożenia w sali gimnast. Wałbrzych, tel. 074/842-38-65 
REWOLWER HUKOWO-RAKIETOWY typu Colt, fabrycznie 
nowy, 6 mm, kabura, naboje, rakiety, • 300 zł. Wrocław, tel. 
785-67-32
SAMOLOTY ODRZUTOWE MIG-21 idealne na .reklamę, iden- - 
tyczne jak samolot licytowany przez Jurka Owsiaka w Wiel
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - 6.000 zl, 12.000 zł/szt. 
Wrocław, teł, .071/316-97-60, 0607/74-14-15 
SIATKA MASKUJĄCA duża, 70 m2.
074/845-33-47

380 zł. Wałbrzych, tel. 

50 zł, 400 m2 - 400 zl. Wro-SIATKA MASKUJĄCA 35 m2 
cław, tel. 0604/32-58-93 
SIATKA MASKUJĄCA WOJSKOWA 70 m2, - 450 zl. Wro
cław, tel. 071/373-03-98
SKÓRA Z DZIKA duża, wyprawiona, - 100 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-12-62
SKÓRA Z DZIKA wyprawiona, - 200 zł. Wołów, tel. 
071/389-73-72 wieczorem
SKÓRY Z LISÓW (rudych), garbowane, 50 szt. • 100 zl/szt. 
Krotoszyn, tel. 0606/31-68-84
SKÓRY Z LISÓW rudych, karbowanych -100 zł/szt. Szklar- 
ka, tel. 062/730-77-22
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, - 85 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
SPODNIE MUSTANG duże rozmiary, w pasie 115-120 ćm, 
rozmiary 40-44/32, cena 80-150 zl/szt. Wrocław, tel. 
0607/80-62-18
STROIK ŚLUBNY na głowę, margaritki i stokrotki z zielony
mi listkami, bardzo elegancki, ładny - 40 zł. Wrocław, tei. 
071/321-26-45 po godz. 19, 0600/15-63-79 
STYCZNIKI JD-6 4 szt., SLA 32, 3 szt., $-200,1 szt., ST-5Z,
1 szt., ST-5M, 2 szt, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-42-97 
po godz. 15
SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardowych, 
klasa A, D,. wzrost 160 cm, żółta z czarnymi wykończeniami, 
pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-61 
SUKIENKA KOMUNIJNA, na 134 cm wzrostu, stan bdb. Wro
cław, tel. .071/328-32-10

' SUKIENKA KOMUNIJNA 2 sztuki, na wzrost 134 i 140 cm, 
długie, na kole, z atłasu, ozdobione tiulem i gipiurą, torebki - 
100 zł i 200 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79 
SUKIENKA KOMUNIJNA z 2000 r., b. ładna, prawie nowa, 
buty nr 3 4 / torebka, wianek, • 160 zl. Lubin, teł. 
076/847-31-69
SUKIENKA KOMUNIJNA dla drobnej dziewczynki - 100 zł, 
dla wysokiej dziewczynki • 150 z l. Radwanice, tel. 
071/311-76-67
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 128 cm, pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, • 120 zł. Sobótka Zachodnia, tel. 
071/316-34-42
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost l40cm, na kpie, góra 2 
gipiury, wszystkie dodatki, stan b. dobry, cena sklepowa - 
600zl, - 250 zł. Wrocław, teł 071/354-31-46 
SUKIENKA KOMUNIJNA stan idealny, na wzrost 134 cm ♦ 
dodatki, wianek nowy w pudelku, cena 120 z i  Wrocław, tel. 
329-27-14'po 18
SUKIENKA KOMUNIJNA wzrost 140 cm, na kole, ładna, stan 
b. dobry, dodatki oraz buty nr 3 4 - ;170zł. Wrodaw, tel. 
071/788-98-11
SUKIENKA KOMUNIJNA zdódatkami, haftowana, niepowta
rzalny fason, stan b. dobry, - 200 żł. Wrocław, tel: 365453-34 
SUKIENKA KOMUNIJNA, 2000/00 r. stan b. dobry,; cena • 
150 zl oraz szata liturgiczna dla dziewczynki, cena - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-12-46
SUKIENKA WIZYTOWA niebieska, biały kołnierzyk, wiąza
na z tyłu, długi rękaw, wzrost 140-146 cm, ładna - 60 zł. Wro- - 
cław, teł. 071/355-40-25
SUKNIA ŚLUBNA francuska, biała, na kole, rękaw 3/4, • 700 
z l . ., tel. 0607/10-88-84
SUKNIA ŚLUBNA biała, z trenem 1.5 m, francu$kaL rozmiar 
36,.rękaw dpłokaej^tyiibęgaJP zdobiony,.stan b. dqJ}ryo:&(j 
800 zł. Bolesławiec, tel. 0600/27-86-05 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 36-38, na wzrost ok., 170- 
cm (możl. dopasowania), raz używana, wyczyszczona, stan 
b. dobry, góra haftowana, dół na kole,Nz krótkimi rękawami, 
skromna i elegancka, b. ładna, dodatki gratis, welon, stroik, 
rękawiczki, • 300 zf. Chojnów, tel. 076/818-66-40 pr. Magdę 
SUKNIA ŚLUBNA biała, prosta, rozmiar 40/172, dodatki (we
lon, rękawiczki, buty), stan b. dobry - 400 zl. Garncarsko,- 
tel. 071/346-1ł-98 .
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, rozmiar 38,-eeru z fantazyjnie 
udrapowanym wokół talii tablierem, ozdobiona jedwabnym 
kwiatem-, bardzo elegancka, sprowadzona z Francjf * dodat
ki."- 1.500 zł. Jawor. tel. 076/871-11-92 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 39 - 41, wzrost 170 - 175 ćm. krótki % 
rękaw, długie rękawiczki, welon, zdobiona cyrkoniami, - 300 I 
zł. Jaworzyna SI , tel. 074/8.58-74-63 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Flossmann, rózm. 36, na wzr. 165 . 
cm, zdobiona perełkami, * stroik, - 750 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel., 071/318-32-06
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 36/38, na wzrost 170 ćm, 
bez rękawów, stan b. dobry, na kole, - 500 zl. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-80-30 po godz. 19 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 164 cm, rozm. 38/40, b. ładna, 
na kole, delikatne różyczki z przodu i tyłu, dodatki gratis i  
buty,.- 300 zl. Jelenia Góra, tel. 0607/75-59-53 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, długa, z trenem, pięknie zdo
biona, odsłoniete ramiona ♦ rękawiczki, - 500 zł. Lubin, tel. 
076/847-36-29, 0607/36-49-72
SUKNIA ŚLUBNA styl franc., rozm. 38, tren podpinany, pół- 
rękawy z haftkami, zdobiona łososiowymi różyczkami, biała, 
na halkach, • 400 zł. Marcinowice; tel. 074/850-79-35 po 
godz. 17
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, roz. 38, z trenem podpi
nanym, - 500 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-61-07 
SUKNIA ŚLUBNA nowa, rozm: 42, na wzrost 165-170 cm, z 
salonu, stan b. dobry, góra • gorset zdobiony różyczkami, 
dół na kole + dodatki (welon, rękawiczki), • 800 zł. Olszyna, 
tel. 075/721-23-07
SUKNIA ŚLUBNA biała, elegancka, z gipiury, z krótkimi rę
kawami, welon, rękawiczki, stroik, na plecach wycięcie w 
kształcie serca, skromna, rozm. 38/40; wzrost 170/175, - 300 
zl. Oława, tel. 071/303-85-82, 0603/39-68-14 
SUKNIA ŚLUBNA prod. włoskiej, krótki rękaw, welon i ręka
wiczki gratis, rozm. 38, • 150 zl. Piechowice, tel. 
075/761-22-22
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36/38, krótki rękaw, na wzrost 160 
cm, stroik do włosów. - 200 zł. Polanica Z d ró jte l.  
074/869-00-85
SUKNIA ŚLUBNA, z dodatkami, rozmiar 36. na szczupłą oso
bę. z krótkim rękawem, - 450 zł. Sobótka, tel. 071/316-25-05

■ SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 165 cm, krótki rękaw, bogato 
. zdobiona od góry do dołg, góra dopasowana, dół lejtko roz
szerzony. obw, pasa 74 cm, obw. bioder 104 cm * rękawicz
ki, welon, i wianek gratis, -. 400:.zk Strzegąnowice 28, gm. 
Kąty Wrocławskiwe, tel. 071/391-16-26 ’
SUKNIA ŚLUBNA biała, z krótkimi rękawami, rozmiar 36-38, 
na wzrost 165-170 cm, góra z koronki,’ * dodatki, welon, stro
ik, rękawiczki, stan b.-dobry, - 250 zł. Strzegom, teł. 
0605/11-37-35
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42-44, na wzrost 176 cm, biała, rę
kaw 3/4, góra z gipiury, dół z organtyny, bez koła, na hal
kach, dekolt "caro1', po czyszczeniu, raz używana, welon ♦ 
stroik, - 600 zl. Świdnica, tel. 074/640-26-54, 0603/75-27-43 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 48/50, wzrost 170 cm, na ramiącz- 
kach, zdobiona różyczkami + bolerko z koronki, buty, rozm. 
40, - 250 zł. Trzebnica, teł. 071/387-06-70 wieczorem, 
071/387-08-68
SUKNIA ŚLUBNA kolekcja 2000, firmy Cymbeline, rozm. 42, 
wzrost 178 cm, góra w formie gorsetu, dół z szyfonu z podpi
nanym trenem, krótki rękaw ♦ buty, rózm. 41,5 + biżuteria 
ślubna, I właściciel, - 500 Zł. Wałbrzych, teł. 074/844-74-27 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42-44, wzrost 158-160, góra gorse
towa, wiązana z tyłu, rękawy opuszczane na ramiona, zdo
biona białymi różami, na kole, halka, czyszczona, stan ide
alny, - 600 zł. Wierzbowa, tel. 076/817-30-30 
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE model „Bersi*, rózm. 36, bia
ła, haftowany tiul, krótki rękaw, dół 6-warstwowy, dodatki gra
tis, - 600 zł (cena sklepowa ok. 2.000 zł). Wrocław, tel. 
071/785-48.-38
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE rozmiar 38, krótki rękaw, pod
pinany tren, po czyszczeniu, - 400 zl. Wrocław, tel. 345-80-04 
lub 060.1/91-26-73
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40. na 162-164, biała, krótki rękaw, 
góra gipiura, dół atłas z motywami kwiatowymi, lekko roz
szerzana, ładna, • 300 zł. Wrocław, tel. 0605/91-71-07 
SUKNIA ŚLUBNA francuska, Cymbeline, kolor eeru, góra z 
gipiury, dół z tafty, z trenem, rozmiar 38-40. na wzrost 168 
cm, + halka na kole. Wrocław, tel. 0603/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, kolor eeru, rozmiar 38-40, 
na wzrost 175-180 cm, nie używana, wyczyszczona, - 850 
zl. Wrocław, tel. 071/372-74-59 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 165 cm, biała, dół 
prosty na kole, wiązana z tyłu, stan b. dobry, • 250 zł. Wro
cław, tel. 0601/85-90-55
SUKNIA ŚLUBNA prod. włoskiej, haftowana, biała, roz. 
38-40, - 550 zł. Wrocław, teł. 071/351-13-74 
SUKNIA ŚLUBNA .BELLA’ kolor eeru, z trenem, rozmiar 
38/40 - 700 zł. Wrocław, tel. 373-71-41 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36. na wzrost 160 cm. firmy Herve, 
model Bali, odkryte ramiona, dekolt z tylu i z przodu, dopa
sowana góra, dół na kole, tren, nowa kosztuje 2.500 zl, do
datki, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/37-94-59 
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 40-42, na wzrost 175 cm, raz uży
wana, wyczyszczona chemicznie, - 350 zl. Wrocław, tel. 
071/361-28-89
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, kolor eeru, pród. francuskiej, 
z podpinanym trenem, • 800 zl. Wrocław, rei. 071/359-00-16, 
06D1/72-39-63
SUKNIA ŚLUBNA prod. francuskiej, firmy Hevre, rozmiar 36. 
na wzrost 170 cm, 2-częsciowa, gorset na ramiaczkach, dół 
porzerzany, 1 raz używana, wyczyszczona, - 800 zł. Wro
cław, tel. 357-57-69
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42 (gorset ♦ spódnica), z dodatka
mi (rękawiczki, stroik, różyozki), eeru, delikatna, uszyta we
dług własnego projektu, raz używana, cena sklepowa (1.400 
zl) - 550 zi. Wrocław, teł. 393-96-48 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 28, na wzrost 164 cm, kolor biały, 
odkryte ramiona, z krótkimi rękawami, góra zdobiona róża
mi, rękawiczki, stroik, welon, buty (rozm. 37), stan idealny, • 
250 zl. Wysoka, teł.. 076/818-32-98 
SUKNIA ŚLUBNA, na 170 cm, rozm. 40/42, stan idealny. • 
290 zl. Złotoryja, tel. 076/878-73-80 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 38, z krótkimi rękawami, góra 
z gipiury, prosty, skromny krój, na kole, do tego rękawiczki^ 
stan b: dobry, kupiona w salonie, - 500 zl (cena nowej 1.000 
zł). Pieszyce, tel. 074/836-91-92. 0603/89-21-78

angielski podstawowy, • 790 zl. Bolesławiec, tel. 
075/784-11-29
WAGON CHŁODNIA z agregatem Coppeland, - 5.000 zł. Ża
gań, tel. 0604/29-72-47
WAGON SALONKA luksusowy, pow. 21.5 rr il, dł. 8.3 m, do 
zamieszkania od zaraz, ogrzewany, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/08-44-59
WALIZKA z kpi. narzynek i gwintowników, • 250 zł. Opole, 
tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 
WIRÓWKA DO MIODU na 4 ramki, nierdzewna, - 900 zl. Pę- 
gów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-72-94 
WORKI - 3 zl/szt. ., tel. 0607/10-00-97 
WÓZEK DZIECIĘCY • 100 zł. huśtawka - 20 zł. stolik ♦ krze- 
slko do karmienia dziecka • 100 zł, ubranka • od 2 zł. buciki 
• 5 zl. Brzeg, tel. 077/416-12-77 
WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, dla bliźniaków, z siedze
niami jedno za drugim, stan b. dobry, - 300 zi. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-49-53
WÓZEK DZIECIĘCY stan idealny, • 230 zl. Gajnik, gm. Mię
dzylesie, tel. 074/813-69-43, 0601/91-16-77 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy. • 50 zl. Gostyń, tel. 
065/575-14-32

HURTOWNIA HOLENDERSKIEJ 
ODZIEŻY UŻYWANEJ

Legnica, ul. I I  Armii Wojska Polskiego 35 
Tel. 076/854-97-15 opohs27

WÓZEK DZIECIĘCY POLAK nowy. nie używany ♦ nowe koła.
- 450 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-70-40 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, ze spacerówką, kolor granato
wy w beżową kratkę, stan dobry, - 150 zł. Lubin, tel. 
076/846-08-23
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy, kremowe do
datki, używany 5 miesiący, reg. rączka, torba śpiwór gratis, 
stan b. dobry, • 250 zl. Lubin, tel. 076/844-74-90, 
0602/85-75-06
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK granatowy w misie, budka, pro
filowana rączka, kola terenowe, podwójne, obrotowe, duży 
kosz, • 250 zl. Oława, tel. 071/303-01-27 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, • 100 zł. Parchów, 
gm. Chodanów. tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
WÓZEK DZIECIĘCY FIRKON 3-funkcyjny, - 200 zl. Siechni
ce. tel. 071/789-19-78
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO .belle epoque‘ . 2-funkcyjny, 
zadbany, granatowy, duże kółka. Sobótka, tel. 071/316-25-71 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, konstrukcja alum., 
roczny, stan b. dobry, - 300 zł. Świdnica, tel. 074/851-48-03 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, 2-funkcyjny, nosidełko, re
gulowana rączka, duże koła, stan idealny, • 250 zl. Wał
brzych. tel. 074/841-05-02. 0603/58-62-48 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK głęboki ♦ spacerówka, stan bar
dzo dobry. - 190 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 - 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA MIKO. spacerowy z funk-. 
cją głębokiego, niski, lekki, przekładana rączka - 350 zł. 
ubranko do chrztu .pajacyk' rozm. 68. beret i buciki atłaso
we - 50 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-24:55 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CLASSIC grantowo-zielo- 
no-kremowy, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/785-48-38 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK 3-funkcyjny, stan b dobry. ♦ 
kosz i folia, - 450 zi. Wrocław, teł. 071/341-81-93 
WÓZEK DZIECIĘCY BEBE CONFORT.^funkcyjny, niebie
ski w misie, pełny osprzęt, dużo funkcji, -1-roczny - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
WÓZEK DZIECIĘCY przekładana rączka, osłona .przedw- 
deszczowa. stan b.. dobry, 2000 r, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0607/43-68-30. 0608/71-22-16 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK. rączka przekładana, pokrowiec, 
regulacja. -170 zł. Wrocław, tel. 0606/99-35-86 .
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wzory, parasolka,.peleryna przeciwdeszczowa, stan b. do
bry - 90 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-86 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, z koszem na zakupy, folia 
przeciwdeszczowa i bujaczek, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-54-0.0 .
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, w czerwóno-zielo- 
ną kratkę, stelaż ciemnozielony, śpiwór, parasolka, space
rówka rozkładana do spania, • 220 zi. Wrocław, tel. 
071/353-86-67, 0501/43-54-81 
WÓZEK DZIECIĘCY-PEG PEREGO głęboki, ♦ spacerówka, 
2-funkcyjny, najnowszy wzór. śpiwór, nakrycia, duża torba, 
folia, regulowany podgłówek, lekki, • 730 zł. Wrocław, tel. 
372-44-46
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny. stań b. dobro, - lSb zł/Zie- . 
lona Góra, teł 068/323-49-99 *
WÓZEK DZIECIĘCY 3'funkcyjny, granatowy z wzorkiem, 
mało używany, duże kola, regulowana rączka, śpiwór, folia 
przeciwdeszczowa, torba, przewijak ♦ kpi. do chrztu dla 
dziewczynki, • 260 zł. Żagań, tel. 068/478-13-87 po godz. 18 
WÓZEK DZIECIĘCY FIRKON-9 3-funkcyjny (gondola), zie
lony, delikatne wstawki w misie, stan b. dobry, przekładana i 
reguł, rączka, spacerowy nie używany, • 200 zł. Oborniki ś lą
skie, tel. 071/310-22-36. 0600/42-98-20 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO BREEZE spacerowy, granato
wy w żółtą kratę, stan b. dobry, 6-miesięczny, - 290 zł. Wro
daw, tel. 0608/52-81-32
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, • 3.000 zł. Brzeg, 
teh 077/416-15-16
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie (4x satelita, 4x 
subbas, końcówki mocy), oświetlenie (griven. laser+ster, 
baby star, turbo scan, par 36 i wiele innych), raty, dzierżawa, 
faktura VAT • 30 000 zł łub wejdę w spółkę, inne propozycje. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie Eden Lotos, Tryli.
4x euro magie, stroboskop, sterownik, wąż muz, - 3.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-39-10. 0606/19-51-70 
WYROBY ŚRUBOWE • 90 gr/kg. Wrodaw. tel. 071/355-31-12. 
0605/07-77-88
ZABAWKA MOTOREK biało-zielony, wzór'policyjny, z tylu 
radiostacja, 3-kolowy, dla dzied w wieku od 2 do 5 łat, nowy 
akumulator, ładowarka, stan dobry, - 230 zl. Radecz, tel. 
071/319-69-52. 0608/24-22-03 
ZABAWKA MOTOREK 3-kolowy, akumulatorowy, dla dziec
ka w wieku do 5 lat. • 200 zł. Strzegom, tel. 074/649-13-86. 
0606/14-31-92
ZABAWKA SAMOCHODZIK 1-osobowy, 1 bieg ♦ wsteczny.
- 450 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-27-43. 0608/57-94-91 
ZABAWKA SAMOCHODZIK GAUCHO terenowy, akumula
torowy. Tynie Mały, tel. 0605/03-36-80 po godz. 12 
ZABAWKA SAMOCHODZIK na pedały i łańcuch -160 zl/szt,
- 600 zl. Wrocław, tel. 0503/54-85-76
ZAMEK DMUCHANY stan dobry, w ciągłej eksploatacji, dmu
chawa, pow. ok. 50 m2, • 11.000 zl. Lwówek Śląski, tel, 
0602/49-12-23 \  . /
ZBIORNIK NA OLEJ OPALOWY Schutz. 16001, z barierą za
pachową (śmp), - 1.000 zl. Wrocław, tel. 0601/94-66-27 
ZBIORNIK GUMOWY poj. 25 m3. • 1.200 Zł. Puszczykowo, 
tel. 061/813-35-39. 0605/58-06-65 
ZBIORNIK METALOWY poj. 115001. waga ok. 3.31, grubość 
14 mm, - 2.900 zl. Nowa Sól. tel. 0606/77-88-99 
ZBIORNIK METALOWY poj: 60.000 I. • 4.200 zł. Oława. teł. 
071/313-19-72 .
ZBIORNIK METALOWY poj. 50 m3. do celów spożywczych,
- 10.000 zl. Puszczykowo, tel. 061/843-35-39
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SUKNIA ŚLUBNA kolekcja Madonna 4. 170 ćm,' nowa, nie 
używana, ̂  1.500 zl. Siechnice, tel. 071/311-57-68 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, szerokie ramiączka, bogato zdo
biona, rękawiczki i różyczki, - 500 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-47-11
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 36-38, wzrost 160 cm, krótki 
rękaw, z katalogu La Mirage, - 200 zl. Wołów, tel. 
071/389-35-62
SWETER dziewczęcy, komunijny, wzrost T46 cm, nowy - 20 
zl, spódnica dżinsowa na szelkach, niebieska, wzrost 146 
cm, nowa - 20 zł i inne od 10 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
SZCZYPCE do dziurkowania biletów MPK, nowe - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/780-90-46
SZYLD REKLAMOWY blaszany, oprawiony w ramie, gotowy 
do zainstalowania, wym. 100 x 140 cm, treść reklamy bran
ża ogrodzeniowa, • 120 zł. Lasocin, tel. 074/836-98-09 
TŁUMACZ ELEKTRONICZNY mówiący, angielsko-polski, i 
polsko-angielski, z organizerem i dyktafonem, komunikacja 
z PC, • 500 zi. Wrocław, tel. 0602/45-17-49 
TOALETA TURYSTYCZNA idealna na kemping -150 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-76-22, 0602/52-56-48 
TWORZYWO SZTUCZNE PE reglanulat • 1.5 zł/kg. Śliwice, 
tel. 071/315-37-08
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał oraz oryginał, ok. 1.51, • 
1.000 zl. Wrocław, tel. 071/354-23-37 
UBRANKA DZIEGIĘCE dla dziecka w wieku 0-12 miesięcy,' 
w cenie 10-30 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/644-90-72 
UBRANKA DZIECIĘCE kurtki, bluzki, śpioszki, do 1.5 roku • 
od 50 gr do 4 zl/szt; kombinezon z kapturem, • 10 zl. Świdni
ca. tel. 074/853-69-86
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka w wieku 2-5 lat. buty (fr. 
duży wybór), kurtki, bluzy, cena 5-30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/327-87-87 po godz. 18, 071/322-78-13 w gódz. 10-18 
UBRANKA DZIECIĘCE na wiek 3-18 miesięcy, całoroczne, 
nie zniszczone, różne, ładne - 3-15 zł, sukienka komunijna, 
na wzrost 146 cm, na kole ♦ dodatki - 70 zł. Wrocław, tel. ; 
071/793-43-34
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w wieku do 7 mies., firmo
we, stan idealny • od 20 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
UBRANKO DO CHRZTU 3-częściowy garniturek ♦ muszka, 
rozm. 80, stan idealny, nowy, • 45 zl. Lubomierz; woj. jele
niogórskie, tel. 0603/07-42-45 
UBRANKO DO CHRZTU becik, atlasowe, nowe - 40 zł, ro
żek -15  zl. Wrocław, tel. 071/353-04-68 ■
URZĄDZENIE DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH .Sita Mini’  *

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60

ODZIEŻ UŻYW ANA Z  HOLANDII 
duży wybór - pełny asortyment0?lXM795

Sprzedaż codziennie w godzinach od 8°° do 15°°, 
tylko w środę od 8°° do 18°°.

WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK .jeden za drugim', podwójne 
skrętne koła, kosz na zakupy, składany, stan b. dobry, - 400 
zl. Wrocław, -tel. 071/355-19-60 po godz. 16, 0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY CAM typ .parasolka’ , lekki rozkładany 
do spania, paiąk, bez budy, stan b. dobry, -110 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK, głęboki * spacerówka. siatka, 
kosz, ładny model,- lekki, stan b. dobry • 270 zł, parasolka do 
wózka - 20 zł. Wrocław, tel. 071/353-04-68 
WÓZEK DZIECIĘCY FIRKON 4 3-funkcyjny, nosidełko, gra- 
natowy, reguł, rąęzka. torba, - 230..zl. Wrocław, tel. 
071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ La Bamba. granatowy w bia
łe misie, może być dla noworodka, 2-funkcyjny, - 350 zł. Wro
daw, tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg.-, głęboki, stylowy, duże 

'  chromowane kola, biało-niebieski (bez wzoru), mało używa- 1 
ny, stan b. dobry (taki sam stoi na wystawie sklepu przy Pl. 
PKWN), cena nowego 1.850 zł, • 799 zl. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, kolor granatowy z białym 
wzorkiem, folia przeciwdeszczowa ♦ nowa atłasowa pościel 
♦ leźaczek, • 200 zl. Wrocław, tel. 789-39-34 po godz: 15, 
0603/83-33-31
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, dla bliźniaków, granatowy 
w duże misie, nowy, mało używany, - 350 zł. Wrocław, tel. 
322-31-99, 0607/41-52-49
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR na dwóch kolach, granatowy z 
kolorowymi dodatkami, stan b. dobry, folia przeciwdeszczo
wa ♦ parasol przeciwsłoneczny, • 250 zl. Wrocław, tel. 
350-04-60 .
WÓZEK DZIECIĘCY MAJA używany 2 miesiące, na gwaran
cji, spacerowy, Z nosidełkiem dla niemowlęcia, granatowo - 
żółty, stan idealny, osłona na nogi, folia przeciwdeszczowa, 
duże kola, amortyzacja, przekładana rączka, małe gabaryty 
po złożeniu - 380 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-83, 
0605/38-87-56
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, buda, leźaczek, • 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-20-71 . •
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO dla bliźniaków, - 390 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, CHICCO spacerowy, typ .pa
rasolka* - od 110 do 300 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki ♦ spacerowy, pompowane koła, 
prawie nowy, oraz Bebe Confort, dodatki, stan b. dobry - do 
250 do 390 zl. Wrocław, tel. 071/333-52-56 .
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, głęboki i spacerowy, regu
lowana rączka, zdejmowana gondola, granatowy w białe 
wzory, - 100 zl. Wrocław, tel. 071/352-51-06 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, składany, granatowy We
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Wrocław, pl. Staszica 10(obok stacji benzynowej CPN) 
tel. 071/328 9719, czynne Pn. • Pt 11.00 • 18.00 

________  Sobota 10.00-14.00__________

ZBIORNIK METALOWY 25m3, •' 3.000 zł. Trzebień, tel. 
075/736-55-68
ZBIORNIK METALOWY izolowany, po materiałach pędnych, 
20 m3, - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-43 w 
godz; 7̂ 15
ZBIORNIK METALOWY na gaz w postaci płynnej, poj. 3000 
I. z. 1991 t:, używany, prod. niemieckiej, - 3.600 zł. Gubin, 
tel. 068/359-94-11 po godz. 18, 0601/98-68-17 
ZBIORNIK PLASTIKOWY 100Ó I, w stelażu, na palecie, - 
2.100 zl. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
ZBIORNIK PLASTIKOWY w koszu, zawór spustowy, 1_1Ó01,
- 220 zł. Wrocław, tel. 0603/46-02-76
ZBIORNIKI na płyny, poj. 1.500 I - 800 zł/szt. Krzeszów, tel.
075/742-33-40 po 15 /
ZBIORNIKI METALOWE fabryczne, typowe, ocynkowanej na . 
plożach, poj. 2000 I, z zaworami, na wodę i inne ciecze, • 
690 zl. Wałbrzych, teł. 074/842-26-76 ~
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 5001, 8001,1.000 I, na pale
tach, możliwy transport, od 100-250 zł. Brzeg, tel. 
0608/71-25-23 '
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 1.000 I, na europalecie, na 
paliwo, kwasy, szambo, możliwy transport - 200 zl/szt. Kon
radów, tel. 077/439-32-79, 077/439-40-05, 0604/50-87-78 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 - 
50.000 I, w cenie 700 - 5.500 zł., teł. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternacie pod numerem • AC0215 www.autogiekfa.com.pl) 
ZBIORNIKI STALOWE poj. 3.000-50.0001, na paliwo, szam
bo. dystrybutory, zapewniam transport, od 800-5.000 zl. 
Brzeg, tel. 0608/71-25-23
ZBIORNIKI STALOWE emaliowane o poj. 15.0001, na szam
bo i inne - 3.000 zl/szt. Zielona Góra, tel. 0607/25-42-02 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, poj. 5.000 I - 1.000 zł i 
inne. Żagań, tei. 068/477-74-20 
O ZBIORNIKI STALOWE I KWASOODPORNE poj.

3,5,10,15, 20, 251, kompletne, z mieszadłami i 
matecznikami, KRL-ki mleczarskie, maselnica 
kpi., mateczniki 300 i 600 I, zbiorniki kwasod- 
porne • 1 i 2 tys. I, armatura mleczarska, fi 50 i 
fi 75, betoniarka spalinowa 80 I. Tel. 
062/785-65-75 80006971

ZEGAR ŚCIENNY wahadłowy, w drewnianej skrzynce, na
kręcany na kluczyk, technicznie sprawny, stan dobry, • 70 zł. 
Sobótka Zachodnia, tel. 071/316-34-42, 0604/12-53-23 
ZEGAREK ADRIATICA prod. szwajcarskiej, z datownikiem, 
brązowy, skórzany pasek, złota koperta oraz firmowe opa
kowanie, - 140 zł. Opole, tel. 0608/50-96-92 
ZEGAREK ATLANTIC męski, nowy, nie używany. Jaworzy
na Śląska, tel. 074/858-70-40
ZEGAREK TISSOT męski, na rękę, szwajcarski, na gwaran
cji, nie używany, nagroda w konkursie, • 900 zl. Świebodzi
ce, tel. 074/854-48-12
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko Marta 
Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wrocławski. 
Wrocław, tel. 0602/49-45-73

FOTO
APARAT CANON AS WODNIK nowy. nie używany - 280 zł. 
Jelcz-Laskowice, woj. wrocławskie, tel. 0503/65-41-19 
APARAT CANON EOS 300 z dwoma obiektywami 28-80,

80-200 mm, torba, nowy, gwarancja, - 1:900^1? tubih. tel.' 
0603/75-82-03
APARAT CANON EOS 300 f/3.5-5.6 obiektyw 28-80, nowy.
gwarancja, instrukcja w języku polskim, - 1.370 zi. Oława,
tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11
APARAT CANON EOS-5 z datownikiem, stan idealny, -1.500
zl. Świdnica, tel. 074/640-47-66
APARAT CANON T70 z obiektywem Soligor, zoom 28 - 200
mm, średn. 72 mm - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zt
Olympus IS-200 - 1.130 zl; .Miju II’ , z datownikiem - 560 zl
oraz Olympus Super Zoom 700, • 370 zl. Wrocław, tel.
387-13-75, 0606/77-92-47
APARAT CANON EOS 1000FN obiektyw Cambron 28-70 - 850 
zl, BODY • 600 zł. Wrocław, Polkowice, tel. 0502/41-47-69 
APARAT HANIMAX automatyczny, mało używany, • 100 zł. 
Opole. tel. 077/442-18-69 .
APARAT KODAK ADVANTIX automat, nowy, 3 formaty zdjęć,
- 200 zl. Wrodaw, teł. 344-81-35
APARAT KODAK nowy, automat, - 220 zł. Wrocław, teł. 
0601/95-75-14
APARAT MAGINON super zoom, datownik, nowy, cena 390 
zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
APARAT MINOLTA DYNAX 300SI obiektyw 35-70, macro 
zoom (1:3, 5-4,5), autofocus, 5 progr. (zdjęcia nocą), reduk
cja .czerwonych oczu*, - 670 zl lub zamienię na Canon EOS 
3000, lub 300. Oleśnica, tel. 071/314-71-17 
APARAT MINOLTA DYNAX 505SI torba, dokumenty, nowy, 
nie używany, stan idealny, - 1.200 zl. Wałbrzych, tel. 
0609/35-10-49
APARAT MINOLTA compakt, na gwarancji, automat, b. mały, 
srebrny, zoom 30-70, samowyzwalacz, redukcja czerwonych 
oczu, - 400 zl. Wrodaw, tel. 0602/17-63-66, 368-72-17, wie
czorem
APARAT MINOLTA DYNAX 5xi, uszkodzona, sprawna, - 500
zł. Wrocław, tel. 0601/96-02-71
APARAT MINOLTA x 700 * obiektyw 35-70, filtry, akcesoria,
- 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/56-19-39
APARAT MINOLTA VECTIS, elektroniczny, 3 rodzaje zdjęć 
(w tym panoramiczne), APS. stan b. dobry, • 150 zł. Gromad
ka, tel. 0604/30-79-55
APARAT MINOLTA DYNAX 505 SI 2 obiektywy, Minolta 28-80, 
Tamron 80-210, torba, pełna dokumentacja, stan b. dobry. - 
1.600 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-20-52 
APARAT NIKON F80 obiektyw Nikor 28-80, najnowszy mo
del, nowy, fabrycznie zapakowany, rok gwarancji, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-29-14
APARAT NIKON F-801 profesjonalny, obiektyw Sigma 28-70, 
nowa dedykowana lampa błyskowa AFZ 2020, Auto-Manual 
TTL z ruchomą głowicą. • 1.800 z l. Niemcza, tel. 
074/837-60-93, 0605/46-65-65 /
APARAT PENTAX MZM nowy, • 500 zł. Opole, tel. 077/421-57-74 
APARAT SAMSUNG Fino 60S. pełny automat, ZOOM 38-60 
mm, korekcja czerwonych oczu, nowy, nie używany, • 280 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0501/30-23-00 
APARAT TRAVELER AF, samowyzwalacz, redukcja czerwo
nych oczu, datownik, czas B, ręczne wyłączanie i włączanie - 
lampy, wyświetlacz LCD, film, baterie, etui. nowy, w karto
nie. -140 zl. Wrocław, tel. 071/373-44-81, 0604/07-59-49 
APARAT TRAVELER AF prod. niemieckiej, nowy, z etui, ba
teriami, filmem, 6 funkcji, - 140 zl. Wrocław, tel. 
071/346-26-22, 0606/82-50-58.
APARAT ZENIT 12XP lampa błyskowa 2 szt., z zasilaczami 
lub na baterie, Xela 18 LA1, Ouartz OZ-3F, + uchwyt do sto
jaka, stan dobry, - 150 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 
0607/18-87-27
APARAT ZENIT 122 i Jampa, -150 zł lub zamienię na aparat 
z zoomem/dopłata do 200 zł. Opole, tel. 077/460-80-39 
APARAT ZENIT 2 szt., obiektyw Pentacon 3.5/30, 2-8/135. 
pierścienie, statyw. - 500 zl. Wrocław, tel. 0600/30-18-64 
APARAT CYFROWY POLAROID FUN 320 240 X 3^0,.pa 
mięć wewnętrzna na 18 zdjęć, okablowanie i oprogramowa
nie, nowy, - 400 zl. Szczepanów, tel. 071/317-44-18 w 
godz. 19-21, 0606/65-62-69
O APARAT CYFROWY TOSHIBA 3.37 megapikse- 

li, port USB, 3 x zoom, karta 16 MB, nagrywarka 
głosu i filmu, wyświetlacz ekranowy. Nowość, 
na gwarancji, w opakowaniu, • 3.000 zł. Żagań, 
tel. 068/478-14-30, 0602/17-14-43 87019591.

COMPACT FLASH i Smart Media (karty pamięci) - od 300 zl. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29
FILTR PO LARYZACYJN Y , - 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
KAMERA FILMOWA KWARC DS-8 stan b. dobry. - 250 zl. 
Wrocław, teł. 071/351-75-91 po godz. 18 
KUPIĘ APARAT PRAKTICA MTL 3 lub MTL 5, stań dobry. 
Wrocław, teł. 071/357-31-68 po 18 
KUPIĘ APARAT CYFROWY. Wrocław, tel. 0601/96-02-71 
KUPIĘ STATYW FOTOGRAFICZNY duży. dó aparatu Men
tor. Lubin, tel. 0607/35-12-66
KUPIĘ W ĘŻYK SPUSTOWY do Minolty 404si (symbol 
rc-1000s lub rc-10001). Opole, tel. 0605/92-81-38 ‘
LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE minilab Noritsu 801, 
Lafot F-5, studio Polaroid, sprawne możliwa zamiana na sa
mochód albo inne propozycje. .. tel. 074/837-18-86 Tub, 
0607/63-23-07
LAMPA BŁYSKOWA .Czajka*, nowa cena 100 zl, powięk
szalnik .Krokus kolor*, stan idealny - 120 zl, obiektyw do 
.Głosiki* 4,5/300 - 180 zl, aparat Zenit TTL -120 zl. Proćho-" 
wice. tel. 076/858-45-58
LORNETKA, 20 x 60. prod. rosyjskiej, futerał, paski, stan b. 
dobry, wysokie parametry, - 320 zł. Polkowice, tel. 
076/845-98-88 Paweł
LUNETA 20x, prod. rosyjskiej, • 120 zl. Wrocław, tel. 
071/363-66-50 po godz. 16
MINILAB COLLENTA, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-59-14 
MINILAB. HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, w pełni 
sprawny, tani w ekśploataćjt (małe tanki),-formaty 9x13, ■ 
13x18, 550 printów na godz, • 8.000 zl. Wrocławr teT 
050W10-95-45 :
OBIEKTYW JANPOL COLÓR cena 120 żł’ pryzmat do apa
ratu Pentacon -_ 1.20 zł. Prochowice, teł. 076/858-45-58 
OBIEKTYW YASHICA LENS 80 - 200 mm. średn. 52'ifim - 
190.zł. Wrocław, je l.  0607/55-33-23 - .
POWIĘKSZALNIK KROKUS maskownica, kuwety • 90 zl. 
Wrocław, tel. 071/784-86.-84, 0503/66-64-48 
POWIĘKSZALNIK LABORATOR 1000, • 1.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/783-59-14
PROJEKTOR RUŚ 8 mm, super, • 100 zł lub zamienię na 
powiększalnik. Wrodaw, tel. 071/789-34-51 
PROJEKTOR FILMOWY LECH 50, - 350 zl Wrocław, tel. 
071/789-56-74, 0502/05-39-65 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ * sklejarka filmowa 8 mm i fil
my kolorowe (bajki), • 250 zi. Wrocław, tel. 071/351-75.-91 
po godz. 18
PROJEKTOR RUŚ 8 mm, super, - 100 zł lub zamienię na 
powiększalnik. Wrocław, tel. 071/789-34-51 
RZUTNIK DIAPOL, • 180 zł. Wrodaw, teł. 071/789-56-74, 
0502/05-39-65 .
RZUTNIK KROKUS. • 250 z\. Wrocław: tel. 071/789-56-74. 
0502/05-39-65
STOLIK MONTAŻOWY C-8 + żarówki zapasowe,^ 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-75-91 po godz. 18 
SUSZARKA DO ZDJĘĆ bębnowa, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/783-59-14
TELESKOP ASTRONOMICZNY PRECISION zwierciadlany, 
fi 76, F = 700 mm. przedłużacze ogniskowej F x 1.5, F x 2, 
okulary, lunetka celownicza, regulowany statyw. nieodwró- 
cony obraz, duże powiększenie, - 720 zł. Legnica, tel. 
076/862-35-74
TELESKOP ASTRONOMICZNY UNIWERSAŁ 5 typ Newto
na, średnica lustra 900 mm, powiększenia: 80x, 120x, 200x, 
statyw paralaktyczny, mjkroruchy, ekran słoneczny, stan ide
alny * aparat fotograficzny Zenit, możliwość podłączenia do 
telesko’pu ♦ fachowa literatura oraz atlas gwiazd; • 1.000 zł. 
Ciepłowody, tel. 074/810-33-85 
ZWIERCIADŁO DO TELESKOPU parboliczne, ogniskowa 
900 mm, średnica 150 mm, • 240 zl. Wrocław, teł. 363-37-98
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

C i „KSEROKOPIARKI”

ALARM DO MIESZKANIA .SUPRALARM' prod. francuskiej, 
wbudowany akumulator, syrena, 2 piloty, możliwość podłącze
nia dowolnych czujników, instrukcja w języku polskim, 6. prosty 
montaż, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/321 -69-52,0601/78-51-51 
O  ALARMY DO BIUR, SKLEPÓW , DOMÓW JEDNO

RODZINNYCH • szeroka oferta, czujniki podczer
wieni - 55 zł, sygnalizatory -100 zł, syreny • 45 zł, 
szyfratory - 99 zł, zdalnie sterowanie • 100 zł, po
wiadomienie • 140 zł, centrale alarmowe • od 130 
do 500 zł, akumulatory • od 55 do 250 zł, sterow
niki, instalacje Wycena, nadzór budowlany. Sprze
daż wysyłkowa. E-mail: starmach@poczta.pop.pl, 
teC 071/324-22-72, 0501/56-48-85 01022041

O  ARTYKUŁY UŻYWANE sprowadzone z Zachodu: 
kosiark i do trawy, telewizory kolorowe, matera
ce, rowery, opony, komplety wypoczynkowe skó
rzane i welurowe, lampy, namioty, dywany, ławy, 
sprzęt AGD, art. ogrodowe oraz wiele innych. Za
praszamy od poniedziałku do soboty w godz 9-17. 
S trzegom , u l. D o lna 34, te l. 074/855-41*23 
03002611

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY MUSANA, - 2.200 zł. Świe
rzawa. tel. 075/713-52-81
AUTOMAT DO LODÓW gaikowych, używany, stan dobry, -
3.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-03-77 po 20 
AUTOMAT DO LODÓW, - 2.500 zł/Św iebodzice, tel. 
074/854-09-56 po godz. 16
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH prod. niemieckiej, posia
da spulchniacz, stan b. dobry, • 2.300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-96
AUTOMAT DO NAPOI do kawy. herbaty i innych napoi gorą
cych, Cappucino Zanussi, prod. włoskiej, z wydawaniem resz
ty. - 5.880 z l Opole, tel. 0602/37-47-93 
AUTOMAT DO NAPOI ZANUSSI Venezia, wrzutowy, • 8.000 
zl. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
AUTOMAT DO POPCORNU nowy. na gaz. -1.800 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-1.3-46,0603/25-31-02 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ, - 1.050 zł. Jurcz, tel.
■ 076/843-56-90
BATERIA KLUDI-MIX chromowana, 1-otworowa, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
BATERIA WANNOWA DAMIXA, nowa, trójotworowa, chromo
wana z wyciąganą słuchawką prysznica, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/788,81-65 po godz. 15
BATERIA WANNOWA DAMIXA3-otworowa, chromowana, z 
wyciąganą słuchawką prysznica, - 1.200 zł. Wrocław,, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KLUDIMIX nowa, 1-otworo- 
wa. chromowana, - 500 zł. Wrocław, teL 071/788-81-65 po 
godz. 15
BEMAR GASTRONOMICZNY, - 1.300 zł. Polkowice, tel. 
076/845-24-86
BIURKA POD KOMPUTER narożne -150 zł/szt.. regał stojący 
- 200 zł, barek - 300 zł, razem lub osobno, kolor granatowy. 
Wałbrzych, teł. 074/843-60-08,0603/85-23-39 
BIURKO, -110 zł. Wrocław, tel. 351-14-78 
BIURKO, używane. - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BIURKO MŁODZIEŻOWE, -100 zł. Lubin/teł. 076/842-54-87 
BIURKO POKOJOWE białe, z nadstawką prod. zachodniej oraz 
witryna pokojowa, przeszklona, w całości, prod. zachodniej • 
200 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym 
z  gwarancją, oferuje: f ; A I | R A T  p  p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

LAD Y, R EG A ŁY , 
R Ó Ż N E  S Y S T E M Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY. 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE

- Sprzedaż ratalna - 
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
L A D Y ,  W I T R Y N Y

P R O J E K T  G R A T I S  ! ! !

FRYTKOWNICA 3 1,380 V - 380 zł. Śrem, tel. 061/282-54-83, 
0602/69-34-43 i
GARNKI ALUMINIOWE 2 szt., patelnie elektryczne żeliwne 2 
szt., obieraczka do ziemniaków, zamrażarka poj. 4001, kotły 
warzelne, ciśnieniowe. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-55r75 
wieczorem
GRZEJNIK GAZOWY MASTERCOOK 545 z katalizatorem, 
butla o wadze 11 kg, używany przez sezon, • 250 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-69-86
GRZEJNIK GAZOWY na butlę 11 kg, z katalizatorem - 250 zł, 
filtr wodny - 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70^33-89 
GRZEJNIK WĘGLOWO-DRZEWNY, wolno stojący, nowy, prod. 
niemieckiej, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej; nowe, 11/5g, 4 kW, - 
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,'0605/23-65-37 
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg wsa
du, bemar-gażowy, - 1.600*Zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
HYDROFOR 2501, kompl., stan b. dobry, - 550 zł. Chojnów, tel. 
076/818-86-51
HYDROFOR 1-fazowy, 20 I, 220 V, - 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
HYDROFOR z silnikiem, do wody, 220 V, nowy, • 400 zł. Par- 
szowice, tel. 076/843-28-42 pó godz. 16 
HYDROFOR DARLING nie używany, zbiornik 201, idealny na 
działkę lub domku letniskowego, możliwość zamontowania więk
szego zbiornika, • 310 zł. Wschowa, tel. 065/540-52-15, 
065/540-67-88
HYDROFOR 1-fazowy, prod. czeskiej, ze zbiornikiem po 1501, 
- 320 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-47-35,0602/57-90-92

A D I # T V I C A  C H Ł O D N IC T W O  
M V \ f \  |  I  I V M  G A S T R O N O M I A

BOJLER ELEKTRYCZNY 80 I, nie używany, - 250 zł. Kolo
nowskie, tel. 077/461-,14-61
BOJLER ELEKTRYCZNY, 1801, używany. - 200 zł. Wrocław,
tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51
BOJLER OLEJOWY ogrzewany mazutem, poj. 801,2 baterie,
ładny wygląd, - 500 zł. Złoty Stok, teł. 074/817-59-17.
0604/83-64-56
O  CHŁODZIARKI, ZAMRAŻARKI, WITRYNY CHŁOD

NICZE regały chłodnicze, lodziarki, lady, używa
ne, z gw a ranc ją .te l. 071/383-10-33,0603/30-05-92 
02019661

DYWAN wełniany, wym. 2 x 3 m - 150 zl. Lubin, tel. 
076/842-54-87
DYWAN wełniany, 250 x 350 cm, piaskowo-brązowy, -630 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-60-41
EKSPRES DO KAWY KRUPS ciśnieniowy, automatyczny oraz 
Espresso Cappuccino, stan idealny (nowy • 400 zł) -150 zł. 
Zagrodno, tel. 076/878-76-22,0602/52-56-48 
EKSPRES DO KAWY SAECO profesjonalny, ciśnieniowy, z 
młynkiem na dwie kawy. płyta grzewcza pod filiżanki, stan b. 
dobry, -1.050 zł. Wrocław, tel.354-17-02,0601/94-20-73 
FOTEL rozkładany, nowy, z pojemnikiem na pościel, - 300 zł 
lub zamiana na wersalkę, stan dobry. Wrocław, tel. 
0605/91-71-07
FOTEL rozkładany, typ .amerykanka’ , stan b. dobry, przewaga 
kolom niebieskiego, najnowszy model, mało używany, najlep
szy dla dziecka do spania, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/357-07-45 
FOTELE 2 szt., stan b. dobry -100 zł/szt. Gilów. gm. Niemcza, 
tel. 074/837-80-02
FRYTKOWNICA gastronomiczna. 2-komorowa, ze stali nie
rdzewnej, na siłę, 2 szt., cena - 1.300 zł/szt. Polkowice, tel. 
076/847-10-08
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patelnią, 
wym. 65 x 55 x 30 cm, -1.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40

I OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731
GONDOLA MROZNICZAl

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja IZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w. ul. Rychtalłka 10-14, tel. 071/329-11-69

0  IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we i elektryczne, d u iy  wybór grzejników gazo
wych na olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKAPY 
KUCHENNE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. 
Zapraszamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wro
cław, ul. Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wia
duktem  ko le jow ym  60 m2 w lewo). Tel. 
071/373-06-74 lub 0501/51-86-90 01023491

JUNKERS GAZOWY ŚWIEBODZICE używany, stan b. dobry, 
i -120 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-68 

KABINA NATRYSKOWA, półokrągła, wym. 90x90 cm, - 200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-05-41 
KANAPA rozkładana, skórzana, czarna, - 600 zl. Wrocław, tel. 
071/367-83-94
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm - 400 zł, 2 
pufy • 30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrocław, tel. 
071/339-07-79
KANAPA, -1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
KASA FISKALNA ELZAB, 1999 r., - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/784-55-56
KASA FISKALNA ELZAB LUX nowa -1.000 zł. waga uchylna 
20 kg - 15frżł. Wrocław, tel. 0606/45-76-10 
KASA  FISKALNA OPTIMUS, -1 .000  zł. Wrocław, tel. 
0601/21-16-29
KASA FISKALNA SHARP 2 szt. • 1.500 zł/szt. Wołów, tel. 
071/389-22-63
KASA PANCERNA duża, 2-drzwiowa, blokowana, - 800 zł. Al
dona Garbacik, 55-316 Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Krót
ka 4
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x156 cm. - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR AEG SPLIT, 1996 r. pobór mocy 1.300 W, 
grzanie i chłodzenie, zegar sterowany elektron., stan b. dobry, •
2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/20-92-20 
KLIMATYZATOR do biur, mieszkań, sklepów, moc 5 kW, - 2.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02,071/318-65-37 
KLIMATYZATOR KOMPAKTOWY do zamontowania w oknie, 
moc 5 kW, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 318-65-37,318-21-02 
KOJEC DLA DZIECKA skłdany, wymiary: dł. 1 m, szer. 0.7 m, 
wys. 0.6 m, uchwyty, stan b. dobry, • 160 zł. Lubin, tel. 
076/847-59-68
K O JEC  DLA DZIECKA kolorowy, - 50 zł. Oława, tel. 
071/303-01-27
KO JEC  DLA DZIECKA CAM, • 90 zł. Wrocław, teł. 
071/333-52-56
KOMINEK wkład żeliwny z szybą, nowy, model Defi, prod. fran
cuskiej, moc 14 kW, -1.000 zi. Wrocław, tel. 0601/47-65-92 
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, od 3.300 
zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMINEK ozdobny, na olej opałowy, • 280 zł. Syców, tel. 
062/785-35-26
KOMODA z przewijakiem o dużej pojemności, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/782-20-71
KOMPAKTY WC, nowe, prod. polskiej, 2 szt. • 150 zł/szt. Wro-

1 cław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51
KOMPLET SZKŁA STOŁOWEGO dymnego, z  Krosna, skła
dający się z 36 elementów (kieliszki, szklanki),-150 zł. Wro
cław, tel. 071/785-48-38
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3*2+1. skórzany, ciemnobrą
zowy, dębowy stelaż, stan b. dobry, - 3.500 zł. Chocianów, tel. 
076/818-97-36,0601/70-55-58
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, 3+2+1, ława, skóropodobny, - 
800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-81-05,0605/57-94-88 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, - 1.500 zł. 
Jawor. tel. 076/870-60-52
KOMPLET WYPOCZYNKOWY San Remo, prawie nowy, luk
susowy, skórzany, brązowy, najwyższa jakość, 3+2+1, duża 
lawa, - 5.800 zł. Kępno, tel. 062/782-41-41 
O  KO M PLET  W YPO CZYNKO W Y 3+2+1, narożny, 

skóra i tkanina, drewno, metalowe stopy, rozkła
dany, pojemniki podwójne, sprężyny, nowy, prod. 
zachodniej, na gwarancji. Bez pośredników, wy
przedaż, ceny producenta - od 3.000 zł. Piln ie. 
N ysa , te l. 077/448-24-60, 0607/38-52-32, 
0607/38-52-33 01017791

KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+1+1, na dębowym 
stelażu, ciemnobrązowy, - 2.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY dębowy, 3+2 oraz pojedyncze 
fotele i kanapy 3- i 2-osobowe, - 600 zł. Sucha Górna 74, tel. 
076/847-92-32,076/847-91-26

KO M IS U R Z Ą D Z E Ń  
GASTRONOMICZNYCH

pomoże Ci kupić i sprzedać 
maszyny masarskie i chłodnicze. 

Wrociaw, ul. Krakowska 180 
(teren pralni), tel. 071/341-66-33 

071/34-64-315 . 
0-601 73 83 51, posiadamy transport 

OP963071

i  REALIZUJEMY RÓWNIEŻ 
M  N G L T A  ZAMÓWIENIA NA PLOTERY 

I KOPIARKI WIELKOFORMATOWE
NOWE I POLEASINGOWE Z  GWARANCJĄ

JU Ż OD 1500zł
POL-HANDEL, W-w ul. Zdwtrowuza 16/18 

tel. 355-54-26. 354-61-37
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 4-letni, wersalka + 2 (otele, slan 
b. dobry,,- 400 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-47-33 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY niemiecki, pluszowy, kremowy, 
stan bardzo dobry, wygodny, kanapa'3-osobowa (nie rozkłada
na), 2 fotele, - 700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-25-62 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, kolor brązo- , 
wy, stan b. dobry, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1, zadbany - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/328-25-29
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, prod. niemieckiej, 
3+2+1, brązowy, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-94 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY - kanapa oraz 2 fotele, mate
riał pluszowy, kolor pastelowo-brązowy (w kwiaty), podłokietni
ki drewniane, duży pojemnik na pościel, stan b. dobry, - 600 zł 
(do uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/784-86-68 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, + 2 fotele. 2 pufy, na 
sprężynach, nowy, ria gwarancji, nie używany, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0601/10-33-89
KOMPLET WYPOCZYNKOWY na dębowym stelażu, 3+1 oraz 
3+2 - 400 zł/komplet. Syców, teł. 062/785-35-26 
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE skórzane, na dębowym ste
lażu, 3+1+1 brązowy, 3+2+1 rudy, 3+1+1 brązowy, ceny 1.700,
1.400 i 1.100 zł/kpi. Jelenia Góra, tel. 075/751-40-24 
O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 

buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez pośred
ników, wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KRAJALNICA BIZERBA sklepowa. 380 V, - 850 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
KRAJALNICA. - 900 zł. Wrocław, tel. 071/372-46-61 
KREDENS na wzór serwantki + pomocnik, bufet i szafa, - 3.000 
zl. Wrocław, tel. 0604/46-55-71
KRZESŁA BIUROWE nowe, stylowe. 20 szt. -120 zł/szt. Wro
cław, tel. 0604/56-72-59
KRZESŁA POKOJOWE bukowe, tapicerowane - od 70 zł/szt. 
Jawor, tel. 076/870-50-36
KRZESŁA SKÓRZANE na stelażu chromonikjowym, prawie 
nowe, 6 szt., nadają się do biura, zakładu fryzjerskiego, stan 
idealny - 220 zł. Wołów, tel. -071/389-29-39 po godz. 19, 
0501/46-82-82
KRZESŁO OBROTOWE na kółkach, z oparciem - 50 zł, lodów
ka, nowa -120 zł, kuchenka elektr. Priviłeg, do zabudowy, nowa 
-150 zł, zlewozmywak aluminiowo-niklowy, nowy - 60 zł. Złoto
ryja. tei. 0607/15-17-74
KRZESŁO OBROTOWE na kółkach, z oparciem • 50 zl, lodów
ka, nowa -120 zł, kuchenka elektr. Privileg, do zabudowy, nowa 
•-150 zł, zlewozmywak aluminiowo-niklowy, nowy - 60 zł. Złoto
ryja, teł. 0607/15-17-74
0  KSEROKOPIARKI już od 450 zł. Sprzęt używany, 

techn. sprawny, z gwarancją. Skup, sprzedaż, 
naprawy: kserokopiarek, monitorów, telefaksów, 
d rukarek . W rocław , ul. Tęczow a 57, te l. 
071/342-70-41 wewn. 306, 0604/63-89-93 
80007111

KSEROKOPIARKA format A0, stan idealny, - 1.000 zł. Wro
cław. tel. 0504/10-95-45
KSEROKOPIARKA CANON PC-22 A4. stan dobry, - 300 zł + 
VAT. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA CANON PG-22 uszkodzona, • 170 zł Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna. • 590 zł. Wro
cław, tel. 0604/88-52-29
KSEROKOPIARKA CANON 6330 30 kopii/min, pełne wypo
sażenie, sorter 10-półkowy (ze zszywaczem), podajnik papieru 
na 1500 kartek, duplex (kopiowanie dwustronne), RDF, podaj
nik dokumentów, stan idealny, - 6.100 zł. Wrocław, tel. 
071/337-08-82
KSEROKOPIARKA MINOLTA ET 4243 uszkodzona, - 500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-00-27 wieczorem 
KSEROKOPIARKA NASHUA C-240 kolorowa, używana, •
2.000 zł lub zamienię na komputer PC Pentium III. Zielona Góra, 
tel. 0501/22-72-67
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna + szafka, gwa
rancja, - 2.400 zł. Wrocław, teł.
071/361-52-50,0601/55-20-45.55-20-51 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 fuli ZOOM, A4-A3, ADF, 
serwisowana, stan idealny, - 3.500 zł. Mąkoszyce, tel. 
0502/90-87-85
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 1710 format A3-A4. + nowy to
ner, -1.500 zł. Ogrodziska, gm. Polkowice, tel. 076/817-45-18 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 ZOOM. ADE, format A3-A4, 
stan idealny, - 3.500 zl. Tarnowiec, gm. Małoszyce, tel. 
077/444-16-53,0502/90-87-85
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020 pilne, 50 kopii/min., for
mat A3, A4, powiększenie - pomniejszenie od 50-200%, możl. 
metody książkowej, sorter + pierestał, możl. faktura VAT, - 2.500 
zl. Wrocław, tel. 0603/33-23-19 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu • 1.50 zł/szt., 
powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna, 220/380V, 
turbo palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 cm,

PIOMAR s c

ul. Czajkowskiego 99, Karłowice 
51-147 Wrocław 0 P011293

KASY I DRUKARKI 
FISKALNE

SERWIS, AKCESORIA 
te l/ fax  0 7 1 /3 2 5  4 9  72  

e-m ail: b iu ro@ p iom ar.w roc .p l

T O S H IB A

używane, tanie, z  gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

o f e r u j e :  „ M A R C U S ”

W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I piętro) 
360 91 65, 360 91 66 

<Z> 0-601 703 677
nowa, - 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA gastronomiczna, - 3.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 0603/84-77-86
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, nie używana, 4-palnikowa, z 
piekarnikiem z rożnem, wymiary standardowe, stan b. dobry, - 
200 zł- Kiełczów, woj. wrocławskie, tel. 0601/72-12-13 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, 4-palnikowa, piekarnik z termo
obiegiem, 220/380 V, stan b. dobry, - 250 zł. Kłodzko, tel. 
0604/85-63-02
KUCHENKA ELEKTRYCZNA. - 350 zł. Lubin, tel. 
076/842-54-87
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z piekarnikiem, podwójny termo- 
obieg, płyta ceramiczna z regulacją pow. grzejnych, nie używa
na, 220 V • 380 V, do zabudowy, • 1.100 zł. Edward Majrusz,
69-800 Nawojów Łuż. 110, gm. Lubań, woj. jeleniogórskie 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod, niemieckiej, używana, płyta 
ceramiczna, piekarnik, wielofunkcyjna, do zabudowy, • 630 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-43-41

KOMINKI
KUCHNIE ~ PIECE

55-200 Oława, Strzelna 7 
(0-71) 303 33 24 www.giersz.pl

KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-płytowa, - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
KUCHENKA ELEKTRYCZNA biała, 3-fazowa, z piekarnikiem, 
nowa, na gwarancji. Wrocław, tel. 353-56-50,0603/36-15-43 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA do zabudowy, płyta ceramiczna, 
piekarnik z'termoobiegiem i grillem, poszerzane pasma grza
nia, nawiew na przednią ściankę, biała i brązowa, AEG i Sie
mens, 380/220 V, stan obu idealny -1.150 zł/szt. Wrocław, tel. 
355-12-94
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA 2 palniki gazowe i 2 . 
elektr, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 .
KUCHENKA GAZOWA AMICA, 1990 r. elektryczny piekarnik, 
zadbana, brązowa, -185 zł. Wrocław, teł. 0608/16-52-81 
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemiec
kiej, - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA£AZOWA EWA stan dobry - 50 zł. Legnica, tel. 
076/856-45-43,0607/53-13-68
KUCHENKA GAZOWA PRIVILEG 4-palnikowa, zabezpiecze
nie antywybuchowe, piekarnik gazowy, w użyciu 4 mies., stan 
b. dobry, - 500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0607/34-30-21 
KUCHENKA GAZOWA EWA, 4-palnikowa, piekarnik, termo
metr, 220.V, stan b. dobry, - 160 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-43-77
KUCHENKA GAZOWA EWA Wrozamet, -100 zł. Wfocławjtel. 
071/782-80-35
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, z piekarnikiem, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 372-15-17,0604/22-68-80 .
KUCHENKA GAZOWA AMICA piekarnik elektryczny, termo- 
obieg, zapłonniki w pokrętłach, przód lustrzany, 1.5-roczna, stan 
b. dobry. - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/76-65-20 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, rożen, stan b. dobry, -120 
zł. Wrocław, tel. 071/328-25-29 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, z piekarnikiem, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 372-15-17,0604/22-68-80 
KUCHENKA GAZOWA AMICA piekarnik elektryczny, termo- 
obieg, zapłonniki w pokrętłach, przód lustrzany, 1.5-roczna, stan 
b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/76-65-20 
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRLPOOL MD101, fabrycz
nie nowa, na gwarancji do 01.2002 r., 201,900 W, 9 poziomów 
mocy, - 450 zł. Lubin, tel. 076/846-08-19 
KUCHENKA MIKROFALOWA AEG Micromat, 800 W, prod. 
zachodniej, stan tech. dobry, - 150 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0607/34-30-21
KUCHENKA MIKROFALOWA AEG MICROMAT prod. zachod
niej, 800 W -150 zł; gazowa Privileg, 4-palnikowa, zabezpie-

PHU *FIRN*s.c. oferuje
URZĄDZ. CHŁODNICZE 
I GASTRONOMICZNE

a także: 
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- meble 

dla gastronomii
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czenia antywybuchowe, piekarnik gazowy, małó' używana (4 
mies.}, -50CTŻ1. Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRLPOOL .TALENT" COM
BI-, grill, termoobieg? crisp, - 850 zł. Wrocław, tel. 0603/19-51-55 
KUCHENKA TURYSTYCZNA gazowa, 2-pałnikowa, składana, 
nie używana - 70 zł. Wrocław, tel. 071/355-40-25 
KUCHENKA WĘGLOWA JAWOR z pikarnikiem, emaliowana, 
biała, stan dobry -150 zł. Wrocław, tel. 071 /325-30-68 
KUCHENKA WĘGLOWA Grudziądz, fabrycznie nowa, z wę- 
żownicą, - 850 zł. Wrocław, tel. 0607/40-14-63 
KUCHENKI MIKROFALOWE SAMSUNG nowe, z grillem i bez, 
regulacja elektroniczna i mechaniczna, od 171 do 28 h ceny od 
350 zł do 550 zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
KUCHNIA WĘGLOWA, nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, 
szer. 45 cm, na gwarancji, - 1.000 żł. Jelenia Góra, tet. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
KUCHNIA WĘGLOWO • GAZOWA 4 palniki + piekarnik, - 400 
zl. Świdnica, Sobótka, tel. 074/852-51-96,071/316-34-14 wie
czorem
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE mały stół, krzesła, kuchenka ga
zowa na butlę, bibet, kompakt łazienkowy, segment, okap ku
chenny ,50', dywan, chodniki, tapczan. Wrocław, tel. 311-76-55 
KUPIĘ KASĘ  PAN CERN Ą  do 150 kg. Wrocław, tel. 
071/339-71-66,0603/64-16-61
KUPIĘ KLIMATYZATOR okienny, 3-8 kW, tablicę reklamową z 
plastiku, otwieraną (zewnętrzną), o estetycznym wyglądzie. 
Wolsztyn, tel. 068/384-86-25
KUPIĘ KRAJALNICĘ DO MIĘSA sklepową. Legnica, tel. 
0601/57-2048 ,
KUPIĘ KSEROKOPIARKI CANON stan dowolny. Legnica, tel. 
0605/39-24-64
KUPIĘ KUCHENKĘ ELEKTRYCZNĄ lub gazową. Wrocław, tel. 
0608/40-67-74
KUPIĘ PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY 1,2 kW do 1,5 kW. 
Wrocław, tel. 071/339-73-84
KUPIĘ POMPĘ HYDROFOROWĄ 3- lub 4-stopniową, nie uży
waną. Lubliniec, tel. 0502/04-60-92 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie uży
waną, do500 zł. Wrocław, tel. 0502/31 -65-51.
KUPIĘ REGAŁ CHŁODNICZY dług. do 2 rru Jelenia Góra, tel. 
0600/34-85-61
KUPIĘ REGAŁY MAGAZYNOWE. Wrocław, tel. 0601/31-32-18 
KUPIĘ SZAFĘ CHŁODNICZĄ z rozsuwanymi drzwiami, dłu
gości 1,2 m do 1,6 m, szafę ubraniową 2-drzwiową, wys. do 1,8 
m, regał na pieczywo drewniany i regał na owoce. Oława, tel. 
071/313-51-14
KUPIĘ WAGĘ ELEKTRONICZNĄ MEDESA. Oława, teł. 
071/313-51-14
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrocław, teł.
372-44-46
LADA chłodnicza, dł. 4 m, - 5.000 zł. Żagań, tel. 0601/57-25-57, 
0607/26-34-34
O  LADA CHŁODNICZA (witryna), 2 sztuki, 180 x 200 

x 70 cm, przeszklona, podśw ietlana, regulacja 
temperatury, energooszczędna, 220 V, zakres 
temp. od  +20 do -20, kontro la ilo ś c i czynnika 
chłodniczego, stan idealny • 2.000 zł/szt. Gawo
rzyce, tel. 076/831-63-48,0607/39-00-52 84013271 

LADA SKLEPOWA 2 szt., dł. 250 cm, laminowana, popielą- 
to-czarne, - 300 zł/szt. Głogów, tel. 076/831-71-14, 
0602/52-63-66
LADA SKLEPOWA oszklona, biała, wysokość 85 cm, szer. 120 
cm, głęb. 61 cm, cena 300 zl. Wrocław, tel. 782-69-80 
LADA CHŁODNICZA, 1989/90 r. stan dobry, - 250 zł. Lubin, 
tel. 076/847-69-04.0601/76-82-64 .
LADA CHŁODNICZA WRT 20,1992 r. prod. niemieckiej, pod
świetlana, -1.150 zł. Warta Bolesł., tel. 076/818-98-84 
U D A  CHŁODNICZA, 1997 r. nie używana, 6001„- 2.500 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-78-92 
LADA CHŁODNICZA COLD, 1998 r. dł. 180 cm, 2-komorowa, 
oszklona, w eksloatacji 2 lata, stan dobry, - 2.000 zł. Oława, tel. 
0502/45-18-52
LADA CHŁODNICZA 220 V, - 400 zł. Piotrkowice, tel. 
071/312-66-52,0603/53-01-80
LADA CHŁODNICZA duża witryna. 380V, dodatkowy agregat, 
dł. 200 cm, używana, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/373-43-71 
LADA CHŁODNICZA COLD, 1998 r. dł. 180 cm, 2-komorowa, 
oszklona, w eksloatacji2 lata, stan dobry, - 2.000 zł. Oława, tel. 
0502/45-18-52 f a . M . s a d o M
LADA SKLEPOWA 2 szt., dł. 250 cm, laminowana, popiela- 
to-czarne, - 300 żł/szt. Głogów, tel. 076/831-71-14, 
0602/52-63-66
LADA SKLEPOWA 3 szt., blaty ze stali kwasoodpornej, wym. 
90 x 90 x 60 -100 zł/szt. Kobylin, teł. 065/548-26-32 
LADA SKLEPOWA dł. 180 cm, stan b. dobry, • 100 zł. Lubin, 
tel. 076/847-69-04,0601/76-82-64.
LADA SKLEPOWA oszklona, biała, wysokość 85 cm, szer. 120 
cm, głęb. 61 ćm, cena 300 zł. Wrocław, tel. 782-69-80 
LADY CHŁODNICZE. -  1.500 zł. Jelenia-Góra,-tel. 
0603/84-77-86
LADY SKLEPOWE 3 szt., dł. 110 cm, jasna okleina, 2 przednie 
szyby, - 300 zł. Iłowa, tel. 068/377-42-24 
LADY CHŁODNICZE zestaw * szafa, krajalnica do wędlin, 
pakowaczka próżniowa „lntevak*, - 11.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/647-54-08 wieczorem
LADY SKLEPOWE białe, z płyty - od 100 do 400 zl. Wrodaw. 
tel. 0605/31-19-55
LADY SKLEPOWE 3 szt., dł. 110 cm, jasna okleina, 2 przednie 
szyby, - 300 zł. Iłowa, teł. 068/377-42-24 
LAMPA ŚWIETLÓWKA 2 x 40 W. z kloszem - 35 zł. Wrocław. 

J  tel. 071/355-31 -12,0605/07-77-88 
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa. okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -10.500 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA wys. 140 cm, stan b. dobry -160 zł. Wrocław, tel. 
071/328-25-29
LODÓWKA SKLEPOWA220 V, 1,9 x 0,8 x 0,7 m, stan dobry, - 
400 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-43,0602/50-21-58 
LODÓWKA CZINAR prod. rosyjskiej, pojemność2401, wymia
ry: 57x60x143 cm, -180 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/78-83-20

K L I M A T Y Z A C J A

C o o k

51-153 Wrocław, 
ul. Potockiego 25 
te!/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071) 326-05-14 
tel. kom.: 0602 378 024 
e-mail: wroclaw@cool.ikp.pl
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o
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• CENY FABRYCZNE RATY LEASING • 
BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE WROCŁAWIA I LEGNICY 

___________________ • DOGODNY PARKING •_______________________

E k s p o z y c ja  n a  p o w . 2 000  m  kw . w e  W ro c ła w iu ,  u l. K a rm e lk o w a  66  
te l/ fa x  (071) 3 63  53  60  

o r a z  w  L e g n ic y  ( L o tn is k o )  n a  p o w . 8 00  m  kw .
___________ A l.  R z e c z p o s p o l i t e j  116, te l. ( 0 7 6 )  8 5 4  3 6  4 4  otoust

LOOÓWKA POLAR 2301, stan b. dobry, zamrażalnik w środ
ku, - 200 zł. Lubin, tel. 076/846-24-25'
LODÓWKA ZAMRAŻARKA POLAR 284 zespolona, wys. 143 
cm, szer. 57 cm, - 360 zl. Trzebnica, tel. 071/387-09-22, 
0501/51-82-26 y
O  LODÓWKI od 170 zł, lodówkozamrażarki, zmywar

ki, pralki automat, od 270 zł, pralkosuszarki, gwa
rancja 6-12 mies., transport w gr. miasta 40 zł, 
0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław Karłowi
ce, Bońćzyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszyce, 
Sadków 42: regeneracja z  gwarancją, zamiana, 
skup  - te le fon  ja k  w yże j. Sadków , te l. 
0602/89-12-81 80007421

O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automtyczne, pral
kosuszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pra lki aut. ma
łogabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 
zł, polskie pralki aut. • od 250 do 450 zł. Gwaran
cja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Św idnica. Dzierżoniów, 
Legnica,, do lnośląsk ie, tel. 0503/74-46-11. Wro
cław, uł. K ow a lska  111 a, te l. 071/345-68-51 
01022151

LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH 3 szuflady, stan b. dobry, 
- 600 zł. Świdnica, teL 074/853-57-84 
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 284 zespolona, wys. 143 
cm, szer. 57 cm, - 360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-22. 
0501/51-82-26
LAWA z blatem marmurowym, z odcieniem zieleni, na grubych, 
toczonych nogach dębowych, - 400 zl. Nysa. tel. 077/433-51-15 
LAWA szklana, podstawa z metaloplastyki, stan dobry, • 60 zi. 
Wołów, tel. 071/389-60-16
LAWA konstrukcja drewniana, blat wyłożony kafelkami - 35 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-50-43
LAWA POKOJOW A, używana, - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/352-90-26,0601/76-02-51
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z baldachimem + wózek głęboki i spa
cerowy, wanna, - 300 zł. Oława, tel. 071/313-43-40 po godz. 17 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE składane do torby, nowe, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200" cm, pojemnik na po
ściel, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31 -95,0605/23-65-37 
MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA WILK średnia, wyprod. w 
Żarach, 380 V, wydajna, stan b. dobry, - 400 zł, Wrocław, tel. 
071/393-91-31
MASZYNA DO PISANIA Adler, elektryczna, z niemiecką czcion
ką, stan b. dobry, - 50 zł. Jawor, tel. 0608/47-26^97 
MASZYNA DO PISANIA COMMODORE elektroniczna, nowa, 
czcionka niemiecka, - 270 zł. Wrocław, teł. 071/336-51-57, 
0601/18-99-25
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, pamięć, wyświetlacz - 
140 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA OLYMPIA walizkowa, czcionka nie
miecka - 90 zł. Złotoryja, tel. 076/878-31-61 
MASZYNA DO SZYCIA nowy silnik, • 380 zł. Gostyń, teł. 
065/575-14-32
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK, 1120 zł. Wiechlice, tel. 
068/376-73-32'
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK ZM 432 walizkowa, płyta 
wysięgowa, stan b. dobry, - 250 zł Wrocław, teł. 071/372-81-14 
po godz. 17
MASZYNA DO SZYCIA TEXTIMA overlock 5-nitkowy, stan b. 
dobry, -1.000 zł. Zbytowa, gm. Bierutów, tel. 071/315-70-72 
MASZYNKA DO MIĘSA nowa, nr 32 -150 zł, nr 22-120 zł, nr 
20 -100 zł. Kłodzko, teł. 074/647-19-68 
MASZYNY KRAWIECKIE 80 szt oraz wyposażenie zakładu 
krawieckiego, możliwe raty, cena od 200 zł do 3.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-38-38,0503/95-36-06 
O  MASZYNY PIEKARN ICZE: maszyna + 4 kotły, pół

automatyczna dzielarka do bułek, wózek do roz
rostu chleba, palnik gazowy dó pieca. Legnica, 
tel. 076/862-65-82, 722-68-24 01023681 -

MATERAC .Sułtan’ , 290 x 90 cm, prod. Swarzędz, sprężyno
wy, - 200 zł. Wrocław, tel. 372-96-25 |
MATERACE SPRĘŻYNOWE prod. zachodniej, 1 x 2 m .z po
krowcami, na zamki, kolor jasny + wkłady ramowe, drewniane, 
2 szt. - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 - 
M EBLE szafa, 2 regały, ława, - 380 zł. Wrocław, teł. 
0502/14-91-45
MEBLE produkcji niemieckiej: sypialnia ze złoceniami, szafa 
5-drzwiowa, toaletka, 2 szafki, łóżko 2 x 1.80 m, -1.230 zł. Wro
cław, tel. 071/349-37-79,0607/26-04-28 
MEBLE segment NER z wersalką, 2 fotele, ława 1-osobowa, 
fotel rozkładany, stolik RTV, cena 400 zł. Wrocław, tel. 
07t/343-76-84_ *  ,
MEBLE BIUROWE FORTE regały + 2 szafki, dostawka'* śto- 

g ą ,  stan b/ dóbry, ”- 550 zł<-Wrocław, tel. 074/364-22>66, 
0600/85-91-05 '
MEBLE BIUROWĘ nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, 
duże biurka - 27’O zł,’mniejsze biurka'- 210 zł.’ fotele obrotowe - 
199 zł, krzesła - 90 zl. Wrocław, teł. 0603/97-10-58 
MEBLE BIUROWE FORTE regały ♦ 2 szafki, dostawka + sto
lik, stan b. dobry, -• 550 zł. Wrocław, tel. 071/364-22-66, 
0600/85-91-05
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, 
duże biurka • 270 zf. mniejsze biurka - 210 zi, fotele obrotowe - 
199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DO BARU krzesła .Radomsko’ , stoliki, bufet, polki i 
inne: Kępno, tel. 062/782-30-11

OPOH811 NAJTAŃSZY  piec C.O.

-12-36 h 
bez obsługi

- ogrzewanie i ciepła 
woda, 200 ml za 70 zl 
średnio za miesiąc

"ROMI", Oleśnica 
J  tel. -71/314-92-94 

EKOLOGICZNY 0-602 120 406

O  M EBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidual
ne projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi 
uchylnych, przesuwnych, składanych., tel. 
0501/60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18 
01020071

MEBLE DO KUCHNI kuchenka gazowa i lodówka, • 1.200 zł. 
Piława Górna, tel. 074/837-17-58,0603/84-78-81 
MEBLE DO KUCHNI ciemny marmur, 2 Szafki dolrfe - 80 cm i 
40.cm, górne 3 x 80 cm, 1 x 40 cm, - 450 zł. Katowice, tel. 
071/318-92-05
MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej, z zabudowanym sprzę
tem, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna z blatem cera
micznym, pochłaniacz pary, zlweozmywak, stan b. dobry. • 3.600 
zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84 
MEBLE DO KUCHNI: szafka pod zlewozmywak (80 cm), nowa, 
jasny buk -150 zł oraz olcha brązowa -150 zł. Wrocław, tel. 

,.071/789-42-54,0604/51 ?39-66 ■ |
MEBLE DO OGRODU drewniane, prod. szwedzkie), stół, sofa 
3-osobowa, 3 fotele, nówe, - 1.200 zł: Trzebnicś, tel. 
071/387f07-Q5wgodz. 8-13' $ '■
MEBLE DÓ SYPIALNI biała,-w tyto: łóżko, 2 szafki nocne, 

, 1-drzwiowa szafa, toaletka z lustrem, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/364-21-55 v
MEBLE DZIECIĘCE różowo-białe, b. ładne, komoda na zabaw
ki, stolikprostokątny + 2 krzesełka . szafa 3-drzwiowa ź 2 szu
fladkami, idealne, dla dziewczynki, - 500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-63-35,0602/73-25-56
MEBLE MIĘDZYWOJENNE lodówka w drewnie - 850 zl, sofa - 
300 zł, szafa 4-drzwiowa • 400 zł, toaletka - 300 zł, stół na 12 
osób - 350 zł, stół okrągły dębowy • 400 zł, kufer -100 zł, kre
dens -100 zł, narzędzia rymarskie 21 szt. - 250 zł. Głuszyca 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/58-95-11 
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 i 1/2 segmentu ♦ szafa, z biurkiem, 
czarne, wys. 195 cm, szer. 280 cm, stan b. dobry, - 500 zl. Wro
cław, tel. 071/336-39-52
MEBLE POKOJOWE segment czarny, witryna podświetlana, 
barek, komoda, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 400 zł. Legni
ca, tel. 076/850-23-30 i
MEBLE POKOJOWE stan idealny, czarne, słoje sosny, szafa 
2-drzwiowa, gablota, barek, szafa 1/2, regał na książki, dodat
kowo szafka RTV, - 650 zł. Lubin, tel. 076/749-43-77, 
0605/07-80-52
MEBLE POKOJOWE tapicerowane: 10 wersalek, na spręży
nach, skrzynie drewniane, w różnych kolorach, nowe, 10 tap
czanów, na sprężynach, skrzynie drewniane, w jednym kolo
rze, poj. na pościel, wym. 190 x 90 cm, nowe, idealne do hote
lu, pensjonatów, internatów, ośrodków, -10.000 zł lub zamienię 
na samochód, chetnie diesel. Prusice, tel. 071/387-06-56, 
071/312-63-58,0606/14-33-76
MEBLE POKOJOWE łóżko na antresoli Duo, 2-osobowe + 2 
biurka, stolik pod komputer, wiele półek, schowek, 2 szuflady i 
pojemnik na pościel, -1.600 zł. Wołczyn, tel. 077/414-53-00 
MEBLE POKOJOWE sZafa, 2 regały, ława, • 380 zł. Wrocław, 
tel. 0502/14-91-45 

r MEBL£ POKOJOWE produkcji ńTemr^iro^^fśln^roZło
ceniami, szafa 5-drzwiowa, toaletka, 2 szafki, łóżko 2x 1.80 m, 

. -A .230 zł. Wrocław, tel. 071/349-37-79,0607/26-04-28 
MEBLE POKOJOWE, stan b. dobry, - 380 zł. Wrocław, tel. 
071/333-90-19
MEBLE POKOJOWE STYLOWE repliki antyków (biedermeier, 
eklektyczne i inne), ceny od 700 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-65-75
MEBLE POKOJOWE ŁASK meblościanka ciemna, wysoki po
łysk, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
MEBLE POKOJOWE meblościanka dębowa * stolik, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 357-78-61.
MEBLE POKOJOWE, stan b. dobry, - 380 zł.' Wrocław, tel. 
071/333-90-19
MEBLE POKOJOWE meblościankj prod. niemieckiej - 700 i 
900 zł. Ząbkowice śląskie, teł. 074/810-53-62 po godz. 17, 

,074/815-76-12 po gódz/9 V 
MEBLE POKOJOWE segment NER z wersalką, 2 fotele, ława 
1-osobowa, fotel rozkładany, stolik RTV, cena 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-76-84 .
MEBLE POKOJOWE kolor czarny, 3 segmenty, szafa, wys. 2,2 
m - 500 zł. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ-.elegąnt";-mahoń, 
szklana witryna, halogeny, złote akcenty stan idea{ny, - 900 zł. 
Wrocław, teł. 071/357-65-58 

-M EBLE POKOJOWE kolor czarny, 3 segmerity.;.szafa, wys:2,2 
. m -;50Q zł.,Wroclaw, tel,.0503/74-25-29 v  ̂ .
MEBLE SKLEPOWE białe, 4,5 segmentj/, Iad'a,2000r, *£200 

-żł. Sobótka, tel. 071/316-25-80 J  % . . . .
MEBLE SKLEPOWE oszklone, ceny 25-100 zł. Wrocław, tel. 
071/343-79-11,071/343-54-53
MEBLE SKLEPOWE kosze, stojaki, wieszaki, od 20 zł. Legni
ca; tel. 0606/34-51-96
MEBLE SKLEPOWE branża odzieżowa, połączenie drzewo - 
metal, regały, lada sprzedaży, stojak wystawowy, 5 x lampy, 
manekin. 2 przymierzalnie, możliwość kombinacji - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/17-00-38
MEBLE STYLOWE repliki antyków (biedermeier, eklektyczne i 
inne), ceny od 700 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-65-75 
MEBLOŚCIANKA ŁASK ciemna, wysoki połysk, stan b. dobry, 
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06.0601/76-37-32 
MEBLOŚCIANKA DĘBOWA + stolik, -.1.200 zł. Wrocław, tel. 
357-78-61 ‘
NAROŻNIK KUCHENNY, dębowy, + 2 krzeła, półka, żyrandol 
do kompletu. - 500 zł. Sucha Górna 74. tel. 076/847-92-32, 
076/847-91-26
NIANIA ELEKTRONICZNA nowa, oryginalnie zapakowana, 
prod. zachodniej, z nadajnikiem, - 140 zł. Wrocław,-1el. 
071/781-94-74.071/786-49-44

ODDAM KUCHENKĘ GAZOWĄ 1-palnikową. Wrocław, tel. 
0502/14-91-45 , - -
ODKURZACZ prod. zachodniej, - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/359-06-09
ODKURZACZ parowy, do prania tapicerki, - 500 zł. Wrocław, 
tel.0606/12-12-56- » -
ODKURZACZ MOULINEX EF5 piorący, 1600 W, raz używany, 
na gwarąncji, • 460 zl. Wrocław, tel. 071/.355^24-27, 
0605/14-41-11
ODKURZACZ RAINBOW pełna dokumentacja, ceny 2.800 • 
4.200 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
ODKURZACZ VORWERK na gwarancji, - 2.290 zł. Wrocław, 
tel. 0502/21-62-72
OKAP KUCHENNY stan idealny, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/80-42-15
PALNIKI CO OLEJOWE do kotła stojącego, moc 18 - 40 kW. 

• niemieckich firm, mało używane, sprawne - od 350 zł. Miłków, 
tel. 075/761 -01-01’
PATELNIA ELEKTRYCZNA gastronomiczna, - 1.500 zł. Wro
cław. tel. 071/348-48-74.0601/31-37-07 '
PATELNIA GASTRONOMICZNA do naleśników-francuskich. 
380 V, - 2.000 zł. ., gm. Otmuchów, tel.. 077/431-56-47 po 
godz. 18
PATELNIA GASTRONOMICZNA ĆRÓMET PE 025, elektrycz
na, - 750 zł. Mirków, tel. 07.1/315-10-31* 1 
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-48-74.0601/31-37-07 
PIEC, pokojowy, wolno stojący, na drzewo lub węgiel, nowy, 
prod. niemieckiej, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16.
PIEC do wypieku ciast, marki Stock, 2-komorowy, elektr., 90 x 
78 x 79 cm, 6,6 kV, Z1.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-46-12, 
0504/93-24-02
PIEC AKUMULACYJNY wy#dajny, stan idealny, - 350 zl. Wro
cław, tel. 344-81-35
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PIEC CUKIERNICZY 3-segmentowy. na 4 blachy, wym. 40x60
cm każdy. Strzegom, tel. 0603/77-29-92
PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, 2-komorowy, - 2.500 zł. Bogu-
szów-Gorce, tel. 074/844-93-92
PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, - 4.000 zł. Świebodzice, tel.
0609/16-63-68
PIEC DO PIZZY XTS 1-komorowy, - 2.200 zł. Żary. teł. 
068/374-26-40.0607/57-11-66
PIEC GAZOWY 2-funkcyjny, Hydro-System (licencja Boscha), 
15 kW. moc grzewcza 50 m2, mało używany, -1.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-18-93
PIEC KOMINKOWY stan idealny - 500 zł. Kobylin, tel. 
065/548-26-32 ;
PIEC NA OLEJ ze zbiornikami, kompletny, -5.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-23-72
PIEC VAILLANT 2-funkcyjny, VCW 180 XEU. elektronik oraz 
piec 1-funkcyjny, Świebodzice, 2 lata używany, z naczyniem 
wzbiorczym oraz regulatorem - 920 zł i 700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-47-35,0602/57-90-92
PIEC CO na drewno, prod. czeskiej, 18 kW, b. ekonomiczny, •
2.800 zl. Jelenia Góra, tel. 075/751-52-48,0601/56-62-98 
PIEC CO kaflowy, poniemiecki, trójbrylowy, brązowy z ornamen
tami, duza korona z płaskorzeźby, wys. 270 cm • 2.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-47-76
PIEC CO nowy, 2 m3, ruszt wodny, transport gratis, - 600 zł. 
Nysa, tel. 077/433-09-37,0606/82-00-00 
PIEC CO JUNKERS EUROSTAR 25 kW," elektr. sterowany, 
używany 5 mies, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/87-45-12 
PIEC CO DRZEWNY prod. czeskiej, 18 kW, b. ekonomiczny, -
2.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-52-48,0601/56-62-98 
PIEC CO ELEKTRYCZNY EPCO KO SPEL18 KW, mało uży
wany, - 900 zł. Chobanin, gm. Wieruszów, tel. 062/784-25-97 
PIEC CO ELEKTRYCZNY. - 1.600 zl. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43
PIEC CO ELEKTRYCZNY JUNKERS EUROSTAR 25 kW, 
elektr. sterowany, używany 5 mieś, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-45-12 . ' . .. ., S /
PIEC CO ELEKTRYCZNY fabryczny, 21 kW + pompa CO. na
czynie wyrównawcze, po 1 sezonie, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89. . .
PIEC CO GAZOWY VAILLANT. JUNKERS. 1996 r. naścienne, 
stojące, 8-40 kW, 1,2-funkcyjne, pełna elektronika z regulacją 
ognią- od 1.500 zi/szt., 1 -funkcyjne - od 800 zł/szt., dokumen
tacja, instrukcje, gwarancja, mbżliwóść uruchomienia na miej- 

: scu. Brzeg, teł. 0604/97-37-47 .
PIEC CO^AZOWY I-funkcyjny, prod. Świebodzice*+ tefmo- 
stat pokojowy, stan b. dobry, -500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, Hydro-System (łicencją-JBo- 
sćlia), 15 kW, moc grzewcza 50 m2, mało używany, -1.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-18-93;
PIEC CO GAZOWY JUNKERS ŻW 20 KE 2-funkcyjny, Nova- 
therm, autom, zapłon, używany 1 s.ezon,' kupiony w Polsce, 
serwisowany, - 2.000 zł.KamieniecZąbk.tel.0605/31-70-62 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT' 18 kW, na gwarancji", wiszący, 
na gaz GZ-50 lub propan - 900 źł oraz elektryczny - 1.400 zl, 
regulator pokojowy -,130 zł. Legnica, tel. 076/850-63-92 , fe 

' PIEC CO GAZOWY YAILLANT VC-182E TURBO modulacja 
płomienia, 20 kW, elektronik, możliwość montażu, fachowe do
radztwo. -1.250 zł. Legnica, tel. 076/722-66-99,0601/75-76-39 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS BOSCH produkcji niemieckiej.
15 kW, wiszący, fńalo używany, do mieszkania, sklepu, domku, 

i -600 zł. Miłków, teł. 075/761-01-01. .
PIEC CO GAZOWY VAILLANT produkcji niemieckiej, gwaran
cja'- 950 zf oraz drugi, VAILLANT 2-funkcyjny, -1.200 zł; Nowa 
Sól, tel. 068/387-12-43
PIEC CO GAZOWY JUNKERS,. - 350 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43 !
PIEC CO GAZOWY VAILLANT produkcji niemieckiej, gwaran
cja - 950 zł. Nowa Sól, te|. 068/387-12-43 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 2-funkcyjny, - 1.200 zł óraz 
JUNKERS. - 350 zł. Nowa Sól, tel.,068/387-12-43 
PIEC CO GAZOWY CREDAN 20 kW * 200 zł oraz bojler CO, 
elektryczny, poj. 1401 -100 zł (oba urządzenia używane, spraw
ne). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-23-76 
PIEĆ*CO GAZOWY VAILLANT + junkers Bosch, 2-funkcyjny, 
elektronik, pompa, naczynie wyrównawcze, reguł, płomienia,' 
zabezpiczenia, regulator pokojowy, stan idealny, - 920 zl. Obor
niki Śląskie, tel. 0603/62-48-95 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 180 XEV 2-funkcyjny. wi-

R E G A Ł Y
Wózki/szafy BHP, drabiny J 
'AL0G', ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

szący, elektronik, modulacja płomienia, wszystkie zabezpiecze
nia, z pompą, wymiennikiem oraz naczyniem rozszerzalnym, 
możliwość przystosowania do różnego rodzaju gazu, gwaran
cja, instrukcja, serwis, uruchomienie gratis, możliwy dowóz, - 
1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY nie używany, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
PIEC CO GAZOWY, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/354-11-19 
PIEC CO GAZOWY CREDAN 24 kW - 200 zł. Wrocław, tel. 
363-41-06
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, stan idealny, rura, zbiornik 
wyrównawczy, - 500 zł. Wrocław, tel. 344-48-79 po godz. 18 
PIEC CO GAZOWY, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/354-11-19 
PIEC CO GAZOWY TERMET wiszący, 1-funkcyjny, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 

. PIEC CO GAZOWY CREDAN 24 kW - 200 zł. Wrocław, tel. 
363-41-06
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, stan idealny, rura, zbiornik 
wyrównawczy, - 500 zł. Wrocław, tel. 344-48-79 po godz. 18 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 27 kW, 2-funkcyjny; Junkers 17 
kW, zamknięta komora spalania, nie wymaga przewodu komi
nowego oraz piec Elka 2000, 38 kW. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
PIEC CO OLEJOWY ze zbiornikami, kompletny, - 5.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-23-72 
PIEC £ 0  OLEJOWY BUDERUS nowy, 5 lat gwarancji, moc 
modulowana 1.1 kW - 28 kW, sterowanie komputerowe pogo
dowe, j. polski, - 5.600 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-91, 
0600/32-69-05
PIEC CO WĘGLOWY, - 700 zł. Żagań, tel. 068/478-26-35 
PIECE CO 2 s z l , o pow. grzewczej 800 m2. używane 2 sezony,
- 800 zł. Gałążczyce, gm. Grodków, woj. opolskie-, tel. 
0608/52-18-14
O PIECE. CO - PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000 m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, koło Lubina, 
teł. 076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84012101

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT” na gwarancji, 
wersja niemiecka, wiszące - 900 zł, dwufunkcyjne 
• 1.200 zł, elektronik • 1.600 zł, podgrzewacz wody 
(junkers) • 400 zł, zasobnik wody VGH (130 I) * 
1.300 zł, elektryczny podgrzewacz wody • 300 zł. 
SERWIS VAILLANT • montaż pieców instaalcji c.o., 
gazowej. Fachowe doradztwo. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43 Jelenia Góra. 075/761-01-01 Legni
ca, 076/850-63-92 01018051.

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, 
moc 8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne 
od 1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.600 zł. Karta 
gwarancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierw
sze uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i 
sprawdzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy do
wóz. SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, 
Brzeg, tel. 0604/97-37-47 02019901

PIECYK GAZOWY na butlę 11 kg, z katalizatorem • 250 zl, filtr 
wodny - 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
PIECYKI na olej opałowy, prod. niemieckiej, nowe. 11/5g. 4 kW,
- 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31 -95,0605/23-65-37 
PODGRZEWACZ KUCHENNY elektryczny, stołówkowy, • 70 
zł. Krosnowice, tel. 074/868-50-05
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT 380V, przepływowy, wiszą
cy - 300 zi. Legnica, tel. 076/850-63-92,0604/34-01-66 
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT elektryczny - 300 zł. Mił
ków, tel. 075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS elektryczny - 300 zł. Mił
ków. tel. 075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY AEG elektryczny • 300 zł. Miłków, tel. 
075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY elektryczny, przepływowy, mało uży
wany, 380 V, - 340 zł. O leśnica, tel. 071/314-25-47, 
0601/05-44-18
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS stan dobry, technicznie 
sprawny -180 zł. Syców. tel. 062/785-29-14.0601/79-75-12 
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS stan dobry, technicznie 
sprawny -180 zł. Syców. tel. 062/785-29-14.0601/79-75^12 
PODGRZEWACZE WODY nowe, przepływowe, 220 V, 3.2 kW, 
do kuchni, 220 V. 6 kW do łazienki z prysznicem -100 zi/szt. 
Łagiewniki, tel. 0605/34-85-69
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, 3150 oraz 6000 W + 
wylewki, nowe -100 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
PODGRZEWACZE WODY nowe. przepływowe, 2?0.y, 3:2 kW. 
do kuchni, z baterią, 220 V, 6 kW, do łazienki, z  prysznicem - 
tOO zl/szt. Łagiewniki, tel. 0603/38-17-66 
POMPA DO HYDROFORU silnik 380 V. 2-stopniowa, nie uży
wana, - 520 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-49 po godz. 20 
PRALKA AUTOMAtYCZNA HANSEATIC, 1998 r., program 
prania wełny, 550-800 obr./min, 3 programy, zamykana od góry, 
wym. 40 x 60 x $5 cm, - 310 zł. Trzebień k. Bolesławca, tel. 
075/736-55-69,0604/85-62-19
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR - 300 zł. Siechnice, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/42-92-93 
PRALKA AUTOMATYCZNA AMICA otwierana z góry, na gwa
rancji, -1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-15 
PRALKA AUTOMATYCZNA TAMAT prod. czeskiej, stan do
bry, zadbana, po wymianie bębna, - 150 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-73-19
PRALKA AUTOMATYCZNA DAEWOO, - 300 zł. Wrocław, tel. 
339-71-57
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS 663 Bio, dużo nowych 
części. - 330 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-98 S 
PRALKA AUTOMATYCZNA wysokiej klasy (połowa ceny w 
sklepie), -1.000 zł. Wrocław, tel. 346-07-71.
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA P565E,-100 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-50-35
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY1.5-roczna, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/373-75-91 v
PRALKA AUTOMATYCZNA DAEWOO. - 300 Zł. Wrocław, tel. 
339-71-57
PRALKA AUTOMATYCZNA wysokiej klasy (połowa ceny w 
sklepie). -1.000 zł. Wrocław, teł-. 346-07-71 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG 9550 sensotronic. dużo funk
cji, stan idealny, na gwarancji 3 miesiące, - 600 zł. Wrocław, teł. 
365-92-76
PRALKA AUTOMATYCZNA GRACJA 54etnia, szer. 60 cm. - 
200 zl. Wrocław, tel. 071/324-12:59.0603/31-13-56 
PRALKA AUTOMATYCZNA, 2001 r., zagraniczna, kupiona w 
Polsce, na ciepłą i zimną wodę, nowa, nie używana, na gwa
rancji, pilne, -1.100 zł (50% ceny). Czerna, tel. 075/736-32-96 
PRALKA PÓŁAUTOMATYCZNA DAEWOO DW 2500z wirów
ką, roczna, mało używana, - 800 zł.Gostyń; tel. 065/575-14-32 
PRALKA  WIRNIKOWA FRANIA, - 50 zł. Karpacz, teł. 
075/761-93-70,0609/26-96-36
PRALKA WIRNIKOWA z obiegiem wody i zegarem czasowym, 
zbiornik ze stali nierdzewnej, - 120 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-57-43
O PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, pralkosuszar

ki, lodówki od 170 zł, lodówkozamrażarki, zmy
warki, gwarancja 12-6 mies., transport w gr. mia
sta 40 zł, 0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent o p o ii8 « 7  

Belet Po lska  Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

Karłowice, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobro
szyce, Sadków 42, regeneracja z  gwarancją za
miana, skup  • te le fon jak  wyżej. Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80007431

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum 
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pra lki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, po lskie pralki automatyczne • od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, W rocław, W ałbrzych, 
Św idnica. Dzierżoniów , Legnica,, do lnośląskie, 
tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, 
tel. 071/345-68-51 01022131

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, lodówki, lodówkozam
rażarki, zmywarki do naczyń, różne typy, różne 
modele, do trzech lat, zmywarki do naczyń do za
budowy i wo lno stojące, udzielam 12 m iesięcy 
gwarancji, transport do 70 km gratis, negocjacja 
cen. Lubin, tel. 076/842-17-78 84013291

PRALKOSUSZARKA AEG stan idealny, wąska, otwierana z 
góry, 1100 obr., gwarancja, - 650 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91.
PRASOWALNICA typ B850M, dług. wałka 85 cm. 220 V. -  300 
zł. Wrocław, tel. 071/781-77-83 ,
O  PRODUCENT M EB U  KUCHENNYCH - bezpłatne 

projekty, profesjonalny montaż, konkurencyjne 
ceny. Wysoka, tel. 071/311-29-74 02019221

PUFY skóropodobne, czarne, ze schowkiem w środku, na kół
kach. stan b. dobry - 45 zł/szL Wrocław, tel. 071/784-86-84. 
0503/66-64-48
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3.2 m, połysk, • 120 zł. Wro
cław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ CHŁODNICZY .ĆOSTAN’ , 1998 r. dł. 5 m, - 8.500 zł. 
Żagań, tel. 0601/57-25-57.0607/26-34-34 
REGAŁ CHŁODNICZY LINDE 4 m. agregat osobno montowa
ny, - 3.500 zł. Nowe Miasteczko, teł. 0606/95-66-25 
REGAŁ CHŁODNICZY 6.5 m. stan idealny, na gwarancji - 
25.000 zł, lady chłodnicze nowego typu, 95 r. - 3900 zł, 97 r. - 
4500 zł oraz inne urządzenia chłodnicze. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
REGAŁ CHŁODNICZY .FOGAL* dł. 1.8 m. - 3.500 zł. Żagań, 
tel. 0601/57-25-57,0607/26-34-34 
REGAŁ CHŁODNICZY dł. 6.5 m, gwarancja, stan idealny, lady 
chłodnicze, z 1995 r. - 3.900 zł, z 1997 r. - 4.500 zł. Oleśnica, 
tel. 0601/58-73-01
REGAŁ SZKLANY 3.80 x 0.40 x 1.80. dwie lady szklane wym. 
120 x 80 x 40 cm i 180 x 80 x 40 cm, 2 kratownice (chrom) 150 
x 80 cm, wieszak odzieżowy stojący, wieszaki ścienne (chrom), 
stojaki na wózki dziecięce, • 2.800 zł. Rawicz* tel. 065/545-22-62, 
065/546-38-46
REGAŁY i elementy chromowane do wyposażenia sklepu lub 
magazynu - od 35 zł/szt. Wrocław, tei. 071/342-22-84 
REGAŁY CHŁODNICZE różnej wielkości. - 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86
REGAŁY MAGAZYNOWE, - 400 zł. Wołów, tel. 071/389-22-63 
REGAŁY SKLEPOWE 5 szt. * 3 lady, biało-żółte, wysokość 2 
m, stan idealny, • 1.300 zł. Głogów, tel. 076/832-26-61, 
0607/39-08-50
REGAŁY SKLEPOWE, - 2.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
■071/316-78-92

; REGAŁY SKLEPOWE szer. 8.5 m, wys. 2.2 m, 5 poziomów 
pułek -1.000 zł + 2 lady -100 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/850-62-17 
REGAŁY SKLEPOWE 11 szt. - 70 zł/szt., 2 lady handlowe, 
ozklone, podświetlenie -150 zł/szt. Lubin. tel. 0608/81-63-36 
REGAŁY SKLEPOWE 9 szL, nowe, wys. 200 cm, dł. 90 cm, gł. 
37 cm - 160zł/szt. Oława, teł. 071/31^67-05 po godz. 19 
REGAŁY SKLEPOWE od 200 zł/szt., meble biurowe od 1.700 
zl/kpl. Wrocław; tel. 071/342-22-84 
REGAŁY SKLEPOWE wys. 1.90 m. szer. 0.90 m, gł. 0.35 m - 
120 zł, wys. 1.70 m. szer. 0.70 m. gł. 0.30 m -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-57-78
ROBOT GASTRONOMICZNY dużo czynności, stan b. dobry, - 
1.800 zł oraz drugi, NMK-110 wyprod. w Nakle, napęd + dużo 
przystawek, duża wydajność, np. mięso -110 kg/godz., stan b. 
dobry. - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31.0604/77-03-57 
ROBOT KUCHENNY wielofunkcyjny, szatkownica, sokowirów
ka. firmy MPM Kasia. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/352-41-55 
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM stan b. dobry, - 220 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-47-04
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt. wsa
du, zasilanie 12 V, ze znakiem B, • 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40
O  ROŻNY NA KURCZAKI, gazowe, ceramiczne, wsad 

od 6 do 66 sztuk • 1.900 zł oraz grille, gyrosy, be- 
mary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel
nie beztłuszczowe^ lin ie gastronom iczne do przy
czep i lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
z t , tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01019951

SCHŁADZARKA DO PIWA wodna, z dystrybutorem, - bOOO 
zł. Polkowice, tel. 076/847-10r08 
SEGMENT SALONOWY łyp .elegant’ , mahoń, szklana witry
na, halogeny, złote akcenty, stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/357t65t58 .
SOFA rozkładana, fotele 2 szt., wygodne, sztuczna skóra, ciem
nobrązowe, 3-letnie, stan b. dobry (cena nowego zestawu 1.500 
Zł), - 700 zl. Wrocław, teł. .0501/65-19-01 
SOFA 2-osobowa, nierozkładalna, + fotel 1-osobowy, stan do
bry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-56 
SOFA rozkładana, fotele 2 szt., wygodne, sztuczna skóra, ciem-. 
nobrązowe, 3-letnie, stan b. dobry (cena nowego zestawu 1.500 
zł), - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/65-19-01 
SOFA 2-osobowa, nierozkładalna, * fotel 1-osobowy, stan do
bry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-56 
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95.0605/23-65-37
SOFY 2 Sztuki, 2-osobowe, skórzane, brązowe, - 800 zl. Wro
cław. tel.0717367-83-94
SPRĘŻARKA DO AUTOMATU DO LODÓW, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-40-93-
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOW YCH belgijskich i ho- 

lendąrskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z  krzesłami, sypialnie, 
ławy, sekretarzyki • ód 150 żł, transport gratis. Ko- 
b ie rzy ce , te ł. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 
071/311-18-02 . 82001001 

O  SPR ZED AŻ  UŻYW ANYCH M EBLI Z  HOLANDJI, 
duży wybór kompletów wypoczynkowych, stołów, 
krzeseł i innych mebli. N iskie ceny. Dowóz gratis.

Producent Mebli Metalowych 
i Gastronomicznych oferuje: \

• s z a fy  u b ran io w e  jj 
• s to ły  w a rs z ta to w e  

• reg a ły  m a g a zyn o w e  
• o k a p y

tsl./lu 071/359-08-67, tel. 071/387-83-29
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Świdnica, te l. 074/640-69-78, 074/640-67-23, 
0607/28-83-16 0607/76-20-47 01018981

STOJAK EKSPOZYCYJNY odzieżowe. 3 szt. - od 80 zł/sżt. 
Wrocław, tel. 071/343-84-57 w. 50, w godz. 9-19 
STOLIKI DO KAWIARNI 6 kompletów, stół + 4 krzesła, stoliki 
drewniane z metalową podstawą, krzesła metalowe z czarną 
tapicerką, nowe - 250 zł/kpi. Świdnica, tel. 074/853-20-29 
STOŁY i krzesła, stylowe, do wyposażenia lokalu, 8 stołów i 34 
krzesła, - 3.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-93-92 
STOŁY rozkładane - 400 zł/szt. Jawor. tel. 076/870-50-36 
STÓŁ okrągły, szklano-metalowy + 4 krzesła - 600 zł. Lubin, 
tel. 076/842-54-87
STÓŁ wiklinowy, okrągły, 4 pufy wiklinowe, otwierane, idealne 
na taras, do altanki, - 240 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-89-77 
STÓŁ okrągły, używany, -150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51
STÓŁ POKOJOWY rozkładany, duży, prod. holenderskiej, - 450 
zł. Wrocław, tel. 071/344-45-37
STÓŁ POKOJOWY okrągły, rozkładany, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-73-84
STÓŁ okrągły, używany, -150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51
STÓŁ POKOJOWY rozkładany, używany, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-90-26,0601/76-02*51 .
STÓŁ POKOJOWY rozkładany, duży, prod. holenderskiej, -450
zł. Wrocław, tel. 071/344-45-37
SUSZARKA DO BIELIZNY elektryczna, prod. angielskiej, nowa,
nie używana, - 250 zł. Lęk, gm. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-82-27
SUSZARKA DO BIELIZNY ZANUSSI stan idealny,* 250 zł. 
Złoty Stok. tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
SYPIALNIA biała, w tym: łóżko, 2 szafki nocne, 1-drzwiowa 
szafa, toaletka z lustrem, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/364-21-55 
SZAFA 245x280 cm, drewniana, z zielonymi drzwiczkami, moż
liwość rozłożenia na 2 oddzielne szafy, + rolety bambusowe, 
rożnej szerokości, - 2.000 zł. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 
0608/01-55-49
SZAFA narzędziowa, wym. 180 x 120 x 60 cm, metalowa, 3 
półki, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZAFA 2-drzwiowa, nowa, wys. 150, szer. 120 cm, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/332-64-75
SZAFA CHŁODNICZA wym. 60 x 190 cm, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-46-61
SZAFA CHŁODNICZA wysoka. • 1.100 zł. Żary, tel. 
068/374-26-40.0607/57-11-66
SZAFA METALOWA 1-drzwiowa. pancerna, czarna, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 0601/41-69-66
SZAFA POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, -1.000 
zl. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
SZAFA POKOJOWA 245x280 cm, drewniana, z zielonymi 
drzwiczkami, możliwość rozłożenia na 2 oddzielne szafy, + ro
lety bambusowe, rożnej szerokości, - 2.000 zł. Miłkowice, woj. 
legnickie, tel. 0608/01-55-49
SZAFA POKOJOWA narzędziowa, wym. 180 x 120 x 60 cm, 
metalowa. 3 półki, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, nowa, wys. 150, szer. 120 
cm, - 200 zl. Wrocław, tel. 071/332-64-75 
SZAFA POKOJOWA 3-drzwiowa, z nadstawką, kolor czarny, 
drzwi przesuwane z lustrem, wys. 2,3m, szer. 1,5m, głęb. 60cm, 
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/369-32-33,0501/45-99-66 
SZAFA UBRANIOWA 2-drzwiowa, brązowa, - 200 zl- Wrocław, 
tel. 071/339-27-27,0501735-11-14 
SZAFA UBRANIOWA, z nadstawką, schowek na buty, wys. 
2.40. szer. 100, głęb. 60. - 250 zł. Wrocław, tel. 341-49-47 
SZAFKA pod zlewozmywak, czarna, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-19-55
SZAFKA NA KOSMETYKI do ekspozycji, podświetlana, profe-. 
sjonalna, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/352-08-46,0602/12-45-60 
SZAFKA RTV z szybką, nowa, nie używana, -100 zł. Złotoryja, 
tel. 0607/15-17-74 -
SZAFKI BHP UBRANIOWE, - 200 zł. Marcinkowice, tel. 
.071/302-84-57

WITRYNA CHŁODNICZA ARNEG podświetlana, bezobsługo- 
wa. stan b. dobry, - 1.600 zł. Piotrkowice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80
WITRYNA CHŁODNICZA W-352 firmy Polar, mało u.żywana, 
stan idealny, -1.500 zl. Wrocław, tel. 071/345-49-22 
WITRYNA SKLEPOWA stan idealny, wys. 2 m, szer. 70 cm, 
gwarancja, • 2.000 zł. Oborniki Śląskie, leU-071/310-24-62 do 
godz.14,0604/87-56-91
WODOMIERZ 2 szt., nowe, nr. 40, mosiężne, do ciepłej i zim
nej wody, -150 zł. Wrocław, teł. 071/328-92-02 
WYKŁADZINA DYWANOWA szara, około 20 m2 • 200 zł. Wro
cław, tel. 351-09-52 w godz. 10-18 
WYKŁADZINA PCV gumoleum, 16 m2,12 m2,10 m2. cena • 5 
zł/m2. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
WYPOSAŻENIE BARU kompl., 25 pozycji lub poszczególne 
elementy, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-78-91 po godz. 18 
WYPOSAŻENIE BARU 4 loże, 4 okrągłe stoliki, - 800 zl /kpi. 
Wołów, tel. 071/389-07-63 po godz. 19 
WYPOSAŻENIE BARU plastikowe stoły, krzesła, duża butla 
C02, 2 zamrażarki, kuchenka mikrofalowa, piecyki gazowe, 
butle, butelki, skrzynki, podgrz. wody, regały wystawowe i ma
gazynowe, -1.700 zł. Wiązów, tel. 0503/01-39-28 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI piece eiektryczne, ubijaczki, dzie- 
larka ręczna, młynek, wilk, stoły, regały, lady, blachy, wagi, za
mrażarki • od 2.000 zl/szt. Iłowa, tel. 068/377-46-38 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI pejpe: regal chłodniczy - 4.000 zt, 
witryna cukiernicza - 3.500 zł, waga elektroniczna Angel • 1.200 
zł, ekspres do kawy prod. włoskiej - 3.300 zł, wszystkie urzą
dzenia na gwarancji, meble 18 szt. - 4.000 zł, 15 pozycji wypo
sażenia - 770 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie. - 3.000 zl. Brzeg, 
tel. 077/416-15-16
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII kuchenka 4-palnikowa z cza
sowym piekarnikiem, frytkownica, zamrażarka, rożen i inne, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-96.0601/68-80-47 
WYPOSAŻENIE KIOSKU SPOŻYWCZEGO regały czarne, 5 
szt., wym. 190'x 85 x 30 ćm, lada oszklona + narożnik • 800 zł, 
regały druciane, 3 szt. - 360 zł, zamrażarka • 350 zł, lodówka o 
poj. 180 J - 100 zł. Topola,'gm. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/817-40-89
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA z powodu wyjazdu, bardzo ta
nio. Wrocław, tel. 343-20-15
O  W YPOSAŻENIE PIZZERII • maszyny i urządzenia.

Zielona Góra, tel. 068/454-85-17 87015261
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO , ceny od 230 zł. 
Wrocław, tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU : waga elektroniczna, do 15 kg, Te- 
lestar, na gwarancji, regały sklepowe, 4 szt., pojemniki drobio
we, 50 szt., krajalnica do wędlin, witryna chłodnicza, wym. 180 
x 90 cm, na gwarancji, lada sklepowa, stojak, toporek - od 10 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-28-23,0503/03-46-02 
WYPOSAŻENIE SKLEPU gablota oszklona 2.2 x 1.0 m, 2 lady 
oszklone, jedna lada zabudowana, 2 lady po 180 cm, regały 
120 cm (5 sztuk), regał 1.0 m -1.200 zł. Wrocław, tel. 324-26-55 
WYPOSAŻENIE SKLEPU regały 7 szL, biurko pod komputer, 
lada oszklona, przystawka do lady, 2 krzesła obrotowe, półki, •
6.000 zł. Wrocław, tel. 344-48-79 po godz. 18 
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO regały - 200 zl, 
lada chłodnicza - 2.200 zł, lada sklepowa, 3 szL -150 zl/szt., 
półka szklana, 2 szt., szafa chłodnicza - 500 zl, waga elektro
niczna - 800 zl, waga zwykła * 200 zł, zamrażarka - 900 zł. 
Wołów. tel. 071/389-22-63
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDEO lada, sto- 
jaki, regały, komputer, 700 kaset, 15 DVD, możliwość odstąpie
nia lokalu, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 348-99-39 
O  ZAKŁAD  TAPICERSKI oferuje sprzedaż nowych 

mebli skórzanych oraz renowację skórzanej tapi
cerki meblowej. Posiadamy duży wybór skór w 
różnych kolorach, własny transport i dobre ceny. 
Oferta do obejrzenia w intemecie (www.autogiel- 
da.com.pl) pod nr. AC0216. Wrocław, ul. Komuny 
Parysk iej 78, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02019781

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA Merkel Shul, luneta Bu- 
shnell, 3-9x40, prod. japońskiej, pokrowiec, oryginalne opako
wanie, stan b. dobry, kal. 12/70, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-90-91
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER BRNO 98 kal. 30-06, luneta 
Białoruś 8 x 56; - 2.800 zł. Sława, tel. 068/356-71-78, 
0608/68-22-36
BROŃ SPORTOWA rewolwer, Crosman 357 6", kal. 4.5 nim, 
magazynek 6-strzałowy, na śrut stalowy lub ołowiany bb oraz 
możliwość strzelania ze śrutu diabolo, ładowany C02 wystar
cza na 50-60 strzałów, prędkość wylotowa pocisku 144 m/s, 
gładka lufa, • 550 zł. Krotoszyn, tel. 0604/85-03-34 
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA IŻ 22 długa kolba, 4.5 mm, 
wymagane zezwolenie na zakup, -180 zł lub zamienię. Rokit- 
nica, tel. 076/878-67-64 po godz. 19 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 THOMMEN, 1997 r. dł. 295 
cm, wyporność 134 I, stan idealny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39,0603/58-15-37
DESKA WINDSURFINGOWA, kompl., maszt, żagiel, bom, duża 
wyporność, idealna do nauki, • 440 zł. Legnica, tel. 
076/852-55-13,076/862-05-83
DESKA WINDSURFINGOWA maszt, żagiel 6.5 m2, stan do
bry, - 500 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-63-24 
DESKA WINDSURFINGOWA dług. 2.90 m, do nauki, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-84-85
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO. - 2.400 zł. Wro
cław, teł. 071/328-08-49

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

DESKA WINDSURFINGOWA COBRA dl. 2,75 m, 901, 7,1 kg, 
maszt dzielony carbon 4.65 laser, żagiel 4.7 m2 Gaast RA, bom 
teleskopowy, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA ON SLALOM MEDIUM 275 cm, 
wyporność 1021, Hawai Design, semi komplet, stan idealny - 
620 zł. Wrocław, tel. 0606/18-76-74 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 VEGAdł. 300 cm, wyporność 
1341, masz dzielony, bom, żagiel, komplet, • 1.600 zł oraz dru
ga, F2 STRATO dł. 340 cm, wyporność 187 cm, maszt, bom, 
żagiel, komplet, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39, 
0603/58-15-37
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 295 kompletna • 795 
zł oraz druga, WINDGLIDER 360 dla początkujących - 490 zł. 
Wrocław, tel. 0602/32-53-04
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE, 2000 r. dł. 294 
cm, wyporność 1641, statecznik, stopa masztu, stan idealny, -
2.450 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39,0603/58-15-37 
DESKOROLKA profesjonalna, stan b. dobry -100 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-31-61
DO WYNAJĘCIA STÓŁ BILARDOWY 8-slopowy. prod. zachód- 
niej, zarobkowy - 150 zl/mies. Lubań, tel. 075/646-32-21, 
0604/51-52-70
ECHOSONDA FISIN BUDDY II oraz silnik elektryczny 
„Minn-Kotta* 90T, + akumulator, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-25
JACHT ORION stan dobry, z przyczepką • 7.000 zł. Andrychów, 
tel. 033/875-24-53
JACHT ORION kabinowy, żaglowy, kpi., przyczepa, certyfikat, 
dodatki, - 8.500 zł. Chwalisław. tel. 074/817-73-65

SKLEP WINDSURFINGOWY

M A L IB U
SPRZĘt NOWY I UŻYWANY, SZKOLENIE 
TEL. 071/353-53-54,0-603 677 747 

^ opóiimT

sła, wózek, - 800 zł. Zawada, gm. Zielona Góra, tel. 
0607/74-44-61
ŁÓDŹ WĘDKARSKO - TURYSTYCZNA duża, z laminatu, po 
remoncie kapitalnym, do malowania, • 1.500 zl lub zamienię na 
migomat lub sprężarkę, 220 V. lub inne. Tarnowiec, tel. 
0502/90-87-85,0607/48-10-89
ŁÓDŹ ŻAGLOWA kabinowa, dł. 6 metrów, - 6.200 zł. Kalisz, 
tel. 062/764-56-75
LÓDŹ ŻAGLOWA „OPTYMIST po malowaniu, z tworzywa 
sztucznego, z komorami wypornościowymi, pełne wyposaże
nie, -1.100 zł. Kalisz, tel. 062/501-92-87 
ŁYŻWOROLKI stan b. dobry, - 50 zł. Nysa, tel. 077/448-67-68 
ŁYŻWOROLKI stan dobry, rozmiar 40 + ochraniacze, • 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-02-96
ŁYŻWOROLKI rozmiar 40 i 42, nowe - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/355-38-71
ŁYŻWOROLKI BAUER SX3 rozm. 43/44, mało używane, -160 
zł. Wrocław, tel. 0504/93-54-46
ŁYŻWOROLKI FLIGHT 76, K2 nowe łożyska ABEC 5 Boss-A i 
tulejki tytanowe Boss-A, stan b. dobry, ciche i szybkie, wygod
ne, pudełko, opisy rolek, nowe ochraniacze Roller Blade, rozm. 
44, - 800 zł. Opoczka, gm. Świdnica, tel. 074/851-34-58 po 15 
ŁYŻWOROLKI POWER SX3 rozm. 45, - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/339-21-06 lub, 0504/93-54-46 
ŁYŻWOROLKI ROCES NRT zielone, nr. 41, łożyska Abecl, 
stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 372-14-35 
ŁYŻWOROLKI ULTRA FIVE rozm. 36, softboot, kolor niebie
ski + czarny, używane jeden sezon, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0602/59-50-38
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁĘK TENISOWYCH, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 338-41-12
MOTOLOTNIA 2 osobowa, nowa, Stranger, Rotax 503, wózek 
Fipistrel Duo-Spider, komplet przyrządów, śmigło 3-łopatowe, 
z możliwością nauki pilotażu, - 25.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/14-39-79
NAMIOT 2-osobowy, typu „domek", bez tropiku, nowy, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0608/09-33-19
NAMIOT willowy, typ domek, nowy, 4-osobowy, 2 sypialnie, 
kuchnia, weranda, bawełniany, dach pokryty aluminium, wym. 
4.6x3.4x2.1 m, -1.250 zł, Wrocław, tel. 0503/94-99-96 
NAMIOT 2-osobowy z tropikiem, nowy - 200 zł, namiot 4-oso- 
bowy, nowy - 300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
NAMIOT DOMEK 4-osobowy, 2 razy używany, 2 sypialnie, za
daszenie przed wejściem, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-23
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, z tropi
kiem, wym. 210 x 240 cm, wys. 130 cm, moskitiera w przed
sionku, - 210 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT IGLOO nowy, 4-osobowy, 2 sypialnie, wys. 2 m, 6 
okien, 2 wejścia, wykonany z nylonu, wym. 5x4.5x2 m, waga
17-kg-850 zł. Wrocław, tel. 0503/94-99-96 
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, nieużywany, 5.7 kg, 210 x 240 x 
130 cm, prod. niemieckiej, - 210 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-22, 
0606/82-50-58
NAMIOT IGLOO nowy, prod. niemieckiej, wym. 240 x 210, wys. 
130 cm, moskitiera w przedsionku, - 210 zł. Wrocław, tel.
373-44-81.0604/07-59-49
NAMIOT WEEKEND DISCOVERY 5.2000 r. 5-osobowy. uży
wany jeden sezon, 2 x 4.8 x 3 m, 2 kopuły, 2 wejścia, - 450 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
NAMIOT WOJSKOWY duży, 6-okienny, stan b. dobry, -1.850 
zł. Wrocław, tel. 071/373-03-98

wiosłowania, stan idealny, mało używany, • 230 zł. Legnica, tei. 
0605/12-54-77 -
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA ukośna, prod. niemiec- 
kiej, .Body Style" + 2 hantle, prod. niemieckiej, po 12.5 kg, cena 
-170 zl/szt., 8 krążków na gryf, stan idealny, idealne do ćwi
czeń w warunkach domowych. Rawicz, tel. 065/545-33-40 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER stół pionizacyjny, do 
ćwiczeń kręgosłupa, - 220 zl. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ mięśni grzbietu (odcinka lędźwio
wego), - 600 zł. Wrocław, tel. 071/346-50-23 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ sztanga profesjonalna, gryf na ło
żyskach, 22 kg, talerze gumowane, 2 x 15 kg, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŚIŁOWYCH nie używany, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/314-82-73
RAKIETY TENISOWE WILSON HAMER nowe - 350 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/69-67-22,071/355-40-22 
O  ROWER TRENINGOWY, STEPPER, wioślarz, „raj- 

ders” i inny sprzęt do siłowni i fitness clubu, cena 
od 250 zl/szt., b ieżnia el. - 3.800 zł, atlas Kettler • 
950 zł, Butterfly - 600 zł, solarium • 630 zł, hydro
masaże - od 400 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
84013591

ROWER TRENINGOWY z elektroniką, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, • 290 zl. Strzelin, tel. 071 /392-08-98 - 
ROWER TRENINGOWY. - 160 zł. Wrocław, tel. 341-2tT-22, 
0603/55-59-58
ROWER TRENINGOWY. - 70 zł. Wrocław, tel. 0502/33-77-83 
ROWER WODNY 1-osobówy, - 500 zl. Oleśnica, tei. 
071/398-51-61
SIATKA oczka 4.5 cm x 4.5 cm, do tratlora, możliwość używa
nia w celach sportowych, - 300 zł. Strzegom, tel. 074/855-20-56 
SILNIK SPALINOWY lekki, do łódki lub pontonu, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-42
SILNIK DO ŁODZI CHRAYSLER 70 PS, 62 KM, duży, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/384-91-27 
SILNIK DO ŁODZI MARINER, 1999 r. 20 KM, technicznie 
sprawny, zadbany, - 5.000 zł. Legnica, tel. 0600/32-46-10 
SILNIK DO ŁODZI MC CULŁOCH 28 KM. -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/81-92-20
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 7.5 HP 7.5 KM. -1.300 zł. Nowa 
Ruda. tel. 0604/07-25-44
SILNIK DO ŁODZI TOHATSU, 1997 r. 70 KM. technicznie 
sprawny, zadbany, -13.000 zł. Legnica, tel. 0600/32-46-10 
SILNIK DO ŁODZI TRIUMPH spalinowy, może być do ponto
nu, - 700 zl. Oleśnica, tel.071/398-51-61 
SILNIK DO ŁODZI WICHER baiło-zielony, zaburtowy, zapłon 
na szarpnięcie, • 600 zł. Lubań, tel. 0602/87-75^19 
SILNIK DO ŁODZI YAMAHA. 2000 r. 9.9 KM, rozrusznik el., 
manetka, 4-suw, stan idealny, akcesoria, pontony, - 5.500 zł. 
Legnica, tel. 0600/32-46-10
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ kpi., brązowe -1.000 zl, oficerki 
z prawidłami, czarne, rozm. 43/44 - 200 zł, -1.150 zł. Pępowo, 
tel. 0605/78-75-20 , ’ ' y- '
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry, cena do uzgod
nienia • 1.500 zl. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
SKUTER WODNY produkcji polskiej, bez silnika, -1.000 zł lub 
zamienię na lódż z dopłatą. Brzeg, tel. 0604/37-71-22 
SKUTER WODNY KAWASAKI, 1997 r. 100 KM, z wózkiem, 
narty wodne, pianka, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
SKUTER WODNY KAWASAKI JET SKI + przyczepką, • 6.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0605/20-41-74 
SKUTER WODNY KAWASAK11995 r., 75 KM, 2-osobowy, stan 
idealny, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-44 
SKUTER WODNY YAMAHA, 1992 r. 2-osobowy, biało-czerwo
ny, dodatk. 10 I oleju, • 6.660 zl. Komprachcice, tel. 
077/464-70-19
SPRZĘT DO NURKOWANIA, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 
0602/74-34-71
SPRZĘT DO NURKOWANIA butla 8 1, po legalizacji do 2006 r., 
automat oddechowy Manta, - 400 zl. Kędzierzyn-Koźle, tei. 
0604/15-16-87
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SZAFKI GAZOWE różne, 3 szt. - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-96-46
SZAFKI NOCNE do sypialni, drewniane, - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/347-84-85
SZAFY metalowe, solidnie wykonane, wyprzedaż od 70 zł. 
Wrocław, tel. 0603/91 -44-33
SZTUĆCE do barów i gastronomii, nowe, prod. niemieckiej, ze 
stali nierdzewnej, gładkie, bez wzorów, na 12 osób, każda ilość 
- 80 zł/komplet. Stare Siołkowice, tel. 077/469-21-55 
SZYBKOWAR poj. 5 1, prod. węgierskiej, części zapascwe, - 
20 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TABORETY BAROWE 8 szt. oraz dwa stoliki do baru, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-40-93
TABORETY GAZOWE i elektryczne, gastronomiczne - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-48-74,0601/31-37-07 
TAPCZAN z pojemnikiem - 250 zł. Wrocław, tel. 071/353-10-35 
TAPCZANIK DZIECIĘCY wiek od 2 lat do 15 lat, nowy. nie uży
wany (w sklepie 300 zł), -120 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
THERMOMIX w opakowaniu, nowy, - 2.570 zł. Wrocław, tel. 
0502/21-62-72 /  • '  /
UMYWALKA nowa, beżowa, cena • 40 zl/szt. Świdnica, tel. 
074/853-35-21 -
UMYWALKA biała, 55 cm, nowa, mocowana na haki, do baterii 
ściennej - 35 zł, beżowa, 65 cm, używana, stan b. dobry, postu
ment, do baterii umywaikowej - 75 zł. Wrocław, tel. 
071/353-45-77
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, mało używana -1.100 zł, 
witryna chłodnicza, wym. 1.9 x 0.742 x 0.86 m, 2-drzwiowa, 
oszklona, stan idealny, el. reg. temperatury - 2.400 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-16-81 po godz. 18
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, - 400 zł. Lubin, tel. 
0608/81-63-36
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, na gwarancji, 1-mies., 
możl. podłączenia do każdej kasy fiskalnej, • 1.300 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-06-70 wieczorem, 071/387-08-68 
WAGA ELEKTRONICZNA z drukarką, do 50 kg oraz waga ze
garowa, do 15 kg + odważniki, - 1.470 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
WAGA SKLEPOW A uchylna - 120 zł. Kobylin, tel. 
065/548-26-32
WAGA SKLEPOWA UCHYLNA stan b. dobry, - 200 zł. Zdzie
szowice, tel. 077/484-45-43,0602/50-21-58 
WAGA UCHYLNA do 15 kg, - 200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
WAGA UCHYLNA dziesiętna, do 15 kg, wyprod. w Lublinie, 
stan b. dobry. -150 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 
WANNA długość 150 cm, nie używana, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10.0601/70-33-89 
WERSALKA, - 500 zł. Jawor, tel. 076/870-50-36 
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/315-90-50
WERSALKA, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/333-90-19
WIESZAKI - 50 gr/szt. Wrocław, tel. 071/324-17-36
WIRÓWKA mała, -100 zł. Wrocław, tel. 071/787-26-55
WIRÓWKA DO BIELIZNY stan b. dobry, nie używana, -100 zł.
Strzelin, tel. 071/392-68-48 po godz. 15
WIRÓWKA DO BIELIZNY mała, - 100 zł. Wrocław, tel.
071/787-26-55
WIRÓWKA DO BIELIZNY 2800 obr/min. prod. niemieckiej, stan 
idealny, -150 zł. Złoty Stok. tel. 074/817-59-17.0604/83-64-56

ZAMIENIĘ BOJLER ELEKTRYCZNY 801 - na motocykl WSK, 
Iż, Panonia, Junak, poj. 175-350 ccm, bez rejestracji, z doku
mentacją, dopłacę. Kolonowskie, tel. 077/461-14-61 
ZAMRAŻARKA TYP B 801,1995 r. prod. austriackiej. 220 V, 
stan idealny, -1.100 zł. W£rta Bolesł., tel. 076/818-98-84 
ZAMRAŻARKA szufladowa, prod. niemieckiej, • 250 z l. ., tel. 
0604/36-22-18
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 3-szufladowa, stan dobry, • 150 
zł. Sobótka, tel. 071/391-05-79
ZAMRAŻARKA 6-szufladowa - 250 zł, otwierana z góry, poj. 
2201 - 250 zł. Syców, tel. 062/785-35-26- 
ZAMRAŻARKA ATLAS 225 skrzyniowa, otwierana do góry, - 
180 zł. Lądek Zdrój, tel. 0606/73-32-64 
ZAMRAŻARKA BOSCH, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/349-40-93 
ZAMRAŻARKA CARAVELLA rozsuwana, przeszklona, 4001, 
prod. duńskiej - 600 zł. Wrocław, tel. 343-22-11 
ZAMRAŻARKA MORS 122, - 200 zł. Wrocław, tel. 321-48-75 
ZAMRAŻARKA POLAR 3-szufladowa, -100 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-81-05,0605/57-94-88 
ZAMRAŻARKA POLAR 4-szufladowa, stan dobry, - 200 zł. 
Oława, te l 071/303-80-48 po godz. 18,0601/49-13-78 
ZASTAWA STOŁOWA na 34 osoby, - 700 zł Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-93-92
ZBIORNIK DO PIECA CO poj. 1501, na gorącą wodę, do pieca 
olejowego c.o, - 750 zł. Wrocław, tej. 071/346-46-12 
ZLEWOZMYWAK gastronomiczny, 1-komorowy, z baterią -150 
zł. Polkowice, tel. 076/847-10-08.
ZLEWOZMYWAK CHROMONIKLOWY 2-komorowy, nowy, nie 
używany, nakładany, o wym. 60 cm x 80 cm, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-46-48 po godz. 19,0605/63-68-93 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, • 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ mała, prod. niemieckiej - 120 zł. 
Kobylin, tel. 065/548-26-32
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH używana, stan 1). dobry, - 
650 zł. Leszno, teł. 0601/70-56-51 
ZMYWARKA DO NACZYŃ ĘLEKTROLUX nowa, nie używa
na, wym. 45x82 cm, energooszczędna, małe żużycie wody, - 
i  .300 zł. Lubin, tel. 076/846-07-25 
ZMYWARKA DO NACZYŃ SIEMENS 60 x 60 x 80 cm, temp. 
mycia 60 st.C, • 300 zl. Świdnica, Sobótka, tel. 074/852-51-96, 
071/316-34-14 wieczorem
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH wym. 60 x 60 x 80, stan 
dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 321-48-75 
ZMYWARKA DO'NACZYŃ CANDY mało używana, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 357-78-61
ZMYWARKA DO NACZYŃ MIELE szer. 60 cm, - 250 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-26
O  ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodów

ki, zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne - od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, W rocław, W ałbrzych, 
Św idnica. Dzierżoniów, Legnica,, dolnośląskie, 
tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, 
tel. 071/345^68-51 01022141

KAJAK pneumatyczny, 2-osobowy, 6-komorowy, + wiosła, - 350 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KAJAK GUMOWY 5-komorowy, 2-osobowy, wiosła, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0608/81-92-20
KAJAKI pompowane oraz pontony od 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/94-99-96
KIJ DO GOLFA japoński, rozkładany, teleskopowy, - 40 zł. Wro
cław, tel. 071/322-15-69
KIJE DO GOLFA wózek, torba, piłki • od 250 zł. Wrocław, tel. 
071/347-81-86
KIJE DO GOLFA PAL JOEY CALLAWAY dla leworęcznych, 12 
szt. + torba, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/850-12-46 
KOŁOWROTEK WĘDKARSKI wolna szpula, na 4 łożyskach. - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/357-59-97 
KOMPLET DO GRY W GOLFA torba, kije, wózek, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/3"51-17-63.0601/41-70-63 
KUPIĘ BROŃ KARABINEK SPORTOWY KBKS stan dobry. 

v Świdnica, tel. 0607/55-59-66
KUPIĘ BROŃ MYŚLIWSKĄ sztucer, z lunetą, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 393-80-27
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KAJAK plastikowy, 2-osobowy, w dobrym stanie. Dzier
żoniów, tel. 074/831 -69-43
KUPIĘ KAJAK 1-osobowy, z okolic Wrocławia. Wrocław, tel. 
0605/52-88-91
KUPIĘ ŁÓDŹ MOTOROWĄ z silnikiem doczepianym - do 6.000 
z ł... tel. 0604/37-71-22
KUPIĘ ŁÓDŹ MOTOROWĄ małą, skuter, ewentualnie ponton 
z silnikiem, inne propozycje. Kielce, tel. 0501/31-41-91 
KUPIĘ PONTON do połowu ryb oraz ponton gumowy. Wrocław, 
tel. 0607/54-42-66
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z  twardym dnem. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PRZYCZEPKĘ (wózek) do skutera wodnego. Wrocław, 
tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ sztanga z ławeczką i ob
ciążnikami. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławeczka zregulowanym 
kątem i stojakiem, gryf i hantle; Wrocław, tel. 0503/92-79-60 
O  LODÓWKI TURYSTYCZNE 220 V, 12 V, gaz płyn

ny, prod. zachodniej, namioty typu domek igloo,
2-, 3-, 4-osobowe, prod. zachodniej, stan idealny 
o raz inny sprzę t - 600-1.000 zł. G łogów, tel. 
076/834-46-34 84012661

LUNETA DO BRONI MYŚLIWSKIEJ -150 zł, ponton wędkar
ski, 2-osobowy -150 zl, namiot 3-osobowy, typu .igloo’ , 2 sy
pialnie - 400 zł. Sułów, woj. wrocławskie,'tel. 0604/79-76-90 
ŁÓDŹ MOTOROWA dł. 5.5 m, silnik stacjonarny, - 6.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/79-67-62
ŁÓDŹ MOTOROWA MIRELLA silnik 30 KM, przyczepa podło- 
dziowa z wyciągarką, - 5.000 zł lub zamienię na przyczepę 
zachodnią, kempingową. Zielona Góra, tel. 068/324-21 -26 
ŁÓDŹ TURYSTYCZNA po remónie kapitalnym, nowy silnik 
Mercury 50 KM, 4-osobowa, dł. 5 m, stan idealny, z przyczepą, 
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-30,333-74-10 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA drewniana, nowa, 350x120x40 cm, krat
ki, wiosła, - 500 zł. Przemków, tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 260x130 cm, z żywic. - 500 zł. Wrocóaw. 
tel. 0601/70-50-44
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 2,4 x 1,3 m, niezatapialna, ciężarki, wio-

O  NAMIOTY • KUP TANIEJ PRZED SEZONEM! Igloo
od 150 zł; d iscovery 3-os. - 450 zł, 4-os. • 550 zł,
5-os. • 640 zł i inne; „domki" od 270 zł: BTM 3-os.
• 270 zł, 4-os. - 320 z ł i inne; willowe od 550 zł; 
Korsika 2 • 550 zł, 3-os. • 730 zł, 4-os. (2+2) - 880 
zł, 5-os. (2+3) • 1.080 zł; Vario 3-os. • 1.000 zł, 4-os.
• 1.150 zł, 5-os. • 1.300 zł, 6-os. • 1.400 zł; tunele, 
od 600 z ł i inne. Wrocław, tel. 0502/12-57-11, 
071/318-57-05 02017361

O  NAMIOTY TURYSTYCZNE 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobo-
we, prod. niemieckiej, firmy High Peak, Buffalo,
laminowane szwy, namioty typu willowego, z  ba
wełny, pokrywane aluminium, przystawki do bu- 
sów, ceny od 170 zł, możliwość negocjacji ceny, 
przy w iększych zamówieniach rabaty wystawia
my faktury VAT. Wrocław, ul. Bogusławskiego 46, 
tel. 071/332-62-93, 0606/53-33-92, 0501/93-27-83 
80006931

O  NAMIOTY - M ATERACE W ELUROW E, BASENY  
DMUCHANE, KAJAKI, PONTONY, ŁODZIE: namio
ty turystyczne, typ Igloo, 3-os. -130 zł, 4-os. - 220 
zł, namioty 1-6 osobowe, wykonane z  nylonu lub 
bawełny, namioty willowe 1-6 osobowe z tarasa
mi, materace welurowe grube, 1-os. • 45 zł, 2-os. • 
75 zł, 3-os. -150 zł, baseny 260 x 163 x 53, - 99 zł 
baseny do średnicy 4 m. Wrocław, ul. Kozanow- 
ska i. Karkonoska (na terenie, Polmózytu), tel. 
071/351-56-03, 0603/50-24-53, 0503/94-99-96 
02020131

NARTY ZJAZDOWE buty, kijki, około 40 par, sprzedam hurto
wo - 40 zł/parę. Syców, teł..062/785-35-26 
NOŻE WĘDKARSKIE firmowe - 28 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/362-65-93,0605/76-57-97
OCHRANIACZE NA ŁYŻWOROLKI Crane, czarne, rozm. L, 
na łokcie, nadgarstki, kolana, • 30 zł. Wrocław, tel. 0602/59-50-38 
PARALOTNIA AILIES DE K model GENAIR, waga 50-70 kg, 
do nauki, niebieska, z 90?., stan b. dobry, -1.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-49-43
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. do
bry, - 2.400 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PONTON 5-osobowy, „banan", nowy, czerwono-żółty, - 2.300 
zł. Komprachcice, tel. 077/464-70-19 
PONTON prod. radzieckiej, zielony. 2-komorowy, wytrzymały, 
wiosła, pompa, -160 zł. Rawicz, tel. 065/545-33-40 
PONTON wędkarski. 2-osobowy, 2-komorowy, podłoga pom
powana, osprzęt, mało używany, prod. włoskiej, - 200 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-30-49
PONTON 2-osobowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
PONTON 4-komorowy. 3-, 4-osobowy, wiosła, - 270 zł. Wro
cław, tel. 0608/81-92-20
PONTON w cenie 200 - 800 zł/szt. Wrocław, tel. 341-20-22, 
0603/55-59-58
PONTON „BANAN” 6-osobowy, - 1.500 zł lub zamienię na 
ponton z możliwością zamontowania silnika. Międzybórz, tel. 
062/785-69-27
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnie treningowe York Pacer 
2000, reg. obciążenie, składane, nowe - 500 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-84-07
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER - wioślarz, reguł, oporu

SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i używa
ne, cena od 50 do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
STOŁY BILARDOWE rekreac., zarobkowe, 7- i 8-stopowe, -
2.400 zł możliwe raty (3 lata) lub wydzierżawię. Chojnów, tel. 
0602/19-72-54
STOŁY BILARDOWE 6- i 8-stopowe, z kamiennymi płytami, 
prod. niemieckiej, ceny 1.000-3.000 zł: Wrocław, t e l. '  
0601/54-01-06
STÓŁ BILARDOWY, -1.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-46, 
0603/88-71-04
STÓŁ BILARDOWY 10-stopowy, komplet bil, 3 kije, możliwość 
przerobienia na zarobkowy, stan b. dobry, - 2.100 zł. Strzelin, 
tel. 0602/44-09-38
STÓŁ BILARDOW Y nowy, - 1.940 zl: Wożniki, tel 
034/357-52-92
STÓŁ BILARDOWY, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 0501/71-59-75 
STÓŁ BILARDOWY w całości lub na części, duży. Wrocław, 
tel. 071/344-45-37
STÓŁ BILARDOWY 8-stopowy, prod. niemieckiej, na żetony, -
2.200 zł. Wrocław, teł. 071/367-29-81 
STÓŁ BILARDOWY brak bil, wymaga małej „kosmetyki’ , • 650 
Zł. Syców, tel. 062/785-35-.26
STÓŁ BILARDOWY na żetony, 6-stopowy, z osprzętem, stan 
dobry, - 2.000 zł. Żagań, tel. 068/478-35-13 
STÓŁ DO PING-PONGA, -180 zł. Strzegom, tel. 074/85541-23 
STÓŁ DO PING-PONGA 2 szt. -180 zl/szt., ławka do treningu 
-100 zł. Syców. tel. 062/785-35-26 . ■ -  •
TELEWIZOR TURYSTYCZNY 10". pilot, 12 i 220V, stan b. do
bry, • 630 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
WĘDKA spiningowa, nowa, dł. 1.8 m, 2-częściowa, - 30 zł oraz 
„GARDONNETE" dł. 3 m. teleskopowa, bez przelotek, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 0607/54-42-66
WĘDKA „JAXON CONCERTO” dł. 3.60 m, nowa, z przelotka- 
mi, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
WÓZEK DO MOTOLOTNI kompl., stan dobry, 1-osobowy, -
3.000 zł. Legnica, tel. 076/85240-75,0603/56-72-60 
WYPOSAŻENIE KORTÓW TENISOWYCH kompletne lub na 
zamówienie, -1.500 zl. Głogów, tel. 076/833-52-35 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY GUN EMERGY 7.5 mod. 2000,
1 camber, shear tip, mało używany - 950 zł, z masztem GUN - 
1450 zl, żagiel VAMP 6.5, bez uszkodzeń - 300 zł, zestaw dzie- 
cięcy3.8 m2 - 350 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem

TU R Y S TY K A
# .TROJANOWSKI’  nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso

bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restauracja, 
bilard, sauna, solarium, siłownia, parkingrNISKIE CENY, 
www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 059/814-89-65 i 814-89-64
99000000

•  AAALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w promo
cyjnej cenie 139 zł (z VAT), w cenie nocleg ze śniada
niem, przejazd lux autokarem, opieka pilota, 2-dniowe 
zwiedzanie miasta, ubezpieczenie. „WRATISLAVIATRA- 
VEL", Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09
99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO BEATUS zaprasza 
w góry, pokoje 2-osobowe, jazda konna, cisza, las • 20 zł/oso
ba. Olszyniec, tel. 074/845-33-67 po godz. 20 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie Kłodz
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K o C o h ia  n a d  m o rze m  • P o G ie ro w o
domki kempingowe <*>010221

tel. 0-60.f 766 070, 071/367-39-50

kiej. pokoje 3 i l4-osobowe, łazienka z WC, 'TV, grill, kuchnia 
domowa, dobre miejsce wypadowe na wycieczki, od 55‘zł. Do- 
maszków. tel. 074/812-66-79
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO g. Wałbrzyskie, 
warunki b. dobre, malownicze tereny, szlaki turystyczne, zabyt
ki. zalew, stawy rubne, plac zabaw ogrodzony • 20 zł/osoba. 
Grzędy Górne, tel. 074/845-01-83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W JARNOŁTOWIE 
NA MAZURACH wśród lasów i łąk, pokoje 2,3-osobowe z ła
zienkami, pełne wyżywienie (własne warzywa i wyroby masar
skie), duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siat
kówki i miniRoszykówki, unikalny szlak wodny z 5-cloma po
chylniami. Jarnołtowo, tel. 089/758-11-14 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, okolice 
Szklarskiej Poręby, komfortowe pokoje z łazienkami, parking, 
osobne wejście, możliwość wyżywienia - 30 zł/os. Kopaniec, 
gm. Stara Kamienica, tel. 075/754-14-33 ' ?  
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Lasówće v/Ko- 
ilinie. Kłodzkiej, do wynajęcia pokoje 3-, 4-osobowe - 20 zł/do
ba,. możliwość wyżywienia.Lasówka.52,.tel. 074/8.11:90-17 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznicy k. 
Leszna, nad jeziorem zaprasza na wczasy i weekendy, nauka 
jazdy konnej, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, własny ze
spół muzyczny - 15 zł/osoba/doba. Osieczn ica, tel. 
065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Kotlina Kłodzka, 
14/18 miejsc noclegowych, 5 pokoi, kuchnia, łazienki, sala ko
minkowa, własny staw-(pstrągi), rowery -2 0 zł/osoba. Spalona, 
tel. 074/811-90-39
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno sto
jący, pełne wyposażenie: kuchnia, Tv Sat, WC. malowniczo 
położony w górach Sowich, do wynajęcia na weekendy i urlo
py, do dyspozycji kucyk nieodpłatnie, dorośli • 25 zł/doba, dzie
ci do lat 10 -10 zł. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-45-90 
wewn. 15,0607/45*57-68
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO do wynajęcia dom 
w w miejscowości Banica k. Krynicy Górskiej/nowy, komforto
wy, drewniany, dla 8-10 osób -160 zł/doba, zabytki, źródła wody 
mineralnej, cisza, lasy, konie. Wrocław, tel. 071/343-52-18, 
0601/43-52-18 Krynica Górska, 018/351 -66-64 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na wy
poczynek, koło Międzygórza, do wynajęcia przyczepy kempin
gowe, z pełnym wyposażeniem, miejsce na gril, ognisko, blisko 
szlaki turystyczne, możliwość wyżywienia • 15 zł/doba. Między
górze, tel. 074/813-51-64 po godz. 19 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-, 3-, 
4-osobowe, z łazienkami, Góry Sowie, trasy turystyczne, lasy, 
woda, spokój, nocleg - 20 zł/osoba, wyżywienie domowe - 25 
zł/osoba, www.walim.w.pl. Walim, tel. 074/845-75-57
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad 

stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłatne 
wędkowanie, w malowniczo położonym obiekcie otoczo
nym stawami, laserp i ciszą, do dyspozycji sala taneczna, 
kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt pływają
cy, serwujemy posiłki domowe, cena 25-35 zł/doba. Gry
fów Śląski, tel. 075/781-26*61, 075/781-48-51 (fax), 
0606/55-34-28 99000001

AGROTURYSTYKA pensjonat w Drohiczynie n. Bugiem, lasy,. 
plaża, rzeka - zaprasza na wczasy, kolonie, zieloną szkołę • 35 
zł/osoba. Drohiczyn, tel. 085/655-70-62,0602/73-08-83 
AGROTURYSTYKA nad jeziorem Otmuchowskim przy granicy 
czeskiej, pokój 6-osobowy z tarasem wychodzącym na ogród, 
grill, miejsce na ognisko, łazienka, TV, domowa kuchnia -15 
zł/doba. Ligota Wlk., tel. 0608/41-67-61,077/431-41-78
•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na Wypoczynek 

w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku krajobra
zowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg widoko
wy, kryty basen, pstrągi, trasy wycieczkowe piesze i rowe
rowe, do dyspozycji bilard, TV, kominek w altanie kuch
nia, parking -15  zl. Stronie Śląskie, tel. 074/814-27-48 
99000001

AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie w drew
nianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalonej (Sudety), 
na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
RTV, parking na posesji, zadaszony grill, pełna swoboda, pstrą
gi, pobyt w cenie 15-25 zł/os. Wrocław, tel. 071/341-90-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0140 www.autogielda.com.pl)
O  AGROTURYSTYKA W  GÓRACH okolice Karpacza, 

Jeleniej Góry, piękny, stylowy XIX-wieczny pała
cyk, położony w zabytkowym, 10 ha parku u pod
nóża zamku Bolczów, lasy, rzeka i stawy (raj dla 
wędkariy), piękna i c icha  okolica, w pobliźft ką
pielisko, basen i stadnina koni, pokoje 2- 4-oso
bowe, w cenie 25 zł/doba, dla dzieci zniżka 50%,. 
parking samochodowy, 58-520 Janow ice Wielkie, 
Trzcińsko 3, tel. 0608/38-59-15 01020671

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE - pro
ponuje wypoczynek w GRECJI, w miejscowości NEIPORI 
Riwiera Olimpijska. Świadczenia: zakwaterowanie w 
APARTAMENTACH.lub HOTELU, 9 noclegów, transport 
autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie (w poszczegól
nych turnusach wyżywienie), cena turnusu od 945 zł, 
www.atut.icenter.pliatut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. 
Śląskich 116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE Chor
wacja Vodice, zakwaterowanie w APARTAMENTACH, 7 
lub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubezpiecz. - od 659 
zł. Zakwaterowanie w PENSJONACIE lub WILLI, 7 lub 9 
noclegów, autokar, opieka pilota) ubezpiecz., wyżywienie 
• od 859 zi, www.atut.icenter.pl ZNIŻKI dla 5 i 6 osoby w 
apartamencie oraz dla dzieci yv. pensjonatach i willach, 
Wrocław, atut@icenter.pl, ul/Powst. Śląskich 116, tel. 
071/373-26-81.367-70-72- 99000001 ,

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik 
„MISTRAL’  położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 
4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, 
cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwacja:., tel. 
095/316-55-88,0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca poko
je i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele

- 1 atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, 
boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukaf, rezerwa- 

• cje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001
•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema" poleca 

pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od 
plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich go
ści, www.gema.ta.pl, rezerwacje. teł. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK- MIELNO 2 pensjonaty .Relax" i.Ręlaksik', po
koje 2-, 3-. 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywienie, 
kawiarnia, parking na miejscy, do wypożyczenia skuter 
wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonacik „Dajana", położony w ci
chej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypóży- 
czalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, www.ta.pl/da- 
jana, rezerwacje.., tei. 094/318-94-14 99000001

•  BAŁTYK: MIELNO pensjonat .Laguna*, położony 80 m 
od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z  łazienkami i TV, moż
liwość parkowania, wyżywienietdrink bar, pobyty świątecz
ne, weekendowe i wczasy, taoio, zadzwoń to się przeko
nasz; www.ta.pl/laguna. ., tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 
parking.„tel.094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy po
koje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 55 
zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na 
miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc w 
domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chłopach. 
Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. 
Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zobacz.w in
temecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj. ., tel. 
094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena’ , poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balko
nami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego

'lasu sosnowego, cicha okolica, pelnsr’wi?ją www.hele- 
* na.ta.pl, rezerwacje.., tel. 091/386-42-25 9900Ó001-

•  BAŁTYK - POBIEROWÓ K. REWALA pensjonat „Roda" 
położony w zacisznym miejscu,‘'bliskoplaży, poleca poko
je 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, 
parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pe/na 
wizja www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 
091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Tóda" i .Śedina", po- 
. łożone w niewielkiej odległości od morza, polecamy poko

je 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, wszyst
kim zmotoryzowanym zapewniamy parking, pełna wizja 
www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 
091/386-25-72.:' 99000001

•  BAŁTYK - BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa, O.W. 
.Hoiyzont", wspaniały obiekt z kompleksem basenów, kor
tami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, kawiarnią i wła
snym wyżywieniem, pokoje, apartamenty i domki kempin
gowe, pełna wizja www.ta.pl/horyzont, rezerwacje.., tel. 
094/314-80,-07 99000001.-.*-. ,

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM* 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na 
morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł (pokoje 2- 
i 3-osobowe) • 220 zł (pokoje 4-osobowe), www.ta.pl/grunt, 
rezerwacje.., tel. 094/316-58-41 99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położony 
przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kempin
gowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, jaccu- 
zi, wyżywienie na miejscu, parking, pełna wizja, 
www.ta.pl/roza, rezerwacje. ., tel. 094/314-21-27 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali", położony w 
cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 
4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym (każ
dy), www.nafali.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 094/340-80-23 
99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy 
samej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z ła
zienkami i TV, wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking, 
pełna wizja www.portamare.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
091/381-11-62 99000001

•  BAŁTYK -, DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony blisko pla
ży, poleca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingowe z 
pełnym wyposażeniem, parking i wyżywienie na miejscu, 
pełna wizja www.rezydencja.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
091/381-10-52 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR’  wspaniale położo
ny przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty tenisowe, sola
rium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwacja.., tel. 
091/381-12-00 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA oś/odek .Gwarek’  (194 
miejsca), przepięknie położony przy samej plaży, poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie na miej
scu, parking, boiska, plaG zabaw, rezerwacje telefonicz
ne. ., tel. 094/341-18-67,094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK- KOŁOBRZEG .Atrium", polecamy pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, ogólnie dostępne zaplecze 
kuchenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzony teren 
zielony, wspaniała kameralna atmosfera, www.ta.pl/atrium, 
rezerwacje.tel. 094/352-83^65 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, blisko 
plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem/polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami, do dyspo
zycji czajniki i lodówka, do wynajęcia również domek let
niskowy, www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik .Alga’ , 
położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, par
king zamknięty - tanio! Również weekendy, www.ta.pl/al- 
ga, rezerwacje.., tel. 094/318-29-7.9 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobo- 
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do mo
rza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek weeken
dowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE’  pokoje 1 -, 2-, 3-oso
bowe z łazienkami, świetlica, parking, stołówka' drink-bar, 
możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda konna, 
www.mazowsze.ta.pl, rezerwacje.., tel. 059/866-18-70, 
059/866-18-98 99000001

k »  BAŁTYK - MIELNO O.W. Iręna,pokoje Ż-, 3-, 4:, 5-ospbo- 
» ’  we z łazienkami, kawiarni!, frilarci^fng-p&ng.Witta spor-. 

towe, parking samochodowy, b ' blisko morza' NISKIE 
CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK - MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen kry
ty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, ogro
dzony teren\ parkingiem, pomost dla wędkarzy, pokoje z 
łazienkami i TV, pełna wizja www.ta.pl/interszyk, rezerwa-

.c je .„te l.094/316-61-05 99000001'
•  '  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. „Unita!", poleca pokoje 2-, 3-,

4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, sau
nę, solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne wyży
wienie na miejscu, rezerwacje telefoniczne. ., tel. 
094/318-92-31 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. .Duet", położony w cichej okoli
cy niedaleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z 
łazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miej
scu, czynny cały rok, www.ta.pl/duet, rezerwacje.., tel. 
094/318-98-79 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO willą .Faraon", położona przy samej 
. plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, telefó-

' nem i TV, obiekt czynny cały fbk, pełna wizja www.ta.pl/fa- 
raón, rezerwacje. ., tel. 094/318-95-13, 0608/62-99-20 

- 1  99000001
•  BAŁTYK - MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położone 
. . przy samej plaży, ok. 800 miejsc, w pokojach 2-, 3-, 4-oso-

bóvyych zpełnym wyposażeniem, stołówka na miejscu, za
mknięty parking, boiska, plac zabaw, rowery, sprzęt pla
żowy, www.ta.pl/puf. „tel. 094/341-18-67,094/342-65-97 
99000001- ,

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, ka- 
wiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TA
NIO ! www.ta.pl/admiral, rezerwacje.., tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokojez łazien
kami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, domki 
lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.furma- 
nek.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu wy
żywienie, bilard,drink bar, plac zabaw i parking zamknię
ty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek" i ośrodek kempin
gowy .Złota Plaża" przy samej plaży, polecamy pokoje, 
domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, 
wyżywienie, www.ta.pl/plaza, reźerwacje. ., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat .Jonatan" 
z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i 
TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony z pla
cem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla węd
karzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezerwacje.., 
tel. 094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO .U JACKA" pensjonacik z bezpośred
nim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wypo
sażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, 
ogród z grillem na terenie ogrodzonym, wyżywienie w sto
łówce (10 m obok), www.ta.pl/jacek, rezerwacje. „ tel. 
094/318-92-96,0501/50-96-43 99000001

•  BAŁTYK-MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło- 
' żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca poko
je, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchen
ne, parkingi.i duży ogrodzony teren zielony, pełna wizja 
www.fortuna.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 094/318-92-42, 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica nad morzem, las, plac zabaw dla 
dzieci, grill, parking, od maja do września, także weeken-

T ;  dy' rezerwacja, cena 18-36 źł/osobę. Międzywodżie, tel.
091/381-48-35,0604/14-26-12 99000001-. ' 

f  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE O.W. Międzycechowy^pięk-
. nie położony przy samej plażu, w otoczeniu leśnym (1.5

ha), pokoje z łazienkami i balkonami, spfeęt plażowy, ja
dalnia, solarium, siłownia, kaw iarni!, parking, 
www.ta.pl/miedzycechowy. ., tel. 091/381-38-11 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. Ka- 
relma, bezpośrednio przy plaży, pokoje z łazienkami, par
king, wyżywienie, wieczorki, kawiarnia, sauna, solaria, plac 
zabaw, www.karelma.ta.pl, rezerwacje. tel. 
091/381-38-93 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek poło
żony na samej wydmie, pokoje z łazienkami, parterowe 
domki fińskie, parking, wyżywienie, na terenie również je
zioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje.., tel. 091/328-07-55 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Peria", położony 
przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-osobowe 
z łazienkami, W, lodówką i telefonem, na parterze restau
racja z drink barem, 100 m od morza, wWw.perla.ta.pl, re- 
zem acje .le i. 091/32^-25-13,328-13-03 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, pole
ca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość 
wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyjny, 
plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja 
www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!.' ., tel. 
091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001

ZŁOTA PRAGA
DA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Zwiedzanie miasta, nocleg ze 

śniadaniem, autocar Lux, opieka 
pilota - wszystko to w promocyjnej 

cenie 139 zl (w tym VAT). 
Terminy: 12-13.05.2001 

9-10.06.2001 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel.789-90-09

OPOH944

•  BAŁTYK - POGORZELICA O.W. Stoczniowiec, baseny z 
podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe z łazien
kami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, solarium, wy
pożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocznio- 
wiec.ta.pl... tel. 091/386-31-25 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, po
łożony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), pole
ca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, pełna 
wizja www.ta.pl/brys, rezerwacje. „ tel. 094/316-55-47 
99000001

•  BAŁTYK • SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia" poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienka- 
mH TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy węd
karskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wizja 
www.ta.pl/natalia, rezerwacje. ., tel. 094/316-56-92 
99000001 ^  s

•  BAŁTYK-USTKA biuro turystyczne .Dorna" poleca wczasy 
w pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, apartamen
tach i kwaterach prywatnych przez cały rok, rezerwacja, 
www.doma.ustka.pl. ., tel. 059/814-56-23,0601/65-28-63 
99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, 
rowery górskie, sala konferencyjną (A-V), parking dozorcy 
wany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. „ tel. 
059/814-40-93 99000001

O BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ nawiąże współ
pracę z domami wczasowymi, pensjonatami, ho
telami, osobami posiadającymi pokoje gościnne.

.. Wrocław, tel. 071/361-49-48, (* 1^ 17f$ * t
•  BOGATYNIA - HOTEL .ENERGETYK’  pokoje 1 -3 osob.,' 

apartamenty z pełnym węzłem sanit., tel., TV-sat, radio, 
minibarek, klimat, restauracja i sala bankietowa, 2 sale 
konf„ parking, garaże między granicą czeską (2 km), or
ganizujemy konferencje, szkolenia i inne imprezy, w week
endy 50% zniżki. Bogatynia, ul. Pocztowa 15, tel. 
075/773-20-72 do 74,075/773-20-75 (fax) 99000001

O CHORWACJA • DALMACJA. Polka zaprasza na wy
poczynek . Niedrogie apartamenty i pokoje., tel. 
0038/521-88-91-47 Marina (Chorwacja) 02016891

WCZASY NAD MORZEM / 
Ośrodek Wczasowy "Kasia” 0 

w Mrzeżynie zaprasza I
*  150 m od morza • S
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe 
☆ wyżywienie we własnym zakresie 
& atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 071/357-01-59 (12-15, po 18) 

lub 0-602 28 26 37

•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJO- 
WE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim/cena 20 
zł/osoba. Darłowo, tel, 094/314-65-77 99000001 -

DO WYNAJĘCIA APARTAMENT 4-osobowy, w Kudowie Zdro
ju, z wyjściem na taras, komfortowy - 40 zł/doba od osoby. Wro
cław, tel. 071/343-64-86,0605/26-56-78 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie Lubuskim, jeziora, lasy,.roz
rywka, ognisko, 6-7 osób -130 zł/doba + liczniki. Łagów Lubu
ski, tel. 0608/64-02-44
DO WYNAJĘCIA DOM dla maks. 8 osób, Łagów Lubuski, je
ziora, lasy, od czerwca do września, 150 zł/doba, cicha; spo
kojna okolica. Zielona Góra, tel. 068/454-86-16 po godz. 21, 
J0600/37-35-83
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY wśród dziewiczych la
sów i jezior Pszulewskiego Parku Krajobrazowego we wsi Ja
błonka Stara, 230 km od Wrocławia, dla 7 osób, domowe obia
dy, teren zamknięty, ryby, grzyby, jazda konna, grill -160 zł/do
ba. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 0604/26-60-24 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY dla 5-7 osób, kuch
nia, salon *  2 sypialnie, łazienka, ogrodzony, parking, grill, w 
lesie i okol. jezior - 100 zł/doba. Brenno k. Leszna, tel. 
0608/25-91-58 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie (nad 
Jeziorem Dominickim), spokojna okolica, zagospodarowana 
działka z basenem, gwarancja wypoczynku w weekendy lub na 
wczasy -120 zł/doba. Leszno, tel. 065/520-56-71 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA DOMEK wolno stojący, w gospodarstwie agro
turystycznym, kompletnie wyposażony, piękna okolica - Góry 
Sowie, cena 20 - zł/osoby za dobę. Lubachów, tel. 
074/850-99-62
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Święto
krzyskich, we wsi RembÓw k. jez. Chańcza, turystyczne okoli
ce, mikroklimat, źródlana woda ze studni, cisza, spokój, domek 
murowany, maks. dla 6 osób, pokój, kuchnia, prąd, gaz, lodów
ka. pralka^48 zł/doba. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY typu .BRDA", w Sła
wie, 50 m od jeziora, 6-osobowy, 2 sypialnie, salon z TV, kuch

nia, WC, natrysk, komfortowy, taras, w maju i czerwcu -100 
zł/doba, w lipcu i sierpniu - 150 zł/doba. Wałbrzych, tel. 
074/845-16-74
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, 50 km od Kudowy Zdr., 

■ kuchnia, grill, las. TV SAT -10 DEM/osobodoba. Wrocław, tel. 
071/339-85-96
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Sianożętach, 
Ustronie Morskie, 100 m do morza, umywalka, ciepła i zimna 
woda, zaplecze kuchenne, 3-,4-osobowe, 1-, 2-pokojowe, par
king, sanitariat, teren ogrodzony, cena od 380-460 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-75-55,0602/57-69-62 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY yv.Sułowie k. Mili
cza, komfortowe domki, tanio, zapraszamy, trzebnica, .tel. 
071/312-42-29,0608/11 -64-61
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY 4-5-osoboyy, Oso- 
lin, las, staw - 60 zl/doba, domek 2-osobowy - 30 zł/doba. Wro
cław, tel. 071/364-55-08,0605/32-41-14 
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komforto

wy, w Łebie, w miesiącach: maj, czerwiec, sier
pień i wrzesień., tel. 054/232-42-29 85001671

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY dla 5-7 osób, łazien
ka, kuchnia, TV, radio, własny parking, wkoło lasy i jeziora - 
100 zł/doba. Brenno k. Leszna, tel. 0608/25-91-58 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w woj. lubuskim, cie
pła woda, gaz, wc, pokje 2-, 3-, 4-osobowe, do dyspozycji świe
tlica i boisko do siatkówki, w pobliżu lasy i jeziora -14 zł/oso
bę/dobę. Ługi, tel. 095/761-20-64 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem Nyskim, 
komfortowy • 120 zł/doba. Nysa, tel. 077/435-41-24 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Łebie, 4 i 6-oso
bowy, od maja do września, od 800-1.500 zł/2 tyg. Wrocław, tel. 
071/361-53-26
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje w Sarnowicach, nad Je
ziorem Otmuchowskim, miejsce na przyczepy, prąd, woda, WC, 
lodówka, naczynia, kuchenka, spokój - 20 zł/osoba/doba. Sar- 
nowice, tel. 077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Boszkowie, blisko 
jeaOra, WC, aneks kuchenny, maj, czerwiec -15 zł/osoba, se
zon -18 zł. Boszkowo, tel. 065/537-02-62,0601/54-26-92 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE pod lasem, 2 km od 
zalewu - 50 zł/doba. Oleśnica, Ligota, tel. 071/314-25-32, 
062/731-65-38
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 4-osobowe z widokiem na 
Jezioro Breńskie, pomost do wędkowania, ognisko, łazienka, 
boiska do gry, 30 m do jeziora -12  zł/osoba, w sezonie -19 
zł/osoba. Brenno, gm. Wijewo, tel. 065/549-46-86 
DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, pow. żagla 
18 m2,4 koje, silnik, WC, pełne wyposażenie -100 zł/doba. 
Gostyń, tel. 0503/80-73-98
DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 6-osobo
wy, kabina dziobowa Jazienka, WC, lodówka, silnik, możliwość 
parkowania samochodu w czasie rejsu, od 15.07.2001 r. -1.260 
zł/tydzień lub 2.100 zł/2 tygodnie. Wrocław, tel. 0606/37-99-85 
DO WYNAJĘCIA KWATERY w Gdańsku, obok dworca PKP, 
PKS, blisko starówki, komfortowa kawalerka - 90 zł/doba. 
Gdańsk, tel. 0501/25-08-99
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE na wakcje, Gdańsk 
Brzeżno, mieszkania w domku jednorodzinnym, blisko plaża, 
molo, pełne wyposażenie • 30 zł/os. Gdańsk, tel. 058/342-92-70 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA w pensjonacie, pokoje 2-, 3-oso
bowe z łazienkami i TV-sat, w centrum, osobne wejście, ideal
ne warunki, 25-30 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-91 
DO. WYNAJĘCIA MIEJSCA w schronisku młodzieżowym .So
kolik" w Strużnicy, pokoje 1-. 4- i 8-osobowe, ceny od 10 do 15 
zł. Atrakcyjne miejsce wypadowe w góry. Do dyspozycji kuch
nia, możliwość zrobienia ogniska, parking. Znakomite warunki 
do rekreacji. Strużnica,.tel. 075/713-72-24 (oraz fax)
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ 
działka ogrodzona, światło, woda, 100 m od jeziora, w Boszko
wie, 30 km od Leszna, w okresie od 01.06.2001 r. do 30.09.2001 
r..- 900 zł/mies. lub 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-91-76 
DO W m A?ĘC lA  MIESZKANIE w Kołobrzegu, blisko morza, 
na okres letni, 2 pokoje - 100 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 
094/351-67-68,0504/90-76-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kołobrzegu, 
łazienka, kuchnia, telewizor, mies. VI, VII, VIII -100 zl/doba. 
Kołobrzeg, tel. 0502/11-77-23
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE małe, nad samym morzem - 
60 zł/doba. Ustronie Morskie, tel. 094/351-51-68 
O  DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE W CENTRUM KO

ŁOBRZEGU samodzielne M3, przed sezonem 50% 
bo n if ika ty . K o łob rzeg , te l. 094/352-46-78, 
0604/63-61-66 03002441

DO WYNAJĘCIA PAWILON wolno stojący, blisko plaży w Po- 
bierowie, ogrodzony teren, 3 pokoje z niezależnym wyjściem 
na podwórze (każdy pomieści 6-7 osób), świetlica, TV-sat, sto
łówka, plac zabaw, pokoje z łazienkami, dla rodzin lub grup, 
rezerwacje min. 2 tygodnie - 150 zł/pokój. Wrocław, tel. 
0603/10-30-07
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, 01.05-30.08.20Q1 r. - 
25 zl. Darłowo, teł. 094/314-27-65,0605/64-23-88 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem,-Darłówek, 250 od 
morza - 25, 30 zł/osoba. Darłówek, tel. 094/314-30-09, 
0606/80-68-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3 i 4-osobowe na terenie Pszulew
skiego Parku Krajobrazowego we wsi Jabłonka Stara, wśród 
dziewiczych lasów i jezior, TV, łazienka, kuchnia, 230 km od 
Wrocławia, domowe wyżywienie, ryby, grzyby, możliwość jaz
dy konnej, teren ogrodzony - 20 zł/doba. Jabłonka Stara,.gm. 
Miedzichowo, tel. 0604/26-60-24 po godz. 20 - 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, wszystkie media - 35-40 zł/osobę oraz domek 4-, 5-osobo- 
wy -150 zł/dobę. Jastarnia, teł. 058/675-23-80 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Karpaczu, z łazienką, TV sat, 
aneks kuchenny, parking, grill, ognisko, blisko centrum • 30 
zł/osobę/dobę. Karpacz, tel. 075/761-88-47 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Karpaczu, 2,3,4-osobowe, 12 
miejsc, 3 łazienki, luksusowe, salon, TV, kuchnia, grill - 30 zł/oso
ba. Karpacz, tel. 075/761-09-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mielnie nad morzem - od 28 zł/os„ 
dla dzieci zniżka. Koszalin, tel. 094/345-73-04 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdroju, TV, aneks ku
chenny, lodówka, łazienka, grill, parking w ogrodzie, stawy, ryby, 
źródło .Maria", ciekawe szlaki turystyczne po stronie polskiej i 
czeskiej, do przejścia 1 km, - 20 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad j. Otmuchowskim, wygodne - 
20 zł/os. Ligota Wielka, tel, 0606/63-8740 
DO WYNAJĘCIA POKOJE - 20 zł/osobę. Łeba Nowęcin, tel. 
059/866-26-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mielnie, 100 m od; morza, od 1.06 
do 31.08 - 25 zł/os. Mielno, tel. 094/316-61-23 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w miejscowości Mielno-Unieście, 
pokoje 2-, 3-osobowe + część wypoczynkowa z TV, lodówka, 
łazienka, ogródek, grill, termin od^maja do września • 30 
zl/os./doba. Mielno, tel. 094/318-91-36 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i 
TV sat., fińska sauna, basen letni, grill, ognisko, parking - 20 
zł/osobę/dobę, www.willa.maxi.pl. M iędzygórze, tel. 
074/813-51-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE na morzem, 2-, 3-, 4-osobowe, z 
TV, radiem, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, wc, możliwość 
wynajęcia całego domku z parkingiem - 200 zł/dobę lub 22 
zł/osobę/dobę. Międzyzdroje, tel. 0604/69-65-84,091/328-04-20 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe, z telewizorem, w Mił* 
kowie, 2 km od Karpacza, pow. Jelenia Góra*1- 15 zł/osoba. Mił
ków, tel. 075/761-02-92
DO WYNAJĘCIA POKOJE 300 m od morza, w Mrzeżynie, 18

km od Kołobrzegu, RTV, 2 łazienki, toaleta, nowoczesne i wspól
ne, spokojnie, domowo • 25 zł/osoba. Mrzeżyno, tel. 
0607/56-94-08
DO WYNAJĘCIA POKOJE taras, łazienka, aneks kuchenny • 
20 zł/osobę. Niesulice, gm. Świebodzin, tel. 068/381-22-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie nad Bałtykiem, 2,3,
4-osobowe, z łazienkami, 200 m od morza, komfortowe - od 25 
do 40 zł/osoba. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdroju, 
2Ó0 m od centrum, 2 i 3-osobowe, z łazienkami i TV sat, ideal
ne warunki, osobne wejście, piękna okolica - 25-30 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-17-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, z łazienkami, 
TV, pełne wyposażenie, rowery, oświetlony parking, ogród z 
grillem i stolikami, cisza, spokój, miła atmosfera - 20 zł/doba. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie, nad jez. Otmuchow
skim, 2-osobowe, łazienka, WC, TV - 50 zł/pokój, apartamenty 
4 i 6-osobowe, aneksy kuchenne, z wyposażeniem, TV, pełny 
komfort, parking, plac zabaw, od 80-120 zł/doba. Sarnowice, 
tel. 077/431-51-82 inform., 077/431-46-86 fax 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami i sprzętem RTV, w 
cenie 20-25 zł/os. Sobótka, tel. 071/316-24-75

BIURO PODRÓŻY 
WRATISLAWIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku. 
W ofercie również obozy 

młodzieżowe.
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

OPOH943

DO WYNAJĘCIA POKOJE tv, parking, czyste powietrze, bli
sko Polanicy Zdr. i Kudowy Zdr. - 20 zl/doba. Szczytna, teł. 
074/868-34-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Szklarskiej Porę
bie, 100 m od wyciągu na Szrenicę, 500 m od centrum - 25-30 
zł/osobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, w Szklarskiej Po
rębie, bardzo ładna okolica, wyjścia na szlaki, grill, ognisko, 
cena 30 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 0601/71-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-, 3-, 4-oso
bowe. z używalnością kuchni, pięknie położone, blisko wycią
gu na Szrenicę, możliwość rozpalenia ogniska, huśtawki dla 
dzieci - od 27 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-33-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1,2, i 3-osobowe, z TV, 
radio, telefon, do dyspozycji kuchnia, grill, ognisko, parking 
zamykany, w pobliżu basen kryty (zabiegi), wyciąg na Szreni
cę, szlaki turystyczne, wyjazdy do Czech - 25 zł/osoba. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ustce, blisko morza, bez pośred
ników - 27 zł/osobodoba. Ustka, tel. 059/814-73-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ustroniu Morskim, maj-wrzesień 
-15 zł/osoba, czerwiec -18 zł/osoba, lipiec i sierpień - 20 zł/oso
ba. Ustronie Morskie, tel. 094/351-58-23 
DO WYNAJUĘCIA POKOJE 2 ,4-osobowe, 1&miejsc, część z 
łazienkami, w Górach Sowich, na weekendy j  wczasy, malow
nicza okolica, lasy, szlaki turystyczne, parking, plac zabaw, 
ogniska, grillowanie, kuchnia domowa • 27 zł, cena 16-19 zł/dor 
ba, rabat dla dzieci istałych gości. Walim, tel. 074/845-72-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM Niechorze. 150 m 
od morza, nowe, 2,3,4-osobowe, z łazienkami i TV-Sat, - 40 zł 
/miejsce. Warszawa, tel. 022/671-73-19 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osobowe, rajdy górskie, zielo
ne szkoły, kolonie letnie, organizacja imprez, Kotlina Kłodzka. 
Wrocław, tel. 074/811-38-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, 200 m od morza, las 
sosnowy, 2 • 5-osobowe, z łazienkami, kuchnia, świetlica, cena: 
15-35 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-39 lub Pobierowo. 
091/386-48-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe, z  wyżywieniem, cena 
70 zł/os„ w Szklarskiej Porębie. Wrocław, tel. 075/717-45-83, 
0601/56-63-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE Zakopane, blisko dworzec PKP i 
PKS - od 30 zł/osoba. Zakopane, tel. 018/206-22-35
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, cena od 12 do 

20 zł/doba/osoba. Darłowo, tel. 094/314-29-35 99000001
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, radio, aneks kuchenny z peł
nym wyposażeniem, lodówka, kuchenka mikrofalowa, oddziel
ne wejście, oświetlony ogród z kominkiem do grillowania, huś
tawka, parking przy domu, cisza, spokój, cena 20-25 zł/os. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-18-74,0604/66-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE TV, telefon, radio, kuch
nia, grill, parking, wyciągi, szlaki - 25 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-31
O  DO W YNAJĘCIA PO KO JE NAD MORZEM w Pust

kow ie, 2-, 3-, 4-osobowe, z  indyw idua lną  lub 
w spó lną łazienką, świetlica, parking, możliwość 
rozbicia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwa
cja i informacja, tel. 074/852-49-06, 091/386-44-98 
(w sezonie) 01014661 

DÓ WYNAJĘCIA POKÓJ w Sopocie, z używalnością kuchni, 
łazienki, maj, czerwiec - 20 zł/osoba, lipiec, sierpień 25-30 
zł/osoba, max 4 osoby. Sopot, tel. 058/550-13-34 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ cena 15 zł, wyżywienie - 25 zł, oczko 
wodne, hodowla bażantów, tarasy, grill, możl. garażowania sa
mochodu, Czarna Góra i jaskinia. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-15-00
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-, 5-osobowy, na wsi, w miejscowo
ści Jabłonka Stara, na terenie parku krajobrazowego, bez wy
żywienia • 40 zł/pokój za dobę. Po.znań, tel. 061/441-01-91 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA typ Niewiadów, 
dla rodzin 2+2, przedsionek, w.Pobierowie, na terenie ogrodzo
nym, blisko plaży, wyposażona, możliwość korzystania z łazien
ki, TV, wyżywienia - 50 zl/doba, minimum 2 tygodnie.., tel. 
0603/10-30-07
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4 ,5-osobowa, 
dwie sypialnie, kuchnia, lodówka, łazienka, WC, ogrzewanie - 
55 zł/doba. Gostyń', tel. 0503/80-73-98 
GRZYBOWO K. KOŁOBRZEGU prywatne kwatery, wysoki 
standard, 300 m od morza, ul. Nadmorska 34, - 50 zł. Koło
brzeg, tel. 094/358-11-04
O  HISZPANIA, Portugalia, Wenecja, Monaco, Nicea, 

Barcelona, Madryt, Toledo, Lizbona, Fatima, Por
to Santiago Compostella, Lurdes, Genewa • 16 dni,
- 1.950 zł. B .P . HORYZONT, W rocław , te l. 
071/351-45-57 80002581

•  HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O. w Ustce. 100 m od 
morza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny węzeł 
sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale konfe
rencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking monito
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rowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40-84,814-68-95 
99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM - domki kempin
gowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanitarnym, pole 
namiotowe, własne strzeżone kąpielisko, pomost kąpielo
wy, pomost wędkarski, plac zabaw dla dzieci, wypożyczal
nie sprzętu wodnego i sportowego, drink-bar, bilard, gry 
zręcznościowe, IV  sklepik wędkarski, boiska. OW .JE
SIONKA*, 66-135 Kolsko, tel. 068/352-41-80 (fax), w 
godz. 10-18 99000001

•  KARPACZ PENSJONAT .FAMAGO’  pok. 1-, 2-, 3-, 4-oso- 
bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV sat, pole na
miotowe, wyp. rowerów, tenis stołowy, parking, 2 km od 
centrum Karpacza, w zacisznym miejscu w lesie, wczasy, 
bankiety, spotkania towarzyskie, kursokonferencje, kuligi, 
ogniska. 58-540 Karpacz, ul. Tetmajera 1, tel. 
075/761-92-42 (fax), 761-91-42 99000001

•  KARPACZ - WILLA .AŚKA’  pokoje 1 -, 2-, 3-osobowe, apar
tamenty, z łazienkami, radio, TV-sat. jadalnia, grill, par
king zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmienita 
kuchnia, 2 km od centrum Karpacza, położona w zacisz
nym miejscu, w pobliżu 3 wyciągi narciarskie, kort teniso
wy miasteczko Western City, kryty basen. „Villa Aśka", Kar
pacz, ul. Kościuszki 17, tel. 075/761-91-28 (fax) 
99000001

•  KARPACZ. DOM WCZASOWO - REKREACYJNY .ZGO
DA’ pok. 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, jadalnia, sala 
bilardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzętu sport., biblio
teka, parking samochodowy (zamykany), dom położony w 
atrakcyjnym miejscu Karpacza, w pobliżu szlaków tury
stycznych i wyciągów narciarskich. 58-540 Karpacz, ul. 
Pusta 2, tel. 075/761-97-60, 075/671-97-67 (fax) 
99000001

•  KARWIA (koło Jastrzębiej Góry), 200 m do plaży, pokoje z 
łazienkami i z balkonami, TV kolorowy, radio, parawan, 
lodówka, czajnik, mały plac zabaw dladzieci, duża, ogro
dzona działka, grill, miejsce na samochód • 15-35 zł, In
ternet: www.lato.pl. ., tel. 058/774-41-77,0601/82-01-29 
99000001

KASZUBY polanka przy jeziorze w TPK, całoroczny luksuso
wy 4-osobowy domek, salonik ż kominkiem, TV sat, bogaty 
aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, pralka, umeblowany ta
ras, duży ilustrowany ogród, altanka, leżaki, huśtawka, nad sta
wem hamak, ognisko, grill 130,150 zl/domek/doba. Szemud, 
tel. 058/676-16-97
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne, obiady domowe, cena 
wraz z obiadem 40 zł/osobodzień, dla dzieci zniżka. Kołobrzeg, 
tel. 094/354-63-03
KOŁOBRZEG 500 m od portu jachtowego, prywatne kwatery • 
30 zł. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84 
KOŁOBRZEG • UNIEŚCIE wojskowe obiekty, obozy, kolonie, 
za kompletne pełne świadczenia - 40 zł/osoba/dzień, za czę
ściowe świadczenia, pełne wyżywienie + 3 posiłki i nocleg • 36 
zł. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,0501/53-45-01 . ?
•  KOWARY ZAJAZD-MOTEL .VICTORIA’  pokoje 1-, 2-, 3-,

4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, wspólne ła
zienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking, orga
nizujemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczystości oko
licznościowe i inne imprezy. 58-530 Kowary, ul. Rejtana 
10, tel. 075/718-23-53 99000001

KRYNICA GÓRSKA komfortowe apartamenty, 4-osobowe - 200 
zł/doba, 2-osobowe -100 zł/doba, obok gondoli, kuchnia, ła
zienka, tv kablowa, wideo, HiFi. Wrocław, tel. 0601/57-16-65 
O  LWÓW, Kalwaria Pacławska, Lwów i okolice, Ole

sko, Złoczów, Kam ieniec Podolski, 6 dni, zapisy, 
• 550 zł. B .P . HORYZONT, W rocław , te l. 
071/351-45-57 80005271

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK’  pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świetlica, par
king, jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill, wcza
sy, konferencje, szkolenia. OW .LEŚNIK’ , Łagów Lubu
ski, ul. Chrobrego 10, tel. 068/341-21-60,068/341-25-09 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK’  pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, domki kempingowe, pole kempingowe, parking, ja
dalnia, własna plaża i kąpieliska, plac zabaw dla dzieci, 
boiska, grill, gry zręcznościowe, sklep spożywczy, wcza
sy. imprezy zakładowe, biwaki, kolonie. Łagów Lubuski, 
ul. 1 Lutego 1, tel. 068/341-20-30 (fax) 99000001

O  Ł E B A  • komfortowy domek letniskowy, osobna 
działka, 10 m inut drogi do morza. Wrocław, tel. 
071/345-75-24,0607/54-49-88 85001701

•  MRZEŻYNO, WCZASY NAD MORZEM w ośrodku .Bog
danka’ , w lesie, teren ogrodzony, 150 m od morza, turnu
sy tygodniowe od soboty, dobre warunki, niskie ceny, moż
liwość wyżywienia na miejscu, psy mile widziane, inter
net: www.lewgoland.itn.pl. Mrzeżyno, tel. 091/386*61-27,
386-63-91 99000001

NEOPREN w b. dobrym stanie, używany 1 sezon, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 328-87-53,364-48-70 
OBÓZ NAD MORZEM dla młodzieży w Mielnie • 637 zł, termin 
23.06. - 07.07.2001 r., w cenie noclegi, wyżywienie, ubezpie
czenie NW, opieka wychowawcy, medyczna, ratownika, wszyst
kie media, ośrodek położony 50 m od morza, szczegółowe in
formacje. Wrocław, tel. 349-52-46,0501/82-88-74
•  OW .PUCHATEK’  Pobierowo - centrum, morze, tanie 

wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świetlica, 
TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 100 m, raty, 
faktury VAT!. ., tel. 074/872-49-19 (fax), 091/386-41-78 
99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO ekstra wczasy rodzin
ne, nowość! z dobrym programem k-o, tzw. .zielone przed
szkole", turnusy 02-11.06,12-21.06, z pełnym wyżywie
niem - 580 zł, dzieci do 7 lat - 290 zł, szkolniaki • 440 zł, 
dla chętnych autokar w obie strony!., tel. 074/872-49-19 
99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO - przewóz autokarem 
na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: Nowa Ruda
- Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica • Legnica - Zielona 
Góra • Gorzów - Szczecin, cena miejsca z Nowej Rudy • 
100 zł, już w obie strony! Zapisy. ., tel. 074/872-49-19, 
091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO zaprasza na turnusy w 
terminach 22.06-01.07,02-15.07,16-29.07,30.07-12.08,
13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami - 600 zł, z obiadami - 
500 zł, bez wyżywienia • 350 zł, 14 dni z 3 posiłkami • 840 
zł, z obiadami - 700 zł, bez wyżywienia - 490 zł 23.08-01.09
- 580 zł!.., tel. 074/872-49-19 99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO - MORZE wrzesień! tur
nusy 02.09-15.09 (14 dni), z  3 posiłkami - 742 zł, z obia
dem - 602 zl, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posiłkami • 686 zł, 
z obiadem - 546 zł, również autokar, zapisy. ., tel. 
074/872-49-19 99000001

#~ POGORZELICA, OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGO
WYCH (2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami), w lesie sosno
wym, teren ogrodzony, plac zabaw dla dzieci, świetlica, 
sala TV, nad samym morzem, możliwość wyżywienia, przy
jazdu z psem, miejsce do parkowania bezpłatnie, www.lew- 

• goland.itn.pl.., tel. 091/386-32-12,386-31-60 99000001
•  PRZEŁAZY - OW .AGAWA’  nad jeziorem, pokoje 1-, 2-,

3-, 4-osobowe z łazienkami, pole namiotowe, radio, TV, 
jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, kawiarenka, 
wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
sportowego i świetlicowego. Przełazy, 66-232 Mostki, tel. 
068/381 -12-22,068/383-51 -77 (fax) 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA OŚRODKI WCZASOWE NAD JE- 
ZIOREM • domki kempingowe 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, po
koje 2-, 3-, 4-, 5 i 6-osobowe, z łazienkami, aneksy ku
chenne, TV-sat, lodówki, wyposażenie kuchni, plac zabaw, 
boiska, pola namiotowe, parkingi, jadalnia, nad jeziorem, 
domowa kuchnia. OW .Koliberek’ , Sława, ul. Odrodź. 
Wojska Polskiego 17, tei. 068/356-62-19,068/356-68-29, 
068/356-64-09 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA HOTEL .KRYSZTAŁ’  oddajemy do 
dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych w pokojach
1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standardzie, restauracja z 
dancingiem/drink bar, nowocześnie wyposażona sala kon
ferencyjna, strzeżony parking, organizujemy konferencje, 
bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 
19, tel. 075/717-44-30,717-49-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE • DW. .PORĄBKA’  pokoje 2-, 3-. 4-OSO-

bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świetlica, ja
dalnia, parking zamknięty, sala TV-sat, bilard, drink bar, 
200 m od morza. DW .Porąbka’ , Świnoujście, ul. Słowac
kiego 9/11, tel. 091/321-42-91, 091/321-42-92 (fax) 
99000001

•  ŚWINOUJŚCIE SANATORIUM UZDROWISKOWE 
wENERGETYK" pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, apartamen
ty z łazienkami, TV-sat, balkony, jadalnia, kawiarnia, bo
gato wyposażona baza reh.-zabiegowa, organizujemy wie
czorki taneczne, wycieczki (kraj i zagr.) oraz ogniska i inne 
imprezy, ośrodek czynny cały rok. 72-600 Świnoujście, ul. 
Żeromskiego 4, tel. 091/321-24-83 (Fax), 091/322-37-00 
99000001

WCZASY w leśniczówce Nadziejów okolice Nysy, możliwe ca
łodzienne wyżywienie • 20 zł/osoba. Nadziejów, tel. 
077/439-81-69
WCZASY NAD MORZEM ośrodek .Puchatek’  w Pobierowie, 
100 m do plaży, pokoje z łazienką lub bez, świetlica, TV. sat, 
sprzęt plażowy, plac zabaw, taras, grill, różne terminy wcza
sów, 10 dni z  obiadem • 500 zł, z  3 posiłkami • 600 zł oraz 14 
dni z obiadem - 700 zł z 3 posiłkami - 840 zł lub same noclegi - 
35 zł/osoba.., tel. 074/872-49-19,091/386-41-78 
WCZASY NAD MORZEM noclegi • 20-22 zł. Chłapowo, tel. 
058/674-23-82 ‘
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kiel- 
nia’ , 30 m od morza, pokoje z łazienkami, pełne wyżywienie, w 
okresie 1-14 czerwca - 50 zł/osoba/doba, 15-28 czerwca - 60 
zl/os./doba, w okresie 01.07 • 26.08 - 82 zł/osoba/doba, bez
płatny parking, plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, kawiar
nia i inne atrakcje. Darłówko, tel. 094/314-24-65 
WCZASY NAD MORZEM atrakcyjne, tanie, w Kołobrzegu, w 
pobliżu amfiteatru, blisko plaży • 25-30 zł/osobę/dobę. Koło
brzeg, tel. 094/352-07-84 po godz. 18 
WCZASY NAD MORZEM W Rewalu, do plaży 100 m, dużo zie
leni, pokoje z łazienkami, rezerwacja telefoniczna. Rewal, tel. 
091/386-28-80
WCZASY W HISZPANII nad morzem, Costa Brava, 500 m od 
morza - 40 zł/doba od osoby. Wrocław, tel. 0501/34-15-15 
WCZASY DLA RODZIN Z DZIEĆMI w ńmach .zielonego przed- 
szkoła’  nad morzem, extra warunki i program, 10 dni z pełnym 
wyżywieniem, dorośli 580 zł, dzieci do 14 lat • 440 zł, do 7 lat - 
290 zł, dojazd autokarem. Świdnica, tel. 074/872-49-19
•  WCZASY NAD JEZIOREM w domkach murowanych z 

pełnym węzłem sanitarnym i bez, pełnym wyposażeniem 
lub w pawilonie, pok. 3- i 4-osob. (wspólna łazienka i WC), 
pole kempingowe, tanie i smaczne posiłki, własna plaża, 
wyp. sprzętu sportowego i wodnego, boisko, plac zabaw 
dla dzieci, kawiarenka. OŚRODEK .P.W. Intemauka’ , Tar
nów Jezierny k. Sławy, tel. 071/342-21-57 (fax), 
071/343-91-68 99000001

•  WCZASY NAD JEZIOREM W GÓRACH ośrodek całorocz
ny, pok. 2-osobowe, klimatyzowane, domki typu .Brda’  i 
„Legar" (2-, 4-, 6-osob ), z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV-sat, tel., lodówka, sala konferencyjna klimatyz., kawia
renka, jadalnia, sauna, baszta z miejscem na grilla, orga
nizujemy szkolenia, konferencje oraz inne imprezy oko
licznościowe. OŚRODEK .Złoty Sen’ , Złotniki Lubańskie,
59-820 Leśna, tel. 075/721-13-92, 075/721-12-59 (fax) 
99000001

WOLNE MIEJSCA na wyjazd do Niemiec, 4-5 maja, na trasie 
Frankfurt • Manheim - Kaiserslautern, • 100 zł. Jawor, tel. 
076/870-60-37,0602/30-44-26
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE dla 4 osób, Karlsruhe, 
Frankfurt. Lubin, tel. 0501/71-87-01 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE osobowym do Holan
dii, kierunek Amsterdam i Rotterdam, wyjazd 11-12.05. Wro
cław, tel. 071/324-29-96
WOLNE MIEJSCE w samochodzie, do Niemiec, 7-9 maj. Jele
nia Góra. tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
WOLNE MIEJSCE W SAMOCHODZIE Mercedesie Vito, trasa 
Frankfurt Menhein-Kaiserslautem, 11-12 maja, • 100 zł. Jawor, 
tel. 0602/30-44-26
•  WRATISLAVIA TRAVEL poleca wczasy nad polskim mo

rzem, kempingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i atrakcyjne 
miejscowości, zapraszamy do biura, wratislaviatra- 
vel@poczta.onet.pl. ,WRATISLAVIATRAVEL’ , Wrocław, 
ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 99000001

WYPOCZYNEK w Karkonoszach, blisko jezioro, tereny rekre
acyjne, spokojna okolica, niezależny 2-pokojowy lokal miesz
kalny, z aneksem kuchennym, w.c., w domu wolno stojącym - 
15 zł/osoba, w pobliżu przejścia granicznego .Okraj’ . Kamien
na Góra, tel. 075/742-65-61

N AU KA I 
PRACA

O  „IN PERSON PO LSKA " JEST  POLSKO-HOLEN- 
D ERSKĄ  firmą pośrednictwa pracy w Holandii \ 
Niemczech, dla Polaków z podwójnym paszpor
tem. Oferujemy: b. dobre zarobki, ubezpieczenie, 
transport do Holandii lub Niemiec, mieszkanie za 
b. małą odpłatnością, bezpłatny transport z m iesz
kania do pracy. Teraz poszukujemy: c ieśli, stola- 

- rzy, tynkarzy, spawaczy, murarzy itp., do pracy w 
Holandii, min. 3 mies., od maja, tel. 0607/50-94-75 
02018791

O  „PR ACA  W ANGLII” • UWAGA! Prosimy o kontakt 
osoby, które czują się  pokrzywdzone z powodu 
oferty pracy „Wyjazdy do A ng lii” - numer telefo
nu w Wołowie 071/389-78-13. Jes t to ewidentne 
o szu s tw o !., te l. 0605/37-38-02 kon takt, 
0603/27-19-66 pok.-zywdzeni 02019991

PRACA W ANGLII
Pilnie, dla 20 osób. Początek maja. Pomoc w 

przekroczeniu granicy. Odbiór z dworca i dowóz 
na miejsce. Zapewniamy zakwaterowanie. 

T e l. 071/389-78-13 OPOH735

O  AG EN C JA  ARTYSTYCZNA w Austrii, poszukuje 
Go-Go tancerki i Go-Go duety, wymagania: wiek 
18r27 lat, zaświadczenie niekaralności, znajomość 
języka obcego, oferujemy legalną pracę, dosko
nałe zarobki. Je len ia  Góra, tel. 075/755-13-95, 
0608/63-66-51 80006061

O  ATRAKCYJN A  PR A C A  PRZY  ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną 
informację. Prosim y dołączyć znaczek na prze
syłkę poleconą ciężką za 5.95 zł. „IKAR” , 50-950 
Wrocław 2, box 288 02017701

O  BIURO KSIĘGOWE poszukuje energicznych osób 
do zorganizowania filii na terenie woj. dolnoślą
skiego, opolskiego, w ielkopolskiego, również w 
gminach. Wrocław, tel. 071/361-49-48 01024181 

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW prod. polskiej, wysoka mar
ża, network. Wrocław, tel. 071/342-04-64 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, sieć sprzedaży. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW dla konsultantek Avonu: ce
nię Twoje doświadczenie, chcę Tobie powierzyć organizowa
nie i kierowanie zespołem konsultantek, zarobki od 3.000 
zł/mies., mile widziane osoby z klubu .Róży*. Wrocław, tel.
361-31-19,0606/82-31-64,
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW Jesteś konsultantką Avonu 
lub Oriflame? Zadzwoń i dołącz do swojej oferty handlowej ko

smetyki homeopatyczne. Wrocław, tel. 071/372-17-85 w 
godz. 19-21
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 30% 
tańsze, zapłata do 21 dni, szkolenia kosmetyczne, makijaże, 
wpisowe gratis.., tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-54*39
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prowizja dla cie
bie 30 %, rabaty od 3 do 21 %, wpisowe 29 zł. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dodatkowa pra
ca, zakupy dla siebie taniej, wpisowe 29 zł. Wrocław, tel. 
071/368-75-05,368-13-49,368-13-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zdobądź nowy 
zawód, zbuduj własny biznes. Świebodzin, tel. 068/382-59-76, 
0608/11-77-93
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME spróbuj, nic nie 
tracisz, a możesz zyskać.- Wrocław, tel. 071/344-72-45, 
0607/62-07-28,0607/30-87-69
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
071/784-84-95,0605/67-68-00 .
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zakupy dla sie
bie 30% taniej, własny biznes. Żagań, tel.jD68/360-42-81, 
0601/49-55-49
O  FIRMA „FOTO MAX" zatrudni młodych ludzi (głów

nie dziewczyny), chcących  pożować do zdjęć, 
również do aktów. Za 1 dzień zdjęciowy płacimy 
od 100 zł w górę. Zgłoszenia te lefoniczne pod 
numerem 0604/98-28-07. Przegląd po 10 dniach 
od ukazania się ogłoszenia. 01020901 

FIRMA „INTER GLOB” poszukuje 600 osób z całego kraju, na 
umowę, do zbierania zamówień na produkty lecznicze, wyso
kie zarobki, premie, prowizje, dla najlepszych cenne nagrody, 
inne oferty. Informacja gratis, koperta + 3 znaczki po 1 zł. Księ- 
ginice, woj. wrocławskie, tę|. 0600/51 -08-09 
O  FIRMA BUDOWLANA z Niemiec, zatrudni budow

lańców (19 DEM/godz.). Wymagana znajomość j. 
n iem ieckiego i p a szpo rt.., tel. 074/855-28-79* w 
godz. 18-20 01024101

O  FIRMA USŁUG  TRANSPORTOW YCH „BRAVO ” 
p rzy jm ie  ta k só w karzy  do w spółp racy .,- te l. 
0503/99-55-81 w godz. 10-13 02020141

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO z dojazdem, lekcje 2 h • 
20 zł/h. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO poziom początkujący i 
średnio zaawansowany, najczęściej lekcje 2-godzinne - 20 
zł/godz. z dojazdem. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO indywi
dualnie i w małych grupach, duże doświadczenie zdobyte za 
granicą, różnorodne środki dydaktyczne dostosowane do po
ziomu i wieku - od 25 zł/godz. Małkowice, tel. 071/789-11-46 
KOREPETYCJE Z  CHEMII zakres szkoły średniej i gimnazjum 
- 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres gimnazjum i szkoły śred
niej, udziela studentka • 16 zł/godz. Wrocław, tek 373-87-90, 
0501/97-39-91
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Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

KOREPETYCJE Z CHEMII studenta V roku -18 zł/godz. Wro
cław, prosić Jolę, tel. 071/328-31-59 wewn. 263,0608/02-31-20 
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela student, cena 15 zł/h. Wro
cław, tel. 0608/69-32-68
KOREPETYCJE Z CHEMII I FIZYKI • 23 zł/godz. Wrocław, lei." 
343-13-85
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO dla początkujących i 
średnio zaawansowanych - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/782-68-81
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO studentka IV roku filolo
gii romańskiej, nauczanie podstaw, przygotowanie do matury, 
konwersacje, tłumaczenia. Wrocław, tel. 0606/90-19-81 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - 20 zł/godz. Lubin, tel. 
0604/99-65-35
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, Win
dows 95&98, Word, Excel, Access, instalacja, konfiguracja 
sprzętu i oprogramowania, internet, modernizacja i doradztwo - 
20 zł/godz. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udzieli student AR, zakreą 
szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej, możliwość dojazdu 
-15 zł/h. Kiełczów, teł. 071/398-96-34 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI matematyk mianowany do 
nauczania we wszystkich typach szkół, 20̂ lętni staż i bogate 
doświadczenie dydaktyczne, potwierdzona duża skuteczność, 
świetny kontakt z uczniem, rachunki • 25 zł/godz. Małkowice, 
tel. 071/789-11-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela mgr. matematyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego, cena 25 zł/60 minut u ucznia lub 
20 zł/60 minut (u mnie). Wrocław, tel. 071/327-49-66, 
0605/05-27-25
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/359-90-27
KO REPETYCJE  Z MATEMATYKI mgr ekonomii - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 364-42-42 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku ma
tematyki - 18 zł/h. Wrocław, teJ. 071/328-28-28 wewn. 323, 
Adam, 0608/04-79-94
KOREPETYCJE Z  MATEMATYKI I FIZYKI zakres gimnazjum 
i szkoły średniej, dojazd do ucznia - 17 zł/h. Wfocław, tel. 
0608/85-44-51
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO od podstaw. Wrocław, tel. 
0503/32-92-70
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO indywidualnie i grupowo, 
udziela magister germanistyki • 20 zł/h. Wrocław, tel. 
071/372-38-86
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka, długo
letni kontakt z językiem, możliwość dojazdu do ucznia, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 0501 /49-17-59
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO germanistka, nauczanie 
podstaw, przygotowanie do matury, konwersacje, tłumaczenia. 
Wrocław, tel. 071/367-04-20
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO do wszystkich egzaminów i 
prace pisemne - 25 zł/godz. (60 min.). Wrocław, tel. 
071/373-21-98
KOREPETYCJE Z  POLSKIEGO doktorantka fil. polskiej, wy
pracowania, literatura, gramatyka • 25 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/359-90-27
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do testów i 
matury, gramatyka, ortografia - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/353-77-69
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI cena 30 zl/45 min. 
Wrocław, tel. 0602/85-79-30
KOREPETYCJE Z ROSYJSKIEGO komputeropisanie, tłuma
czenia. Wrocław, tel. 327-48-30 
KOREPETYCJE Z WŁOSKIEGO studenta filologii włoskiej, 
wieloletni pobyt we Włoszech, tłumaczenia, konwersacje - 20 
zł/godz. Wrocław, teł. 0503/86-82-48 
LEKCJE GRY na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej, 
ok. Świebodzina. Lubrza, tel. 068/381-31 -98,0606/19-89-64 
OVB - rozwijająca się firma branży usług finansowych, oferuje 
• ludziom nastawionym na rozwój zawodowy - szanse, które

przerosną ich oczekiwania. Świdnica, tel. 074/851-29-66 w 
godz. 10-14,0601/63-77-89 (kn0258)
PISANIE WYPRACOWAŃ opracowywanie zagadnień - 10 
zł/kartkę A4. Wrocław, tel. 071/353-77-69 
POSZUKUJĘ DO OPIEKI NAD DOMEM nad morzem, starsze
go małżeństwa z Wrocławia, bezdzietnego i samowystarczal
nego. Wrocław, tel. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
POSZUKUJĘ OSÓB do współpracy w sektorze ubezpieczeń, 
kierowników, zespołów, dyrektora oddziału, agentów, system 
prowizyjny, Dolny Śląsk. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 ' 
POSZUKUJĘ PRACY dobrze płatnej, może być na umo
wę-zlecenie, posiadam doświadczenie w dziale kontroli jakości 
w dużej firmie, na kierowniczym stanowisku, znajomość kom
putera, język niemiecki i angielski., tel. 0602/75-64-26 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 21, mechanik maszyn i 
urządzeń przemysłowych, dyspozycyjny, prawo jazdy kat.B, 
podejmę każdą pracę oprócz akwizycji.., tel. 0607/39-00-97 
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie budownictwa ogólnego: gła
dzie, ocieplenia, elewacje, malowanie, gipsy, ścianki działowe, 
płytki, rencista, 41 latr., tel. 0605/38-95-17 
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę prace porządkowe w mieszka
niu, willi, także po remontach, czyszczenie dywanów, mycie 
okien, zakupy, kobieta, 40 lat, chętnie na stałe. ., tel. 
0605/38-95-17
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie komputerowym lub przy two
rzeniu profesjonalnych serwisów WWW. Bolesławiec, tel. 
0600/52-11-36
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie lub pożyczkach, męż
czyzna, 35 lat, samochód, telefon, fax, komputer, zarejestrowa
na działalność. Brzeg, tel. 077/411 -49-97 
POSZUKUJĘ PRACY ekipa 4-osobowa, w branży ogólnobu
dowlanej, płyty kartonowo-gipsowe, szpachlowanie, glazura, 
posadzki betonowe, murowanie. Bystrzyca Ol., tel. 
071/313-02-56,0606/61-27-08
POSZUKUJĘ PRACY tynkowanie, malowanie, tapetowanie, 
glazura i inne budowlane, okna. Jawor, tel. 0607/17-67-06 
POSZUKUJĘ PRACY dekarz, blacharz, monter płyt GK, spa
wacz, ślusarz. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-16-98, 
0607/63-87-88
POSZUKUJĘ PRACY układam dacfi z trzciny. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-58-44
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 26 lat, z Tarnopola, uczciwa i 
spokojna, pomoc domowa, ogrodnictwo. Jelenia Góra, tel. 
0602/50-19-55
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 35 lat, w gospodar
stwie. Katowice k. Trzebnicy, tel. 0502/64-09-37 
POSZUKUJĘ PRACY - operator żurawia (samojezdnego), 16 
ton i ładowacza, prawo jazdy kat. B, bez nałogów, uczciwy, rze
telny. Legnica, tel. 0607/37-56-11 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy, 
dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie 
w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 0607/38-57-58 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 42 lata, nowy samochód, peł
na dyspozycyjność. Lubin, tel. 0607/42-25-84 - 
POSZUKUJĘ PRACY od zaraz, komunikatywny, kultura oso
bista, uczciwy, odpowiedzialny, doświadczenie w kontaktach z 
klientami, komputer, samochód osobowy, woj. lubuskie lub inne. 
Lubrza, tel. 068/381-31-98,0606/19-89-64 
POSZUKUJĘ PRACY telemarketing, kreślenie rysunków tech
nicznych lub inne, sumienna, zdyscyplinowana, dokładna. Lu
brza, tel. 068/381-31-98
POSZUKUJĘ PRACY samochód, dyspozycyjny. Łagiewniki, tel. 
0606/85-94-81,0606/28-69-72
POSZUKUJĘ PRACY posiadam VW Transportera (9-osobo- 
yvy). Milicz, tel. 0603/28-82-19
POSZUKUJĘ PRACY kierowca-mechanik, magazyn, kompu
ter, praktyka, dyspozycyjny 24h lub inne propozycje, 37 lat. 
Nadolice Wielkie, woj. wrocławskie, tel. 0605/85-48-14 
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dodatkowej, w kraju lub za gra
nicą. Nowe Czaple, woj. zielonogórskie, tel. 0606/38-62-54 
POSZUKUJĘ PRACY 26 lat, mechanik samochodowy, upraw
nienia spawacza, praktyka jako dekarz, blacharz, w budownic
twie, prawo jazdy kat. B. Nysa. tel. 0605/22-65-20 
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dorywczej, 30 lat, prawo jaz
dy, samochód, uczciwy, lojalny, nie karany, bez nałogów i zobo
wiązań,. zdrowy, dyspozycyjny. Oborniki Ś ląskie, tel. 
071/310-35-76,0608/70-51-94
POSZUKUJĘ PRACY technik informatyk, dobra znajomość Win 
98, pakietu Office, średnia znajomość Visual Basic 6.0, DBase 
IV, podstawy SOL. Opole, tel. 077/413*51-15 prosić Krzyśka, 
062/781-88-86 po godz. 14
POSZUKUJĘ PRACY młoda, reprezentacyjna, studentka eko
nomii, doświadczenie w pracy biurowej. Pobiedna, gm. Leśna, 
tel. 0603/87-91-16
POSZUKUJĘ PRACY 25-letni, wykszt. średnie techniczne i 
handlowe, prawo jazdy kat. B, znajomość komputera, staż na 
kierowniczym stanowisku w salonie samochodowym, pełna 
dyspozycyjność, odpowiedzialność, mieszkanie we Wrocławiu. 
Praszka, tel. 034/359-08-33
POSZUKUJĘ PRACY 23 lata, b. dobra znajomość jęz. francu
skiego, paszport, prawo jazdy kat. B, pełna dyspozycyjność, 
najchętniej w branży motoryzacyjnej albo inne propozycje. So
bótka, tel. 0608/37-55-69
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie domów, biur, lokali. Sobótka, 
tel. 071/390-36-80
POSZUKUJĘ PRACY młody pracownik ochrony, licencja 1-go 
stopnia, podejmę się ochrony osobistej, może być dziecka, 
ochrony mienia lub inne propozycje. Szprotawa, tel. 
0601/85-58-16
POSZUKUJĘ PRACY pielęgniarz dyplomowany, 28 lat, posia
dam samochód osobowy, telefon, dużo wolnego czasu, chętnie 
dorywczo. Ścinawa; tel. 076/843-60-59 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 27 lat, wykszt. średnie techniczne, 
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, samochód osobowy. 
Środa Śląska, tel. 071/317-57-87 
POSZUKUJĘ PRACY dwóch fachowców budowlanych, podej
mie się budowy domku l̂ub nadzoru budowy. Świdnica, tel. 
074/852-41-88
POSZUKUJĘ PRACY referent do spraw sprzedaży, ambitny, 
komputer, kurs negocjacji sprzedaży, 24 lata. Wałbrzych, tel. 
0608/52-52-09
POSZUKUJĘ PRACY jako prezenter, DJ, własny sprzęt nagło
śnieniowy i oświetleniowy, doświadczenie, własna płytoteka. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23
POSZUKUJĘ PRACY dla 3 młodych 17-letnich chłopców, na 
okres wakacji, różne oferty. Wojcieszów, tel. 075/751-29-37 pr. 
Michała
POSZUKUJĘ PRACY prace ogólnobudowlane: matowanie, 
tapetowanie, regipsy, glazura, posadzkarstwo. Wrocław, tel. 
071/357-34-71
POSZUKUJĘ PRACY (najchętniej stałej), w branży ogólnobu
dowlanej, wiek 25 lat. Wrocław, tel. 0717345-83-68 
PO SZUKUJĘ  PRACY  rencistka 39 lat. Wrocław, tel. 
071/321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY w solarium, w handlu itp., doświadcze
nie, ks. zdrowia, kobieta 24 lata. Wrocław, tel. 071/357-81-39 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 23, sprzątanie domu, 
ogrodu, piwnic. Wrocław, tel. 0600/16-70-03 
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta z Wrocławia, lat 25, np. 
sprzątanie mieszkań po remoncie i w czasie remontu, sprząta
nie biur, opieka. Wrocław, tel. 0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY 4 chłopaków, ze Lwowa pilnie poszuku
je pracy w branży budowlanej, np. matowanie, tynki, wylewki, 
gładzie, kafelki. Wrocław, tel. 0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY młody mężczyzna, 15-letni staż, murarz, 
tynkarz, glazurnik. Wrocław, tel. 071/336-61-20 
POSZUKUJĘ PRACY w godzinach rannych, w handlu lub 
sprzątanie, lub opieka nad dzieckiem. Wrocław, teł. 
071/336-30-21
POSZUKUJĘ PRACY mechanik, .po wojsku”. Wrocław, tel. 
071/362-14-10 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY „złota rączka’ , wiek 40 lat, dyspozycyj
ny, prace budowlane wykończeniowe, samochód, praktyka. 
Wrocław, tel. 071/789-18-63
POSZUKUJĘ PRACY • studentka studiów zaocznych, po kur
sie sekretarsko-asystenckim, obsługa komputera i urządzeń 
biurowych, prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/786-96-62, 
0503/55-12-49
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz.
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hiszpański, podstawy księgowości, biegła obsługa komputera; 
tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony nauczyciel, dziennikarz, 
tłumacz, handlowiec, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 

1071/787-29-71
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel.
322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY jako przedstawiciel handlowy, kobieta, 
wiek 25 lat, prezencja, wykszt. średnie, licencjat w trakcie, jęz. 
angielski, jęz. niemiecki, samochód. Wrocław, tel. 0607/05-66-08 
POSZUKUJĘ PRACY administracja, biuro, przygotowanie za
wodowe, praktyka 2-letnia. Wrocław, tel. 0608/52-78-92 
POSZUKUJĘ PRACY studentka marketingu, 3 lata doświad
czenia na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży w branży tele
fonii komórkowej. Wrocław, tel. 0601/05-56-02 
POSZUKUJĘ PRACY studentka studium kosmetycznego, chęt
nie branża kosmetyczna, handel, bez akwizycji, tylko poważne 
oferty. Wrocław, tel. 0601/18-79-11 
POSZUKUJĘ P^APY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, za
kładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY kreślarka, plastyczka, projektantka po 
szkole, z doświadczeniem. Wrocław, tel. 071/325-99-28 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i admi
nistrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY germanistka, komputer, kurs .profesjo
nalny pracownik biurowy - asystent menedżera’ . Wrocław, tel. 
339-03-97
POSZUKUJĘ PRACY - sprzątanie mieszkań, domów, mycie i 
konserwacja nagrobków. Wrocław, tel. 071/339-21-51, 
0503/95-94-88 (k00074)
POSZUKUJĘ PRACY kobieta z 30-letnim stażem w spółdziel
czości mieszkaniowej, administracji, zakres obsługi technicz
nej, kierowanie robotami, kosztorysy (norma), wykształcenie 
techniczne budowlane, uprawnienia, obsługa komputera PC, 
przyjmę również prace na umowę zlecenie. Wrocław, tel.
329-05-84
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, 22 lata, w sklepie, kiosku 
lub w solarium, znajomość obsługi kasy fiskalnej, uczciwa, dys
pozycyjna. Wrocław, tel. 342-24-13 
POSZUKUJĘ PRACY 41-letnia rencistka, po szkole handlo
wej, praktyka w kwiaciarni. Wrocław, tel. 071/785-14-26 
POSZUKUJĘ PRACY budowa domu lub inne. Wrocław, tel. 
071/321-33-65
POSZUKUJĘ PRACY student, 24 lata, j. angielski, znajomość 
środowiska Windows 9X/NT/Millenium/2000, Corel, Adobe, Lk 
nux, pełna dyspozycyjność. Wrocław; tek 0605/56-15-08prosić 
Artura
POSZUKUJĘ PRACY posiadam sam. towarowo-osobowy, za
rejestrowana działalność gospod. Wrocław, tel. 071/363-45-72, 
0607/38-84-83
POSZUKUJĘ PRACY prawnik, 44 lata, po aplikacji komorni
czej, dyspozycyjny, operatywny, z dużym doświadczeniem w 
dziedzinie windykacji należności. Wrocław, tel. 071/325-31-50 
w godz. 18-21 •
POSZUKUJĘ PRACY w handlu, najchętniej na stoisku odzie
żowym lub obuwniczym albo zaopiekuję się dzieckiem u siebie 
w domu, wiek 43 lata, uczciwa, doświadczenie w handlu. Wro
cław, tel. 071/349-14-70
POSZUKUJĘ PRACY panie z Lwowa, wiek 25-45 lat, ogrod
nictwo, opieka nad dziećmi, starszymi ludźmi, sprzątanie, pra
ce ogólnogospodarcze. Wrocław, tel. 0607/83-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Lwowa: murowa
nie, tynkowanie, wylewki, więżba dachowa, regipsy, kafelki i 
tynki strukturalne, prace ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 
071/341-58-09 po godz. 21,0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY w biurze, młoda, 22 lata, 2 lata praktyki 
lub w administracji, albo jako fakturzystka. Wrocław, tel. 
0502/33-35-10
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 22, po szkoTe zawodo
wej, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obsługa kom
putera, praktyka jako spzedawca-kasjer oraz przy montażu 
drzwi. Wrocław, tel. 0608/27-15-51 
POSZUKUJĘ PRACY lakiernik, ogólny staż 10 lat pracy, upraw
nienia na wózki akumulatorowe i suwnice 3 poziomu. Wrocław, 
tel. 322-18-41 16-20
POSZUKUJĘ PRACY poprowadzę budowę lub nadzór, prak
tyka na kierowniczym stanowisku + uprawnienia budowlane oraz 
własna działalność gosp. Wrocław, tel. 071/357-05-32, 
0607/52-45-63
POSZUKUJĘ PRACY handlowiec, kobieta lat 40, doświadcze- 
nie w handlu, obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy, dyspozycyj
ność. Wrocław, tel. 071/346-54-22 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażupo- 
jazdów wielogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY opieka, sprzątanie, handel, kulturalna, 
energiczna, sumienna, emerytka. Wrocław, tel. 071/344-69-31 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, przy remontach miesz
kań i domków, doświadczony specjalista w zakresie robót wy
kończeniowych, malowanie, tapetowanie, naprawa tynków, gła
dzie gipsowe, uczciwy, dyspozycyjny, własne narzędzia. Wro
cław, tel. 0608/24-61-97
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, zdyscyplinowana, sumienna, 
wykszt. średnie, 45 lat. Wrocław, tel. 071/324-17-36 
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie, w biurze lub jako kierowca, 
młoda kobieta (22 lata), wykszt. średnie, prawo jazdy, doświad
czenie w handlu, obsługa komputera. Wrocław, tel. 
0603/10-32-99
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, wykszt. średnie, podsta
wy komputera, kurs .Obsługa biura małej firmy’ , najchętniej biu
rowej. Wrocław, tel. 0503/58-27-70 
POSZUKUJĘ PRACY lat 35, dobra znajomość branży okien 
PCW i aluminiowych, wyceny, oferty, obsługa, zarządzanie se
kretariatem, czasowa renta. Wrocław, tel. 071/322-45-71 po 
godz. 20,0602/66-19-67
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw cel
nych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i ob
sługi komputera. Wrocław, teł. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam Fiata Cinquecento, wolny 
czas. Wrocław, tel. 0503/98-59-95 
POSZUKUJĘ PRACY 25 lat, kasjer złotówkowo-walutowy. ob
sługa komputera, odpowiedzialna. Wrocław, tel. 0502/97-32-99 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, duże 
doświadczenie, samodzielny. Wrocław, tel. 071/328-19-07, 
0503/56-11-81
POSZUKUJĘ PRACY inżynier bu^wnictwa lądowego z upraw
nieniami, 20 lat praktyki, pełna dyspozycyjność, budowy na cały 
kraj. Wrocław, tel. 071/372-91-18 
POSZUKUJĘ PRACY 39 lat, praktyka w handlu i pracach ma
gazynowych, uczciwy, odpowiedzialny, pełna dyspozycyjność, 
samochód osobowy, akwizycja wykluczona. Wrocław, tel. 
071/333-48-90
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 26, wykszt. średnie, pra
wo jazdy kat.B, obsługa komputera, najchętniej jako pracownik 
magazynowy. Wrocław, tel. 071/322-97-47 
PO SZUKUJĘ  PRACY  stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY lub zleceń na samochód dostawczy, izo
terma, wym. 3.3 x 2 x 2 m, najchętniej na stałe. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
POSZUKUJĘ PRACY sztukator. Żagań, tel. 068/477-57-30 
POSZUKUJĘ PRACY 27-letni mężczyzna, prawo jazdy kat. B.
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elektromonter, znajomość elektroniki i automatyki. Kalisz, tel. 
0603/89-92-187 . * g ; *  •. ' 'g JL |
POSZUKUJĘ PRACY znam nasi. rodzaje prac: układanie gla
zury (łazienki, tarasy), nowe technologie, miedzianamiństalacja 
wodna, w okol. Chojnowa; Bolesławca, Legnicy. Stary Łom, woj. 
legnickie, tel. 0604/73-86-57
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, układanie glazury' sto
larka budowlana, może być domek do wykończenia, solidny, 
uczciwy, z doświadczeniem. Świebodzice, tel. 074/854-41-34 
POSZUKUJĘ PRACY inspektor BHP, w niepełnym etacie lub 
na umowę-zlecenie. Wrocław, tel071/330-08-39,0601/69-67-40 
POSZUKUJĘ PRACY młoda ekonomistka, komputer, maszy
nopisanie, j. niemiecki, angielski, najchętniej w biurze. Wrocław, 
tel. 0607/80-62-18
POSZUKUJĘ PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ mło
da - 22 lata, wykszt. średnie ekonomiczne,, obsł. komp. i urzą
dzeń biurowych, miła aparycja, komunikatywna. Wrocław, tel. 
071/321-26-45 po godz. 20,0600/15-63-79 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda ekonomistka, dys
pozycyjna. prawo jazdy, komputer, miła aparycjk Wrocław, tek 
071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, 24-letnia, studium 
ekonomiczne finanse i rachunkowość, doświadczenie na sta
nowisku sekretarki. Wrocław, tel. 071/344-13-51 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ wykszt. wyższe, zarządza
nie i marketing, jęz. angielski, komputer, prawo jazdy kat. B, 
uczciwa, rzetelna, odpowiedzialna. Wrocław, teł. 071/354-47-68 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ rencistka (szycie, pra
ca przy komputerze lub inne): Dzierżoniów, tel. 0608/24-52-22 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ tylko poważne oferty. 
Kłodzko, teł. 074/865-90-18
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ małżeństwo, średnie 
wykształcenie, samochód, pomieszczenie. Ścinawa, tel. 
076/843-60-59
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pobrań i zaliczek, 
prowizja po podpisaniu umowy. Wrocław, tel. 0501/15-43-91 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ rencistka. 44 lata, 
oprócz szycia. Wrocław, tel. 071/333-73^99 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ w Niemczech, od czerw
ca, chętnie na szrode lub w budownictwie. 3 młodych mężczyzn. 
Ścinawa, tel. 0607/43-68-77
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ student, 23 lata. samo
chód, obsługa komputera, dostęp do intemetu 24 godzJdobę, 
akwizycja wykluczona. Wałbrzych, tel. 0608/31-97-38, 
074/841-93-34
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław, tel. 071/341-59-09,0603/11-34-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca, kurier, 
prawo jazdy i paszport U.E., j. obce, samochód Volvo. Wro
cław, tel. 071/321-52-77,0603/29-93-37 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ po godz. 15-tej, mistrz 
sieci wod-kan, wieloletnia praktyka w nadzorze, 34 lata, własny 
samochódQSobowy. Wrocław, tel. 071/359-37-77 pogódź. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lat 26, samochód, bez 
handlu i marketingu. O leśnica, tel. 071/399-95-12, 
0608/52-41-83
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, peł
na dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA murarz, tynkarz. Jelenia 
Góra. tel. 075/736-75-64
POSZUKUJĘ PRACY JAKO  DEKARZ cieśla, blacharz lub 
wycinka i przycinanie drzew. Wrocław, teł. 071/333-73-99 po 
godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ-BLACHARZ. Przy- 
chów. gm. Bobrowice, tel. 068/391-37-63 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ-BLACHARZ własny 
sprzęt, chętnie na umowę-zlecenie. Wrocław, tel. 0502/57-68-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, tel. 
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GRAFIK KOMPUTEROWY zna
jomość programów Corel Draw, Photoshop, Page Maker, 3D 
Max oraz zdolności manualne. Oława, tel. 071/313-76-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK technik informa
tyk, studiujący na politechnice, progr. Delphi, internet: html, php, 
flash, grafika 2d i 3d (multimedia), hardware, sieci. Wrocław, 
tel. 0503/56-16-35
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR bhp i przeciwpoża
rowy lub elektorńechanik, elektromonter. Wrocław, tel.
071/346-69-95., ,;t f.i   t :x.ao«ł
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA osobisty łub kurier, 
prawo jazdy kat. B, C, E, mężczyzna, uczciwy, solidny, dyskret
ny, rencista. 41 lat.., tel. 0605/38-95-17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kaŁ BC, 
młody, po wojsku, bez nałogów, telefon komórkowy lub jako 
operator wózka widłowego, uprawnienia na wszystkie rodzaje 
wózków. Długołęka, tel. 071/398-78-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO  KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCE, 23 lata. Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-62-68 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA w firmie przewozo
wej, prawo jazdy kat. ABCD, kontakty w Niemczech. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-32-81.0049/68-04-66-00 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
D, świadectwo kwalifikacji, uprawnienia ADR. Wałbrzych, tel. 
074/848-59-88
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA-wiek 35 lat, upraw
nienia na wózki widłowe, paszport, doświadczenie, dyspozy
cyjny, Wrocław, tel. 0503/94-36-85 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzętu 
ciężkiego, rencista, staż pracy, wszystkie uprawnienia, prawo 
jazdy kat. ABC, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 
071/350-05-94
POSZUKUJĘ PRACY JAKO  KIEROWCA młody mężczyzna, 
dyspozycyjny, znajomość odpraw celnych, praktyka w transpor
cie międzynarodowym, paszport, prawo jazdy kat. BCE. Wro
cław, tel. 071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, uprawnienia HDS, staż pracy, 
paszport, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 346-54-34 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. A, 
B, C, E, świadectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych, 
koparki do 0.8 m3 lub jako magazynier. Wrocław, tel. 
071/788-81-65
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B, C, D, E. świa
dectwo kwalifikacji, paszport, j. niemiecki i rosyjski, wiek 26 lat. 
Wrocław, tel. 0601/87-25-63
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. BC, 
praktyka, może być pól etatu, chętnie na busa lub inna oferta. 
Wrocław, tel. 071/348-06-59
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 28 lat. kurier, hur
townia, prawo jazdy B, wykszt. średnie samoch., uprawn. na 
wózek widłowy. Wrocław, tel. 071/312-68-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
własny samochód, paszport, 24 lata, uregulowany stosunek do 
służby wojskowej, dyspozycyjność, znajomość branży metalo
wej. Wrocław, tel. 071/793-52-52.0608/89-13-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA UMUZYNYpraco- 
wałem jako prywatny kierowca I sekretarza Włoch (5 lat), na 
markach aut: Mercedes 600 S-Klasse, BMW 525, Jaguar XJR, 
25 lat, inteligentny. Wrocław, tel. 0608/67-46-53 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista, 50 lat, pra
wo jazdy kat. ABCDT, dodatkowo mechanik silników wysoko
prężnych, uprawnienia II klasy na ładowarki, paszport, dyspo
zycyjność. Wrocław, tel. 071/311-21-37,0600/52-77-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam 9-osobo- 
wego Nissana (lub towarowy 1 1), nie akwizycja. Wrocław, tel. 
0501/05-45-41.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44-letnł, prawo jaz
dy kat. B, C, E, świadectwo kwalifikacji, praktyka 26-letnia na 
ciągnikach siodłowych, sumienny, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 
071/339-90-49
POSZUKUJĘ PRACY JAKO  KIEROWpA prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, pełna dyspozycyjność, bez nało
gów. Wrocław, tel. 071/372-02-51,0604/08-16-64 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA uczeń, 17 lat, prawo 
jazdy kat. AB. Wrocław, tel. 353-32-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWNIK BUDOWY domków

jednorodzinnych, nadzór budowlany, doradztwo, sprawdzanie 
kosztorysów. Wrocław, tel. 0607/43-23-27 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KOSZTORYSANT na kompute
rze. Wrocław, tel. 071/786-85-67,0603/95-17-00 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Aulo- 
Cad. Wrocław, tel. 071/355-86-68,074/854-06-60 Świebodzice 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA na pół etatu. 9 lat 
praktyki, wykszt. wyższe. Wrocław, teL 071/327-96-35 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA uprawnienia mini
stra finansów, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, ZUS, 
kadry. Wrocław, tel. 0608/33-67-16 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ gipsiarz, monter płyt 
K-G. Wrocław, tel. 071/357-06-70 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasycz
ny, leczniczy, odchudzający, kinezyterapia - ćwiczenia leczni
cze. Wrocław, teł. 071/373-15-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER drzwi, okien, glazury, 
ociepleń domów. Wrocław, tel.0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ, TYNKARZ płytkarz, 
bez nałogów, budowa garażu, altanek ogrodowych. remonty. 
Wrocław, tel. 329-33-61
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OCHRONIARZ z licencją I i II 
stopnia, jako ochrona osobista, kierowca, ochrona posesji, kon
woju. Lubin, tel. 0603/64-63-81,0607/83-36-09 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparki jednonaczy
niowej, do 1.25 m3 (kl.ll), 25 lat, odpowiedzialny, dyspozycyjny, 
samochód. Gajków, tel. 071/318-52-47 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKO - ŁA
DOWARKI KL III, wszystkie typy, uprawnienia, kierowca kat. 
„B* lub innej, 33 lata, dyspozycyjny, auto osobowe, telefon, 
możliwa zmiana zamieszkania. Wrocław, teł. 0503/71-93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIELĘGNIARKA 34 lata, ewen
tualnie opieka. Nysa, tel. 077/435-54-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO  POMOC DOMOWA opiekunka, 
wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą, również jako 
kucharka. Wrocław, tei. 0605/33-85-40 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POSADZKARZ tynkarz, płytkarz. 
Wrocław, teł. 350-06-13
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji bu
dowlanych. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne ro
boty stolarskie. Wrocław, teł. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STRÓŻ portier, ochroniarz, z po- 
tężnym psem po tresurze, praktyka, doświadczenie, abstynent, 
kulturalny. Wrocław, tel. 0607/53-68-64 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STRÓŻ NOCNY z czujnym psem. 
posiadam praktykę, samochód osobowy. Wrocław, tel. 
0602/26-25-80,071/333-96-78
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ tokarz, spawacz C02 
+ argon, inne prace mechaniczne, montażowe i remontowe, 
również ogólnobudowlane, prawo jazdy kat B, chętnie za gra
nicą. Wrocław, tel. 071/341-52-14,0605/91-09-48 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO TECHNIK FARMACEUTA naj
chętniej w hurtowni lub magazynie farmaceutycznym. Radwa
nice. tel. 071/311-76-67
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE dobrze płatnej, kilkoro 
studentów budownictwa, w kraju lub za granicą. Wrodaw, tel. 
0605/12-65-26,071/310-22-48
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE gastronomia, hotelar
stwo, w rolnictwie, wykszt. średnie, jęz. niemiecki, pełna dys
pozycyjność, prawo jazdy kat. B, dam prowizję po mies. pracy, 
tylko poważne oferty.., tel. 0607/54-80-04 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w Niemczech lub Sło
wacji, przy zbiorze truskawek lub inne, solidny, uczdwy, 3 oso
by, prowizja zapewniona. Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 
0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 29 lat. miody, wolny, 
inteligentny, bez nałogów, branża rozrywkowa, w budownictwie, 
w rolnictwie, dam prowizję, tylko poważne oferty. Wojciech Ro
gowski, 63-600 Kępno, ul. Szklarka Mielęcka 27

DOSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ rolnictwo, ogrodnictwo, 
itp., 33 lata, dyspozycyjność, solidność, prowizja. Wrocław, tel. 
0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w budow
nictwie lub innej branży, posiadam samochód. Wrodaw, tel. 
071/353-40-46
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie lub bu
downictwie. Radzowice, teł. 062/785-18-30 
POSZUKUJĘ PRACY PRZY DOCIEPLANIU - murarz, tynkarz, 
płytkarz. Jordanów Śl., tel. 071/316-10-96 
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ lub na zlecenie, wykszt. śred
nie budowlane, doświadczenie w pracach wykończeniowych, 
terakota, gipsogładzie, montaż, obróbka drzwi, okien, dodepl., 
malowanie, tynki strukturalne i zwykłe, handel materiałami bu- 
dowl., nie karany, dyspozycyjny, prawo jazd. Wałbrzych, teł. 
074/664-85-86,0609/48-87-73
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ pielęgniarka, b. dobra prakty
ka, niekoniecznie na tym stanowisku. Wrocław, tel. 
071/787-37-90
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ LUB DODATKOWEJ rendst- 
ka, 35 lat, prawo jazdy kat. B, samochód osobowy, wykształce
nie średnie gastronomiczne. Wrodaw, tel. 373-98 64 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE lub innej, młody, 
po wojsku, najchętniej z zakwaterowaniem, pilne. Grodków, tel. 
077/415-51-44
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE najchętniej prace 
wykończeniowe. Wrocław, tel. 071/330-02-97 
POSZUKUJĘ PRACY W HANDLU lub usługach, wiek 40 lat, 
prawo jazdy. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19,0502/33-72-97 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lakiernik samochodo
wy. Rawicz, tel. 065/546-34-36
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH, w gospodarstwie, 30 
lat, bez nałogów, dla 3 osób. Miłkowice, tel. 076/887-10-45 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH dwie kobiety, rolnictwo, 
ogrodnictwo. Jelenia Góra, tel. 075/736-75-64 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH język niemiecki, prace 
budowlane, konserwacyjne w domu, polowe, ogrodnicze, lub 
inne, uczciwość, odpowiedzialność, sumienność (bez pośred
ników). Lubrza, tel. 068/381-31-98,0606/19-89-64 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH młody, przystojny, pra
cowity, jęz. niemiecki, dam prowizję. Pieńsk, tel. 075/778-55-95 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub innym kraju, męż
czyzna 25 lat, język angielski, zapewniam prowizję. Sława, tel. 
0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH i nie tylko, od zaraz, na 
dłuższy okres, sadownictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, inne. je
stem pracowity, uczdwy, bez nałogów, 29 lat, kawaler, prawo 
jazdy, samochód. Szprotawa, tel. 068/376-40-98 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH małżeństwo bez nało
gów, ogrodnictwo, rolnictwo lub inne. Ścinawka Średnia, teł. 
0607/27-40-14
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH 29-letni mężczyzna, 
prawo jazdy kat. A, B. C. E, w ogrodnictwie, w rolnictwie, sa
downictwie, pilne. Złotoryja, tel. 0604/09-78-70 
POSZUKUJĘ PRACY WE WŁOSZECH 24-letnia, z  możliwo
ścią wyjazdu z'dzieckiem, do opieki nad starszą osobą.., tel. 
0607/03-57-67
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, 2 osoby (chło
pak i dziewczyna), solidni, bez nałogów, w rolnictwie, ogrodnic
twie, hotelarstwie, gastronomii, mile widziane Niemcy, Holan
dia, północna część Italii, damy prowizję po miesiącu pracy. 
Sławek, Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 w godz. 8-14,21-22 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ legalnej i dobrze płatnej. 
Pieńsk, tel. 0608/71-11-86
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodowy, 
praktyka w Polsce i Niemczech. Wrodaw, tel. 783-67-57 wie
czorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dla blacharza i lakiernika
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Zapewniam y dobre w arunki 
mieszkaniowe, ubezpieczenie, 

kontrakt na pcace.
Stawka netto 

od 12.50 N G  do 25 N G  
w zależności od kwalifikacji.

(długoletni staż w tych zawodach). Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-45-34 po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęde mieszkania (najchętniej studentce). Wrodaw, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20
PRACA dla przedstawiciela handlowego, umowa o pracę + pro
wizja, wiek powyżej 25 lat, wykszt średnie (minimum).tel. 
076/846-24-50 lub, 0602/42-81-03 
PRACA na własny rachunek w branży motoryzacyjnej, małe 
koszty utruchomienia zakładu. Jawor, te). 0605/69-23-81 
PRACA dla osób mieszkających w miejscowościach powyżej 
10 tys. mieszkańców, różne oferty, informacja po przesłaniu 
koperty i dwóch znaczków na adres .Damianch' 55-080 Kąty 
Wr.t ul. Rynek 31/4.
PRACA na polu golfowym w Horten (Skandynawia), tylko pa
nowie, znajomość jednego języka obcego, na 3 miesiące. Kłodz
ko, tel. 0605/37-76-52
PRACA wynagrodzenie 1.000 zł/tydzień, adresowanie kopert, 
możliwa umowa. Informacja, koperta + znaczek 1 zł. Beata 
Wawrzyniak, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 11/3, tel. 
0607/19-68-58
PRACA przy sprzedaży kredytów, nie akwizycja, dobre zarob
ki, zapewnione szkolenie. Legnica, tel. 076/854-40-81 wewn. 
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PRACA 1.000 zł/tygodniowo, adresowanie kopert, oferta ogra

niczona, może być umowa, po przesłaniu koperty i znaczka. B. 
Wawrzyniak, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 11/3 
PRACA dla bezrobotnych z samochodem osobowym, wysokie 
zarobki, od zaraz. Lubin, tel. 076/847-84-89 od poniedziałku 
PRACA zbieranie zamówień na ciekawe produkty lecznicze, 
zapewniam wysokie wynagrodzenie + premie, informacje po 
przesłaniu koperty i 3 znaczków. .Grażyna Kogut, 55-200 Oła
wa, ul. Brzozowa 21
PRACA na umowę, bezpośrednio z firmą, zarobek netto 1.900 
zł + prowizja, możliwość otrzymania pieniędzy na rozpoczęcie 
współpracy, nienormowany czas pracy, informacje po przesła
niu koperty zwrotnej. F.h. „Monpio", 57-314 Szalejów Górny 108, 
woj. wałbrzyskie
PRACA dla osób z  całej Polski przy tworzeniu sied przedsta
wicieli, zarobki zależne od zaangażowania od 700 do 2000 zł, 
bez kaucji, informacja gratis, koperta zwrotna * 2 znaczki po 1 
zł. Mardn Makarewicz, 56-100 Wołów, ul. Korzeniowskiego 12/3 
PRACA poszukuję młodej osoby, na stanowisko dziennikarza, 
do pracy w miesięczniku na temat samochodów dężarowych, z 
Wrodawia, mile widziane prawo jazdy kat. C. Wrocław, tel. 
071/342-32-53
PRACA dla osób posiadających licencję PUNU. Wrodaw, tel. 
071/328-87-01.0502/20-36-33
PRACA firma fmansowo-ubezpieczeniowa nawiąże współpra
cę z trzema osobami, możliwość zdobycia nowego zawodu. 
Wrodaw, tel. 071/364-20-84,0601/79-32-04 
PRACA dla płytkarzy, posadzkarzy, ze znajomośdą mixokreta; 
kierownika robót, wymagane doświadczenie - zlecę wykonanie 
tynków mokrych gipsowych, praca wyjazdowa. Wrocław, tel. 
346-26-01 wieczorem, 0605/96-66-70 
PRACA dla osób posiadających doświadczenie w branży bu
dowlanej, Wrocław i okolice. Wrocław, tel. 071/372-17-85 w 
godz. 19-21
PRACA szybkie zarobki (1.000 zł), wpisowe -10 zł, koperta + 
znaczek za 1 zł. Barbara Włodarczak, 63-900 Rawicz, ul. Zielo
na 27
PRACA początkowo dodatkowa, współpraca w usługach finan- 
sowo-socjalnych, nowoczesne metody działania. Wrocław, tel. 
071/787-86-28
PRACA CHAŁUPNICZA dla osób z  całego kraju, na umowę, 
wynagrodzenie do 3.000 zł plus premie i nagrody dla najlep
szych, bez pobrań, informacje bezpłatne, koperta plus 2 znacz
ki po 1 zł. Marian Karpik, 80-763 Gdańsk, ul. Kamienna Grobla 
5/32
PRACA CHAŁUPNICZA legalna, uczciwa, beż pobrań finan
sowych, dostawa do domu z odbiorem, adresowanie kopert, 
składanie długopisów, zabawek, szyde, klejenie itp., zarobek 
1200 zł. inform. gratis: 2 koperty, 2 znaczki po 1 zł. AMIRA,
67-240 Grochowice 110, gm. Kotla, woj. legnickie 
PRACA CHAŁUPNICZA dla chętnych z całego kraju, zaopa
trzenie, zbyt gwarantowane umową, koperta + znaczek. Piotr 
Kraszewski, 58-500 Jelenia Góra, ul. P. Skargi 12 
PRACA CHAŁUPNICZA atrakcyjna: nadruk termopresu na 
koperty, wyrób: cenników, tablic informacyjnych, ramek do zdjęć, 
biżuterii pasmanteryjnej, podstawek pod szklanki, itp. Kępno, 
tel. 062/782-93-33 pn.-pt. od 16-21,0605/74-31-16 w godz. 9-15 
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę, adresowanie kopert, roz
syłanie materiałów informacyjnych, zarobki 1.500 - 4.000 zł mies. 
♦ 2 rodzaje premii, żadnych ukrytych niespodzianek typu kau
cja, trwa promocja, informacja - koperta * znaczek. Krystyna 
Szwąłek, 63-720 Koźmin, Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA aktualne nowe oferty pracy oraz współ
pracy, od zaraz, adresowanie kopert, montaż długopisów, dys
trybucja materiałów itp. oferta ograniczona, koperta + 2 znaczki 
na adres A. Mazur 59-220 Legnica ul. Drukarska 6/6. Legnica, 
tel. 076/722-18-85,0608/53-42-05 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, informacja po

przesłaniu koperty i znaczka. Paweł Micał, 59-220 Legnica, ul. 
Stryjska.6/4
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie infor
matorów, montaż długopisów, produkcja worków foliowych, 
umowa zbyt, godziwe zarobki, oferta ograniczona, koperta + 2 
znaczki. Iwona Kosterska, 59-220 Legnica, ul. Młynarska 3/17 
PRACA CHAŁUPNICZA umowa i zbyt gwarantowane, zarobki 
od 500-3.500 zł/mies., składanie długopisów - 0.10-0.20 zł/szt., 
produkcja woreczków, kopert, zabawek, biżuterii, ramek do 
zdjęć, adresowanie kopert, legalne wyjazdy do Niemiec do pra
cy, inf- bezpł., koperta ♦ znaczek. G. Krawczyk, 48-321 Lipowa 
113, gm. Nysa
PRACA CHAŁUPNICZA DLA KAŻDEGO legalna, możliwość 
dorobienia od kilkuset do 3.000 zł, bez kaucji, kilkadziesiąt ofert: 
produkcja i adresowanie kopert, rozsyłanie materiałów informa
cyjnych, składanie/wyrób długopisów, zabawek, biżuterii, ozdób, 
ramek do zdjęć, woreczków foliowych itp informacja: koperta 
ze znaczkiem. Z. Cholewiński, 48-385 Otmuchów, ul. Grun
waldzka 10
PRACA CHAŁUPNICZA wydnanie wizytówek, kalendarzyków, 
regeneracja kaset, wyrób woreczków foliowych, kopert, gier, 
zabawek, montaż, szyde, klejenie, wypełnianie ankiet, praca w 
sieciach MLM, info 2 znaczki po 1 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-52, 
0607/40-13-56
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset, wprasowywanie 
nadruków, dystrybucja harbat ziołowych, inf. + 2 znaczki Juzem. 
Sylwester Gierlach, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Polna 7/7 
PRACA CHAŁUPNICZA korespondencyjna dla każdego, atrak
cyjne oferty: zbieranie zamówień na artykuły lecznicze i inne, 
wysokie dochody * premie, bez pobrań przy umowie, informa
cja gratis po przesłaniu koperty + 2 znaczków za 1 zł. Sylwe
ster Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13, woj. jelenio
górskie
PRACA CHAŁUPNICZA bez kaucji, informacje • koperta zwrot
na + znaczek. Maria Jurkowska, 58-379 Witków śl. 16, woj. 
legnickie
PRACA CHAŁUPNICZA w przyszłości możliwość pracy we 
Włoszech. Włochy, tel. 0034/34-87-22-07-09 
PRACA CHAŁUPNICZA stała lub dodatkowa, korespondencyj
na, na umowę, bez kaucji, uczciwa, prosta, zarobki nawet do
2.000 zł, szczegółowa informacja gratis, po przesłaniu koperty 
zwrotnej i 2 znaczków, tylko poważne zgłoszenia. Mardn Ma
karewicz, 56-100 Wołów, ul. Korzeniowskiego 12/3 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrodaw, tel. 0604/84-01-46 
PRACA CHAŁUPNICZA na terenie całego kraju, montaż bran
solet, naszyjników, spinek do włosów, długopisów, maskotek, 
informacja po przesłaniu koperty zwrotnej * 2 znaczków. Wła
dysław Słoński, 50-448 Wrocław, ul. Worcella 12/12 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, zarobki 1.400 zł/100 szt. 
przy adresowaniu kopert, informacje bezpłatne, wyłącznie li
stownie, po przesłaniu koperty zwrotnej oraz 2 znaczków po 1 
zł. M. G., 50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 7/1 
PRACA CHAŁUPNICZA P.P.M. .Europa* proponuje i zleca wła
sne oferty różnych rodzajów prac chałupniczych i innych oraz 
współpracę z naszą firmą. B.U-H., 59-900 Zgorzelec, ul. Armii 
Krajowej 13
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, klejenie i adresowanie 
kopert, składanie długopisów, biżuterii, zabawek, dostawa, od
biór i umowa zagwarantowane, bezpłatne informacje po prze
słaniu koperty i 2 znaczków (po 1 zł). F.H.U. .Bema*, 58-506 
Jelenia Góra, ul. Kiepury 1/51
PRACA CHAŁUPNICZA szycie, haftowanie, montaż długopi
sów, wyrób gier, woreczków foliowych, regeneracja, praca w 
systemach MLM, adresowanie kopert, informacja bezpłatna po 
przesłaniu koperty zwrotnej i znaczka. Dariusz K., 63-840 Kro
bia, skrytka pocztowa nr 8
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie infor
matorów, montaż długopisów, produkcja worków foliowych itp., 
umowa, zbyt, godziwe zarobki, oferta ograniczona, koperta ♦ 2 
znaczki po 1 zł. Iwona Kosterska, 59-220 Legnica, ul. Młynar
ska 3/17, teł. 076/721-94-57,0608/53-40-42 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowe adresowanie kopert, kol
portaż reklam, składanie długopisów, korali, naszyjników, wy
rób kopert, torebek, maskotek, woreczków i inne propozycje, 
informacja gratis tylko listowna, załącz kopertę i 3 znaczki. Gra
żyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21 
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, zbyt, zarobki do 3.000 zł. 
adresowanie kopert, szycie, haftowanie, wyrób gier, woreczków 
foliowych i inne, informacje po przesłaniu koperty i znaczka. D. 
Krzyżostaniak, 63-900 Rawicz, ul. Piastowska 10, tel. 
0609/63-66-50 w godz. 10-16
PRACA CHAŁUPNICZA szyde etui, składanie długopisów. 
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PRAĆA DLA DORADCY KOSMETYCZNEGO w firmie Órifla- 
me, bezpłatne szkolenia. Bolesławiec, tel. 075/734-61-21, 
071/314-82-08 Oleśnica, 0605/30-59-03 
PRACA DLA ZDUNA - przestawienie pieca oraz praca dla szkla
rza - oszklenie świetlika. Wrocław, tel. 344-81-35 
PRACA DODATKOWA dla osób pracujących i prowadzących 
własną działalność gosp., o mocnej motywacji, otwartych na 
wiedzę, zarobki min. 4.000 zł, własny samochód osob., nie akwi
zycja, osoby tylko z woj. opolskiego. Głogówek, tel. 
0502/43-54-81
PRACA DODATKOWA z czasem może być stała, wysokie za- 

. robki, szczególnie dla m. Wrocławia. Lubawka, tel. 
075/746-77-50
PRACA DODATKOWA DLA KIEROWCÓW ciężarówek obec
nie jeżdżących do Zachodniej Europy (Francja, Holandia. Hisz
pania, Belgia. Dania, Niemcy, itd.), płaca do 5.000 zł/za kurs, 
ilość ograniczona. Niemcy, Zielona Góra, tel. 
0049/17-86-32-43-35,0605/39-38-44 
PRACA DODATKOWA w wolnym czasie, bez ryzyka utraty pra
cy. Wałbrzych, teł. 0608/11-25-39 
PRACA DODATKOWA zostań konsultantką w naszej firmie, 
oferujemy świetną powizję, szkolenia, prezenty. Wrocław, tel. 
0501/60-81-18,071/344-30-60 w godz. 16-19 
PRACA DODATKOWA lub stała, w firmie międzynarodowej, 
dla osób zraałym kapitałem, bezpłatne szkolenia. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-25-65 po godz. 18 
PRACA DODATKOWA chcesz zdobyć doświadczenie, nieza
leżność finansową i licencję w zakresie usług finanso- 
wo-ubezpieczeniowych, zadzwoń. Wrodaw, tel. 0600/83-05-28 
PRACA DODATKOWA dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą, pragnących odnosić sukcesy, o silnej motywacji, 
nie akwizycja. Wrocław, tel. 071/787-86-28,0600/83-05-28 
PRACA DODATKOWA LUB STAŁA pozyskiwanie kredytobior
ców, szkolenie, kredyty bez poręczycieli dla liidnośd, rolników, 
emerytów, rencistów. Legnica, tel. 076/854-40-81 wewn. 268, 
10-17
PRACA NA ZACHODZIE w winnicy, dobre warunki, zakwate
rowanie, wyżywienie na koszt pracodawcy,' stawka 10-12 
DĘM/godz.., tel. 0503/69-05-85 .
PRACA NA ZACHODZIE legalna, bez pośredników, Europa i 
USA, zamów informator. Jelenia Góra, tel. 0502/94-96-07 
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle/taftowym, w krajach Unii 
Europejskiej, nabór na rok 2001, wysokie zarobki, wymagany 
wiek 18-45 lat, niekaralność, bardzo dobry stan zdrowia, ure
gulowany stosunek do służby wojskowej. Legnica, tel. 
076/856-41-26
PRACA NAZACHODZIE legalna. Głogów, tel. 0607/07-55-56 
PRACA NA ZACHODZIE w rolnictwie, ogrodnictwie, prace se
zonowe przy zbiorach, dla kobiet i mężczyzn, na okres 3 mie
sięcy. informacja tylko listowna gratis, załącz kopertę i 3 znacz
ki. Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21 
PRACA S^AŁA lub dodatkowa, odnawianie wanien, technolo
gia, surowce, nie dotyczny opolskiego. Biała Nyska, tel. 
077/435-78-50
PRACA W ANGLII przy zbiorze truskawek, wymagany niemiecki 
paszport.., tel. 0609/53-29-42
PRACA W ANGLII w fabrykach, od zaraz, zrobki 270-290 
GBP/tygodniowo, zakwaterowanie zapewnione, pomoc przy 
granicy. Szczawno Zdrój, tel. 0609/42-37-47 
PRACA W ANGLII legalna, na pozwolenie o pracę, wiza pra
cownicza ze wszystkimi świadczeniami, zakwaterowanie + wy
żywienie, bez najmniejszych problemów z przekroczeniem gra
nicy, umowa o pracę. Wrocław, tel. 0601/50-21-53, 
0601/73-21-43,344-31-70
PRACA W ANGLII legalna, kontrakt, zakwaterowanie, wyży
wienie, wysokie zarobki, różne branże, dla kobiet i mężczyzn, 
nie wymaga znajomośd języka, pomoc na granicy, opieka i

ZATRUDNIĘ SAM O DZIELNĄ  
K S IĘ G O W Ą  DO 
P R O W A D Z EN IA  I  

Ś R E D N IE J  FIR M Y  |  
TEL. 0-605 362 993

odbiór na terenie Angli, pełna gwarancja, prowizja po podjędu 
pracy, limit miejsc. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-87 
PRACA W GRECJI dla par, kobiet i mężczyzn. Pieńsk, tel. 
075/771-88-08
PRACA W GRECJI dla kobiet w różnym wieku. Świdnica, tel. 
0607/24-62-49
PRACA W GRECJI dla pań i panów, różne zawody, b. dobre 
warunki i zarobki, gwarantuję dojazd. Ziębice, tel. 0602/59-01-88 
PRACA W HISZPANII dla pań, w ekskluzywnym klubie noc
nym, legalna, zakwaterowanie, wysokie zarobki, na Costa del 
Sol. Wrocław, tel. 0606/15-71-12 
PRACA W HOLANDII legalna, dla ślusarzy, tokarzy, hydrauli
ków oraz do układania kostki brukowej, wymagany paszport UE, 
atrakcyjne zarobki. "Holandia, teł. 0031/735*47-94-55, 
£602/46-70-91,0606/82-67-60
PRACA W HOLANDII z zakwaterowaniem, legalna, na 3 mie
siące, zbiór jabłek -12  guldenów/netto, bez paszportu EWG, 
mile widziana umiejętność jazdy traktorem. Kłodzko, tel. 
0605/37-76-52
O PRACA W HOLANDII dla osób z podwójnym pasz

portem, praca różnego rodzaju, dobrze płatna, z 
zakwaterowaniem, legalnie. Tel. 0031/703-933-667, 
prosić Agnieszkę 01007471 

PRACA W HOLANDII dla mężczyzn i kobiet z paszportem Unii 
Europejskiej, minimum 3 miesiące, w ogrodnictwie. Wrodaw, 
tel. 071/324-29-96
PRACA W HOLANDII wymagany podwójny paszport, legalna, 
ubezpieczenie, z dojazdem i zakwaterowaniem, kontrakt na 
pracę, różne oferty. Wrodaw, tel. 362-24-73 
PRACA W HURTOWNI wielobranżowej, dla osób dyspozycyj
nych, wysokie zarobki. Lubin, tel. 076/847-84-89 od poniedział
ku
PRACA W HURTOWNIACH dla bezrobotnych w wieku 20- 40
lat, szkolenia. Wrocław, tel. 071/348-31-49
PRACA W NIEMCZECH legalna, na wizę, w sezonie letnim,
przy zbiorach warzyw, dla 20 osób. wyjazd ok. 01.07., 2,5 mies.,
zarobki ok. 120 DEM/dziennie. zakwaterowanie bezpł., tel.
0503/95-90-52
PRACA W NIEMCZECH legalna, w rolnictwie, zakwaterowa
nie. Bolesławiec, tel. 0603/48-30-94 
PRACA W NIEMCZECH legalna (wiza pracow.), zakwaterowa
nie, 1 posiłek, dojazd na koszt własny i wiza 230 zł (3 mies.). 
Głuchołazy, tel. 0606/52-24-12
PRACA W NIEMCZECH dla pań, w nocnym klubie, zakwatero
wanie, wysokie zarobki, bezpieczeństwo gwarantowane, pełna 
dyskrecja. Hamburg, tel. 0049/40-24-87-07-73,0600/16-90-61 
PRACA W NIEMCZECH w kawiarni, wynagrodzenie 1.500 
DEM/mies., wyżywienie, nocleg gwarantowane, od zaraz. Ja
wor, tel. 0606/48-94-47
PRACA W NIEMCZECH sezon., kontrakty od 3 do 9 mies. i 24 
mies., kontrakt: ogrodnictwo, lunaparki, nie wymagana jest zna
jomość języka; stała: rolnictwo, leśnictwo, sprzątanie, dla pie
lęgniarek, górnictwo, wymagana praktyka w zawodzie, dobra 
znajomość języka informacje gratis, koperta + 3 znaczki po 1 
zł. Księginice, teł. 0600/51-08-09
PRACA W NIEMCZECH przy zbiorach truskawek, legalna, bez 
pobrań, bez pośredników, informacja po przesłaniu 4 znacz
ków luzem. Grzegorz Ferenc, 93-278 Lódż, ul. Podgórna 9/11 
PRACA W NIEMCZECH znajomość j. niemieckiego, prawo jaz
dy, mówimy po polsku. Niemcy, tel. 0049/17-46-10-23-30 
O  PR A C A  W  NIEM CZECH  w barze, dla pań. Tel.

0049/641 -728-77, prosić Jurka 02019091 
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, w miesiącach październik 
- grudzień, legalna, przy uprawie warzyw w szklarniach. Opole, 
tel. 0504/94-76-29
PRACA W NIEMCZECH legalna, w sezonie letnim, przy zbio
rach, w rolnictwie, zarobki 10 DEM/h. Wambierzyce, tel. 
074/871-91-21 po godz. 20
PRACA W NORWEGII ZATRUDNIĘ PANIĄdobrze znającą ję
zyk angielski, do pracy w Norwegii, wyjazd 07.05 lub 14.052001 
r., na okres 1-3 miesięcy. Wrocław, tel. 071/782-85-34 
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn w trudnych warunkach, 
wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary, teł. 0604/85-06-36 
PRACA W SZWECJI od lipca do października, zbiory jagód i 
czerwonej borówki, dniówka ok 200 zł, sponsorujemy częścio- 
wow wyjazd osób z  własnym samochodem, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie. Sławno, tel. 0609/27-29-34 
O  PR A C A  W E W ŁOSZECH  dla pań do lat 45.. tel.

076/721-67-16 po godz. 15 01021121
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. Le
gnica, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH dla 6 wykwalifikowanych stolarzy, do 
40 lat. Zielona Góra, tel. 0608/70-77-63 
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet. Zary, teł. 0608/38-92-48 
PRACA ZA GRANICĄ dla drwali, górników, robotników budow
lanych i kobiet oraz reklama na samochód. Wałbrzych, tel. 
074/847-26-77 w godz. 11-15
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 0607/19-76-68 
PRACA ZA GRANICĄ sezonowa, stała, legalna, Niemcy, Ho
landia, USA, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, RPA, Szwe
cja, Francja, Belgia, ogrodnictwo, rolnictwo, lunaparki, przy 
zbiorach jagód, borówek, Niemcy, kontrakt, rolnictwo i leśnic
two, sprzątanie, pielęgniarki oraz inne zawody, wymagana do
bra znajomość j. niemieckiego. Wrodaw, tel. 0600/51^08-09 
O  SZUKASZ PR A C Y? www.busin.pl. 80007071 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, b. dobre wa
runki. Bielany Wrocł., tel. 071/311-24-48 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. b. dobre wa
runki. Kiełczów, tel. 071/398-82-04 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM rendstka, duże doświadcze
nie. Radwanice, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/311-73-40 po 
godz. 19
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM młoda osoba, dyspozycyjność, 
na dłuższy okres. Wrocław, tel. 071/351-50-45 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/781-0 -̂02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub przyjmę pracę chałupniczą. 
Wrocław, tel. 071/325-99-90
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM malutkim lub 2-letnim, 5 dni w 
tygodniu, po 8 godzin dziennie (oprócz sobót i niedziel). Wro
cław, tel. 0605/56-51-08
ZAOPIEKUJĘ SIĘDZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, student
ka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZATRUDNIĘ bezpruderyjne panie, w wieku od 18 do 35 lat, w 
Berlinie, oferuję dobre zarobki + zakwaterowanie, warunki do 
uzgodnienia. Gorzów Wlkp., teł. 0606/92-17-52 
ZATRUDNIĘ kandydatów i agentów ubezpieczeniowo - finan
sowych, polisy na życie, fundusze emerytalne/ilość miejsc ogra- 
niczooa, Wrocław, tel. 071/364-20-84,0601/79-32-04 
ZATRUDNIĘ do montażu aquaparków, z busem. do 30 lat. Wro
cław, tel. 071/328-08-49
ZATRUDNIĘ do wykonania prac elewacyjnych, we Wrocławiu. 
Wrodaw, tel. 0608/68-95-42
ZATRUDNIĘ do pracy w handlu, sprzedaż okien i drzwi, praca 
w terenie. Wrocław, tel. 071/782-81-11,0502/50-39-33 
ZATRUDNIĘ bezrobotnych z samochodem. Wrodaw, tel. 
071/373-00-43 w godz. 9-17
ZATRUDNIĘ w firmie spedycyjnej, przewoźników z samocho
dami chłodniami, z windą, do 12 palet. Wrocław, tel. 329-33-40 
ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ praca 3 
godz. dziennie, wieczorem. Wrocław, tel. 071/337-18-95 po 20 
O  ZATRUDNIĘ ATRAKCYJNE DZIEWCZYNY w klubie 

nocnym, do dyspozycji ekskluzywne mieszkanie, 
basen, sauna itp., bardzo wysokie zarobki, gwa-

P R A . G A  A N G L I I
na farmie przy zbiorze truskawek, wysokie wynagrodzeni^ dogodne warunki mieszka

niowe, legalna
W Y M A G A N Y  P A S Z P O R T  N IE M IE C K I

tel. 0-609 532 942
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ZATRUDNIĘ BRUKARZA ułożenie kostkibrukowej .puzzli’ , 
prywatnie, na Maślioaćh, mam materiał -10  zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/355-38-86
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONĄ SEKRETARKĘ do hurtowni. 
Wrodaw.ul. Kwiska26. lei. 071/353-46-63wg. 11-16 (k00075) 
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO, wiek min. 30 lat, do pracy w hurtowni wielo
branżowej. Wrocław, uL Kwiska 26, tel. 071/353-46-63 wg. 11-16 
(k00076)
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKI. Wrocław, tel. 071/326-10-49 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ, FRYZJERA damsko-męski, na pół 
etatu lub na cały etat. Wrocław, tel. 071/364-35-91 po godz. 20, 
071/357-40-06 do godz. 18
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA. Wrocław, wWw.ssalomon.pl 
ZATRUDNIĘ HYDRAULIKÓW. Zgorzelec, lei. 075/775-88-11 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORKĘ do prowadzenia zajęć typu 
aerobik, callanetics. Wrocław, tel. 071/329-96-40 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ wymagane prawo jazdy BCD. Wro
cław, tel. 0501/15-18-14
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KUCHARZA Chińczyką: Prudnik, tel. 
077/436-26-65,0502/64-06-81
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA samochodowego, z wieloletnim 
doświadczeniem, wynagrodzenie 1.400 zł/netto, umowa o pra
cę. Wrocław, tel. 0608/52-35-51 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO z wielolet
nim doświadczeniem, wynagrodzenie 1.400 zł/netto, umowa o 
pracę. Wrocław, tel. 0604/98-28-07 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO do serwisu 
VW, wymagane wysokie kwalifikacje. Wrocław, tel. 
071/354-56-18,0601/74-55-70
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ samotnego, do gospodarstwa i 
drobnych prac budowlanych, utrzymanie i kieszonkowe, waru
nek abstynencja i uczciwość. Olszyna, tel. 075/646-38-01 
ZATRUDNIĘ MŁODĄ OSOBĘ do promocji. Wrocław, tel. 
0608/65-93-56
ZATRUDNIĘ MONTERÓW instalacji grzewczych i klimatyza
cyjnych. Wrocław, tel. 0501/62-47-04 
ZATRUDNIĘ MURARZY I TYNKARZY w Zgorzelcu. Zgorze
lec, tel. 075/775-88-11
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ DO DZIECKA 8-miesięcznego. 
Wrocław, tel. 071/783-96-03
ZATRUDNIĘ OSOBĘ na cały etat, w dziale ubezpieczeń na 
życie.., tel. 076/846-24-50 lub, 0602/42-81-25 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ z sam. dostawczym maxi na trasie Pol
ska - Niemcy. Wołów, tel. 071/389-01-06,'0604/32-22-91 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ w kwiaciarni, w godzinach popołudnio
wych. Wrocław, tel. 0608/29-41 -85 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do pracy przy metaloplastyce (spawa
nie, malowanie, szlifowanie), dokładnego, bez nałogów, samo
dzielnego. Wrocław, tel. 071/349-39-30 wieczorem 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do opieki nad starszą osobą, sumienną 
panią do 45 lat, w zamian za zamieszkanie, wyżywienie, nie
wielką pensję. Wrocław, tel. 0609/63-29-28 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PROWADZENIA BIURA RACHUN
KOWEGO na pełny etat, wymagane uprawnienia z Minister
stwa Finansów. MIDAS Systemy Komputerowe, Wrocław, ul. 
Kozanowska 50, tel. 071/373-95-33 (k00077)
ZATRUDNIĘ OSOBY 10 miejsc, komunikatywne, operatywne, 
wynagrodzenia uzależnione od stopnia zaangażowania. Ru
szów, tel. 075/771-45-23
ZATRUDNIĘ OSOBY na stoisko handlowe, znajomość progra
mu Subiekt 4, prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/352-93-48 w 
godz. 10-20
ZATRUDNIĘ OSOBY na cały etat, mile widziany samochód 
osobowy. Wrocław, tel. 071/348-31-49 
ZATRUDNIĘ OSOBY zajmujące się barwieniem piasku i żwir
ku. EC, 53-003 Wrocław, SP 4, tel. 071/351-28-45 
ZATRUDNIĘ OSOBY DO PRACY W HANDLU ambitne, zde
cydowane, możliwość stałego zatrudnienia, w Lubinie lub oko
licach. Lubin, leL 076/844-28-32 w godz. 8-15 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do pracy jako fotomodelka, wiek 18-25 lat, 
uczciwa, bez nałogów. Kamienna Góra, tel. 075/744-52-66 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do pomocy w domu, rejon Stabłowice. 
Wrocław, tel. 071/354-39-31
ZATRUDNIĘ PANIĄ do sprzątania cukierni, cały etat, książecz
ka zdrowia, zaświadczenie lekarskie, minimum sanitarne, Wro- 
cław-Stary Zakrzów. Wrocław, tel. 071/781-34-94, 
0602/49-09-31
ZATRUDNIĘ PANIĄ na stoisko cukiernicze, rencistkę, emeryt
kę, z doświadczeniem w branży, energiczną, kreatywną, sym
patyczną, z okolic Karłowic, dyspozycyjną. Wrocław, tel. 
071/329-62-68 po godz. 19
ZATRUDNIĘ PANIĄ DO KWIACIARNI na terenie Legnicy, Lu
bina i Chojnowa, z praktyką. Legnica, tel. 076/855-36-79 
ZATRUDNIĘ PIELĘGNIARKĘ na pół etatu, chętnie rencistkę 
lub emerytkę. Wrocław, tel. 071/354-50-82,0502/15-96-12 
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryzacyjnej. 
Wrocław, tel. 071/372-63-01 • ,
O  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku blacha

rza. Wrocław, tel. 0606/99-51-99 01024241
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów 
ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel. 
.373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA blacharza, lakiernika samocho
dowego. Wrocław, tel. 0604/78-69-39 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy 
w branży ogumienia samochodowego, wymagane doświadcze
nie, mile widziany właśny samochód. Wrocław, tel. 373-72-15 
w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH zarobki
2.000 - 3.000 zł... tel. 076/841-00-82 lub, 0607/33-95-61 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH powyżej 24 
lat, umowa o pracę + wysokie prowizje. Lubin, tel. 076/846-24-54 
dogddz. 18
ZATRUDNIĘ SZKLARZA z praktyką dekarza, murarza, cie
ślę. Chrząstawa, tel. 071/318-96-35 po godz. 18,0600/35-12-94 
ZATRUDNIĘ TŁUMACZA z j. francuskiego + wyjazdy do Frah- 
cji 3-, 4-dniowe. Wrocław, tel. 0601/61-32-08 
ZATRUDNIĘ TYNKARZA gipsowego, z doświadczeniem, z ok. 
Trzebnicy, Obornik Śl. Warzęgowo, tel. 071/389-96-40 
ZATRUDNIĘ TYNKARZY do tynków gipsowych z agregatem, 
praca we Wrocławiu i okolicach, mogą być całe brygady. Wro
cław, tel. 0600/16-89-90
ZATRUDNIĘ WOKALISTKĘ grającą na gitarze. Borów, tel. 
0603/22-67-30
ZATRUDNIĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW w firmie markelingo- 
wej. Wrocław, tel. 0603/56-72-38*
ZATRUDNIĘ ZESPÓŁ LIDERÓW pracujący w marketingu sie
ciowym, osoby dyspozycyjne i operatywne. Lubin, teł. 
0603/31-81-43
ZATRUDNIMY PANIE DO TOWARZYSTWA wiek 18-30 lat, 
zarobki 4.000 zł/m-c, mieszkanie, komfortowe warunki pracy, 
dyskrecja, miła atmosfera. Głogów, tel. 0605/28-05-45 
ZESPÓŁ MUZYCZNY POSZUKUJE doświadczonego basisty. 
Wrocław, tel. 071/346-66-53,0607/04-27-23 
O  ZEZWOLENIA NA PR A C Ę  - prace bez zawodu, do 

3 miesięcy, w krajach zachodnich oraz kontrakty 
w zawodach budowlano-monterskich, powyżej 2 
lat, we Włoszech i w Tajlandii. Tel. 077/448-43-63 
01022641

ZLECĘ DROBNE PRACE murarskie i porządkowe, na budo
wie, dla jednej lub dwóch osób. Wrocław, tel. 071/339-84-83 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m, szer. 5.5 m, grubość 6 - 8 cm, mile widziana metoda 
gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ 160 m2, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-13-91
ZLECĘ WYMIANĘ MEMBRAN w głośnikach basowych Altus. 
Wrocław, teł: 0503/33-04-89

ZNACZKI, 
M ONETY

BANKNOTY polskie 100 zł z 1948 r. - 5 zł i zagraniczne (wyco
fane z obiegu) -1.500 zł lub zamienię na komputer. Sylwester 
Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
KARTA TELEFONICZNA 80 Rocznica Urodzin Jana Pawła II - 
150 zł, Francja 98 - 50 zł. Prudnik, tel. 0504/95-21-63 
KARTY TELEFONICZNE .Pielgrzymka Jana Pawła 11.1997" - 
25 zł, .80 Rocznica Urodzin Jana Pawła II’ - 100 zł, inne. Trzciel, 
woj. gorzowskie, tel. 0604/66-36-38 
KARTY TELEFONICZNE 550 szt. • 0.30 zł/szt. Lisięcice, tel. 
077/485-74-74,0502/61-48-49
KARTY TELEFONICZNE zużyte: pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny (06.1999 r.), 2 szt. - 35 zł/szt., reprezentacja Chor
wacji, brązowy medalistą, 2 szt., reprez. Brazylii,-srebmyme- 
dal., 1 szt., obligacje skarb., inne - od 30 do 50 zł. Świdnica, tel. 
074/850-97-04,0600/64-38-16
O  KA R TY  TELEFONICZNE, MONETY, pocztówki, 

' -^Krrtderki” ; blrofilia, katatogn iakcesoria  - skup, 
sprzedaż, wymiana. S tó lskó kolekcjonerskie  W 
D.H. Feniks, Wrocław-Rynek, IV piętro, czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-18.30. Darmo
wa wycena i najlepsze cenylll U nas wycenisz po
jedyncze rzeczy i cały zbiór. Wrocław, www.akwa- 
re la .p l, te l. 0601/51-08-90, 0603/40-50-20 
02017411

O  KO LEKCJO NER  KUPI DOBRE MONETY chętnie 
złote, stare, po ciekawe pozycje przyjadę, dobre 
ceny., tel. 0601/82-21-71 02017401

MONETA z .Solidarnością", nominał 10.000 zł - 400 zł. Prud
nik, tel. 0504/95-21-63
MONETA SREBRNA z wizerunkiem Papieża - 500 zł. Lubin, 
tel. 0604/33-87-30
MONETY polskie z miedzioniklu, 5 kg. z lat 1960-1992, - 200 
zł. Wrocław, tel. 785-67-32
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE wizyta Papieża 82-99 r., In- 
terkosmos, Dzień Dziecka, Dzień Matki - 40 zł/szt. Sylwester 
Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z „Solidarnością", 90 r., 10.000 
zł -50 zł, z trzema żołnierzami, 89 r. • 500 zl, inne. Wałbrzych, 
tel. 074/666-12-03
MONETY SREBRNE .XXX lat PRL", stan idealny, 3 szt. • 30
zł/szt. lub 80 zł/3 szt. Jawor, tel. 0608/47-26-97
MONETY SREBRNE śląskie, z XV wieku, - 50 zł lub zamienię
na inne. Jelenia Góra, tel. 0600/12-27-55
MONETY SREBRNE i nie tylko, stare i nowsze oraz stare
skrzypce, Jacobus Steiner, 1730 r, • 1.500 zł. Skałka, tel.
071/316-84-57
MONETY SREBRNE XXX Lat PRL, nominał 200 zł, 8 szt. - 70
zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-08-99
MONETY SREBRNE z wizer. Papieża, -1.000 zł. Wrocław, tel.
071/329-01-22
MONETY ŚLĄSKIE z XV w. - 40 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0600/12-27-55
MONETY ZŁOTE z wizerunkiem cara Mikołaja II, 5 i 15 rubli z 
1894 r., w b. dobrym stanie • 400 i 1.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0601/55-72-66
ZNACZKI POCZTOWE polskie, kpi. serie, czyste i stemplowa
ne, z lat 1958-1992, wartość katalogowa 5.000 zł, - 2.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-61-98 
ZNACZKI POCZTOWE serie i pojedyncze, polskie i zagranicz
ne w 9 klaserach, • 300 zł lub zamienię na więżę, w tej cenie. 
Zgorzelec, tel. 075/775-68-85
ZNACZKI ZAGRANICZNE różne, 2000 szL -10 gr/szt. Wro
cław, tel. 071/363-66-50 po godz. 16

T ELEFO N Y  I 
AKCESO RIA

O  „EXPRESS PLUS GSM” • UWAGA!!! Tak tanio jesz
cze nie było: nowe taryfy, nowe ceny aparatów!!! 
Aktywacja przez internet • telefon działa w kilka 
sekund po podpisaniu umowy. W szystkie formal
ności na m iejscu u klienta. Dojazd gratis. Wro
cław, tel. 071/341-08-25,0601/20-51-70 01016301 

O  „EXPRESS  TELESYSTEM ” • CENTRALE TELEFO
NICZNE systemy DECT, systemy obniżające kosz
ty połączeń, faksy, telefony, telefony GSM, mate
riały eksploatacyjne, budowa sieci, instalacje, au
toryzowany serwis, fachowe doradztwo i pomoc, 
dojazd do klienta na terenie Dolnego Śląska. „BIU- 
R O S Y S T E L ” , W rocław , te l. 071/341-08-25, 
0601/20-51-70 01017681

O  „SIM  L O C K " - u suw an ie  z  te le fonów  Nok ia  
(w szys tk ich ), E r ic s so n  (T28, T20, T10, T18, 
A2618s, R310, R320, GF), Siemens, Alcatel, Sa- 
gem, Panasonic, Bosch, Philips. Wgrywanie pol
skiego menu, kasowanie kodu aparatu, wgrywa
nie loga, net monitora, muzyczek, gier do Nokii 
3210. Przewody, boxy, flashery, oprogramowanie 
do usuw. SIM locków. Ceny od 10 zł, możliwa wy
syłka. Karty startowe. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99 02019121

O  SK U P  - S PR ZED AŻ  TELEFONÓ W  KOMÓRKO- 
WYCH : Nokia, Siemens, E ricsson, A lcate l oraz 
inne, nowe, na gw a ranc ji. W rocław , tel. 
0503/64-30-40 81009321

O  „VIBRA" W NOKII 3210 • 60 zł, a także usuwanie 
SIM locka i kodu aparatu z Nokii, Siemensów, 
Ericssonów, Sagemów, wgrywanie logo, net mo
nitora, nowych gier do Nokii 3210, sprzedaż pro
gramów do usuwania SIM locka, ceny od 20 zł. 
Wrocław, tel. 0503/58-59-58 03002421

AKCESORIA DO TELEFONU ERICSSON GA 628: instrukcja 
- 20 zł, 5 paneli wymiennych, różne kolory • 4 zł/szt., ładowarka 
sieciowa • 30 zł, samochodowa -15 zł, zestaw słuchawkowy - 
15 zł, pudełko oryg. -10 zł, konektor do anteny samoch. -15 zł, 
futerał, czarny, używany • 5 zł, telefon Ericsson GA 628, uszk., 
stan obudowy b. dobry - 25 zl. Świdnica, tel. 074/850-97-04, 
0607/83-24-86
AKCESORIA DO TELEFONU Nokia 2110, Nokia 2110i Plus: 
ładowarka - 39 zł, pokrowiec -19 zł, antena 2ewn. samochodo
wa -15 zł, zestaw głośno mówiący sam. - 29 zł, cena kompletu 
• 80 zł. Wrecław, tel. 0502/85-72-85 
AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA3210 BML-3, oryginal
ny, nie używany, na gwarancji, - 80 zł. Trzebieszowice k. Kłodz
ka, tel. 0603/10-46-81
AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 51xx/61xx, oryginalny, 
fabrycznie nowy, zapakowany, model bms-2v, -150 zł. Wro
cław, tel, 0501/41-88-44
BATERIA DO TELEFONU Panasonic G 520, akumulator, wy
świetlacz, • 70 zł. Głogów, tel. 0607/07-55-56 
CENTRALKA TELEFONICZNA LUCENT Cyber Gęar ta, 3 porty 
analogowe wewnętrzne, 1 linia isdn, port rs 232, oprogramo
wanie, kable, zasilacz, dokumentacja, dodatkowo 3 telefony 
analogowe, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/55-23.-29 
O  FAKSY już od 150 zł, telefaksy od 250 zł. Skup, 

sprzedaż, naprawy: telefaksów, telefonów, ksero
kop ia rek  drukarek, monitorów, kamer. Od ponie
działku do soboty w godz. 8-19. Wrocław, ul. Tę

czow a 57, te l. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80007101

FUTERAŁY skórzane do telefonów komórkowych: Siemens 
C25, Sagem 912,-Motorola V2288, Motorola T2288, Nokia 5110, 
nowe, b. tanio -13 zł. Wrocław, tel. 0501/97-51-13 
GENERATOR KODÓW SIMPLUS, TAK TAK, POP. - 550 zł. 
Rawicz, tel. 0503/50-18-43
GENERATOR SMS do wszystkich sieci, dożywotnia gwaran
cja, -150 Zł. Rawicz, tel. 0503/50-18-43 
O  K A B LE  I PRZEW ODY DO W GRYWANIA LOGO, 

dzwonków i usuwania SIM locków z w iększości 
modeli telefonów komórkowych - 60 zł/szt. Zestaw 
promocyjny: 14 sztuk w komplecie z  boxem i za
silaczem  sieciowym  do w iększości telefonów • 
teraz tylko 590 zł. FLASHER do wszystkich tele
fonów NOKIA z kompletem wtyczek i okablowa
niem tylko 490 zł!!! Najnowsze programy, solucje 
• też na wymianę, Możliwość dowozu lub wysyłki. 
GSM. Legnica, teł, 0606/43-22-59 0̂3002591^ - '  

O  KARTY STARTOWE SIMPLUS nowe*numer waż
ny 3 miesiące, dokumentacja, 3 zł na-koncierza
pakowane, z kodami PIN i PUK • 35 zł/szt. KARTY 
STARTOWE POP • nowe, numer ważny 12 m ies ię -. 
cy, dokumentacja, 15 zł na koncie, zapakowane z 
kodami PIN i PUK, dodatkowo portfelik i płyta CD 
Idea gratis, cena • 40 zł/szt. Możliwość dowozu 
lub wysyłki. Legnica, tel. 0606/43-22-59 03002571 

KARTA POP stan konta 90 zł, pełna dokumentacja, - 90 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0503/57-91-25 
KARTA POP nowe + 200 darmowych SMS-ów, - 50 zł. Oleśni
ca, tel. 0503/71-03-00
KARTA POP ważna do 2002 r., w pudełku, stan konta 16 gr, - 
35 zł (możl. wysyłki za zaliczeniem pocztowym). Świdnica, tel. 
074/850-97-04,0607/83-24-86
KARTA POP ważna do 2002 r., stan konta 15 zł, - 40 zł. Wro
cław, tel. 0503/86-38-42
KARTA POP zerowy stan konta, ważna przez rok, - 25 zl. Wro
cław, tel. 0503/30-90-21
KARTA POP nowa, na koncie 25 zł, ważna rok, wizytownik, - 
40 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA POP nowy, oryginalnie zapakowany, • 70 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-28-76
KARTA POP, - 35 zł. Wrocław, tel. 0503/68-42-09 
KARTA POP STARTOWA nowy łatwy numer, stan konta 10 zł, 
ważna przez 12 miesięcy, - 40 zł. Wrocław, tel. 0501/97-51-13 
KARTA POP nowe, numer do wyboru, oryginalnie zapakowa
ne, na koncie 15 zł ♦ 10 zł, wizytownik, płyta CD, instrukcje - 35 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/360-16-42.0503/64-30-40 
KARTA POP nierozpakowany. - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-54-47
KARTA POP STARTOWA 15 źł na koncie • 45 zł, Simplus, 3 zł 
na koncie - 30 zł, 33 zł na koncie - 60 zł, 53 zł na koncie - 80 zł, 
Tak Tak -110 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KARTA POP nowa, 18 zł na koncie • 35 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zł na koncie 
♦ 10 zł. - 35 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zl na koncie 
+ 10 zł na kuponie, możliwość wysyłki • 35 zl, karta Simplus, 
startowa, nowa, zapakowana, 33 zł na koncie, możliwość wy
syłki - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zł na koncie 
+10 na kuponie, możliwość wysyłki - 35 zł, karta Simplus, nowa, 
zapakowana, 33 zł na koncie, możliwość wysyłki • 50 zł. Wro
cław. tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA nowa, 18 zł na koncie - 38 zł. Wro
cław, tel. 0501/93-11-06.0503/39-96-11 .
KARTA SIMPLUS STARTOWA • 45 zł. Bielawa, tel. 
0608/26-74-85
KARTA SIMPLUS na koncie 3 zł, nowa. Lubin, tel. 
0600/63-74-34
KARTA SIMPLUS ważna 3 mies., na koncie 50 zł, cena 50 zł, 
lub z telefonem Siemens C-35i - 340 zł. Niemodlin, tel. 
0603/61-47-93
KARTA SIMPLUS na koncie 35 zł, ważna 3 miesiące, nowa, -
50 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
KARTA SIMPLUS na końcie 0,40 zł, - 20 zł. Wrocław, tel.
0502/33-68-67
KARTA SIMPLUS na koncie 45 zł, z ważnym numerem, - 55 zł. 
Wrocław, tel. 0503/55-14-32
KARTA SIMPLUS STARTOWE - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
KARTA SIMPLUS nowa, 3 zł na koncie - 25 zł, 40 zł na koncie 
- 50 zł, 61 zł na koncie - 75 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06 
KARTA SIMPLUS nowa, 3 zł na koncie. - 25 zł. Wrocław, tel. 
0607/74-47-34
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, 33 zł na koncie, • 50 zl. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, 3 zł na koncie • 25 zł, 40 
zł na koncie - 50 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06,0503/39-96-11 
KARTA TAK TAK na koncie 50 zł - 70 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/99-31-10 -
KARTA TAK TAK - 50 zł. Legnica, tel. 0603/43-95-84 
KARTA TAK TAK stan konta 108 zł, ważna do końca czerwca,
-110 zł. Wrocław, tel. 0502/41-10-30-
KARTA TAK TAK na koncie 55 zl, - 80 zł. Wrocław, tel.
0502/60-03-97
KARTA TAK TAK nowa, 61 zł na koncie - 85 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, 75 zł na koncie - 85 zł. 
Wrocław, tel. 0501/93-11-06,0503/39-96-11 
KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON T10/788/S 
868/SH 888/T18/A1018/R 250s Pro. nowa, w futerale plastiko
wym, - 40 zł. Lubin, tel. 0605/51 -57-60 
KUPIĘ BIPER bez abonamentu. Brzeg, tel. 077/411-54-45 
KUPIĘ KARTĘ POP, SIMPLUS, TAK TAK akcesoria, telefony 
Nokia 3310. tylko nowe. Wałbrzych, tel. 0601/07-77-74, 
0602/60-3643
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS ważną, z łatwym numerem, może 
być z niskim stanem konta. Wrocław, tel. 0604/88-09-96 
KUPIĘ KARTY STARTOWE POP, Simplus. Tak Tak oraz ku
pony uzupełniające, każdą ilość i telefony komórkowe, mogą 
być niekompletne oraz telefaksy. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
KUPIĘ KARTY TAK TAK;Simplus, POP - startowe. Wrocław, 
tel. 0602/80-44-53
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY-SIMPLUS 50 lub 100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/10-32-34
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP o wartości 50 zł i 100 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE Tak Tak, POP, Simplus. 
Wrocław, tel. 0602/80-44-53
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 5110 samocho
dową. Legnica, tel. 076/854-97-77 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 5110, sieciową. 
Świebodzice, tel. 0607/50-20-25 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 3210,3310,5110, 
Siemens C25, C35, S11. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU MITSUBISHI TRIUM 
ARIA. Wrocław, tel. 071/783-69-75 
KUPIĘ SŁUCHAWKĘ DO TELEFONU bezprzewodowego Pa
nasonic KX-T4000. Wrocław, tel. 0502/95-28-95 
O  KUPIĘ TELEFONY GSM wysokie modele, nowe i 

używane, uszkodzone, zniszczone, niekompletne. 
Wrocław - Oława, tel. 0501/29-46-45 02018601

O  KUPIĘ, SPRZEDAM, ZAMIENIĘ TELEFONY GSM, 
DCS nowe i używane, skup: Nokia 3310 • 420 zł, 
3210 • 320 zł, Ericsson T 28S • 520 zł, Ericsson T 
20 • 450 zł, Siemens C35I • 330 zł, Nokia 8210,8850, 
8890, 6210, Motorola V  3688, 3690, Siemens S35, 
Siemens SL 45, Sony J5, Sony, J5 i Z5 i inne, naj
lep sze  ceny, m oż liw y do jazd . W rocław , tel. 
0501/47-70-47 02019491

KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłączenia 
kilku słuchawek. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL. Wrocław, tel. 783-77-45, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501,302 Nokia 8890,8850, 
8210,8250,8310,7110,6210,3310,3210. Ericsson T 28. T 20. 
R 320, Motorola V 3688.3690. V 50. T 250, Sony Z5, J5, Pana
sonic GD 92,93 oraz inne dobre modele, nowe i używane, mogą 
być uszkodzone. Oława, tel. 0501/2946-45 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUg Easy, Max, View, DB, 
302,501, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150,3210,3310,6210,
8810.8210.8850, Ericsson G A628, GF 768, S 868, A-1018s, T 
10s, T 18, R 3210, A2618s, Motorola D 520, M 3188, 3288, 
3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930. V 3690 V 3688. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25.
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL, BOSCH, ERICSSON, 
MOTOROLA, NOKIA, Samsung i inne. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
KUPIĘ TELEFONÓ W  ERIGSSÓŃ GF 768 Wrocław, 
tel. 0602/80-4433”
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 480 zł. Lubin, 
tel. 0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel.
0502/30-01-13 l
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Zgorzelec, tel.
075/775-60-81
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA. Wrocław, tel. 
0602/8044-53
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 Plus GSM, bez
ładowarki. Wrocław, tel. 327-6149
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588,
3688.3888, T 2288, V 2288, CD 930, V  3688, V 3690, Ericsson 
GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A  2618s, 
R 320, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150,3210,3310,6210,
8210.8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. Wrocław, tel. 
0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł, M 3288, 
3588, 3688,3888 - do 100 zł, T 2288, V 2288 - do 150 zł, CD 
930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 768 - do 100 zł, 
S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s - do 200 zł, T 28s - 
do 500 zł, A  2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 90 zł, 5110 - do 
160 zł, 3210 - do 230 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA M 3690,3688 Nokia 6210, 
8210,8850,8890,7110,3310,3210 oraz inne, nowe lub uży
wane. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 .
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, V 3690. Wro
cław, tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130,6150,6210, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, A 1018s, T 
10s, T 18, A  2618, R 320, Motorola D 520, M 3188,3288,3588.
3688.3888. T 2288, V  2288, CD 930, V 3690, V  3688, Siemens 
C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 GD30, 50, 
90,92,93. Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 300 zl. Lubin, 
tel. 0609/6441-91
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 220 zl. 3310 do 400 
zł, 5110 do 120 zl, karty Tak Tak do 30 zł, mogą być niekomplet
ne. Oława, tel. 0606/42-15-39
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 783-7745, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł. 6110 - do 250 
zł, 3310 - do 420 zł. 6210 - do 900 zł. Siemens C25 - do 150 zł. 
S25 - do 270 zł. C35i - do 300 zł, M35 - do 350 zł. S35 - do 550 
zł, Panasonic G 520 - do 80 zl, GD30 - do 160 zł, GD50 - do 190 
zł. Bosch 909 - do 220 zł 509 - do 60 zł, Alcatel Club. Easy. 
Max, View - do 50 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110,6110,6150,8110, 
3310. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 270 zł, 3310 - do 370 
zł, 6150 - do 350 zł, 7110 - do 550 zł. 8210 - do 650 zł, 6210 - do 
700 zł, Ericsson T 28s - do 440 zł, inne. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310 i inne poniżej ceny
giełdowej. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310, 5110 5130,6110,
6130.6150.6210.7110.8210.8810.8850, Motorola V 3688, V 
3690, Siemens C25, C35, M35, S35.SL45, Ericsson GF 768.1 
10; T 18, T20, T 28, R  320, może być uszkodzony i niekomplet
ny. Oława, tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,5130,7110 
Ericsson T 28s, T 10s, Siemens C25, Panasonic GD 30, Alcatel 
DB, Motorola V 3690. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110,5110,5130
Ericsson T 10s, T 28s, Panasonic GD30, GD50, Siemens C35i.
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 400 zł oraz
inne. Jelenia Góra, tel. 0603/5042-03
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 360 zł. Nokia 3210 -
230 zł, nowe. Jelenia Góra, tel. 0605/85-19-28
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Legnica, tel.
0606/43-22-59
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 400 zł. Lubin, 
tel. 0609/6441-91
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. do 400 zł. Lubin,
tel. 076/846-68-81.0608/4547-86
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. nowy. •
400 zł. Opole. tel. 0604/35-01-80
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, • 360 zł. Osiecznica, tel.
0607/06-07-81 . ‘ -
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wałbrzych, tel.
0601/07-77-74,0602/60-3643
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 410 zł, 3210 

do 280 zł, 5110 do 200 zł, 6150 do 350 zł, 8210 do 
700 zł, 6210 do 800 zł, Ericsson T 10 do 200 zł, A  
2618 do 160 zł, T 28 do 500 zł, Siemens C25 do 
180 zł, C35 do 320 zł, A  36 do 240 zł, Alcatel DB do 
100 zł, Motorola 3888 do 100 zł T 2288 do 160 zł, V 
2288 do 200 zł, Panasonic GD 30 do 200. zł, GD 50 
do 250 zł, Wrocław, tel. 0501/28-09-13 02019591 

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 788-55-83, 
0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 783-7745, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 6210,3210. Wrocław, tel. 
0605/14-78-59
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 370 zł, 6150 • do 370 
zl, 8210 - do 650 zł, 6210 - do 700 zł, Ericsson T 28s - do 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/12-57-11
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, kolorowa 
obudowa, bez SIM locka do 400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z  SIM lockiem Era lub 
bez SIM locka, nowy, - 350 zł. Żary, tel. 0604/70-04-84 
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 i wiele innych 

modeli, każdą ilość, nawet 100 sztuk, warunek • 
bardzo dobra cena, nie muszą być nowe, np. No
kia 3310 • 300 zł. Sprzedam Ericssona T 28S, nowy, 
w kartonie, polskie menu, z folią na wyświetlaczu 
- 530 z ł., te l. 0603/54-92-46, 0609/25-11-44 
84013381

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - 430 zł, Ericsson T 28 • 
510 zl, Nokia 3210 - 330 zł, Siemens C35i - 330 zł i inne. Lubin, 
tel. 0603/16-79-74
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,6210,7110,8210, 
8850 nowe, chętnie większą ilość. Oława, tel. 0501/29-4645 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, do 160 zł.' 
Legnica, tel. 076/852-2747
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do -160 zł. 5130 do -100 
zł. 3210 do - 240 zł. 6110 do - 230 zł,,3310 do - 400 zł, 6210 do

- 850 zł, 7110 do - 650 zł, nie używany, nie używany. Wrocław, 
tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 lub 3210, w cenie do 350 
zł. Wschowa, tel. 065/540-1346 lub, 0603/25-31-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 3210, bez SIM locka, 
może być bez ładowarki lub Sony C5. w cenie do-170 zł. Legni
ca, tel. 0503/03-1243
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie do 
60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 0605/0544-21 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 5110, 6130, 6110 Sie
mens C35, C25, może być niekompletny. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. Wro
cław, tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-.13 •
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan", w stanie do
brym, może być bez ładowarki. Wrocław, tel. 0607/73:36-98, 
0607/7>36-98
KUPIĘ TELEFON  GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 menu w j. polskim, uży
wany lub nowy, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 071/325-06-79, 
0606/42-96-23
KUPIĘ TELEFON  GSM NOKIA 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8210 lub 6210, mogą być 
nowe, używane albo uszkodżone. Oława, tel. 0501/29-4645 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850,8210,8810.6210,
6150.3310.3210.5110, Motorola V 3690, V 3688. Ericsson T 
28s, Siemens C35i, nowe, używane, zniszczone, zablokowa
ne, uszkodzone, niekompletne, z uszkodzonymi wyświetlacza
mi, bez ładowarek, bez akumulatorów. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890,8250,8210,8810,3210,
3310.6150.5110, Ericsson T 28s, Siemens C35i, nowy, uży
wany, zniszczone, zablokowane, uszkodzone, niekompletne, 
bez ładowarek, z uszkodzonym wyświetlaczem. Oława, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław, 
tel. 387-13-75,0606/77-9247
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS MOTOROLA lub 
inne. Jawor, tel. 0603/32-97-31
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30,50,90,92, 
93. Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max, View, 
DB, 302,501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, tel. 0607/78-78-93 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 stan idealny, oferta tyl
ko z okolic Nysy. Nysa, tel. 0602/28-58-99 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25, C35i, M35, S35, 
Panasonic G 520, GD 30,50,90,92.93, Sony CMD C5, Z5, J5, 
Bosch 509,909,909 Dual S. Philips Ozeo, Sawy, Mitsubishi 
Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25, C35. Wrocław, 
tel. 0602/80-44-53
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 320 zl. Lubin, tel. 
0609/6441-91
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I stan idealny, komplet
ny, bez SIM locka lub z SIM lockiem Plusa, żółty, może być z 
zestawem słuchawkowym, najlepiej na gwarancji i z instrukcją 
obsługi, do 500 zł. Radogoszcz, gm. Lubań, tel. 075/722-37-88 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5Z5, J5, Mitsubishi Trium 
Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB, 302,501, Bosch 509,909, 
909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3210 w cenie 
do 50 zł lub w tej cenie telefon Nokia 3210, uszkodzony, z do
brym wyświetlaczem. Dobroszyce, tel. 0503/65-89-98 
KUPIĘ ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do Nokii 5110, 6110, 
6150. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
KUPIĘ ZESTAWY POP nowe, zafoliowane, 15 zł na koncie, 20 
sztuk - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/93-11-06,0503/39-96-11 
LICZNIK DO ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w zlo- 
tówkach, cena 80 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 6 V, do kamer Canon - 
150 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/5342-21 
ŁADOW ARKA DO TELEFONU Siemens S11 lub Sony 
CMD-X2000, cena 40 zł. Wrocław, tel. 0607/55-36-75 
ŁADOWARKA DO TELEFONU domowe i samochodowe - 
15-30 zł, akumulatory od 30 zł, zestawy słuchawkowe. Wro- 
cłaW/tel. 0603/18-50-09
ŁADOWARKA DO TELEFONU + pokrowiec i mikrofon ze słu
chawką, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/333-82-02 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA3210,5110,62107110
- 40 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
ŁADOWARKI sieciowe - 40 zł, samochodowe - 20 zł, do więk
szości modeli telefonów komórkowych. Legnica, tel. 
0603/84-85-36.0607/82-34-20
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 

z w ię kszo śc i m odeli telefonów komórkowych, 
wgrywanie logo, net monitora, dzwonków, muzy
czek, schematy kabli, instrukcje, generatory ko
dów Tak Tak, Pop, Simplus, rozkodowywanie „Ca- 
nal+” , instrukcja założenia wibracji do Nokii 3210, 
niebieskie podświetlenie itd. Wszystko na 1 pły
cie CD • 27 zł. M ożliw ość dowozu lub wysyłki. 
Legnica, tel. 0606/43-22-59 03002601

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA Security 
Code, z bardzo wielu modeli telefonów GSM, schematy kabli, 
muzyczki, logo operatora i inne, ok. 2000 programów na 1 CD,
- 50 zł. Świebodzice/teł. 0600/41-3143 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo. 
dzwonki, melodyjki, net monitor, Blue Light, wibracja, przypo
minanie kodu, zabezpieczenia dodatkowe, gry do Noki 3210, 
schematy i inne. cena 30 zł, opis net monitora, po polsku. 37 
stron -10 zł, kabel PC-N 3210 - 50 żł, możliwa wysyłka. Trzeb
nica, tel. 071/387-20-28 po godz. 19 
OPROGRAMOWANIE. DO USUWANIA SIM LOCKA logo. 
dzwonki, także do Noki 3310, Siemensa 35, Ericssona 2618s i 
innych, vibra, dodatkowe gry, kody i wiele innych, na CD, po
nad 1 GB - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA wgrywa
nie logo, Netmonitor, dzwonki, schematy, opisy, vibra, genera
tory kodów, Simplus, Tak Tak, POP, do GSM Nokia - 30 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0504/9343-87
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3210 srebrny - 25 zł. Oleśnica, 
tel. 0503/71-03-00
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3310 srebrny, z klapką, nowy 
opakowany - zamienię na zestaw słuchawkowy do tel. Nokia 
3310 lub inny panel. Świdnica, tei. 0502/42-49-46, 
0602/76-92-75
POKROWIEC DO TELEFONU SIEMENS C35I, - 20 zł. Legni
ca, tel. 0501/05-31-86
PRZEWODY DO USUWANIA SIMLOCKA możliwa wysyłka.
Wrocław, tel. 783-7745,0503/99-06-99
PRZEWÓD NCDS do Nokii 51xx, 61xx, 6210,7210,3210,3310.
do logo, do SMS-ów, internetu, - 50 zł. Wrocław, tel.
0603/18-50-09
RADIOTELEFON MAXON SL-70 prod. USA, 2 akumulatory, 
ładowarka, pokrowiec, mikrofon, zasięg do 10 km w terenie ni
zinnym, w górach do 5 km, • 1.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-38-94
RADIOTELEFON MOTOROLA 950 ♦ „kogut", -1.500 zł. Adam 
Zieliński, 50-151 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 151/61 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA ONWA- 70 zł. Legnica, teł. 
0603/43-95-84
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA PRM LEG  na mikrokasetę
- 70 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/5342-21 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA AUDIOLINE 835 G na małą 
kasetę, - 50 zł. Przemków, tel. 076/831-90-77.0604/66-04-86 
TELEFAKS MEDION stan b. dobry. • 3.000 zł. Wrocław, tel.
365-92-76
TELEFAKS PANASONIC 25 papier termiczny, sekretarka, 
nowy, na gwarancji, - 790 zł. Wrocław, teł. 071/372-17-94 
TELEFAKS PANASONIC KXF 130 - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
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TELEFAKS PANASONIC KX-F1015 na papiec zwykły - 800 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-21-35 po godz. 21 
TELEFAKS PHILIPS stan b. dobry - 400 zł. Wrocław, tel. 
353-52-36.0604/29-14-41
TELEFAKS SIEMENS, - 380 zł. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH zasięg 500 m, pa
mięć 10 numerów, czarny, stan b. dobry, • 90 zł. Krzyżowa, 
tel. 074/850-13-53
TELEFON BEZPRZEWODOWY FUNAI z intercomem, zasięg 
300 m -150 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK DECT 2 słu
chawki, baza, dodatKowa ładowarka, wyświetlacz, wewnętrz
na antena, zasięg 300 m, grafitowy, śtan idealny, - 350 zl. 
Wrocław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 4360 z 
automatyczną sekretarką, dużo funkcji, instrukcja, zasilacz, 
lekko uszkodzona baza (brak funkcji dzwonienia isramej bazy), 
-120 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-98 
TELEFON BEZPRZEW ODOW Y PANASONIC KX-TC1 
1451W nowy, na gwarancji, interkom, 2 klawiatury, - 200 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-65-49
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89

!!!SKUP!!! §
NOKIA 3310- 400 zł 0 §
NOKIA 3210 - 300 zł £
PHILIPS OZEO - 300 zł °e 

tel. 071/322-07-01

TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC 900 GHz, wy
świetlacz -190 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KXT 9250 G. 
mała słuchawka, z wyświetlaczem i klapką, baza głośno mó
wiąca z klawiaturą (może współpracować z 4 słuchawkami), 
licznik czasu rozmowy, dużo innych funkcji, instrukcja w j. pol
skim, stan idealny, - 380 zł. Ubocze, tel. 075/781-28-59 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SAMSUNG Topline 1, -110 
zł. Trzebnice, tel. 076/817-42-15 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SANYO z sekretarką, inter
kom, redial, ftaśh, memory, remote, scan, kolor grafitowy, - 
260 zł. Wrocław, tel. 0605/28-72-24 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS z cyfrową sekre
tarką- 210 zł, oraz telefon Grundig 900 MHz, z  cyfrową sekre
tarką - 220 zł. Wrocław, tel. 348-79-68 
TELEFON CYFRAL C 988, kupiony w sklepie w 2000 r., ną

SKUP TELEF0N0W
Nokia 3310....... -430 zł
Ericsson T28 ........ - 500 zł
Siemens C25..........- 220 zł
Siemens C35....- 350 zł ̂
Motorola T180 ...... -180 zł s

oraz inne!!! |
Tylko nieużywane!

WROCŁAW 0-501 93 22 36
locka, książka telefoniczna, terminarz, - 550 zł. Bielawa, tel. 
0608/26-74-85
TELEFON GSM ALCATEL 501 nowy, • 579 zł. Wrocław, tel. 
0608/06-63-15
TELEFON GSM ALCATEL 501, nowy, ładowarka samocho
dowa, - 599 zł lub zamiana na Sony J-5. Wrocław, tel. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 srebrny, - 430 zł. Wrocław, 
tel. 0502/39-80-02
TELEFON GSM ALCATEL 501 - 480 zł, Alcatel 302 - 260 zł, 
Nokia 6210 • 980 zł. Nokia - 8210 - 1.070 zł. Nokia 8850 - 
1.680 zł, Motorola Timeport T 250 - 680 zł, Panasonic GD 93 
• 780 zł, Ericsson T 28 - 560 zł, Ericsson T 20 - 530 zł, Sony 
J5 • 780 zł, Siemens C35 - 340 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pudełko, instrukcja, łado
warka, I właściciel, -130 zł. Kluczbork, tel. 0604/37-16-70 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka stacjonarna, SIM 
lock ERA, czarny, mały, polskie menu, stan b. dobry, -100 zł. 
Stachowiczki k. Świdnicy, tel. 0605/93-94-26 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB klapka wsuwana, antenka 
wyciągana, czerwony, bogate menu, budzik, ład. sieciowa, fu
terał czarny, z  SIM lockiem, stan idealny, na kartę TAK TAK • 
105 zł, instrukcja do telefonu Ericsson GA 628, T28S, T10, 
oryg. - 20 zł (możliwa wysyłka). Świdnica, tel. 074/850-97-04, 
0503/53-41-70
TELEFON GSM ALCATEL CLUB z ładowarką, • 100 zł. Wał
brzych, tel. 0608/10-50-92
TELEFON GSM ALCATEL CLUB • 80 zł, Bosch 909, łado
warka - 200 zł, Sony CMD-c5 • 200 zł oraz karty. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
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gwarancji, nowoczesny, funkcje: zegar, data, czas trwania roz
mowy, pamięć 20 numerów, funkcja głośnomówiąca, redial, - 
pauzę, mute, -120 zł. Korzeńsko, tel. 071/385-61-77 
TELEFON MEDION z cyfrową sekretarką -180 zł, Stabo z 
autom, sekretarką -180 zi, Richo - stan b. dobry • 150 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-69-27 '
TELEFON TIP-TEL prod. niemieckiej, wysokiej klasy, wyświe
tlacz, książka telefoniczna, terminarz, zestaw głośno mówią-

t l  A J C O M  )

•skup
• sprzedaż
• zamiana
• akcesoria
• serwis -  SIM LOCK
• karty POP, SIMPLUS 

TAK TAK
CENTRUM-RYNEK 

Wrocław, ul. Świdnicka 28 
(wejście w bramie teatru, III p. 
tel. 071/341 -08-03.0-603 539 090,0-604299359
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cy, kolor grafitowy, instrukcja, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-52,0601/78-51-51
TELEFON CENTERTEL NOKIA 540 2 baterie, zasilacz, pu
dełko, -120 zł. Wrocław, tel. 071/339-93-10 
TELEFON GSM AEG 9082 bez ładowarki, działa przez 6-7 
dni,'-100 zł. Głubczyce, tel. 077/485-96-73,0604/67-56-79 
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji. 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 290 zl. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501, - 500 zł., tel. 0608/41-78-32 
po godz. 16
TELEFON GSM ALCATEL 501 kolor srebrny, mały, bez SIM

W YŚW IETLACZE LCD OPO' 1874 
50-023 Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

pon.-pt. 10-18, sob. 11-14 
tel./fax 071/332-62-93 

tel. kom. 0-501 932 783,0-606 533 392
Nazwislrtuhi___________________Dftf —  H w ta ł Kurlod
______________     (Zl) _r 10czL(zl).. 100 szt (zl)
wyświetlacz Nokia 5110____________ 60  45------------40
wyświftlacz Nokia 3210___________  100  80------------60
wyświetlacz Nokia 3310_____  130  100------------75
wyświetlacz Nokia 6210___________100------S0 — ----------
wyświetlacz Nokia 1210_____  120  90----------
wyświetlacz Nokia 8850.___________ 140  105------------65
wyświetlacz Nokia 71103 ______ 120  100------------80
wyświetlacz Altacel DB-------------------50   40----------
klapka Nokia 7110________________ 50  35----------
panel z wibracją Nokia 6210-------------- 50 —— —  35----------- 20
panel z klawiaturą Nokia 8850 __   1 5 ----------- 12 — _— 10
antena Nokia 3210__  4 0 ------ ...... 30 . 17,50
Powyższa ceny nie zawierają podatku VAT.

Wszystkie artykuły zawarte w ofercie s ą  oryginalne.
Przy większych zamówieniach możliwa jest negocjacja cen.

[hurtownia akcesoriów! 
GSMPIOMAR S C  

|ul. Czajkowskiego 99, Karłowice
51-147 Wrocław OP011294I

tel/fax 071/325 49 72 
|e-mail: biuro@piomar.wroc.pl|
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RADkomTOM
Nokia 9910 
:? aktywacją

RADkomTOM, tel. (071) 372 5 372, 50-004WROCŁAW, ul. Kołłątaja29/30

TELEFON GSM ALCATEL MAX DB -120 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, cena 130 zł. 
Wrocław, tel. 0503/67-75-02
TELEFON GSM ALCATEL YIEWz SIM lockiem Ery, na gwa
rancji, pokrowiec, stan b. dobry, -100 zł. Jawor, Legnica, tel. 
076/870-50-07 po godz. 21,0604/32-58-10 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW pokrowiec, ładowarka, stan 
dobry, -120 zł. Legnica, tef. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW 1998 r., pokrowiec, łado
warka, instrukcja obsługi, ład. samochodowa, I właściciel, stan 
b. dobry, -100 zl. Wrodaw, tel. 071/346-04-98,0607/15-77-80 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW kolor lavande. pokrowiec, 
ładowarka domowa, klips do paska, z SIM lockiem Ery, pudeł
ko, instr. w j. polskim, -130 zł. Zgorzelec, tel. 0609/24-70-38 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW stan b. dobry, dużo funkcji, 
klapka, ładowarka sieciowa, -140 zł lub zamienię na CB-ra- 
dio samochodowe. Piława Górna, tel. 074/837-13*14 po 
godz. 18
TELEFON GSM ALCATEL V!EW działa w sieci Era, pokro
wiec, -120 zł. Zgorzelec, tel. 0609/24-70-38 
TELEFON GSM BOSCH 509 nowy. bez SIMIocka, -130 zł. 
Jawor, tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM BOSCH 509 futerał, ładowarka, -130 zł. Wro
cław, tel. 0607/50-04-98
TELEFON GSM BOSCH 608, zadbany, ciekawy wygląd, ła
dowarka samochodowa, ładowarka sieciowa, futerał, doku
mentacja, - 180 zł. Wrocław, tel. 342-33-39 po godz. 18, 
0604/85-03-46
TELEFON  GSM BOSCH 609, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM BOSCH 609, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM BOSCH 909 dual Band, sredny, bez SIM loc
ka, - 290 zł lub zamienię na telefon Ericsson T10 S, bez SIM 
locka. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
TELEFON GSM BOSCH 909 bez SIM locka. ładowarka, - 260 
zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66
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TELEFON GSM ERICSSON GA 628 z SIM lockiem Ery, -100 
zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ♦ 2 baterie, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0604/37-63-40
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, z klapką, bez SIM loc
ka, ład. sieciowa, stan dobry, -160 zł. Polanica Zdrój, tel. 
0606/10-79-34
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka, żółty, stan 
dobry, SIM lock Era GSM, -160 zł. Strzelin, tel. 0501/60-38-63 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, bez SIM locka, klips do 
paska, uszkodzony wyświetlacz, pudełko, -110 zł. Świdnica, 
tel. 0604/27-26-69
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 lad. sieciowa, klips, nie
bieski, z klapką, stan b. dobry, - 185 zł. Wrocław, tel. 
0502/85-72-85
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na 
gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, instruk
cja, pudełko, uszkodzony wyświetlacz, - 60 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/16-02-63
TELEFON GSM ERICSSON GH 628 stan dobry, futerał, bez 
SIM locka, - 70 zł. Wrocław, tel. 352-40-28, wieczorem 
TELEFON GSM ERICSSON GH 628 stan b. dobry, ładowar-

TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.450 zł. Wrocław, tel.' 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-systemo- 
wy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i TAK TAK, 
zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S Idea, gwarancją, - 230 zł. 
Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, w pudełku, z SIM loc
kiem Plusa, - 260 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/01-49-23 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S instr. w jęz. polskim, opa
kowanie, klawiatura do SMS, - 280 zł lub zamienię na inny. 
Głogów, tel. 0603/30-79-25
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. komplet
ny, - 260 zł. Jawor. tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S niebieski, bez SIM locka, 
klips, pokrowiec, ładowarka, karta gwarancyjna, karton, za
dbany, - 250 zł. Kostrzyn, tel. 0605/39-09-53 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, na gwarancji (do 11.2001 
r.), stan b. dobry, ładowarka sieciowa, menu po polsku, wibra
cja, budzik, zegar, data, instrukcja po polsku, pudełko, - 270 
zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, bez SIM locka, ład, - 250 
zł. Legnica, tel. 0603/51-69-94 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nie używany, nowy, na 
gwarancji, WAP, wybieranie głosowe, wibracja, kompletna do
kumentacja - 620 zł. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
TELEFON GSM ERICSSON T-10S, - 220 zł. Oława, tel. 
071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S SIM lock Era, niebieski, 
ładowarka, zestaw słuchawkowy, rok prod. 2000, stan ideal
ny, w pudełku, - 300 zł. Prudnik, tel. 077/436-63-35, 
0602/73-25-56
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 240 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S niebieski, bez ładowarki, 
z SIM lockiem Plus, stan b. dobry, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-34-23

AK-TELT E L E F O N Y  K O M Ó R K O W E  o p o w

S K U P  - S P R Z E D A Ż  - N A PR A W A  
P O K R O W C E , ŁAD . S A M O C H O D O W E  

T E R A Z  WSZYSTKO TANIEJ 
K U P O N Y  U Z U P E Ł .  P O P  ( 4 8  z ł ) .  S I M +  ( 4 8  z ł ) ,  

LE G N IC A , DH  SAVIA, II p .  P O LK O W IC E , DH  B IE D R O N K A
tel. 0-601 18 42 84 tel. 0-603 707 935

A K C E S O R IA , SIM+, T A K  TAK, P O P  
O D B LO K O W Y W A N IE  I SIM  LO CKI 

PROMOCJA!!!
MINI SIM+ 79, T A K  T A K  110, P O P  

T A . K  T A . K  ( 2 9 - 2 8 ;  9 9 - 9 7  z ł )  
Z Ł O T O R Y JA , R Y N E K  11 

yldeoteka, tel. 0-607 220 079

TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, stan b. dobry, 
działa w Erze, obsługuje kartę Tak Tak,:- 90 zł. Wfocław[ tel. 
0607/54-42-66
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka domowa, pudeł
ko, pokrowiec, instrukcja, działa w Erze, folia na wyświetla
czu, złamana antena, stan ogólny dobry, cena 105 zł + karta 
POP, zerowy stan konta, wizytówki, CD-ROM, cena 25 zł, 
komplet 125 zł. Wrocław, tel. 0606/45-72-03 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran
cji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB Era, komplet, -120 zł. Zie
lona Góra, tel. 0608/58-08-53
TELEFON GSM ALCATEL CLUB działa w Era GSM - od 90 
zł, Club+, działa w Era GSM -110 zl, Panasonic GD50, bez 
SIM locka - 240 zł, Nokia 3210, działa w Era GSM, kompl. - 
320 zł, Nokia 3310, działa w Era GSM, kompl. - 470 źł, Mitsu
bishi Trium Aria, bez SIM locka, kpi. - 340 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36,0607/82-34-20
TELEFON GSM ALCATEL DB ładowarka, z SIM lockiem Ery, 
-150 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/01-49-23 
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIMIocka, kompl., 2 szt - 
150 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM ALCATEL DB pudełko, ładowarka, stan b. 
dobry, cena 130 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB na kartę TAK TAK, ład. 
sieciowa, stan b. dobry, -120 zł. Nysa, tel. 077/448-67-68 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy. na gwa
rancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno mó- 
wiący, stan idealny, -140 zł. Wrocław, teł. 0608/11^60-25 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB, 2-systemowy, bez SIM 
locka, ładowarka, stan b. dobry, -1 3 0  zł. Wrocław, tel. 
0503/74-30-32
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB ładowarka domowa, fo
lia na wyświetlaczu, mało używany, bez SIM locka, menu w j. 
niemieckim, wbudowany zestaw głośno mówiący, srebrny, 
klips do paska, -160 zł. Zgorzelec, tel. 0609/24-70-38 
TELEFON GSM ALCATEL EASY nowy, działa w Erze, -180 
zł. Żary, teł. 0608/59-65-31

TELEFON GSM BOSCH 909 lad. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa. 2-systemowy, stan idealny, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61 jfa&cm
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S bez SIM locka, niebie
ski wyświetlacz, menu w jęz. polskim, na gwarancji od
13.01.2001 r, - 470 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/69-27-81 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka sieciowa, 
pokrowiec, etui, 2panele, bez SIM locka, idealny do sieci TAK 
TAK, Simplus i POP, w pudełku, stan idealny, -155 zł. Bole
sławiec, tel. 0503/63-07-97
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S wersja z grą Tetris, bez 
SIM locka, bordowy + dyskietka z melodyjkamu do kompozy
tora, -145 zł. Lubin, tel. 0607/77-09-77 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka stacjonar
na, 2-systemowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zega
rek, budzik, data, menu polskie, stan b.,dobry, zmienny panel 
klawiatury, - 150 zł. S iachow iczki k. Świdnicy, tel. 
0605/93-94-26
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu
sa, pudełko, 2-systemowy, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A 2618F bez SIM locka. stan b. 
dobry, - 280 zł. Legnica, tel, 0603/43-95-84 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock Era, na gwa
rancji, ładowarka, pudełko, instrukcja, stan idealny, mało uży
wany, - 230 zł. Głogów, tel. 0600/13-91-20 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, - 250 zł. Jawor, 
tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S z SIM lockiem Ery, nowy. 
- 270 zł. Jawor. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, na gwarancji, SIM 
lock ERA, ładowarka - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74

ka sieciowa, bez SIM locka, w pudełku + druga bateria, klipsy 
i 3 panele, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
TELEFOHKSSM ERICSSON GH 688kempłet * 120 zł.Legm-’ 
ca, tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM ERICSSON GH 688 ład. sieciowa. -100 zł. 
Lubań, tel. 0602/51-99-21
TELEFON GSM ERICSSON GH 688 ład. samochodowa, nowa 
antena, stan idealny, -110 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 do Idei na POP, łado
warka - 70 zł. Wrocław, tel. 328-99-61 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S działa w sieci Era, nowy, 
kompl, - 450 zł. Jawor, tei. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM locka, nowy, • 
520 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bowy, gwarancja, cena 
600 zł. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S brązowy, bez SIM locka,

3 TELEFONY KO M O R KO W I

SKOBPtOH
• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

to w  ......

SKUP
S P R Z E D A Ż  i  Z A M I A N A  
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE

- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA
- TWÓJ STARY TELEFON W ROZLICZENIU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 |  

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07,0602 49 23 51 S

ład. stacjonarna, nowy, mało używany, wibracja, WAP, - 350 
zł. Malczyce, tel. 0607/19-31-76 po godz. 16 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy, na gwarancji, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0503/77-55-92 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy, na gwarancji, pły
ta CD, nie używany, wszystkie funkcje, - 460 zł. Wrocław, tel. 
071/785-60-85
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy, pudełko, bez SIM 
locka, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, • 2.000 zł., tel. 
0608/41-78-32-po godz. 16
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, -1.999 zł lub za
miana na Nokia 9110. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM ERICSSON R 38OS, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-99-88,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, bez SIM locka, 
menu w jęz. polskim, • 1.200 zł. Wrocław, teł. 0603/53-90-90 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 ......j.......... 450 z)
ERICSSON R320................ 380 zł
NOKIA 3210 ........................ 320 zł
ALCATEL 501 ..................... 400 zł
ERICSSON T 2 8 s ................ 470 zł
NOKIA 3310 ........................ 410 zł
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka 1
tel. 0-603 539 090

TELEFON GSM ERICSSON T 10S 239 zł, GH 688 • 129 zł, 
GF 768 -159 zł, R-320s - 389 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, pudełko, 
instrukcja, ładowarka sieciowa, wibracja, budzik, klips do pa
ska, stan b. dobry, - 280 zł. Gostyń, tel. 0603/07-49-38 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. wybiera
nie głosem - 320 zł, Nokia 5110, bez SIM locka, stan b. dobry,

SKUPI
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH i  
* TEL. 071/321-SB-B3 W

-  . O PO H927

komplet • 200 zł, Nokia 6110, bez SIM locka, ładowarka, stan 
dobry • 290 zł łub zamienię na inne z możliwością dopłaty. 
Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 240 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T 180 nowy, kompletny, na gwa
rancji, - 250 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM ERICSSON T18S nowy, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, SIM 
lock Idea, wibracje, alarm, wyb. głosem, gry, internet, • 610 zł. 
Brzeg, tel. 0501/72-35-77
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, wy
bieranie .głosowe, wibracja, aktywna klapka, - 520 zł. Jawor, 
tel. 0605/64-12-43
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, działa w sieci Idea, 
- 550 zł. Oława, tel. 0502/63-69-04,071/313-48-27 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, - 540 zł. Oława. tel. 
071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S z salonu, oryginalnie za
pakowany, • 600 zł. Trzebnica, tel. 0502/20-58-68 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, z SIM lockiem IDEA, 
• 600 zł lub zamienię na telefon Nokia 7110 + dopłata. Wro
cław, tel. 071/372-41-12,0503/05-25-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, cena 
550 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka, na 
gwarancji, w pudelku, kupiony 09.04.2001 r, • 560 zl. Wro*- 
claw, tel. 0605/14-78-59
TELEFON GSM ERICSSON T 20S rok gwarancji, nowy, w 
pudełku, folia na wyświetlaczu, aktywna klapka, długi czas 
czuwania (Li-Jon, 1150 mAh), wibracja, wybieranie głosowe, 
4 gry, WAP 1.1, swatch internet time, ładowarka stacjonarna, 
pasek, • 650 żł lub zamienię na Nokię 5110,3210, z dopłatą. 
Legnica, tel. 0503/03-12-43
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. bez SIM locka. - 
560 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, na gwaran
cji, ładowarka, pudełko, - 480 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05

S K U P -S P R Z E D A Ż  
T E L E F O N Ó W  K O M Ó R K O W Y C H  

A K C E S O R IA  
K A R T Y  PO P, S IM PLU S , T A K -TA K

KRIS-KOM, Wrocław, ul. Świeradowska 70 
Centrum Handlowe „Gaj", stoisko 63 

__________ tel. 0-602 385 508 OPP11528
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rSKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA^ 
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH I

-  usuwanie blokad 
S iM  lo c k - o d  20 zł
- karty aktywacyjne - od 30 zł 
-akcesoria : o p o i m m

- SERWIS I NAPRAWA TELEFONÓW
- gabloty na telefon z pleksl od 300 zl
- podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/ szt. 
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 (obokTeatru Polskiego)

tel./fax 071/332-62-93
^ t e l ^ - 5 0 ^ 3 2 - 7 8 3 ^ - 6 0 ^ 3 ^ 9 ^ ^ J

TELEFON GSM ERICSSON T 28S używanu 1 mies., stan ide
alny, gwarancja, opakowanie, SIM lock Era, instrukcja, grafito*~ 
wy. - 480 2I. Boguazdw-eorce; teh-0000/38-81-26 5
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, 550 zł. 
Chojnów, tel. 0609/35-40-98
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia na wyświetla
czu, gwarancja, bateria litowa, wibracja, wybieranie głosowe, 
SIM lock Era, kupiony 13.04.2001 r., pudełko, instrukcja - 600 
zł lub zamienię na Nokia 7110, Siemens M35, S35. Chojnów, 
tel. 0600/82-79-12,076/818-69-62

m m  m & w r e m

t t lł f O W Ó W  I
0-602-76-33-32,071/321-14-06

TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, ładowarka, bez SIM 
locka - 530 zł lub zamienię na Nokia 8210 lub inny. Jawor, tel. 
0502/55-96-30
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, kompl, - 530 zł. Ja
wor, tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, dużo funkcji, • 
570 zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 0602/71-50-63 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, w pudełku, folia na 
wyświetlaczu, na gwarancji, - 490 zł. Wrocław, tel. 
0600/34-56-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. zapakowany, na 
gwarancji. Wrocław, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S grafitowy, - 570 zł. Wro
cław, tel. 0600/22-97-64
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, ERA, - 569 zl. Wro
cław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały. ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Slmplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, • 590 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61

Z^KARTY SIMPLUS
OPOH727 n *  k o n d o )

ta l. 322-97-05, 40 zł
0501 8 1 - 8 3  5 7  (*»“ “  PowyżoJ 1 0  «*>
0 5 0 2  5 7 - 6 7 - 9 5  ' m m Ł ,n n *  k * r t y ) T» n i» JI

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)

TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, nie używany, cena 
550 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, ładowarka, 
wybieranie głosowe, mały, lekki, wibracja, aktywna klapka, gwa
rancja + 50 zł, nowy, cena 500 zł. Wrocław, tel. 341-47-25 po 
20,0503/68-04-67
TELEFON GSM HAGENUK DUET stan dobry, płaski, antena 
WCW, fading podświetlenia, futerał, SIM IdCk Plus*' 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/95-61-78
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA gwarancja, stan idealny. • 
290 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA nowy, bez SIM locka, srebr
ny lub czarny, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/53-73-30 
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA bez SIM locka, komplet, 
stan idealny - 320 zł, Nokia 6110, bez SIM locka, polskie menu, 
ładowarka, stan b. dobry • 290 zł lub zamienię na inne z możli
wością dopłaty. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA srebrny, bez SIM loćka, 
gwarancja, • 300 zł. Wrocław, tel. 0605/91 -62-00 
TELEFON GSM MOTORALA V 2288 kompletny, bez SIM loc
ka. - 240 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM MOTOROLA komplet, -150 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA 930 DUAL BAND ładowarka, 
wibracja, notatnik 3 min., dobra bateria -190 zł. Wrocław, teł.
328-99-61
TELEFON GSM MOTOROLA C 170 z klapką, pokrowiec, łado
warka, instrukcja, nowa bateria, stan b. dobry, - 80 zł. Wrocław, 
teł. 0501/96-12-29
TELEFON GSM MOTOROLA C160 Plus • 65 zł, Ericsson GH 
688, Era - 70 zł, Mitsubishi Geo, nowy - 390 zł, Mitsubishi Mars, 
nowy - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 170 ład., instrukcja, z SIM 

. lockiem IDEA - 70 zł. Wrocław, tel. 071/346-07-96 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 stan b. dobry, jtomplet-

5 S K U P  S
N okia  3210 - 300 Zł 
N akla  3310 - 400 Zł 
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ny, pudełko, 2-systemowy, wibracja, z SIM lockiem ERA, po
krowiec, • 150 zł. Świdnica, tel. 0608/37-18-83 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ładowarka, futerał, pu
dełko, 2-systemowy, działa w Erze, obsługuje kartę Tak Tak, - 
190 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 z pokrowcem do paska i 
ładowarką, - 200 zł. Wrocław, tel. 0609/15-16-00 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwarancji, w pudełku. 2;§y$tępipwyl nagrywanie 
rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę POP, 
Simplus, TAK TAK, stan idealny, f  220 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 bez SIM locka, • 80 zl. 
Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 ładowarka, pokrowiec, z 
SIM lockiem Plus, - 70 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/27-23-96 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, 20 zł na kon
cie, • 150 żł. Czerna, gm. Nowogrodziec, tel. 0609/28-54-16 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 pokrowiec, ładowarka, - 
110 zł lub zamienię na CB-radio samochodowe. PjławaffArna. -
tel. 074/837-13-1 — -

„TELEFONfcSM  MOTOROLA D 520, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0605/12-27-30
TELEFON GSM MOTOROLA D520 uszkodzony wyświetlacz 
(nie wyświetla)-, stan b. dobry,'■spr.awny, działa w Plusie i Sim- 
plusie, - 50 zł. Wrocław;tel. 0607/54-42^6 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 z SIM lockiem Plus, łado
warka, stan b. dobry, • 80 zł. Wrocław, tel. 0601/48-60-63 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 stan b. dobry, nowy. 
pokrowiec, z numerem, działa w sieci Plus GSM, Wrocław lub 
Zgorzelec, - 120 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/94-50-07
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 Idea -180 zł; Motorola M 
3888, Era -150 zł; Motorola T 2288, Era - 200 zł; Motorola D 
160, bez SIM locka - 80 zł; Motorola D 520, Plus -120 zł; Sony 
SMD-C1, bez SIM locka - 200 zł; Mitsubishi Trium Aria, bez 
SIM locka, - 330 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20

TELEFONY NA KARTY
i c m £ ° '  j u ż o d i o o z ł
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TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 z SIM lockiem Idei. -180 
zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588, ładowarka, karta gwa
rancyjna, -130 zł. Wrocław, tel. 0501/40-28-76 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, TAK 
TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688, - 150 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, TAK 
TAK, aktywna klapka, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 kompletny, -130 zł. Ja
wor, tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888, - 150 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, Era. łado
warka, pudełko, 2-zakresowy, gwarancja, - 90 zł. Opole, tel< 
0609/45-66-71 lub 077/442-68-08 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 mało używany, na gwa- 

. rancji, ładowarka, instrukcja, pudełko, skórzaneeuti, karta Sim-

,/ \ , ZMIENIAMY KOLOR
WYŚWIETLACZY

KUPIĘ TELEFONY
4 3 0  zł- J 

E r ic s s o n  T 2 8  - 5 0 0  zł* j
■ N okia  3 3 1 0  
! E r ic s s o n  T 2 0  - 4 0 0  zł

! E r ic s s o n  R 3 2 0  - 4 0 0  zł* : 
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O 6 0 8  7 8 8  4 6 6
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TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 stan b. dobry, bez SIM 
locka, zielony, - 230 zł. Wrocław, tel. 0602/53-67-16 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, gwarancja, bez SIM 
locka, -190 zł. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 bez SIM locka, nowy. 

» - 2 0 0 * ł . - W « > f c ł a w r ' 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, internet.2^ystemowy, idealny 

. na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, -190 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, na gwarancji + 
zestaw startowy POP - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/40-78-57 
TELEFON GSM MOTOROLA T1MEPORT bez SIM locka, za
dbany, z ładowarką 3-systemowy, b. dużo funkcji, - 450 zł. Lu
bin, tel. 0603/16-79-74
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT wibracja, wbudowa
ny dyktafon, bateria Li-lon, - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/94-24-94 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 bez SIMIocka, kompl, • 
250 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez polskiego menu, - 
630 zł lub zamiana na tańszy, do 300 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-16-90,0608/88-68-52
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 czarny, bez SIM locka, 
wibracje, dużo funkcji, polskie menu, ładowarka, - 750 zł. Opo
le, tel. 0606/97-79-94
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez SIM locka, ładowar
ka, pokrowiec, niebieski, bez menu w j. polskim, aktywowany 
zegar, - 750 zł lub zamienię. Wrocław, tej. 0603/18-93-83 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nagrywanie rozmów, dyk
tafon, wibracje, wybieranie głosowe, bez SIM locka, 2 pokrow
ce, -1.000 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0503/36-35-34 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa - 900 zl, Ericsson 
T20s, nowy, bez SIM locka - 560 zł. Żary, tel. 068/374-42-42, 
0600/82-95-01

1 TELEFON GSM NOKIA 3310 - 500 zł. 3210 - 370 zł, Siemens 
C25 • 230 zł, Alcatel DB, nowy - 200 zł, Motorola CD930 • 280 
zł, idealne do Tak Taka, posiadają gwarancje i dokumenty. Oła
wa, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM NOKIA 1610 pokrowiec, ładowarka - 80 zł, 
karta Simplus, 7 zł na koncie + opakowanie i wizytówki - 35 zl. 
Wrocław, tel. 071/785-14-26,0602/81-46-56

.SERWIS GSM
S IM  L O C K I  - O D  2 0  z« 
( w s z y s t k ie  m o d e la )  
W S Z E L K I E  N A P R A W Y

v  W TELEFONCH GSM 
OPOJ1725
w iększość modeli od 50 zł 
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
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plus, aktywacja serwisu Big Brother, menu szybkiego dostępu, 
-150 zł. Polkowice, tel. 0609/15-24-56 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 2-systemowy, komplet
ny, w pudełku, na gwarancji do 21.12.2001 r., b. mało używany 
+ nowa karta Simplus, nie używana, 3 zł na koncie, ważna 4 
mies, - 195 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0600/64-38-16, 
0600/55-87-23
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez SIM locka, ładowar
ka, -100 zł. Wrocław, tel. 0501/53-73-30 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 nowy, pokrowiec, łado
warka, stan idealny, -160 zł. Wrocław, tel. 0608/89-49-24 po 17 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888, -150 zł lub zamienię na 
Nokię 5110,3210, Ericssona T 10s. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Sim
plus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 niebieski metalic, stan 
idealny, długi czas czuwania, -150 zł. Zdzieszowice, tel. 
0501/40-79:33
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 70 polskie menu, w 
pudełku, bez SIM locka, - 260 zł. Opole, tel. 0606/97-79-94 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 75 bez SIM locka w 
j. polskim, - 200 zł. Lubin, tel. 0607/77-09-77 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 80 2 x akumulator, 2 
x ładowarka, pokrowiec, pudełko, instrukcja, - 480 zł. Legnica, 
tel. 0601/84-47-45
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85 bez SIM locka, 
instrukcja obsługi, menu w j. polskim, wibracja, ładowarka, 2 
akumulatory Li-lon - 250 zł. Jelcz-Laskowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0503/65-41-19
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 WAP SIM lock IDEA - 
250 zł. Bielawa, tel. 0608/26-74-85 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 działa w sieci Idea, nowy, 
- 210 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 z SIM lockiem Ery. Ja
wor, LegniCa, teł. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK internet, łado
warka, instrukcja, bez SIM locka, 2-systemowy, mało używany, 
-180 zł. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62

OPOH729 
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TELEFON GSM NOKIA 1610, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 3010 używany, - 200 zł. Nowogrodziec, 
tel. 0602/87-95-17
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez ładowarki, • 100 zł. Głubczy
ce, tel. 077/485:96-73,0604/67-56-79 
TELEFON GSM NOKIA 3110 pudełko, zestaw słuchawkowy; 
pokrowiec, mało używany, - 150 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/96-98-65
TELEFON GSM NOKIA 3110, -100 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0603/61-39-54
TELEFON GSM NOKIA 3110 ♦ zestaw głośno mówiący do 
samochodu • 300 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 0602/10-32-36 
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM-locka, stan dobry, -110 
zł. Wrocław, tel. 0503/39-19-00 
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, nowa bateria, stan 
idealny, pokrowiec, -110 zł. Wrocław, teł. 0603/64-16-61

SKUP
ALCATEL 501 320 ZŁ
NOKIA 3310 430 ZŁ
NOKIA 3210 320 ZŁ
SIEMENS C35 350 ZŁ
SIEMENS C 25 200 ZŁ
MOTOROLA 3888 1 70 ZŁ
MOTOROLA V.T2288 200 ZŁ 
MOTOROLA TA 180 1 80 ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON R320 350 ZŁ
ARIA 270 ZŁ
I IN N E  F A B R Y C Z N I E  N O W E

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

PROMOCJA AKCESORIA
P o k ro w ce  c z a rn e  i k o lo ro w e  18 z ł 
p o k ro w ce  s k ó rz a n e  b o c z n e  35  z ł 
p o k ro w ce  s k ó r z a n e  z  k lip se m  2 5  z ł 
p o k ro w ce  p rz e z ro c z y s te  18  z ł 
ła d o w a rk i s a m o ch o d o w e  18 z ł 
ła d o w a rk i s ie c io w e  3 5  z ł 
a d a p te r  2 20 /12  2 5  z ł 
z e s ta w y  s łu ch a w k o w e  2 9  z ł 
k a b le  k o m u n ik a cy jn e  te l-p c  o d  5 9  z ł 
p an e l n o k ia  3 2 1 0  39  z ł 
p a n e l n o k ia  3 3 1 0  4 9  z ł 
o b u d o w a  s ie m e n s  c3 5  4 9  z ł 
b a te r ie  o d  6 9  z ł 
a n te n k i w y m ie n n e  19 z ł

S ® tó J E L E F iS W K O H K O m C H  | H 1
-N A J W I Ę K S Z Y

N A  K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z I E L A M Y  G W A R A N C J I *
■DO K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C I E  J E S T  
O R Y G I N A L N A  Ł A D O W A R K A  I I N S T R U K C J A * *
• F A C H O W E  D O R A D Z T W O  
-N A JN I Ż S Z E  C E N Y
- T E L E F O N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S I M P L U S  P O P  
■STARE A P A R A T Y  P R Z Y J M U J E M Y  W  R O Z L IC Z E N IU  
■Z K A Ż D E G O  Z A K U P I O N E G O  T E L E F O N U  
S I M - L O C K A  U S U W A M Y  G R A T IS * * *
- P R O M O C J A  D O  K A Ż D E G O  K U P I O N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R I A  D O D A T K O W E  M O Ż E S Z  D O K U P I Ć  Z  15%  R A B A T E M

PROMOCJA 
HOLOGRAMY3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 wzorów

-TAK TAK stan konta 50 9 9  z t -
-SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł
-SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
-SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  

' -POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
5=T~ -POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŹEU KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄ MOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealnywdo^AK^ 
TAK i Simpluśa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, - t2& zT '■- 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3110 uszkodzony -100 zł. -tegrifća,. 
tel. 0604/75-65-24
TELEFON GSM NOKIA 3110, - 160 zł. Wrocław, teł. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 3110, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, net monitor, logo, 
dodatkowy panel, gwarancja, - 310 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77-. 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, mało używany, 
zmieniony panel - 320 zł. Domaszkowice, woj. opolskie, tel. 
0605/05-32-87
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, wibracje, 3 obu
dowy, - 310 zł- Dzierżoniów, tel. 0503/01-52-12 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 w pydełky. .nagwarancji, z SIM 
lockiem Plysa, aton-ideamy, - 31)0 zL,.Dzierżoniów  tel. 

„0503/01•39-23''
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM Plus, 45 zł na koncie, • 350 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-37-43,0600/83-80-91 
TELEFON GSM NOKIA 3210 gubi zasięg, bez SIM locka, nowy, 
ładowarka, -170 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30

SALON TELEFONÓW 
r opon 728 k o m ó r k o w y c h

MAMY CZEGO Cl POTRZEBA.... 
WIEMY CZEOO Cl POTRZEBA... 
nmJflmpmMm e o n y  w  m l e t f c l o
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
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TELEFON GSM NOKIA 3210 kompl., działa w sieci Era, Plus,
- 280 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Era, stan b. dobry, - 260 
zł. Jelenia Góra, tel. 0600/60-45-25 
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w Plusie, pokrowce, - 300 
zł. Kamienna Góra, tel. 0607/19-50-17 
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plus, dwa panele, łado
warka, pudełko, instrukcja, gwarancja, • 300 zł. Lubin, tel. 
0607/34-18-99
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, na gwarancji, z SIM loc
kiem Ery, Netmonitor, wibracja, logo operatora, idealny do Tak 
Tak, kupiony w salonie,- - 400 zł. Lubin, tel. 0608/03-52-36 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, złoty panel, folia 
na wyświetlaczu, ład. sieciowa, pokrowiec, - 310 zł. Oleśnica, 
tel. 0501/77-93-47
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowa obudowa, 
ładowarka samochodowa, instrukcja, pudełko, -.150 zł. Oleśni
ca, tel. 0502/50-45-24
TELEFON GSM NOKIA 3210 używany, bez SIM locka, łado
warka, instrukcja, 2-systemowy - 270 zł, telefon Siemens C35i, 
bez SIM locka, używany, ładowarka, instrukcja - 310 zł, Nokia 
5110, nowy, bez. SIM locka, ładowarka, instrukcja, pudełko • 
200 zł, Siemens C25, bez SIM locka, ładowarka - 200 zł, Moto
rola CD 930, nowy, bez SIM locka, ładowarka - 250 zł. Oława, 
tel. 0603/42-81-56

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę I innych 

serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock 
OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62,0-603 45 08 75

SKUP TELEF0N0W i 
KOMÓRKOWYCH i

SIEMENS C35 i........................... 380 zl
ERICSSON R320 ....................... 400 zl
NOKIA 3310 ............................... 420 zł
NOKIA 3210 ............................... 320 zł
ARIAT7:........................   270 zł

oraz inne z p ro m o c ji 
nowe i  używane

- skup
- sprzedaż
- zamiana
- serwis

Wrocław, ul. Pułaskiego, 77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, SIM lock 
Idea, gwarancja; - 280 zł. Wrocław, tel. 0501 /82-89-43 

• TELEFON GSM NOKIA 3210 z ŚIM lockiem Plusa, instrukcja, 
_,doda#koweidz^oj^i,j«gaj}e Jogo^Tra^^arpncji, ładowarka, 
z a p a p a n e l  ZfclipkąTKanta Simplus. stan idealny - 380 zł, 

^rtlSStelOn Touch Easy DB, ładowarka, karta Simplus, bez SIM 
locka, zielony-180 zł. Wrocław, tel. 781-98-71,0603/55-10-156 

_ T E L EFON GSM NOK1A 3210 bez SlM̂ tofclTa - 340 zł, 5110 - 
‘"“230 zł i Nokia 3310, nowy, bez SIM locka * 560 zł, Ericsson T10 

s, nowy, bez SIM locka • 340 zl, A 1018s -165 zł, Motorola T 
2288 Shark - 250 zł oraz V 2288, bez SIM locka - 250 zł, Sie
mens C35 - 440 zł i C25, - 250 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
TELEFON GSM NOKIA 3210 atrakcyjny wygląd, działa w każ
dej sieci, kompletny, na gwarancji, logo, net monitor, wgrane 
dzwonki - 280 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, net monitor, wi
bracja, 3 panele, kompletne wyposażenie, stan b. dobry, - 320. 
zł. Wrocław, tel. 0603/47-27-44 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowy, - 340 zł. 
Wrocław/teł. 071/340-06-10
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, kupiony w salonie, 
stan b. dobry, mało używany - .270 zł. Wrocław, le i. 
0608/66-90-55,0602/13-05-55
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIMIocka,
2-systemowy, stan idealny, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w Plusie, pudełko, etui 
skórzane, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, folia na wŷ  
świetlaczu, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b..dobry, nowy, działa w Erze, 
-320 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31

A K C ESO R IA
do telefonów GSM 

0 P 011730  N A J L E P S Z E  C E N Y  
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TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. ładowarka, po- 
krawiec, - 270 zł. Lubin, tel. 0600/31-84-80 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, ładowarką, pudeł- 

. ko, gwarancja, gratis zestaw słuchawkowy, nowy, nie używany 
- 250 zł. Wrocław, tel. 0607/60-99-42 
TELEFON GSM NOKIA 3210 (Era), ładowarka, pudełko. - 260 
zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, pu
dełko, instrukcja, nie porysowany, gwarancja do 01.2001 r., stan 
idealny, - 310 zł. Wrocław, tel. 071/373-27-85 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, futerał, bez SIM 
locka, stan idealny, - 290 zł. Wrocław, tel. 0502/66-19-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan idealny, - 
290 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, ładowarka, z SIM 
lockiem Ery, - 400 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/01-49-23 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, polskie menu, 
gry, • 470 zł lub zamienię. Głogów, tel. 0604/85-85-85 
TELEFON GSM NOKIA 3310 z osprzętem, - 480 zł. Głogów, 
tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kompl, • 450 zł. Jawor, tel. 
0603/32-97-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, • 450 zł. Jawor, tel. 
0603/32-97-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji,,npwy,.bez SIM loc- 

1 **"^6:^3-? ...........e - "kai - 470 zł: Jelenia Góra. tól. 0751 94,0603/29-87-99 i

TELEFON GSM NOKIA 3210, bez SIM locka, ładowarka, pu
dełko, instrukcja, etui, angielskie menu, - 250 zł. Świdnica, tel. . 
074/852-90-91,0607/48-43-50
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, etui, zestaw słu
chawkowy, bez SIM locka - 350 zł lub zamienię na Nokia 3310, 
z dopłatą. Trzebnica, tel. 0502/20-58-68 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, stan b. do
bry, - 260 zł. Trzebnica, tel. 0607/28-47-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210 -150 zł, Alcatel Max DB (uszko
dzony) • 170 zł, Ericsson GA 628 - 50 zł, Motorola V 2288 (uszko
dzona bateria) - 200 zł. Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, 2-systemowy, nowa bateria, 3 gry, logo, 38 dzwonków ♦
2 własne, wiadomości graficzne (SMS), kalkulator, przelicznik 
walut, animowane menu, waga 160 g, zegar, budzik, data, do
pasowanie dzwonka do osoby, * 280 zł. Wołów, tel. 
071/389-44-35,0503/65-82-18
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, • 290 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka • 250 
zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, na gwarancji do
05.2001 r., ład. sieciowa, dodatkowy panel, pudełko, instruk
cja, pokrowiec, - 290 zł. Wrocław, tel. 0601/93-46-86 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, menu w jęz. pol
skim, vibra menu, podświetlenie, atrakcyjny wygląd, bez SIM 
locka, - 480 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, net- 
moni(or, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75
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TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, bez SIM loc
ka, - 420 zł. Jelenia Góra, teł. 0501/30-23-00 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, nowy, bez SIM loc
ka - 470 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/29-87-99,075/762-13-94 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 460 zł. Jelenia Góra, tel. 

JJ503/76-22-00
TELEFON GSM NOKI A 3310 nowy, nowa karta POP ważna do 
04.2002 r., ładowarka, uaktywniony serwis informacyjny Big 
Brother, futerał, pudełko, instrukcja, * 500 zł lub zamienię na 
telefon Ericsson T 28s. Kostomłoty, tel. 0503/53-44-83 po 
godz. 15
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, gwarancja, cena 550 zł. 
Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
TELEFON GSM NOKIA 3310 z dokumentacją, na gwarancji, 
pokrowiec, - 490 zł. Legnica, tel. 076/854:74-91,0602/39-88-14 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, pudełko, nowy!'na 
gwarancji, nie używany, folia, - 460 zł. Legnica, tel. 
0602/55-57-17
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, • 480 zł. Leszno, tel. 
065/526-11 -43,0600/35-13-43
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, pudełko. instrukcja, gwa-'*t 
rancja, ładowarka, SIM lock Plus, - 500 zł. Lubin, tel. 
0607/34-18-99
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z  SIM lockiem Idea - 430 
zł, bez SIM locka • 470 zł lub zamienię na Nokię 6210,8210, 
bez menu w jęz. polskim. Niemodlin, tel. 0603/61-47-93 
TELEFON GSM NOKIA 3310, nowy, nie używa-
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ny, dużo funkcji, na gwarancji 12 mies., pudełko, ładowarka, 
instr. w jęz. polskim, folia, na kartę TAK TAK, z SIM lockiem 
Era, - 470 zł. Oława, tel. 071/313-45-86,0604/30-30-83 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, gwarancja, 
Era, - 450 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0608/04-05-76 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, SIM locka, 
Idea, ładowarka, dwie obudowy srebrna i granatowa, żarnie- 
nę na telefon Ericsson T20 lub Nokię 8210. Świdnica, tel. 
0502/42-49-46,0602/76-92-75 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, oryginalnie 
zapakowany, instr, - 460 zł. Wrocław, tel. 0605/65-92-03 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, menu w jęz. pol
skim, folia na wyświetlaczu, etui, stan idealny, - 450 zł. Wro
cław. tel. 07J/338-02-78,0603/04-75-27 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kpi., pudełko, ładowarka, 
instrukcja, • 430 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kompletny, pudełko, na 
gwarancji, może być z kartą POP, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0501/83-78-89
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP. bez SIM locka. 
2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny • 
450 zł. Wrocław, teł. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, przezroczyste 
etui.pudełko, instrukcja, gwarancja, ładowarka, wibracja, wy
bieranie głosowe - 470 zł. Wrocław, tel. 0502/55-00-96 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, - 450 zł. 
Zdzieszowice, tel. 0604/94-25-55 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, działa w 
Erze, • 550 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka • 450 zł. Żary, 
tel. 068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, bez SIM loc
ka - 460 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, na gwar., stan idealny 
• 280 zł, Ericsson T 28s, bez SIM locka, stan idealny • 500 zł, 
karta Tak Tak, nowa, zapakowana, 50 zł na koncie (75 zł do 
wykorzystania), możliwość wys. - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, instr. w jęz. polskim, 
zegarek, budzik, kalkulator, stan b. dobry, - 220 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0607/12-53-79
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka, etui
- 220 zł. Głogów, tel. 0607/55-37-51.076/834-83-19 
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompl., działa w sieci Plus, Era,
- 230 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, skórzany pokrowiec, 
SIM lock Plusa, pudełko, instrukcja obsługi, panel, stan ideal
ny, -180 zł. Jaworzyna SI., tel. 0603/68-45-65 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, na gwarancji, 
net-monitor, ładowarka, stan b. dobry, -180 zł. Kostrzyn, tel. 
0605/39-09-53
TELEFON GSM NOKIA 5110 z kartą startową, - 250 zł. Krze- 
czyn, gm. Oleśnica, tel. 071/398-74-92 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock, ERA, ładowarka, stan 
b. dobry, -170 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/72-75-44 
TELEFON GSM NOKIA 5110 na kartę TAK TAK, logo, net 

. monitor, ładowarka,: 250 zł lub zamienię GSM ^agedi MC 
959, Philips. Óława, tel. 071/313-45-86,0604/30-30-83 - !*' * 
TELEFON GSM NOKIA 5110 w bardzo dobrym stanie, rocz
na, w pudełku z instrukcją i ładowarką, • 250 zł. Świebodzice, 
tel. 0607/50-20-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, ładowarka, bez 
SIM locka, karta Simplus, - 190 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-26-60,0600/23-04-03 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, menu w jęz. pol
skim, ładowarka sieciowa, dodatkowy panel, -180 zł. Wro
cław, tel. 0601/07-68-16
TELEFON GSM NOKIA 5110 na gwarancji do 10.2001r, bez 
SIM locka, 2 panel, pudełko, *cena 240 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, stan b. dobry -180
zł. Wrocław, tel. 0603/67-77-85
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, stan idealny, bez
SIM locka, netmonitor, logo operatora, -190 zł. Wrocław, tel.
0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 5110 atrakcyjny wygląd, idealny do 
Ery, Plusa GSM, zadbany, kompletny, wgrane logo, net moni
tor • 190 zl. Wrocław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plusa, -180 zł. Wro
cław, tel. 0503/68-42-09
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji, - 200 zl. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 PLUS 199 zl, 3110 -149 zl, 3210
- 299 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM locka, • 
230 zl. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa; - 230 zł. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, -100 zl. Jawor, tel. 
0601/55-09-32
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kamelęon”, ład. sieciowa, pu
dełko, pokrowiec, mało używany, menu w jęz. polskim, - 390 
zl. Legnica, tel. 0602/55-57-17 
TELEFON GSM NOKIA 6110 dwa panele, wibracja, zestaw 
słuchawkowy, pudełko, ładowarka, - 400 zł. Opole, tel. 
0604/35-01-80
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM locka, pudełko, instruk
cja, gwarancja, bateria lionowo-litowa, stan idealny, cena 350 
Zł. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
TELEFON GSM NOKIA 6110 .Kameleon’ , zadbany, działa w 
ERA, Plus, wgrane logo, dodatkowe dzwonki, net monitor, pol
skie menu, ładowarka, - 310 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc
ka, - 300 zł. Wrocław, tef. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM locka, stan dobry, ła
dowarka, polskie menu - 290 zł, Mitsubishi Trium Aria, bez 
SIM locka, stan idealny, komplet - 300 zł, Ericsson T 10s, bez 
SIM locka, ładowarka, wybieranie głosem - 320 zł lub zamie
nię na inne z możliwością dopłaty. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, logo, ładowar
ka, • 200 zl. Wrodaw, tel. 0607/44-01-64 
TELEFON GSM NOKIA 6130 ładowarka, pudełko, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01

LOMBARD EURO-P.A. 
tel. 071/341-75-48

TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy, bateria li-ion, polskie 
menu, - 590 żł. Wrocław, tel. 0601/71-04-74 
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, bateria lito
wo-jonowa, menu w jęz. polskim, instrukcja, ładowarka, 2-sys
temowy, pokrowiec, gwarancja, stan idealny, - 460 zł. Wro
cław, tel. 321*53-58,0604/09-57-74 
TELEFON GSM NOKIA 6150 atrakcyjny wygląd, działa w ka- 
żedj sieci, pudełko, instrukcja, ładowarka, logo, net monitor, 
wgrane dzwonki -.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 6150 ładowarka, • 430 zl. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
O  TELEFON GSM  NOKIA 6210 - 920 zł, Nokia 8850 • 

1.650 zł, Nokia 8890 • 1.790 zł, nowe, bez SIM loc
ka, z po lsk im  menu, w pudełku. Wrocław, tel. 
0608/07-55-08 02019671

TELEFON GSM NOKIA 6210 podczerwień, akumulator z wi
bracją,menu w jęz. polskim, bez SIM locka, stan idedlny, ład. 
sieciowa, -1.090 zł lub zamienię. Głogów, tell 0602/88-51 -25 
TELEFON GSM NOKIA 6210 menu w jęz. polskim, bez SIM 
locka, wybieranie głosowe, wibracja, -1.050 zł lub zamienię. 
Głogów, tel. 0608/72-67-85
TELEFON GSM NOKIA 6210 .kameleon*, bez SIM locka i 
polskiego menu, - 280 jrf. Legnica, tel. 0608/62-83-65 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, - 1.000 zł. Niemcy, tel. 
0049/17-25-11-57-32
TELEFON GSM NOKIA 6210-nowy, na gwarancji, menu-w 
jęz. polskim, -1.000 zł. Strzegom, tel. 0603/74-18-18 
TELEFON GSM NOKIA 6210, • 850 zl. Wrocław, tel. 
0605/61-99-88,0501/57-54-16 
TELEFON GSM NOKIA 6210 oryginalnie zapakowany, rok 
gwarancji -1.090 zł. Wrocław, tel. 0600/30-52-88 
TELEFON GSM NOKIA 6210 na gwarancji, • 1.100 zl. Wro
cław, tel. 0602/67-59-68
TELEFON GSM NOKIA 6210 SIM lock Era, nowy, gwarancja, 
w pudełku, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/96-02-71 
TELEFON GSM NOKIA 6210 - 999 zl. Żary, tel. 068/374-42-42, 
0600/82-95-01
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, bez zarysowań, 
SIM lock Plus, ładowarka, - 670 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
TELEFON GSM NOKIA 7110 nowy, bez SIM locka, instr. w 
jęz. polskim, ład. sieciowa, nowy, - 670 zl lub zamienię. Gło
gów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, klapka, podczer
wień, wibracja, ładowarka, • 670 zł lub zamienię. Głogów, teł. 
0604/85-85-85
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, ładowarka, pu
dełko, - 700 zł. Pieńsk, tel. 0608/71-11-86 
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, pudełko, ładowar
ka, instrukcja, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, stan b. 
dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/787-88-47,0501/47-70-48 
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i. POP, bez SIM locka,
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instrukcja - 1.750 zł, Nokia 8210, używany, bez SIM locka, 
polskie menu, kompletny, ładowarka, instrukcja, kupiony w sa
lonie, kody - 1.050 zł, Nokia 8210, nowy, bez SIM locka, łado
warka, instrukcja, gwarancja -1.050 zł, Nokia 3310, bez SIM 
locka, nowy, gwarancja, instrukcja, pudełko, ładowarka - 470 
zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka • 1.700 zł. Nokia 
8210 - bez SIM locka, stan b. dobry -1.000 zl lub zamienię na 
inny z możliwością dopłaty. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8850 menu po polsku, bez SIM loc
ka, pudełko, ładowarka, -1.600 zł lub zamienię na Nokię 8210 
do 700 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM NOKIA 9110 COMMUNICATOR menu w jęz. 
niemieckim, bez SIM locka, kabel transmisyjny, oprogramo
wanie, instr. w jęz. polskim, -1.150 zł. Lubsko, woj. zielono
górskie, teł. 0609/28-30-49
TELEFON GSM NOKIA 9210, • 5.000 zł., tel. 0608/41-78-32 
po godz. 16
TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS i inne. Jawor, tel. 
0603/32-97-31
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka, pokrowiec, 
SIM lock Plus, • 110 zł. Legnica, tel. 0603/03-38-14 
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka stacjonarna i 
biurkowa, karta Simplus -170 zl, bez karty -150 zł, możli
wość kupna samej karty • 40 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-93-28,0607/42-46-81
TELEFON GSM PANASONIC G520 z SIM lockiem Ery, pełna 
dokumentacja, wibracja, stan b. dobry, na gwarancji, 2 łado-

ładowarka, kupiony w maju 2000 r., mało używany, stan b. 
dobry, -150 zł lub zamienię na Nokię 3210, z dopłata. Gło
gów, tel. 076/833-14-63,0604/88-84-65 
TELEFON GSM PHILIPS SAW Y zielony, ładowarka, bez SIM 
locka, zegar, alarm, biorytmy, menu graficzne, z kartą Sim
plus, • 220 zł. Wrocław, tel. 0607/80-58-02 
TELEFON GSM SAGEM, -180 zł. Legnica, tel. 0608/62-83-65 
TELEFON GSM SAGEM AC 715 pokrowiec, ładowarka, na 
karty Simplus, stan idealny, • 200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
TELEFON GSM SAGEM MC 815 nowy, kompl, -130 zl Ja
wor, tel. 0603/32-97-31
TELEFON GSM SAGEM MC 815, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM SAGEM MC 815 bez SIM locka, • 130 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM SAGEM MC 912 zestaw głośno mówiący, wi
bracja, ładowarka, 2-systemowy -180 zł, karta Pop -13  zł. 
Chrząstawa Wielka, tel. 071/318-98-31 
TELEFON GSM SAGEM MC &12 bez SIM locka, nowa łado
warka, dużo funkcji, wibracja, - 200 zł. Domaszkowice, woj. 
opolskie, tel. 0605/05-32-87
TELEFON GSM SAGEM MC 912, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM SAGEM MC 912 bez SIM locka, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM SAMSUNG MCM 600 ładowarka, zestaw słu
chawkowy oraz karta Idea - 300 zł. Wrocław, tel. 0602/76-55-63

TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem Ery, kompleny, 
mały, - 200 zł. Jawor, tel. 0603/32-97-31 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, - 200 zł. Jele
nia Góra, tel. 0502/87-25-44
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, - 200 zł. Jele

śn ia  Góra, tel. 0503/76-22-00 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, bez polskiego 
menu, ładowarka samochodowa, w b. dobry stanie, -160 zł. 
Kostrzyn, tel. 0605/39-09-53
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 200 zł. Legnica, tel. 
0603/43-95-84
TELEFON GSM SIEMENS C25 czarno-srebrny, obudowa z 
klapką, ład. stacjonarna, bez SIM locka, -160 zł lub zamienię 
z dopłatą na inny. Malczyce, woj. wrocławskie, tel. 
0607/19-31-76 po godz. 16
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, zadbany • 180
zl. Wrocław, tel. 0607/55-33-23
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy,
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel.
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 działa w Idei, na gwarancji, 
ładowarka podróżna, instrukcja obsługi, menu w jęz. polskim, 
pokrowiec, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/85-72-85 
TELEFON GSM SIEMENS C25, -180 z ł , Siemens M35 - 480 
zł. Żary, tel. 068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, - 220 zł. Wro
cław, tel. 0501/80-52-69
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. • 210 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 brak ładowarki, -150 zł. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, bez SIM locka, czer
wony wyświetlacz - 350 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
TELEFON GSM SIEMENS C35I cena 350 zi, Nokia 3310 - 
450 zł, Panasonic G-450 - 150 zł. Mitsubishi Trium -110 zł. 
Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kompletny, • 330 zł. Jawor, 
tel. 0603/32-97-31

TEL KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
NOWEGO SALONU
td 071/353-58-18,0501261114 
codziennie w godz. 10“ -I
W-w, ul. Trójkątna!!

tM m L r c r w r  T / i

SKUP-SPRZEDAZ-ZAMIANA
USUWANIE SIM LOCKA 

KODÓW, m m iii  (faktury M ] ,  jUtTYWCJE T M  Ttf.POP, M S
R0ZK0D0WUJEMY WSZYSTKIE MODELE
MOTOROLI I NOKII
muz kiwi ramcuamti, natoacu nsfushoi, ustiucsich

I iwszy stkleitel .1 z | promocji

TANIE AKCESORIA I KABLE: 
■ŁADOWARKA SAM. - 2 0  zł
-POKROWIEC - 1 5  zł
-ŁADOWARKASIECIOWA - 4 0 zł
- ZESTAW UOŚNO-MIHIIIĄCY- od 5 0  zł
- ZESTAW SŁUCHAWKOWY- 30  zł

SKUP
jji

LAPTOP 
PALMTOP 

NOTEBOOK
2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny, - 700 
zl. Wrocław: tel. 0608/11450-25 - -• • »
TELEFON GSM NOKIA 721 oVez^W locka*z pełnym wypo
sażeniem, - 670 zł lub zamienię. Głogów, tel. 0602/88-51 -25 
TELEFON GSM NOKIA 8110 polskie menu, bez SIM locka, 
aktywna klapka, ład, -150 zł. Legnica, tel. 0603/51 -69-94 
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan', pudełko, ładowarka, - 
150 zł. Świebodzice, tel. 0607/50-20-25 
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan', -160 zł. Wrocław, tel, 
0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 8110, - 130 zl. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 8210 menu w jęz. niemieckim, - 950
zl. Wrocław, tel. 0602/67-59-68
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka -
1.000 zł lub zamienię na inny, możliwość dopłaty, Nokia 3210,
bez SIM locka, stan b. dobry, ładowarka - 300 zł, Nokia 3310,
nowa, z SIM lockiem lub bez - 500 zł lub zamienię. Oława, tel.
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8810 menu w jęz. polskim, bez SIM 
locka, - 750 zl. Świebodzin, tel. 0602/53-48-10

o Wszystkie modele {Wszystkie modele I $

SłM . lO C K i

i  Wszystkie modele I Wszystkie modele l ® 
OP003618

TELEFON GSM NOKIA 8810 uszkodzony, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0602/80-14-10
TELEFON GSM NOKIA 8810 Plus GSM, 2 ładowarki, instruk
cja, pudełko, - 610 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, stan idealny, 
podczerwień, akumulator z wibracją, niebieskie podświetla
nie, ład. sieciowa, - 1.490 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka. wibracja, wy
bieranie głosowe, klapka, ładowarka, -1.490 zł lub zamienię. 
Głogów, tel. 0608/72-67-85
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, na gwarancji, kompletny, 
bez SIM locka, kupiony w salonie, polskie menu, ładowarka,

warki,-170 zł. Jawor, Legnica, tel. 076/870-50-07 po godz. 21, 
- 0604/32^58-10 ■ j -  • v . » - h c u m u .  %

TELEFON GSM PANASONIC G520 działa w każdej sieci, wi- 
bracja. instrukcja wj. polskim, stan idealny, - 210 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/39-33-54
TELEFON GSM PANASONIC G520 pokrowiec, ładowarka, - 
140 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-53 
TELEFON GSM PANASONIC G520 z SIM lockiem ERA, ład. 
sieciowa, -150 zł. Złotoryja, tel. 0604/40-39-80 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, pokrowiec, 
instrukcja, - 250 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez SIM locka, niebie
ski, zadbany, z ładowarką, wibracja, zegarek i datownik, • 200 
zł. Lubin, tel. 0503/63-39-12
TELEFON GSM PANASONIC GD30 Era GSM, ładowarka, 
stan b. dobry - 230 zł, Ericsson GA 628 Era GSM, ładowarka, 
stan dobry - 100 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 
0607/18-87-27
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do TAK TAK, 
POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 210 zł. Wrocław, 
tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC G D 30-180 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-95-49 ’
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład/ sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówiący, 

I idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan ide
alny, - 250 zł. Wrocław; tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, - 460 zł lub 
zamienię na telefon Ericsson T 28s. Legnica, tel. 
0600/16-19-58
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, ani
macja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/1-1 -60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD92 nowy, z SIM lockiem 
PLUS, - 750 zl. Oława, tel. 0607/34-47-31 
TELEFON  GSM PANASONIC GD93, • 900 zł., tel. 
0608/41-78-32 po godz. 16
TELEFON GSM PANASONIC GD93 EB nowy, nie używany, - 
850 zł lub zamienię. Wrocław  ̂teł. 0601/70-11 -20 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, • 350 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS SAW Y bez SIM locka, pokrowiec,

TELEFON GSM SAMSUNG N-100 nowy, na gwarancji, • 850 
zł. Wrocław, tel. 0501/63-18-31
TELEFON GSM SAMSUNG N-100, - 1.100 zł. Wrocław, tel. '  
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2400 z wibracją, nagrywa
niem, Voice Command, bez SIM locka, polskie menu, - 549 zł. 
Wrocław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 wibracja, wybieranie 
głosowe, aktywna klapka, dyktafon, zestaw słuchawkowy, la-

t e l .  071/ 341 92 95
dowarka, instrukcja, pokrowiec, - 320 zł. Głogów, tel. 
076/831-53-02 lub 0608/40-62-92 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 ład., pokrowiec, instruk
cja, bez SIM locka, działa we wszystkich sieciach, - 400 zł. 
Lubin, tel. 0603/64-63-81,0607/83-36-09 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, pokrowiec, 
ładowarka sieciowa, stan bardzo dobry, • 170 zł. Biała, tel. 
0600/82-79-12,076/818-69-62 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, stan bardzo 
dobry, • 200 zł. Biała, tel. 076/818-69-62 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, mało 
używany, bez SIM locka, stan idealny, -185 zł. Domaniów, 
tel. 0502/90-06-83

SENRIHOBM
TpI: 071/ 783 69 39: 0503 91 66 52

W-w, ul. Swobodna 41 
codz. od 10.00 do 18.00

iz tzwmrm
P i m P  skupujemy telefony uszkodzone 
SERWIS TELEFONÓW ASM

TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy + zestaw słuchawko- 
-> wy, w sieci Idea, -450 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/30-23-00 

TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 410 zł. Leszno, tel. 
065/526-11-43,0600/35-13-43 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, bez SIM loc
ka, internet, wibracja, 2-systemowy, - 380 zł. Lubin, tel. 
0502/35-62-64 ~
TELEFON GSM SIEMENS C3510,5-roczny, bez SIM locka - 
290 zł, Ericsson A2618S, z  SIM lockiem Era -190 zł, bez SIM 
locka • 230 zł, okolice Opola. Niemodlin, tel. 0603/61-47-93 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. ładowarka, 
instrukcja - 290 zł, Ericsson T 28s, nowy, bez SIM locka, łado
warka, instrukcja, pudełko - 550 zł, Nokia 3210, bez SIM loc
ka, gwarancja, pudełko, instrukcja, ładowarka, zadbany - 300 
zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM SIEMENS C3511-miesięczny, mało używa
ny, z pokrowcem + pakiet startowy POP (10 zł na koncie), - 
470 zł. Paszowice, tel. 076/870-11-76,0503/53-77-13 
P  TELEFON  GSM  SIEMENS C35I fabryczn ie nowy, 

zapakowany • 390 zł, E ricsson  T 20 • 510 zł, T 28 
- 590 zł, T 18 • 280 zł, T 10 • 230 zł, Nokia 3310 • 
430 zł, 3210 - 300 zł, 5110 • 200 zł, 6150 - 440 zł, 
S iemens M35 - 490 zł, Sagem MC 940 - 280 zł, 
Nokia 8210 - 1.050 zł i inne usuwany SIM locki, 
od 20 zł. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 02019501 

TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, kalkulator, wi
bracja, WAP, notatnik, ładowarka, pudełko, - 380 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 0600/35-98-41 
TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock Idea, pudełko, ła
dowarka, internet, wibracje, stan b. dobry, na gwarancji, • 330 
zł. Wrocław, tel. 0502/45-11-61 
TELEFON GSM SIEMENS C35I cena 360 zł, stan idealny, 
pudełko, ładowarka, bardzo mało używany. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
TELEFON GSM SIEMENS C35I WAP, gry, grafika, ładowar
ka, pudełko, na gwarancji, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0603/07-30-63 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet, wibracja. 2.-śystemowy, idealny 
do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, gwarancja, futerał, • 340 zł lub zamienię na Siemens M35 
lub S35 z dopłatą. Wrocław, tel. 0503/51 -26-14 po godz. 14 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kompletny, bez SIM locka. 
stan idealny, na gwarancji, - 320 zł. Wrocław, tei. 
0501/83-78-89
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, wiad. gra
ficzne, niebieski wyświetlacz, wibracje, 21 melodii, nowy, pu
dełko, • 500 zł. Zgorzelec, tel. 0601/15-51-27 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, - 310 zł. Złoto
ryja, tel. 0503/65-14-29
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany, na gwarancji, w 
pudełku, ładowarka, instrukcja, z SIM lockiem Idea, • 330 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31

Pokrowce skórzane - 25 
Ładowarki samoch. -3 0
jtritenki dotelefonów -2 5  __ _____
Uchwyt magnetyczny - 35 kahty z numerem (howei juz od m  zł

WYŚWIETLACZE Z WYMIANA
NOKIA 5110 - 95 z«
NOKIA 3210 - - -| 50 z#
ERICSSON 768 - 1 0O z* 
ERICSSON Tl O - 140 z#

TELEFONY
M  ■
KOMORKOWE

Wrtdaw
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TELEFONY KOMÓRKOWE GSM
S K U P  - S P R Z E D A Z  - ZA MA I NA

szeroki wybór akcesoriów 
karty Tak-Tak, Simplus, PO P od 35 zł 
największy wybór - najniższe ceny 
serwis, sim/lock
ZAPRASZAM Y nDft1łin

te!, kom. 0 607 787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D.T.H. FEN1X IV p., Wrocław

T E L E F O N Y  KO M Ó RKO W E

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA . 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK-TAK, POP, SIM PLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 Q 

(wejście od ul. Zwierzynieckiej) 5 
teL 077/456-42-51 |

0-603 104 813,0-602 584 089 *

TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 360 zl. Żary, lei. 
068/374-42-42,0600/82-95-01
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka siecipwa, anima
cje, internet, WAP, alarm wibracyjny, bez SIM locka, kalendarz, 
gry, budzik, małe gabaryty, stan b. dobry, - 360 zł lub zamienię 
na Nokię 3310, z dopłatą 100 zł. Mieroszów, tel. 0608/71 -94-44 
TELEFON GSM SIEMENS C35I mało używany, gwarancja. - 
320 zł. Oleśnica, tel. 0503/96-18-60 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, SIM lock 
Idea, ładowarka • 350 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
TELEFON GSM SIEMENS M35I używany 1 mies., na gwaran
cji, stan idealny, - 450 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/01-88-47 
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka, - 450 zł Le
gnica, tel. 0603/33-23-38
TELEFON GSM SIEMENS M35I żółty, wodoszczelny, wibra
cja, internet, lad. stacjonarna, mało używany, bez SIM locka, - 
400 zł. Malczyce, tel. 0607/19-31-76 po godz. 16 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, żółty - 579 zł. Siemens 
C35i ERA - 349 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM SIEMENS M35I na gwarancji, ładowarka, po
krowiec, stan b. dobry, • 520 zł. Nadolice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/51-82-12
TELEFON GSM SIEMENS M35I stan idealny, bez SIM locka + 
zestaw słuchawkowy, - 600 zł. Wrocław, tel. 0600/39-78-93

n a p r a w a  i Us u w a n ie  b l o k a d

SIM LOCK
WSZYSTKIE NOWE MODELE TELEFONÓW
WROCŁAW, tel. 0-606 828 736

TELEFON GSM SIEMENS S10 roczny, ładowarka, pudełko, 
zestaw głośno mówiący, -190 zł. Strzelin, tel. 0503/01-39-29 
TELEFON GSM SIEMENS S11 na kartę POP, - 80 zł. ., tel. 
071/333-99-58
TELEFON GSM SIEMENS S11 na kartę POP, stan konta 0 zł, 
ważna do 03.2002 r., ładowarka, kolorowy wyświetlacz, • 70 zł. 
., tel. 0503/34-90-89
TELEFON GSM SIEMENS S11 stan dobry, dyktafon, kolorowy 
wyświetlacz graficzny, -110 zł. Wrocław, tel. 0503/89-91-22 
TELEFON GSM SIEMENS S11 na karlę POP, - 80 zl. Wrocław, 
tel. 071/383-99-58
TELEFON GSM SIEMENS S25 uszkodzony akumulator, bez 
ładowarki, pokrowiec, -170 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFON GSM SIEMENS S25 ładowarka, bez SIM locka. ko
lorowy wyświetlacz, internet, bateria wibrująca, stan b. dobry, • 
410 zł. Wrocław, tel. 0607/18-19-99 
TELEFON GSM SIEMENS S25 bez SIM locka, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/80-52-69
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-99-88,0501/57-54-16
TELEFON GSM SIEMENS S35I oryginalne opakowanie, rok 
gwarancji • 750 zł. Wrocław, tel. 0600/30-52-88

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFO N  NOWY 
I UŻYWANY O RAZ Z PROMOCJI

SK LEP  - KOMIS OP010475

Świdnica, ul. Wałbrzyska 5
tel. 0604 30 20 40

MRW SERWIS
• SKUP , S P R Z E D A Ż , Z A M IA N A  •

• A K C E S O R IA , SIM  LO C K I •
• SER W IS , P R O M O C JE '»

• A K T Y W A C JE  P L U S  G S M  •
OP011920

ul. ,K am ien na 112 (Krzyki) 
tel. 071/336-21-95. 0-601 30 2  333  

ul. Ja ck o w sk ie g o  57  (B isku p in  - pętla) 
tel 071/345-19-64. 0-601 741 647

@ □ © 0
HURTOWNIA AKCESORII 

DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

POKROWCE 
K0l0HUr» 4,10  PLN* KABURY

1,11 PIN' ANTENY SAM. W,W PIN'
. /: »,WPLN‘

Ł A D O W A R K I  S I I C I O W B  
- A - j g i  P L N >

Ł A D O W A R K I  S A M O C H O D O W I
M d

ZBSTAWV
SŁUCHAWKOWI

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ I N  ZŁ.* 
TOWAR DOSTARCZAMY LUB WYSYŁAMY 
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słuchawki, stereo, kabel do transportu danych, nie używany, 
pudełko, na gwarancji, -1.800 zł. Legnica, tel. 0608/68-50-03 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, gwarancja, • 1.700 zł. 
Zgorzelec, tel. 0502/65-69-19
TELEFON GSM SIEMENS SL45 bez SIM locka, srebrny, w 
pudełku, z oprogramowaniem, odtwarzacz plików MP 3, dykta
fon, -1.800 zł. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
TELEFON GSM SIEMENS SL45, • 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka, - 200 zł. Ja
wor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka. - 229 zł. Wro
cław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM SONY CMD C1 niebieski - 280 zł. Legnica, 
tel. 0604/75-65-24
TELEFON GSM SONY CMD C5 zadbany, pudełko, na gwaran
cji do lipca, bez SIM locka, - 260 zł. Legnica, tel. 0603/51-69-94 
TELEFON GSM SONY CMD C5 wibracja, pokrowiec, budzik, 
stoper, kalendarz, kalkulator, zestaw POP, ważny do 22.03.02, 
prod. francuskiej, menu w jęz. polskim, - 200 zł. Namysłów, tel. 
0503/63-96-64
TELEFON GSM SONY CMD C5 z SIM lockiem Idea, na gwa
rancji, menu w jęz. polskim, wibracja, ład. sieciowa, instrukcja 
obsługi, - 230 zł. Wrocław, tel. 0503/68-42-09 
TELEFON GSM SONY CMD C5 SIM lockiem Idea, na gwaran
cji, wibracja, instrukcja, - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/68-42-09 
TELEFON GSM SONY CMD Z5, -1.000 zł., tel. 0608/41-78-32 
po godz. 16
TELEFON GSM SONY CMD Z5 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, pudełko, na gwarancji, instr. w jęz. polskim, ład. sta
cjonarna. mało używany, stan idealny, -1.150 zł. Wrocław, tel. 

. 0501/96-81-60 /
O  TELEFON GSM SONY J5 • 890 zł, Sóny Z5 • 1.300 

zl, bez-SIM locka, z polskim  menu, w pudełko, fo- 
Ha na wyświetlaczu, wgrywanie polskiego menu 
do telefonów Nokia • 80 zł. ., tel. 0608/07-55-08 
02019681

O  USUWANIE SIM LOCKÓW  z telefonów Nokia 5110, 
. 3210, wgrywanie logo, Ericssona (T 28s, T 18s, T 

10s, A  1018s, R 320, R 310), wgrywanie polskie 
menu do Siemensa, Sagema, Alcatela (DB, 302), 
usuwanie kodu aparatu, cena od 10 zł, przewody 
• 60 zł/szt. Bielawa, tel. 0504/93-39-60 03002311 

O  USUWANIE SIM LOCKÓW  z w iększości modeli te- 
lefonów komórkowych • Alcatel, Bosch, Ericsson, 
Nokia, Motorola, Panasonic, Philips, Sagem, Sie
mens, Sony i innych. Wgiywanie polskiego menu! 
M ontai w ibracji do Nokii 32101 Skup, sprzedaż, 
zam iana telefonów. Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
0606/43-22-59,0502/32-22-99 03002581

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU ładowarki domowe, na gwa
rancji, - 30 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-93 
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3310 - 150 zł. gło-

SIM -LOCK
BLOKADY, KODY 
USUWAM
Wrocław. 344-16-79. 0607 609-9421

OPOU962

DO 
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śnik - 40 zł, mikrofon - 30 zł, bateria oryginalna - 60 zł i inne. 
Wrocław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3310, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0501/80-52-69
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3310, • 220 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 5110, -110 zł. Wro
cław. tel. 0501/80-52-69

TELEFONY 
KOMÓRKOWE

sprzedaż • zamiana
komis•  serwis*
POKROWCE SKÓRA 25 z l
POKROWCE LUKSUSOM 55 zł
ŁAD, SAMOCHODOWE 30 zł
UCHWYTY DO SflMOCH. od 20 zł
ANTENKI WYMIENNE od 20 zł
SIM 10CKI od
KODY APARATU
KARTY STARTOWE 
Z NUMEREM (NOWE)
do każdego telefonu prezent 
• pokrowiec lub ładów. sam.
W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10.00 do 18.00

pierwszy wieżowiec 
od mostu Grunwaldzkiego

Tal: 071/321-97-78,0503 91 00 52
| skupujemy telefony uszkodzone |
Nokia 6150, 3210, Siemens C35i, z dopłatą, chetnie w sieci 
Plus GSM lub bez SIM locka. Duszniki Zdrój, tel. 0607/12-53-79 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 na Nokię 8210. do
płacę 100 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0608/71-11-86 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock Idea - na 
Nokia 3310. Wałbrzych, tel. 074/848-15-31,0502765-36-07

30 zł 
od 20 zł
Od 40 zł

TELEFONY K0M0RK0WE, Wrocław, ul. Jedności Narodowei 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 372-04-24, 0-503 33-33-82, 0-605 944 200

O  TELEFONY GSM : Nokia 3210 (280-320 zł), 3310 
(420-460 zł), 5110 (180-230 zł), 6150 (350-460 zł), 
6210 (950 zł), 8210 (1.050 zł), 7110 (820 zł); Erics
son T20s, bez SIM locka (640 zł), T28s (500-580 
zł), T10s (240-300 zl), GF 768 (150 zł), A1018 (130 
ił) ;  Motorola Timeport L-7089 (450 zł), D-520 (12j) 
zł), M-3888 (160 zł). Także inne nowe i używane, 
o ra z a k ce ro r ia , karty. S kup  i zam iana , tr V  
0606/98-26-09,074/865-51 -79 Kłodzko 03002401

O  T E LEFO N Y  GSM  • skup, sp rzedaż, zam iana. 
Sprzedam telefony: Nokia 8890, nowy • 1.850 zł, 
3310 • 480 zł, 3210 - 320 zł, 5110 - 230 zł; Siemens 
C35i • 370 zł; E ricsson  T 28s • 560 zł, R320 • 450 zł, 
T10s - 250 zł, 768 -170 zł; Motoróla M 3888 -150 zł 
oraz inne od 100 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
02019521

O  TELEFONY G S M : Nokia 6210-1.060 zł, Nokia 8850 
• 1.700 zł, Nokia 8890 -1.880 zł, Sony Z5 • 1.330 zł, 
Sony J5  - 900 zł. Wszystkie nowe, bez SIM locka, 
polskie menu. Wgrywam także polskie menu do 
N o k ii - 80 zł. W rocław , te l. 0502/90-27-42 
02018621

WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 6210 - 270 zł, 8210 - 
280 zł, 7110 -180 zł. Jawor. tel. 0502/55-96-30,0503/77-00-50 
WYŚWIETLACZE DÓ TELEFONU Nokia 3210 - 70 zł, Nokia 
5110 - 50 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
ZAMIENIĘ KARTĘ SIMPLUS z kontem 50 zł - na podobną TAK 
TAK. Oława. tel. 0604/69-43-11
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB z ładowarką, instr. 
w jęz. polskim, działa w Erze, stan idealny, na Nikię 3210, tylko 
Era lub bez SIM locka, moja dopłata 130 zł, wartość Alcatela 
110-130 zł. Zgorzelec, tel. 0604/71-97-47 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 niebieski, z 
klapką ładowarka sieciowa - na telefon GSM Mitsubishi Trium 
Plus, moja dopłata 100 zł lub inne propozycje. Oleśnica, tel. 
0503/65-89-98
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S używany 3 
tygodriie, stan idealny - 530 zl, na telefon Siemens? S35i łub 
Ericsson T 28. Wrocław, tel. 0606/66-36-85 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S oraz T 20s, nowe 
- na telefon Nokia 8850 + dopłata. Chojnów, tel. 0604/99-56-91 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 2 szt + 2 
zestawy startowe POP, nowe, Siemens C35i, nowy, Nokia 6130, 
POP, na Nokię 8850 +‘ 200 zł dopłaty. Wrocław, tel. 
0501/41-41-45
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, Net 
monitor - na telefon Siemens C35i. Jaworzyna Śląska, tel. 
0607/52-80-61,074/858-76-92
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja • na tele-

ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji - róż
ne propozycje. Wrocław, tel. 0600/35-98-41 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD CD5 srebrny, bez SIM 
locka, menu w jęz. polskim, pudełko, ładowarka, wibracja, bu
dzik, bateria 1000 A, wyświetlacz graficzny - 295 zl, na amplitu- 
ner z pilotem. Prochowice, tel. 0609/35-80-36 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Panasonic G600 - 
350 zł. Wrpcław, tel. 071/355-04-28,0607/70-41-09

SKUP KOMÓREK
ALCATEL OT 301 .................260 ZŁ.
ERICSSON R320s.......... 400 ZŁ.
ERICSSON T 2 8 ...................500 ZŁ.
NOKIA 3310  ............ 430 ZŁ.
SIEMENS C 35i.....................360 ZŁ.
TRIUM A R IA ........................260 ZŁ.

I Inne, tylko nowe - nieużywane I
OG996612

W R O C Ł A W
0 604 63 77 00 0602^84549.

TELEFON GSM SIEMENS S35I bez SIM locka. instrukcja, ptl- 
delko, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/361-59-34,0601/70-50-78 
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS SL45, -1.600 zł., tel. 0608/41-78-32 
po godz. 16
TELEFON GSM SIEMENS SL45 odtwarzacz MP3, organizer,

U W A O A ! 3 3
NOKIA 6210 - 699ZŁ NETTO 
NOKIA 3310 - 79ZŁ NETTO 
NOKIA 3210 - 2 9ZŁ NETTO 
SIEMENS C35I - 29ZŁ NETTO 
SIEMENS A36 -  1 Z Ł ! ! ! ! ! ! ! !
Na klientów czeka ia wiosenne PREZENTY! 
Radia.torby, podróżne, kubeczki, plecaki

fmistmfmnom. .. .

P lu s

M e rty  Plus GSM
11. Ihononiejska 7 p8̂ z *****

v  C i osobami kosz tu j* tylko 5  C J T O S Z y  tel: U7i / c l  przez ca łą dobę!

I l r o e ła w

SKUP-SPRZEDAZ-ZAMIANA 
USUWANIE SIM  LOCK I  

NOWE (UŻYWANE Iw>
ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 

tel. (074) 054-51-14, 0608 611 619

Z m ie n ia m y  św iat n a  Plus
OP011702

fon Philips Ozeo, Siemens C35 i, Alcatel 501, bez SIM locka. 
Lubań, tel. 0607/24-18-73
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. z pudełkiem, 
zasilacz, gwarancja, na felgi aluminiowe, 3-, 4-, 5-ramienne, 
gwiazdy, 13*, do Fiata Punto, rozstaw 98, ze śrubami, stan ide
alny, bezdopłaty. Wałbrzych, tel. 0604/16-91 -82 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, beż SIM locka. 
na Nokię 3210 ♦ 250 zł dopłaty. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 2001 r., stan b. do
bry, kupiony 15.01.2001 r., folia na wyświetlaczu, ładowarka,, 
pokrowiec, na gwarancji, SIM lock ERA, stan b. dobry - 450 zł, 
na Alcatel 501, Ericsson T 20, T 28. Legnica, tel. 0600/14-31-82 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry - na GSM

TEL. KOMORKOWE GSM-DCS
SK UP - SPRZEDAŻ - ZAM IANA

S K U P  W SZY STK IC H  M ODELI T E L E F O N Ó W  
N O W YCH  I U ŻYW A N YCH . PŁA C IM Y  NAJW IĘCEJ!!!
TANIE AKCESORIA

PEŁNA OFERTA j 
(również na zamówienie)

‘  A K T Y W A C J E  T A K - T A K ,  S I M P L U S ,  P O P ;

USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK
(MOTOROLA, NOKIA, SAGEM. SIEMENS)

OŁAWSKA 25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700

Do wynajęcia wraz z  kierowcą 
ekskluzywny, 7-osobowy VAN - Ford 

Econoline Explorer Limited SE. 
Delegacje, wesela, wycieczki, biznes.

OPOH87

tel. 0-601 704 555

znawców i ubezpieczalni • szkolenia z certyfika
tem Audatex, sprzedaż licencji z instalacją opro
gramowania. Doradztwo techniczne rzeczoznaw
ców. Pa rtn e r Audatex, E-m ail: p io tr.zydoro- 
wicz@audatex.pl, tel. 0601/92-44-46,071/311-74-43 
/fax 01022631 "

O  BHP - SZKOLENIA, ocena ryzyka zawodowego, 
tren ing i sam odoskonalen ia, asertywności., te l.' 
071/389-85-66,0600/45-36-20 01022661

O  CENTRUM KREDYTOWE : gotówkowy • do 6.000 
zl, bez poręczenia, b e r  badania zdolności, 13%. 
Hipoteczny • do 28 lat, do 100% wartości, bez wy
ceny nieruchomości, 7,5% w EURO. Zamieniamy 
kredyty złotówkowe na EURO. Zapraszamy do 
współpracy developerów, spółdzie lnie m ieszka
niowe inwestorów budowlanych, biura obrotu nie- 
ruchomoś. i inne. osoby fizyczne i prawne, z te
renu Do lnego Ś lą ska  i Opola . Św idn ica, tel. 
074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28 01023161 

CHCESZ ZAINWESTOWAĆ w profesjonalny fiłm?. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-81-50
O  DAM REKLAM Ę NA FIATA 126P warunek - estety

ka pojazdu oraz duży przebieg na terenie Wrocła
wia. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023771

O  DO W YNAJĘCIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY AVIA 
kontener • izoterma, 1987 r., ład. 3.1 t • 1.200 zł 
netto/mies., tel. 071/317-76-52 02019791

DO WYNAJĘCIA SZWALNIA 30 stanowisk szwalniczych ♦ . 
maszyny specjalistyczne, budynek 2-piętrowy, pow. 1000 m2, 
CO gazowe lub sprzedam. Wschowa, tel. 065/540-23-23, 
0607/51-71-32
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD produkcji makaronów, z rynkiem 
zbytu - 5.000 zł lub. Dzierżoniów, tel. 0602/10-49-45 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, -
15.000 zł. Jawor, tel. 0605/69-23-81 
O  JA K  POTRZEBUJESZ GOTÓWKI - ZADZWOŃ HI 

Natychmiastowe pożyczki pod zastaw, sprzęt RTV, 
komputery, te le fony GSM , sam ochody, złoto. 
LOM BARD „ART-CAR” , Wrocław, ul. Wejherów- 
ska(bud. przychodni), tel. 071/350-28-88 wewn. 
214 03002671

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, w razie śmierci 
lub poważnej choroby umarzamy. Głogów, tel. 0606/24-25-10 
KARTA KREDYTOWA z limitem odnawialnym do 30.000 zł, 
połączona z ubezpieczeniem na życie. Lwówek śląski, tel. 
0608/12-96-20
KONCESJA NA PRZEWÓZ TOWARÓW WKŚ, Niemcy. Świe
bodzin, tel. 0600/18-63-05
KREDYT do 5.000 zł, bez poręczycieli! Świdnica, tel. 
074/852-59-80,0604/30-17-71
KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, bez poręczycieli, z ubez
pieczeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredyto
biorcy. Legnica, tel. 0605/22-01 -08 
KREDYTY DLA LUDNOŚCI bez poręczycieli, bez zgody współ
małżonka, dla emerytów, rencistów, rolników, pisanie podań i 
sporządzanie umów z rejestracją. Legnica, tel. 076/854-40-81 
O  KREDYTY GOTÓWKOWE 18%, bez poręczycieli, 

do 7.000 zł, dla pracującyh, emerytów i rencistów. 
Wrocław, hotel „Monopol” , p. 416, od pon. do piąt
ku w godz. 10-17, tel. 071/343-79-20,0601/22-95-06 
01018881

KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, do 30.000 zł, bez po
ręczycieli z ubezpieczeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
KREDYTY GOTÓWKOWE z ubezpieczeniem do 30.000 zł.

- Legnica, tel. 0603/70-79-97 
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli, do 5.000 zł. Świd
nica. tel. 074/852-59-80

ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Nokia 3110 -150 
zł. Legnica, tel. 0604/75-65-24
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do Nokii 3210, lub zamienię na 
zestaw słuch, lub przenośny zestaw samoch. do Siemensa 
M-35, - 40 zł. Lubin, tel. 0608/03-52-36 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Motorola • 20 zł. Wro
cław, tel. 328-99-61
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonów Nokia 3210, 5110, 
6110, stan idealny, - 20 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75

BIZNES
O  „SUMATOR” • BIURO RACHUNKOW E (licencja 

MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wypro
wadzanie za leg łości,/rozliczen ia roczne - tanio. 
Te lefon 071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01022551

O  ABSOLUTNIE REW ELACYJNY KREDYT, leasing w 
procedurze uproszczonej nawet do 100% warto
śc i pojazdu, bez zaświadczeń i zbędnych formal
ność^ Już od 4.1% w ska li roku. Sprzedaż, kup
no, zamiana • samochody osobowe, ciężarowe, 
dostawcze i motocykle. Możliw ość zostaw ienia 
auta w rozliczeniu To co  dla innych niemożliwe • 
d la  nas jest wykonalne. Kornik „AUTO-BIT", Jele
nia Góra, obok giełdy sam. w Cieplicach, ul. Lu- 
bańska 18a, tel. 075/764-79-50, 0607/15-30-04, 
0600/21-55-74 01020661

O  ABY  KREDYT GOTÓWKOWY (bez poręczycieli), 
m ieszkan iow y otrzym ać • zadzwoń. „W ISTA” , 
W rocław , u l. O łb iń sk a  19 (I p ię tro ), te l. 
071/329-31-58,0607/38-84-55 01024041

O  ABY  KREDYT GOTÓWKOWY, (bez poręczycieli), 
m ieszkan iow y otrzym ać - zadzwoń. „W ISTA” , 
W rocław , ul. O łb iń s k a  19, I p ię tro , te l. 
071/329-31-58,0607/38-84-55 01017881

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE POKAZY OGNI 
SZTUCZNYCH, całorocznie, obsługa różnego ro
dzaju imprez, bankietów, uroczystości. Gwaran
tujemy niepowtarzalne wrażenia, referencje. Świd
nica, tel. 074/851-26-49, 074/852-32-77 (oraz fax), 
0607/53-92-60 01023121

O  AUDATEX FULL SERVICE • system do kalkulacji 
szkód powypadkowych dla warsztatów, rzeczo-

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zł

z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli

tel. 0-501 233  035 opo11963

m O S C A R
http://oscar.o f.p l 

W yp o ży cza ln ia  sam ochodów .
Legnica, ul. B oc ian ia  3 

tel. 076/854-27-33, 0-601 73 42 70

¥F

O  KREDYTY SAMOCHODOWE 8.51% w skali roku, 
korzystne warunki, bez poręczycieli, denomino- 
wane do 100% wartości auta., tel. 0600/45-19-61 
01022651

KUPIĘ KO NCESJĘ  nieekologiczną na Czechy. ., tel. 
0601/79-66-78
KUPIĘ KONCESJĘ NA PRZEWÓZ TOWARÓW WKŚ lub 
Niemcy! Świebodzin, tel. 0600/18-63-05 
KUPIĘ PRODUKCJĘ, działalność gospodarczą. Wrocław, tel. 
071/322-82-19
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym eksport, b. 
szeroki zakres robór, możliwości przerobowe, dla 60 osób. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
KUPIĘ SPÓŁKĘ zadłużoną. Wrocław, tel. 0602/81-31-10 
O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z  właścicielam i hoteli, ośrod

ków wypoczynkowych i osobam i rozpoczynają
cym i po dobną  d z ia ła ln o ś ć . W rocław , tel. 
0607/43-23-55 02018771

ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI

FINANSOWYCH
Wrocław, tel. 372-10-27 

0-603 64 01 50
OP990384

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA §
lad. do 6 ton -  ok. 70 m3 §

pomoc drogowa - (ad. do 3 aut jednorazowo
t e l.  315-40 -51 , 0-601 9 5  1 6  78
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PRODUCENT
OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PJUiSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE p(NA

ZWRACAMY RÓŻNICE
b  372 54 22 

M§ S  336 28 14
NOCHTM O N

TRANSPORT
pojazdów i ładunków 

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69. 782 84 68

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-37-37,852-50-37 
do 18 osób, tel. 0601 52 5037 1
do 29 osób, do 49 osób . S

POMOC
KREDYTOWA

*  KREDYTY dla pnedsiębiorców 
(obrotowe i inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
<r KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy)

071/341-95-76 
0P004929 0 6 0 4 -8 0 8 -2 6 2

W YPO ZYCZA LN IA  
SA M O C H O D Ó W  
O SO B O W Y C H  

Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z  warsztatami i sklepami motory
zacyjnymi w dziedzinie układów hamulcowych. Bierutów, tel. 
071/315-65-07
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ każdą, na zasadzie komisu. Dobro
szyce, tel. 0503/65-89-98,0602/21-76-41 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z hurtowniami i sklepami elektrycz
nymi • oświetlenie. Nadolice Wielkie, tel. 0605/85-48-14 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z pięcioma firmami z ok. Opola, 
prowadzącymi działalność gosp. z VAT-em, b. wysokie wyna
grodzenie, pilnie. Opole, tel. 0603/75-32-81 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam pomieszczenia biurowe 
o pow. 300 m2. magazynowo-produkcyjne o pow. 2000 m2, 
socjalne, duży parking, przy ul. Brucknera. Wrocław, tel. 
0601/21-16-29
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z sadownikami i ogrodnikami (wa
rzywa). Wrocław, tel. 071/322-33-92 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie sprzedaży okien z oso
bami prowadzącymi własną działalność. Wrocław, tel. 
071/367-50-41 wewn. 200,0502/50-39-33 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam mały lokal w przyziemiu, 
w Śródmieściu, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 
071/348-13-33
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za 
zaopatrzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrocław, tel. 
0608/55-33-10
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą maszy
ny drogowe (równiarka, walec, itp„) do okresowego poprawia
nia drogi (m.in. polnej) metodą gospodarczą. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z hurtownią ceramiczną. Złotoryja, 
tel. 0602/18-19-30.0608/22-95-04 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami srebra do Sklepu, na 
dogodnych warunkach. Piechowice, tel. 0609/28-37-14 
O  OKNA PCV DGG, reklamowane w TV oraz parape

ty, rolety, żaluzje, sznury do konfekcji opakowań 
żaluzji. Do wynajęcia pom ieszczenie o pow. 30 m2. 
„HENTOM” , Jeszkow ice k. Wrocławia, ul. Jelczań- 
ska 16a, tel. 071/318-07-20 01020331

POPROWADZĘ FILIĘ HURTOWNI papierosów, teren Jelenia 
Góra, Szklarska Poręba, Karpacz? posiadam samochód pick up, 
lokal, doświadczenie w sprzedaży. Jelenia Góra, tel. 
0601/55-36-63
POSIADAM BUDYNEK o pow. 400 m2, przy szlaku turystycz
nym, Karkonosze, nadaje się na pensjonat, do remontu, poszu
kuję wspólnika. Bolków, tel. 075/742-65-61 
POSIADAM HALĘ magazynowo-produkcyjną, 400 m2, budy
nek biurowy o pow. 152 m2, plac manewrowy, możliwość pro
wadzenia działalności uciążliwej, działka 574 m2 - nawiążę 
współpracę lub wydzierżawię. Dzierżoniów, tel. 0501/70-83-04, 
0605/20-54-70
POSIADAM HALĘ produkcyjną 14 x 10 + 6 x 10 m (wys. 3 m), 
murowana, wszystkie media, + teren, wynajmę, wejdę w spół
kę, przyjmę przedstawicielstwo. Ołdrzychowice Kłodzkie, tel. 
074/868-94-92 po godz. 17
POSIADAM LOKAL w centrum, tel., samochód, przyjmę przed
stawicielstwo firmy, biura lub hurtowni, inne propozycje. Wro
cław, tel. 071/788-28-35,0501/81-18-94 
POSIADAM LOKAL HANDLOWO-BIUROWY o pow. 100 m2, 
w centrum W-wia, sam. dostawczy, zarejestrowana działalność

P R O D U C E N T

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ER G Ó PAK o

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) •

54-156 W ROCŁAW
tel. 0601 330 590 

tel./fax. (071)35189371
www.ergopak.com .pl

KREDYTY GOTÓWKOWE 
OD 1.000 DO 10.000 zl

• m a łżeń stw a  do  6.000 b e z  p o rę c z y c ie li
• e m ery c i od  1.000 d o  7.000 be z p o rę c z y c ie li
• be z zg o d y  w spó łm a łżo nka , d o g o d n y  

sys tem  spła t, k ró tk i o k re s  re a liza c ji
NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁATI 

W  o fe rc ie  rów n ie ż  POŻYCZKI HIPOTECZNE.
OPOH548 

PJ\ „KREDYT’, tel. 071/322-70-31 w. 142 
Wrocław, ul. Rychtalska 11, pok. 63, w godz. 10-16

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne °P005162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrocław, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

i  WYPOŻYCZALNIA
° samochodów dostawczych 

Mercedes 207,208 
tel. 071/336-02-25, 0-602 77 14 37

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW  3 k/ŚWIDNICY =

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 -

^ k u p  m a t o l i  k o lo r o w y c h *^ 
1 m o k u lo t u r u  opomto 

ul. Wapienna 23 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

y^tel. 071/78 55 907 >

gospod., oczekuję propozycji, lub wynajmę. Wrocław, tel.
- 071/363-45-72.0607/38-84-83 

POSIADAM LOKAL o pow. 130 m2, biuro, magazyny, pow. 
zabudowy 800 m2, wolno stojący, ogrodzony, własnościowy, 
wejdę w spółkę, hurtownia lub filia, jestem na rencie. Wrocław, 
tel; 071/363-34-47
POSIADAM OBIEKT 140 m2, plac 1000 m2, przyjmę montaż, 

„podhurtownia, drobna produkcja, przedstawicielstwo. Lubliniec, 
tel. 0502/04-60-92
POSIADAM OGRODZENIE BUDOWLANE przenośne, do tym
czasowej zabudowy, wym. 3500 x 2000 cm, ocynkowane. Wro
cław. tel. 071/317-84-32,317-80-76 
POSIADAM DOM mieszkalno-usługowy, w Kłodzku, z przezna
czeniem na działalność gosp., oczekuję propozycji współpra
cy. Kłodzko, tel. 074/647-19-68 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod 
stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę miesz- 

. kalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włą
czone do światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes’  • ocze
kuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW do 2 sklepów odzieżowych, 3.000 
kart stałego klienta, na zasadach komisowych. Wrocław, tel. 
0608/51-87-94
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW SPRZĘTU RTV komputerów i 
telefonów komórkowych w komis. Wrocław, tel. 0503/51-29-00 / 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW srebra, do sklepu, na dogodnych 
warunkach. Piechowice, tel. 0609/28-37-14 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW AKCESORIÓW do telefonów 
komórkowych oraz telefonów komórkowych, używanych. Pie
chowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/28-37-14 
POSZUKUJĘ FIRMY lub osoby, która zajmie się reklamą i roz
prowadzaniem pomnika Papieża Jana Pawła II, przewidziana 
stała współpraca. Legnica, tel. 076/870-58-57 
POSZUKUJĘ OSOBY LUB FIRMY która udzieli kredytu go
tówkowego, bez wstępnych opłat, bez żyrantów, umowa o pra
cę (na stałe), 1.670 zł netto. Polkowice, tel. 0603/54-99-07 
POSZUKUJĘ OSÓB z kontaktami na zachodzie,"w branży: < 
odzieżowej (nowej). Brzeg; t'et$77/4T6-7tf-29pó godz. 20 
POSZUKUJĘ OSÓB lub firm zainteresowanych odbiorem runa 
leśnego (jagoda), w okresie od czerwca do sierpnia. Przemków, 
Jel. 076/831-97-36
POSZUKUJĘ OSÓB zaopatrujących nienieckie sklepy w cie
kawe wyróby rękodzieła artystycznego, do współpracy. Wrocław, 
tel. 0501/10-49-48
O  POSZUKUJĘ OSÓB POWAŻNYCH operatywnych, 

do międzynarodowego biznesu w marketingu sie
ciowym. Lubin, tel. 076/749-73-18, 0604/30-52-56 
84013161

POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką min. 100.000 zł, do 
prowadzenia b. dochodowej firmy, wymagane doświadczenie. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0604/47-10-69 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW do współpracy z firmą kredyto
wą, sprzedaż w systemie sieciowym samochodów, nierucho
mości, najniższe oprocentowanie w kraju. Wrocław, tel., 
789-08-46
POSZUKUJĘ PARTNERÓW do współpracy, network samocho- 
dowo-nieruchomościowy. Wrocław, tel. 0601/73-21-43 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW Z GOTÓWKĄ minimum 100.000 
zł, do prowadzenia bardzo dochodowej firmy. Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW wyrobów pamiątkarskich i 
upominków, oferty oraz warunki współpracy kierować na adres, 
ul. Jaśminowa 5,58-310 Szczawno Zdrój., tel. 074/840-23-21 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW dużej ilości wysokociśnienio-

A .U  T O - P O L O N I A
WYPOŻYCZALŃ IA 

SAMOCHODÓW  
OSOBOW YCH^

Wrocław ul. Szczytnlcka 45/6 
0 7 1 /3 2 2 -2 3 -3 7 , 3 2 7 -7 0 -8 3

PIENIĄDZE NA LATA 
Z UBEZPIECZENIEM  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890

Do wynajęcia samochód 
dostawczy IVECO TURBO 
DAILY 35/12 MAXI/MAXI

OPOH871

tel. 0-601 704 555

B L o m b a r d
natychmiastowe pożyczki

pod zastaw OP011760 
[ W ro c ła w , u l. K ło ś n a  3 

te l. 071/332-41-43

M A S Z  P R O B L E M  
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII E U R O P E JS K IE J?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

Fwypozyczalnia BUS0W' 
9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 
SKUTECZNIE IW  TERMINIE

te l. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

H A N D IN G  O U T  FREED O M

W Y P O Ż Y C Z A L N I A
s a m o c h o d ó w  o s o b o w y c h  i d o s ta w c z y c h
Wrocław, ul. Kam ieńsk iego 12 osobowe - od 80 z ł netto z a  dobę
tel. (0-71) 325 19 49, 0601 73 25  77  dostawcze - od 70 z ł netto za  dobę

www.mcr.pl OP010139 bez limitu k ilometrów

uivpożvczni.Nin
NO W YCH  SAM O CH O D Ó W  

D O ST A W C Z YC H

wych węży PCV, do 150 bar, średnica 6-8 mm, pilne. Jelenia 
Góra. tel. 075/742-31 -95,0605/43-73-16 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej, do sklepu 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW różnych branż, chętnych do 
podjęcia współpracy na zasadach komisowych, posiadam lo
kal, jestem rencistką. Wrocław, tel. 071/348-13-33 
POSZUKUJĘ PRZEDSTAWICIELA BANKOWEGO który udzie
li mi kredytu gotówkowego, 10.000 zł, zarobki.1.670 zł netto (na 
stałe), bez wstępnych pobrań. Polkowice, tel. 0603/54-99-07 
POSZUKUJĘ UDZIAŁOWCA z wkładem 20.000 zł lub przyjmę 
pożyczkę na wysoki procent. Gostyń, tel. 0603/36-41-76 lub, 
0605/82-25-94
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do zakładu krawieckiego, wyrób, 
sprzedaż, usługi, handel, na targowisku w Legnicy. „ tel. 
0602/39-86-47
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do nowo otwartej dyskoteki w So- 
bótce. Sobótka, tel. 0605/52-15-76 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do windykacji należności finanso
wych, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0503/95-70-29 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do spółki, z gotówką, w branży 
elektrotechnicznej. Wrocław, tel. 071/342-06-76 
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACOWNIKA do biura nieruchomości,

■f praca na własny rachunek. Wrocław, tęl. 0602/62-30-34 
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACOWNIKA w zawodzie mechanik 
blacharki samochodowej, do małego warsztatu samochodowe
go. Wrocław, tel. 071/342-44-30 
POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania sta
cji LPG. Września, tel. 0603/98-07-61 
PRODUKCJA ROLET MATERIAŁOWYCH - materiały i sieć. 
odbiorców hurtowych, • 40.000 zł. Opole, tel. 0605/21-09-51

f od 95 zł za dobę ^  ât g 

od 198 zł za dobę 

od 235 zł za dobę 

od 235 zł za dobę

od 300 zl za dobę I dowolnym sam ochodem  z  listy obokj

PEUGEOT PARTNER HDI 
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 220 zł/ doba brutto

USŁUGI TRANSPORTOWE

naw iążem y sta łą  współpracę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

wypożyczalnia
samochodów
dostawacych

POMOC
DROGOWA

O P004285  ,

tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676 
i- u

/PanekKin t a  Car!  076/S460S63,0502361981

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OP006129
Lubin ul. Paderewskiego 20/1 o m  «Ucjt ptliw DEA

kowalstwo
"PILAR": ogrodzenia, bramy, kraty c 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa). 2 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE | 
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 “

MŁODE, PIĘKNE 
DZIEWCZYNY  

SPRZĄTAJĄ W TOPLESSIE 5 
BIURA I MIESZKANIA §j 

Wrocław, tel. 0-503 386 804 *1

KREDYT ODNAWIALNY
DO 30 000 ZŁ Z UBEZPIECZENIEM 

NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY 
UMARZANY W RAZIE CHOROBY 

tel. 0i»02 150 435 OP011703

PRZEJMĘ ZADŁUŻENIE BANKOWE na samochód o warto
ści 10-20 tys. zł. Przemków, tel. 076/831-97-36 
PRZEJMĘ LEASING na samochód typu VAN. Legnica, tel. 
0601/57-20-48
PRZYJMĘ ODZIEŻ do sprzedaży na targowisku i giełdzie w 
Legnicy. „ tel. 0602/39-86-47
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ do 3.000 zł, warunki do uzgodnienia. 
Gala Górowska,gm. Góra, tel. 0605/46-88-15 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł. oddam za 6 miesięcy 
lub wyremontuję mieszkanie albo dom. Jaworzyna śl., tel. 
074/858-88-67 prosić Leszka
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ do 20.000 zł, na okres 5 lat lub krótszy, 
na niewielki procent. Leszno, tel. 065/520-69-36 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zl. na 12 lub 24 mies., 
na umowę notarialną i weksel, do 4% mies., ewentualnie pod 
zastaw domu, nowowybudowanego, stan surowy, działka 730 
m2, częściowo ogrodzona. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości do 2.500 zł, bez poręczy
cieli i zaświadczeń o zarobkach. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO pośrednictwo w firmie 
produkującej dla rolnictwa, bezpośredni kontakt z rolnikami na 
terenie Dolnego śląska. Dzierżoniów, tel. 074/831-74-65 wie
czorem, 0603/62-0445
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę o pow. 
250 m2, biuro 50 m2, w Legnicy lub inne propozycje. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90
PRZYJMĘ W DZIERŻAWĘ samochód osobowy, diesel, z ha
kiem. Gostyń, tel. 0603/36-41-76 lub, 0605/82-25-94 
PRZYJMĘ W KOMIS karty Tak-Tak, Sim Plus oraz POP a tak
że telefony i akcesoria do nich, sprzęt komputerowy oraz akce
soria i gry Playstation, preferuję sprzedaż komisową, oraz 
skup-sprzedaż, w Dobroszycach k. Wrocławia. Dobroszyce, tel. 
0503/65-89-98,0602/21-7641
PRZYJMĘ W KOMIS komputery, części komputerowe. Wrocław, 
tel. 0600/28-35-49
SPÓŁKA Z O.O. zał. 1992, pełny zakres działalności, bez za- 
dłużenia,-- 7.800 zf. Głogów, tel. 0602/32-20-31 
O  SUPEROFERTA - KREDYTY GOTÓWKOWE, mini

malny dochód 600 zł, bez zgody współmałżonka, 
bez poręczycieli, 15% oprocentowanie, na 3 lata, 
le a s in g i, u b e zp ie czen ia . W rocław , te l. 
071/338-05-23,0501/23-42-39 81009071

UDZIAŁY W FIRMIE HOLENDERSKIEJ 50%, na terenie Ho
landii, produkcja i układanie kostki brukowej, import-eksport. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-11 -02 wieczorem 
UDZIELĘ KREDYTU - samochodowe, gotówkowe, hipotecz
ne. Wołczyn, tel. 077/414-51-98,0501/74-33-38 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrocław, tel. 0501/34-49-63 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystny procent. Wrocław, 
tel. 0501/62-82-53
WIERZYTELNOŚCI udokumentowane wyrokami sądowymi z 
klauzulą wykonalności, sprzedam za połowę wartości, -100.000 
zł. Żagań, tel. 068/477-56-63
WIERZYTELNOŚCI WEKSLOWE za 10% wartości. „  tel. 
0503/95-70-29
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO 2000 szt . z klientami, we 
Wrocławiu, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/67-67-07 
ZAKŁAD MIĘSNY pokryje część kosztów sklepu mięsnego w 
zamian współpraca handlowa. Oborniki Ś ląskie, tel. 
071/310-15-22
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU duży procent lub sprzedam, 
inne propozycje. Gromadka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14, 
0609/28-33-13 od rana
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU poważnej osobie lub firmie, 
dobre warunki, bez opłat wstępnych. Wrocław, tel. 
0609/35-01-57
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z wyrokiem lub sprzedam. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia 
płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 
240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy’
O  „FARGO” • WIDEOFILMOWANIE kamera cyfrowa, 

montaż komputerowy, filmy reklamowe, szko le
niowe, reportaże, prezentacje multimedialne na 
CD-ROMie, kom presja film ów do fomatu mpg. 
Wrocław, ul. Kazimierza Wlk. 39, tel. 071/781-85-62, 
0605/21-58-21 01016931

O  1. WYPOŻYCZALNIA SZLIFIEREK DO PARKIETÓW 
(cykliniarek), cyklinowanie. 2. Remonty kapitalne 
cykliniarek. 3. Videofilmowanie profesjonalne: we-

UIVNAJ€M 8^ ™ 
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- wycinka drzew ‘SĘgl
- czyszczenie rynien |y
- awaryjne naprawy daci
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tel./fax 071/359-08-67 
tel. 071/387-83-29 m

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika
50-505 Wrocław, ul. Piękna 18

t©l. 071/336*59“28 0P011275

CYNKOWANIE
Czernienie opo11242 

Elektropolerowanie ST-KW  
Tel. 074/858 54 29, 0609 17 03 14

STUDNIE ̂
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

sela, Komunie, chrzciny. Faktury VAT. Wrocław, tel. 
071/351-87-42,0602/19-53-58 80003841

O  KARCHER • pranie wszelkiego rodzaju tapierki sa
mochodowej i  domowej. Gwarancja, faktury, pro
fesjonalny sprzęt, środki i obsługa, niskie ceny • 
promocja. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn. 187, 
0601/72-24-92,0600/41-32-65 01022481

O  KOPANIE I CZYSZCZENIE ROWÓW I STAWÓW., 
tel. 071/319-68-77, 0603/89-14-99 02018731

O  ZESPÓ Ł MUZYCZNY „AKORD” TRIO 1+2 : wese
la, zabawy, festyny, dancingi, imprezy plenerowe, 
repertuar od biesiady po najnowsze hity. Konkur
sy z udziałem gości. Profesjonalizm, so lidność i 
doświadczenie. Wysyłamy materiały reklamowe., 
tel. 077/435-84-79, 0606/35-28-81 01014181

USŁUGI M OTO RYZACYJN E
O  AUTO-SPAW-PLAST SPAWANIE I NAPRAWA TWO

RZYW SZTUCZNYCH naprawa wszystkich plasti
kowych części samochodów osobowych i cięża
rowych, usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków 
zderzaków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, 
kolektorów, pompek, poduszek pow., osłon, lu
sterek, innych części. Wrocław, ul. Hubska 52*54, 
tel. 0605/69-23*81 02020061

O  AUTOCZYSZCZENIE • kompleksowe prania tapi- 
cerek, polerowanie lakieru do fabrycznego poły
sku, m ycie siln ików , nadwozi, czyszczenie ele- ■ 
mentów zewn. i wewn., przygotowanie samocho
dów do sprzedaży, usługi także u klienta, najniż
sze ceny. Wrocław, tel. 0608/13-40-96 02020051 

O  TAPICERSTWO SAMOCHODOWE : wykonywanie 
i montaż podsufitek samochodowych oraz tapi
cerki samochodowej (także skórzanej), m ontai za
główków, przeróbka i naprawa foteli samochodo
wych. 80006731

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
______TRANSPORTOW E______
O  „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKO

WE : wywóz gruzu, śm ieci itp., porządkowanie pla-
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M ASZYN Y  
I URZĄDZENIA

IISŁIIGI TRANSPORTOWE
M ITSUBISHI -  3 t 24 m3, p landeka o 
M ITSUBISHI - 2,7 t 27 m 3, p landeka 2 
M ITSUBISHI > 2,5 t 28 m3, p landeka » 
+ PRZYC ZEPA 1 t 27  m3 
LT-35 - 1.5 t Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49, 0604 311 902

T R A N S - K A M  - R O B O TY ZIEMNE
- wywóz gruzu, ziemi, nieczystości - 
kompleksowo

- wynajem ładowarek, koparek §
- transport kruszywa - tani piasek g
- wykopy pod budynki, rozbiórki g 
obiektów, niwelacje terenu

- budowa dróg z kostki betonowej
tel. 0-502 30 75 30

ców, podwórek. Star wywrotka, lad. 6 ton, zała- 
dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 80007261 

O „ADAMS” • TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81008501

O „EURO-TRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE busy 
Ford Transit, ład. 1.5 tony, trasy krajowe i zagra
niczne, faktury VAT, konkurencyjne ceny, możli
wość stałej współpracy. Wrocław, tel. 
0606/44-72-55,071/354-46-22 1016251

O A TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie 
przewozu osób (8 + kierowca) lub towaru (do 1.2 
tony + przyczepka), również przewóz samocho
dów na lawecie. Trasy krajowe i zagraniczne, ra
chunki VAT, ceny konkurencyjne. Szybko, tanio i 
solidnie. Szukam stałej współpracy (Ford Trans
it). Oława, tel. 0607/18-86-05, 071/302-81-84 
02018061

O BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1.5 tony, wyjazdy 
okolicznościowe, faktury VAT., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81009091

O FIRMA „TITO" oferuje transport krajowy, 1-6 t, 
kontener, winda, VAT. ., tel. 0606/62-25-58 
01024261

O FIRMA TRANSPORTOWA W & G-TRANS. oferuje 
dostarczanie piachu, żwiru, materiałów kamien
nych, samochodami od 6-301, po bardzo korzyst
nych cenach oraz ziemi ogrodowej, w cenie 15 
zł/t, z transportem. Wrocław, tel. 071/315-22-30, 
0605/62-04-28 01022861

O POSIADAM STARA 200 z plandeką, poszukuję 
współpracy stałej lub doraźnej • przeprowadzki. 
Ceny do uzgodnienia, rachunki. Tel. 0604/33-69-62 
01019611 -

O POSIADAMY SAMOCHODY ĆIĘŻAROWE, 1995/96 
r. o ład. 3.0 • 3.5 tony, 10 europalet, kubatura 33 
m3, wymiary 5.5 x 2.25 x 2.65 m, oplandekowane, 
faktury VAT, zapraszamy do współpracy. ., tel. 
071/787-38-09,0607/47-72-40 01021501

O PRZEWÓZ OSÓB mikrobusem 8-osobowym, roz
sądne ceny, faktury VAT. Wrocław, tel. 
071/336-26-81,0604/52-23-79 02019081

O PRZEWÓZ PIASKU, żwiru, wywóz ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanyćh, rozbiórki 
starych budynków, wykopy szamb pod budynki i 
inne. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Posia
damy koparkoładowarkę Ostrówek, Fadromę oraz 
samochody skrzyniowe (wywrotki) o ład. od 6 do 
12 ton. Wrocław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
02019961

O ROBOTY ZIEMNE : wywóz śmieci, gruzu, ziemi, 
przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. 
Wrocław, tel. 0604/55-11-77 02019821

O ROBOTY ZIEMNE : przywóz kruszywa, marmuru, 
wywóz ziemi, gruzu, rozbiórki, wykopy, ładowar
ki i koparki. Smolec, tel. 071/781-45-66, 
0601/77-59-80 02020161

O ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi i 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02019041

O TANIE, SOLIDNE USŁUGI TRANSPORTOWE IVE- 
CO, chłodnia, 3.5 t, faktury VAT, zapraszam do 
współpracy. Świdnica, tel. 074/853-71-85, 
0603/77-29-66 01024121

O TRANSPORT chłodnie, kontenery, izotermy, busy, 
różne ładowności, przystępne ceny. ., tel. 
0601/16-93-91 02017891

O TRANSPORT • krajowy transport ciężarowy do 24 
t, auta skrzyniowe, dłużyce, 33 europalety, po
duszki, plandeki, odkryte, nawiążę stałą współ
pracę. Wrocław, tel. 071/353-50-86 373-95-17, 
0601/74-21-43 02020251

O TRANSPORT 1.5 tony - Mercedes 207 D (podwyż
szony}, stawka za kilometr do negocjacji, faktury 
VAT. Nawiążę współpracę z firmami, hurtowniami 
(laweta lub przyczepa). Solidnie, na czas. Wro
cław, tel. 071/313-83-99,0501/05-35-09 02019001 

O TRANSPORT CIĘŻAROWY materiałów budowla
nych, 24 tony, HDS 3.5 tony., tel. 0601/72-29-41 
01023401

O TRANSPORT CIĘŻAROWY - Mercedes, ład. 4 tony, 
kubatura 37 m3,15 europalet. Przeprowadzki biur, 
mieszkań, możliwość stałej współpracy. Posia
dam doświadczenie w organizacji imprez plene
rowych, artystycznych, teatralnych., tel. 
0603/91-49-74 02019051

O TRANSPORT SAMOCHODOWY Mercedes Sprinter 
Max, kraj, zagranica, OC przewoźnika, dyspozy

cyjność, przyczepa laweta. Wrocław, tel. 
071/364-10-67, 0605/05-95-13 (całą dobę) 
01021511

O TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY po
siadam samochody o różnej ładowności, oferuję 
pomoc przy załatwieniu procedur celnych, tanio, 
szybko, solidnie!. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
90000211

O USŁUGI SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE podno
śnik koszowy 18 m - 45 zł/godz., tel. 071/321-14-24, 
0601/16-77-87 01023481

O USŁUGI TRANSPORTOWE Kraft Poltransport, Fiat 
Ducato Maxi, 1999 r., wym. 3,35 x 1,80 x 1,80 m 
oraz przyczepa 5,0 x 2,0 x 2,20 m, transport, prze* 
prowadzki, przewóz osób (4 + kierownica), klima
tyzacja, ceny od 60 gr/km, faktury. Wrocław, tel. 
071/367-92-14,0607/09-38-10 01023231

O USŁUGI TRANSPORTOWE - Polonez Truck (dług.
2.5 m), działalność gospodarcza. Nawiążę stałą i 
dorywczą współpracę. Wrocław, tel. 
071/781-41-54,0605/53-78-75 01022061

O USŁUGI TRANSPORTOWE 24 godz./dobę, samo
chód Jelcz wywrotka, 8 ton lub Mercedes 410 bus,
2.5 tony, oczekuje stałej współpracy. Faktura VAT. 
Ścinawa, tel. 0604/10-28-31 84012291

O USŁUGI TRANSPORTOWE • IVECO FURGON MAXI
2.5 tony, 17 m3, 5 palet, hak • podejmę współpra
cę lub dorywczo • 1 zł/km + VAT. Lubin, tel. 
076/843-67-30,0603/24-00-93 £4013361

O USŁUGI TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE - kon
tener, 7 m3, dzierżawa, wywóz gruzu i odpadów. 
Wrocław, tel. 071/330-18-30, 071/329-33-78 (fax), 
0501/79-43-91 01023841

U S ŁU G I BU D O W LAN O - 
_________ M O N TA ŻO W E_________

O „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI 
remontowo-budowlane: glazura, gładzie, malo
wanie, panele, regipsy, sufity podwieszane. 
Wrocław, tel. 071/315-24.-06, 0602/79-77-22 
01021361

O „MARBUD" usługi remontowo-budowlane, so
lidnie, fachowo i w terminie., tel. 0501/15-54-36 
01022391

O „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA” na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polko
wice, tel. 076/845-50-23 84013751

O „TOM-BUD” firma specjalizująca się od wielu lat 
w dociepleniu domów jednorodzinnych, oferu
je też struktury akrylowe, mineralne, remonty 
elewacji, glazurę, parapety zewnętrzne, montaż 
okien i drzwi, regipsy, gładzie, malowanie we
wnątrz i na zewnątrz. Wrocław, tel. 
0608/62-24-85 02019311

O ALEX • REMONTY KAPITALNE wykończenia 
kompleksowe w zakresie: regipsy, panele, gla
zura, gładzie, malowanie, hydraulika, elektryka, 
stolarka, solidnie, z doświadczeniem, rabaty 
oraz raty. Wrocław, tel. 071/342-72-21 > 
81009441

O ARANŻACJE WNĘTRZ remonty ogólnobudow
lane, gładzie, regipsy, glazura, malowanie, sztu
katerie, podłogi, docieplenia, tynki struktural
ne. Wrocław, tel. 071/398-47-54 po godz. 18, 
0501/60-81-09 01020081

O ARCHISTYL 0501/48-28-65,071/783-00-25, firma 
budowlana • od projektu do realizacji obiektu: 
domy, budynki gospodarcze, hale, rozbudowy 
• doradztwo techniczne, zastępstwo inwestor
skie, wykonawstwo. „ARCHISTYL” P.P., 53-312 
Wrocław, ul. Drukarska 22/9 01023961

O BRUKARSTWO : wykonywanie nawierzchni z 
kostki betonowej, granit, marmur, klinkier, od
wodnienia liniowe, kanalizacja zewnętrzna, ta
rasy. Solidnie i tanio. Chrząstawa Wlk., gm. 
Czernica, tel. 071/318-98-97, 0503/61-93-96 
02019031

O BRYGADA OGÓLNOBUDOWLANA przyjmie zle- 
cenią • oferujemy pełny zakres usług budowla
nych. Wrocław, tel. 0503/84-40-17 02019141

O DEKARSTWO • WKŁADY KOMINOWE regipsy, 
malowanie, tanio i solidnie. Wrocław, tel. 
071/318-63-79,0604/08-12-32 01023071

O DOCIEPLENIA, regipsy, glazura. Solidnie i fa
chowo. Smolec, tel. 0601/72-40-09, 
071/390-68-87 02017211

O EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonu
je systemowe docieplanie budynków, wynajmu
je rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne 
gipsowe. Świdnica, tel. 074/851-32-72. (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O ELEKTROINSTALACJE - remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodza
ju obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). 
Profesjonalny system zamocowań do podnóży 
z betonu, kamienia itp. Faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/338-22-48, 0501/24-50-51 01023501

O ELEWACJE • docieplenia (15 lat gwarancji), przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy. Posiada
my własne rusztowania. Prowadzimy również 
nadzory budowlane. Wrocław, tel. 
071/354-26-87,0608/689-542 02015711

O FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA wykończe
nia mieszkań: terakota, glazura (specjalność • 
łazienki), panele ścienne i podłogowe, techno
logie regipsowe (specjalizacja • adptacje pod
daszy domów jednorodzinnych). Przy więk
szych zleceniach negocjacja cen. Wrocław, tel. 
071/346-46-37 po godz. 18 02019921
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S Z A F Y  -  S C H O D Y  i In n e  
| p r o f e a j o n a l n l o - p r o j o k t o w a n l o
Tel. 071/317 82 66,0-501 370 722
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REKLAM i OGŁOSZEŃ 
PRASOWYCH

PROJEKT 
DO J A Z

U SŁU G I T R A N SPO R T O W E  
IVECO DAILY szt. 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5  IVECO DAILY 1.5T22 m3 plandeka
g  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia
Ł tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

U S Ł U G I  T R A N S P O R T O W E  
PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE

VW  C A R A VE LLE  1 . 1 ,  < s i t  
« H * J  • Z A G R A N IC A  - FAK TU R Y  VAT 

KONKURENCYJNE CENY, MOŻLIWOŚĆ STAŁEJ WSPÓŁPRACY 
CEN Y  0 0  N E G O C JA C JI 

OLEŚNICA, te l.  0-601 979 757 ly b  071/398-14-61 
___________________0-601 790 314 lub  071/398-22-60

CP0I13M

O FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budowę 
i remonty, dachówka, więżby dachowe, krycie 
dachówką, blachą oraz inne prace budowlane, 
docieplenia, tynki strukturalne, regipsy, gła
dzie, glazura. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02019391

O FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA oferuje komplek- 
sową budowę domów od fundamentów po 
dach, docieplenia, tynki, wykończenia wnętrz. 
Wrocław, tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 
02019381

O FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA oferuje usługi: 
tynki maszynowe, układanie glazury, budowa 
„pod klucz”., tel. 0602/33-05-85, 071/399-99-99 
01019811

O FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA - remonty i ada- 
ptacje pomieszczeń. Pełna gama usług budow
lanych: wstawianie okien, drzwi antywłamanio- 
wych, ścianek działowych, tynkowanie, malo
wanie, tapetowanie, sufity podwieszane, cykli- 
nowanie, układanie parkietów, glazury, terako
ty, adaptacja łazienek dla niepełnosprawnych. 
Konserwacja urządzeń gaz. montaż pieców ga
zowych, „TERMET SA - HYDRAULIKA”, Lubin, 
tel. 076/844-27-76 84012331

O GLAZURA • SUFITY PODWIESZANE, hydrauli
ka, elektryka, panele ścienne i podłogowe, kom
pleksowe wykonywanie remontów: mieszkań, 
biur, sklepów. Wrocław, tel; 071/783-08-02, 
0501/80-63-94 81009311

TRANSP'
K r a i o w y  i  z a g r a n i c z n y .

r ó ż n e  t o w a r y .  
Pojem ność 27m’ + Przyczepa 25m 

FAKTURY VAT

ściąganie samochodów 
laweta i skrzynia nPnwn

d T ę ljf lW I 184372,;ą  
e-mail;transport@tomasz-pnet.pl

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
RENAULT MESSENGER 3.31, 35 m plandeka 
RENAULT MESSENGER 2.4t, 24 m' kontener 

opousos t  p rzyczepa 1 1. do 20  m’
Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika 
w mchu międzynarodowym oraz gwarancje tranzytowe WPT (T1) (T2) 
w EXP0RCEI IMPORCIE, oraz na zasadach SAD, faktura VAT, fconcwja

Wrocław, tel. 071/329-25-05 w. 210 
0-501 739 940, 0-604 966 793

USŁUGI STUDNIARSKIE
OP003419

P o ra d a  i k o m p le tn a  u s łu g a . 
G w a ra n c ja  d o b re g o  w yko n an ia . 
tel. 071/357-62-51, 0-605 20 85 67

TYNKI MASZYNOWE 
GIPSOWE I CEMENTOWE 

BUD O W A DOMÓW
OPOH685

TEL. 0-604 663 782

PODNOŚNIK
KOSZOWY

18 m, 45 zl/godz. opo119 
tel. 071/321-14-24,0-601 167787

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ 

teUfax 076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 
w w w .o su szan ied o m o w .h g .p l 0P005796

C T ? T T 7 T 3 T 2 T T r J
/ " M I S K O P O D W O Z I O W Y ,  N A J A Z D Y  l
U  " W  25  ton  I

te l. 0601 7 1 3  70 0
O INSTALACJE CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprze

daż i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, 
ogrzewania podłogowego i kominków, z płasz
czem wodnym do instalacji CO (tylko 7% VAT-u). 
Fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, ra
baty. Wrocław, tel. 071/329-70-78,0501/02-60-52 
01018421

O INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WODNE, remon
ty „pod klucz”: glazura, regipsy, malowanie, 
tynki, panele, cyklinowanie i inne prace budow
lane. Wrocław, tel. 0601/91-23-23,071/343-93-46 

* 02011421
O INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka

nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. 
Polkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

O INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, 
GAZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż 
kompletnych kotłowni olejowych i gazowych, 
kompletacja materiałów, projekty. Wrocław, tel. 
071/321-54-74,0601/87-28-56 01023851

O INSTALATORSTWO SANITARNE gazowe, 
wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, awarie. Wro
cław, tel. 071/354-22-35 85001381

B R A M Y
GARAŻOWE, WJAZDOWE, KRATY, 

BALUSTRADY, USŁUGI ŚLUSARSKIE 
Automatyka NICE OPOH542

Wrocław, ul. Rychtalska 6, tel. 071/322-28-24

TYNKI WEW. GIPSOWE 
DOMKI JEDNORODZINNE 

MASZYNOWO, TANIO !j 
Tel. 0-503 862-850 l

TRANSPORT CIĘŻAROWY

Samochód ciężarowy STAR 
ład. 5 ton, z  HDS-em, udźwig 1,5 tony 
te l. 0-607822 082, dom. 071/328-00-30

O KOPARKOSPYCHARKA BIALORÛŚ wywrotka 6 
ton, roboty ziemne, wywóz gruzu, nieczystości, 
przewóz materiałów budowlanych. ., tel. 
071/339-25-95,0604/08-83-10 81008091

O MALOWANIE, GIPSOGŁADZIE, REGIPS, GLAZU
RA, cyklinowanie, układanie. Wrocław, tel. 
071/322-10-79,0501/93-82-16 02020081

ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziem i | 

dowóz kruszywa, piasku °
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

D L A  F IR M  R A B A T Y ! ! ! ! ! ! ! !  
Wrocław, ul. Zielińskiego 20 (w jazd  o d  ul. G w ia źd ziste j)  

te l/fax  3 6 2 -3 9  13, 3 3 2  6 2  7 0 , e -m a il:w o j t a s @ w o j t a s .h o m e .p l

TRANSPORT 1,5 t
furgon, faktury VAT 
ceny do uzgodnienia 

tel. 0-501 254755, 071/338-24-03

O PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE : budowa 
domów, docieplenia, płytki, malowanie, pane
le, ścianki działowe, sufity. Bezpośrednio i pod* 
wykonawstwo. Rachunki VAT. Wrocław, tel. 
071/321-10-37 02019771

O REMONTY MIESZKAŃ oraz sklepów, glaźura, re
gipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie, 
sufity podwieszane, tanio, szybko, solidnie!. 
Wrocław, tel. 071/353-38-08, 0502/89-16-23 
02018331

P ROBOTY ZIEMNE zmechanizowane i ręczne, bu
dowa basenów, szamb, oczyszczalnie ścieków 
przydomowe, biologiczne, transport • Kamazy 
wywrotki (piasek, humus, szlaka), przyłącza do 
budynków, układanie kostki betonowej (puzzle). 
Wrocław, tel. 0604/34-79-86, 071/338-26-44 po 
godz. 20 81008931

O STUDNIE - wiercenia na działkach budowla
nych, ogrodniczych i rekreacyjnych. Wrocław, 
tel. 071/357-38-18, 0607/62-80-58 02019161

O TYNKI GIPSOWE z agregatu tynkarskiego, szyb
ko, tanio i dokładnie. tel. 071/392-09-97, 
0600/26-51-78 81008861

O USŁUGI BUDOWLANO • MONTAŻOWE : docie
planie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazu
ra, malowanie, panele, tapetowanie, gładzie, re
monty ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 
071/347-92-77,0607/23-14-52 02019861

O USŁUGI BUDOWLANE • MASZYNOWE TYNKI 
GIPSOWE agregatem, certyfikat jakości firmy 
Rigips. Wińsko, tel. 071/389-84-61, 
0608/07-05-41 84013171

O USŁUGI REMONTOWO • BUDOWLANE! Budow
le nowe i remonty, docieplanie budynków, re
gipsy, podłogi, glazura, malowanie, siding, 
ogrodzenia, fachowy nadzór budowlany, z 
uprawnieniami. Świdnica, tel. 074/853-62-50 
01024111

O WYPOŻYCZALNIA RUSZTOWAŃ I STEMPLI BU
DOWLANYCH., tel. 0602/33-05-85,071/399-99-99 
01019821

O  AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND używane, 
różna wydajność, stan b. dobry, korzystne ceny. 
K am ien ie c  W ro c ław sk i, te l. 071/318-54-31, 
0604/99-83-91 80006761

AGREGAT CHŁODNICZY COPPELAND 1,5 kW, z parowni
kiem, -1.000 zł. Głuchowice, tel. 076/862-77-62 
AGREGAT CHŁODNICZY SAFF + parniki, 2 szt, -1.000 zl szt.. 
Wysocko Wielkie, tel. 062/738-09-36 
AGREGAT DO PRODUKCJI PIANKI KRYLAMIDOWEJ (do 
ociepleń), -1.000 zł. Gliwice, tel. 032/270-10-66 
AGREGAT GAŚNICZY śniegowy, - 300 zl. Kamienna Góra, tei. 
0602/67-93-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220 V - 700 zł. Brzeg, tel. 
0605/41-35-22
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB 21/230.2 kW. 10.6 A, 1983 
r, - 500 zł. Brzeg; tel. 0607/56-53-84 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 550 mtg, szafa sterująca pod 
zabudową (kontener), moc 30 kW, wyjście na 380 i 220 V, moż
na ustawić na samochodzie. Jarocin, tel. 0608/80-09-47 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 20 kW, 3-fazowy, prąd zmien
ny, nowy, -1.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/484-57-35 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 4-suw benzynowy, 220 V, 10 
A. 2.2 kW, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/856-07-39 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, waliz
kowy, mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, silnik Leyland, auto
mat, bezobsługowy, 38 kVA, na gwarancji 3 lata - od 8.000 zł. 
Opole, tel. 077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB-21 x 220 V, 2 kW, stan b. 
dobry, przewód, - 650 zl. Piotrkowice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC4.1 kW, benzyna, 2 
x 220V, na gwarancji, bardzo mało używany, - 2.500 zł. Polko
wice, tel. 076/845-47-82
O AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 0528-1 12V-220 V, 

550 W, nowy, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-05 
02018651

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. amerykańskiej, 220 V; 
4.600 W, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-97, 
0601/93-13-04
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 2.8 kW, 2 x 220 V, nowy
- 2.800 zł, agregat prądotwórczy 650 W, 2 x 220 V, nowy, cichy, 
przeznaczony na działki, kempingi, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/399-09-28,0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, benzynowy, 
nowy model, zużycie paliwa 0.5 l/godz., fabrycznie nowy, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PROSZKOWY AP 25 + paszport, - 450 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 372-15-17,0604/22-68-80 
AGREGAT ROZRUCHOWY do silnika diesel, - 800 zł. Choj
nów, tel. 076/818-86-51
AGREGAT SPAWALNICZY MILLER. 1993 f. 10 KVA/50 Hz, 
diesel, silnik Deutz, podwozie 1-osiowe, kpi. kabli spawalniczych 
380 V, 220 V, 24 V, 12 V, - 11.800 zł. Nowogrodziec, tel. 
0608/23-52-71
AGREGAT SPRĘŻARKOWY, 1984 r., diesel prod. niemieckiej, 
tłokowy, chłodzony powietrzem, 4 m3/min, 8 atm, po remoncie, 
do robót drogowo-budowlanych, - 6.000 zl. Bolków, tel. 
075/741-21-20
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAĘSE-* U  śrubowy, na pod
woziu kołowym z hamulcami, silnik 4-cji tdrowy, diesel, wyd. 
10 m3/min., możl. podłączenia 5 urządzeń równocześnie, mało 
używany, - 25.000 zł. Sobótka, tel. 0603/93-78-82 
AGREGATY CHŁODNICZE SF 23A, 6 sztuk - 250 zł/szt. oraz 
S-12 XS/W - 450 zł. Nowa Sól, tel. 068/38743-59 
ANALIZATOR MEGACOM 95NT komputerowy, do diagnostyki 
pieców CO, Serwisowany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
ANALIZATOR SPALIN cyfrowy, CO, C02, CO korygowane, - 
3.200 zł. Św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0901/78-83-70 
ANALIZATOR SPALIN, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/786-87-33 
wieczorem
APARATURA kompl., do wtryskowego ocieplania budynków i 
strychów, pianką krylaminową, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-15-90 po godz. 20"
APLIKATOTY DO MALOWANIA PROSZKOWEGO „NORD- 
SON' Sure Coat, elektrostatyczne oraz Tribó .Stur' EK 105, 
EK 115, również malarnie pod klucz, w cenie od 2.400 zł. Mosi
na, tel. 061/813-27-75,0603/56-47-91 
AUTOMAT DO PAKOWANIA tabletek, drażetek, dropsów i in
nych, w kartonik 20x20x100 mm, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/12-98-68
AUTOMAT DO PRODUKCJI ŻALUZJI z oprzyrządowaniem i 
materiałami, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-73-13 
AUTOMAT DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
oczka 15-120 mm, na wszystkie typy drutu + maszyny. -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/782-85-38,0605/04-69-61 
AUTOTRANSFORMATOR płynna regulacja napęcia 0-250 V 
lub 0-380 V, różnej mocy - od 100 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
BINDOWNICA PB 200 na gwarancji, - 460 zł. Wrocław, tel. 
071/351-76-95
BUTLA C02 do migomatu, mała, - 110 zł. Pogwizdów, tel. 
0609/39-09-66,0605/20-67-73
BUTLA C02 pełna, do napojów, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/349-40-93
BUTLA GAZOWA LPG 401, z certyfikatem, -190 zł. Lubawka, 
tel. 075/746-75-40
BUTLA GAZOWA 33 kg, na gaz propan-butan -100 zł. Świdni
ca, tel. 0602/82-38-39
BUTLA GAZOWA 11 kg, - 80 zł. Wrocław, tel. 0603/80-42-15 
BUTLA GAZOWA na gaz propan-butan, 11 kg, • 65 zł. Sułów, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/79-76-90 
BUTLA TLENOWA na tlen medyczny, reduktor, maski na twarz, 
noski, -1.000 zł. Wrocław, tel. 367-69-28 po godz. 16 
BUTLA TLENOWA pełna, reduktor, węże, komplet palników, • 
500 zł. Wrocław, tel. 0601/17-03-90 
BUTLE C02 6 kg, spożywcze lub do migomatów, -100 zł. Wro
cław, tel. 0607/75-71-57
BUTLE GAZOWE na dwutlenek węgla, 50 kg, 5 szL - 600 zł/5 
szt. lub pojedynczo. Wrocław, tel. 071/761-99-50 
BUTLE Z AMONIAKIEM oddam za darmo, możliwość trans
portu. Wrocław, tel. 071/354-00-26 
CHŁODNIA 6-komorowa, do lodów, mrożonek, 4x2,1x1,6 m, 
agregat Copeland, 380 V, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
CHŁODNIA STACJONARNA wym. 2x2x2 m, - 3.000 zł. Legni
ca, tel. 076/721-50-47 lub, 0605/12-79-97 
CHWYTAK DO MATERIAŁÓW SYPKICH 0,25 m3, -1.000 zł. 
Żary, tel. 068/374-83-51,0606/85-79-44 
CIŚNIENIOMIERZE (manometr + wyłącznik ciśnieniowy), nowe, 
zakres do 10 oraz do 16 atmosfer, średnia 150 mm - 35 zł/szt. 
Bolesławiec,-tel. 075/732-77-54 
CYKUNIARKA talerzowa, do podłóg, prod. niemieckiej, 220 V,
- 850 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
CYKLINIARKA bezpyłowa, 220X, prod.zachodniej, stan b. do
bry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 336-74-74 po 18 
CYKUNIARKA do szlifowania parkietów, prod. polskiej, -1.050 
Zl Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-29-42,0604/22-98-42 
CYRKULARKA DO CIĘCIA GRANITU średniej wielkości, brak 
pił, nie używana, - 1.500 zł. Bralin, tel. 062/781-26-04, 
0605/17-01-83, po 19
DESZCZOWNIA wydajność 1200 l/min, + 700 m rur. - 25.000 
zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84
DŁUTOWNICA HOV25A dł. dłutowania 250 mm, - 3.900 zł. 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/09-39-22 
DŁUTOWNICA pionowa, skok 160 m, w ciągłej eksploatacji,
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stan idealny - 10.000 zł'Orazdruga dłutownica, skok 500 m -
25.000 zł, Wrocław, tel. 071/3.46-43-34 0 
DŁUTOWNICA pionowa, skok 160 mm, stan idealny, w ciągłej 
eksploatacji, -10.000 zł. Wrocław, tel. 346-43-34 
DOCIERACZKA DO GŁOWIC DSE 400, • 1.000 zł. Gliwice,

. tel. 032/270-10-66
DOZOWNICA UNIPAK GNIEZNO automatyczna, wydajność 
5000 sztVgodz., do dozowania dżemu, musztardy, stan idealny,
- 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-34,0602/10-81-81 -
D YSTRYBUTOR GAZOWY LPG PETROMECHANICA elektro
niczny ♦ agregat pompowy LPG, hydro vacum, stan idealny, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 396-35-79,0601/71-37-75 
DZIELARKA DO BUŁEK ręczna, - 900 zł. Nowe Miasteczko, 
tel. 0606/95-66-25
DŹWIG HDS 12/6.3,1991 r., wysięg 6.3 m, na ostatnim ramie
niu udźwig 1.21 + rotator i chwytak, stan b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, faktura VAT, do zamontowania na każdy samo
chód. naczepę, - 9.500 zł. Opole, tel. 077/464-81-82, 
0603/37-91-94,0603/58-36-30
DŹWIG HDS 3 udźwig 1.51, dokumenty dozorowe, zdemonto
wany z samochodu Star, - 3.500 zl. Sulechów, tel. 068/385-26-60 
DŹWIG HDS demontaż z Ify, - 3.000 zł. Żary, tel. 068/374-83-51, 
0606/85-79-44
ELEKTRODY do spawania ER 146,70 paczek - 25 zł/paczka. 
Brzeg, tel. 077/416-44-17 po godz. 20 
ELEKTRODY SPAWALNICZE EB-150 śred. 4 mm -15 zł/pacz
ka. Rawicz, tel. 065/545-47-52
ELEKTRODY SPAWALNICZE różne - 20 zł/paczka. Wrocław, 
tel. 071/345-24-14 rano
ELEKTROZAW ORY 24 V, 2 zł/szt. Długołęka, tel. 

'-071/315-29-36 
ETYKIECIARKA ECA-06,1998 r. prod. Świdnik, wydaj. 6000 
szt./godz., stan b. dobry, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-56-34,0602/10-81-81
FARTUCHY SPAWALNICZE - 35 żł. Wrocław, tel. 321-47-90, 
0601/89-29-34
FILTR • ODWADNIACZ sprężónego powietrza Wan, fabryczny
- 250 zł, układ przygotowania powietrza do narzędzi i urządzeń 
pneumatycznych, komplet profesjonalny prod. japońskiej, nowy
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
FORMY DO WTRYSKARKI pojemniki, zakrętki, zabawka ter- 
kotka, przyrząd do masażu • 800-2.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
FORMY DO WTRYSKARKI na korki do win, 2 szt, -10.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-30-79 po godz. 18 
FORMY DO WTRYSKARKI przekładki resorów oraz obejmy 
resorów do samochodów Fiat 125p, 126p, Polonez, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-23-37
FREZARKA 6 P81,1976 r. prod. ZSRR, pozioma - 5.000 zł + 
VAT. Nysa. tel. 077/433-76-07
FREZARKA, 1981 r. Gomat, dolnowrzecionowa, nowa, z posu
wem, 4 prędkości, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-4043
FREZARKA dolnowrzecionowa, 4 prędkości obrotów, podtrzym- 
ka, boczny wózek, piła poprzeczna .REMA", stan b. dobry, -
11.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0503/93-58-96 
FREZARKA ciężka, pionowo-pozioma, długie łoże + narzędzia,
- 9.500 zł. Milicz, tel. 0502/21.95-55
FREZARKA FEW 40 prod. Pruszków, stół 2100 x 400 mm, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 346-43-34
FREZARKA DO METALU uniwersalna, FU-32, - 3.200 zł. Mię
kinia, tel. 071/317-25-81
FREZARKA DO METALU pionowa, stan b. dobry + frezy • 5.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-07-15 
FREZARKA DO METALU typ FW-7 Offman, - 2.800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 ‘
FREZARKA UNIWERSALNA FSRS 250 do metalu, sterowa
na numerycznie, z głowicą 6-wrzecionową, stół 1200 x 300, 
sprawna, kpi. dokumentacja, - 8.000 zł. Świebodzice, te l.■ 
074/854-04-15
FREZARKA UNIWERSALNA 2FXAprod. Pruszków, stół 1350 
x 300 mm, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 346-43-34 
FREZARKOKOPIARKA 2-głowicowa, do płotów drewnianych,
-1.500 zł. Gliwice, tel. 0501/82-46-30
GIĘTARKA duża, z osprzętem, - 4.000 zł. Chojnów, tel.
0604/13-21-20
GIĘTARKA hydrauliczno-elektryczna, 0,5-2", - 600 zł. Wrocław, 
tel. 347-71-68,0608/31-23-23
GIĘTARKA DO BLACHY 32/2001,3 x 2000, żeliwna, ręczna -
3.400 zł, giętarka do blachy 2 x  1.000, żeliwna, ręczna • 700 zł. 
Kędzierzyn Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów, • 1.950 zł. Kra
ków, tel. 012/27846-45,0601/35-39-53 
GIĘTARKA DO RUR ciężar 150 k£  stan b. dobry, - 3.500 zł. 
Chojnów, tel. 0604/13-21-20
GIĘTARKA DO STALI zbrojeniowej i profili pełnych, mecha
niczna, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
GILOTYNA DO BLACHY HG 3x1600, stan b. dobry, - 8.600 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-25-81
GILOTYNA DO PAPIERU 700x1300, ręczna. - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-00-92
GŁOWICA FREZERSKA fi 160, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/354-3640
GRUBOŚCIÓWKA samoróbka, szer. wału 40 cm, silnik 4.5 kW,
-1.500 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-51 
GRUBOŚCIÓWKA wal 37 cm, podnoszenie el. - 2.500 zł, fre
zarka dolnowrzecionowa, wyrówniarka, piła tarczowa wzdłuż
na, podnoszona tarcza, samoróbki. Niechlów, tel. 065/543-55-24 
po godz. 20 ( -
GRUBOŚCIÓWKA 60 cm, odlew żeliwny, fabryczna, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
GRUBOŚCIÓWKA • WYRÓWNIARKA prod. niemieckiej, -
7.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0503/93-58-96 
GWINTOWNICA DO RUR PIONIER do hydrauliki, • 100 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-96 
GWINTOWNICA POZIOMA GA-52/2 fi 52, dł. 500 m, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-16-11
GWINTOWNIKI DO RUR fabrycznie nowe. M-24 i M-18, kom
plet, -15 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
IMAK NOŻOWY do tokarki uniwers., nowy, TUR40/5Ó - 600 zł, 
uchwyt 3-szczękowy, samocentrujący, fi 200, nowy - 750 zł, 
uchwyt do tokarki numer, sterowanej, nowy • 1.400 zł, przecią- 
gacz uniwers., nowy, kąt 27 - 2.000 zł. Niemcza, tel. 
074/837-63-58
O  KARCHER - KOMIS, SERWIS, W YPOŻYCZALNIA. 

Tanie maszyny nowe I używane, z gwarancją. Wro
cław , w w w .kom ag .n .p l, te l. 071/357-06-71, 
0602/61-81-47 02019911

KARCHER. 1995 r. myjka ♦ szczotki myjące, 380 V, -11 000 zł 
+ cło i transport. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
KARCHER z  podgrzewaniem i na zimną wodę, cena od 1.000 
zl. Kalisz, tel. 062/751-75-12
KARCHER myjka z grzaniem wody, • 1.800 zł oraz bez grzania 
wody - 600 - 2.200 zł. Wrocław, tel. 357-06-71,0602/61-8147 
KARCHER 100-170 bar, dozownik płynów, 2 dysze, fabrycznie 
nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER węże. dysze zwykłe i rotacyjne. - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
KARCHER EPPLE 800 l/h, 380 V, osprzęt, chemikalia, zimna
woda, - 700 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
KARCHER EXACT 220 V, 660 l/godz., podgrzewanie wody,
osprzęt, •'1.400 zł. Jawor, tel. 0602/3044-26
KARCHER HDS 690 podgrzewanie wody, 360 V, 700 l/god?.,
pojemnik na płyny, osprzęt, - 2.400 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
KARCHER HDS 690 grzanie wody, 380 V, 700 l/h, chemikalia,
osprzęt, - 2.400 zł. Jawor, teł.-0602/30-44-26
KARCHER HDS 697 C l 380 V, gorąca woda, na chemikalia, •
3.000 zł. Zgorzelec, tel. 0503/36-35-34
O  KLIMATYZATOR POLONEZ CLIMA19AX moc 5500 

W, • 3.000 zł. W rocław , te l. 0605/64-45-05 
02018661

KLUCZ .francuski’ , duży, nowy - 95 zl. Jankowice, tel. 
0503/91-65-81
KOLEKTORY SŁONECZNE i pompy ciepła, od • 1.400 zi/szt.
Oleśnica, tel. 0608/31-62-06.071/31448-81
KOMORA CHŁODNICZA prod. niemieckiej, składana, temp. do

AMMUNN
SERWIS CZĘŚCI

C  OPOH848

t e l .  0 - 6 0 1  7 1 3  7 0 0
•25 st. C, agregat .Zanotti" monoblok, wym. wewn. 4 x 2.5 x 2.5 
m, stan b. dobry, -18.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57, 
0601/76-57-19
KOSTKARKOSTRUGARKA DO LODÓW duża wydajność, -
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KOWADŁO KOWALSKIE kuźnia połowa, giętarka kowalska, 
narzędzia kowalskie. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ AGREGAT ELEKTRYCZNY przenośny, do 2.5 kW, pra
wie nowy lub mało używany. Wrocław, (el. 071/372-76-44 
KUPIĘ AGREGATY silniki elektryczne oraz kable elektroener- 
gooszczędne, w celu odzyskania złomu, na kg. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel.
785-55-15,0602/57-90-30
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ C02, do migomatu, z legalizacją oraz 
butlę argonową do spawania aluminium., tel. 0608/18-73-91 
KUPIĘ CYKLINIARKĘ na papier bezkońcowy i krawędziarkę 
do parkietów, bezpyłową. Wrocław, tel. 091/372-31-80, 
0501/60-85-51
KUPIĘ CYKLON PIECA MIAŁOWEGO. SŹkaradowo, tel 
065/547-38-14,0603/06-73-16
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA oraz sprzęt budowlany. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ FREZARKĘ DO DREWNA oraz inne maszyny stolar 
skie. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ GAZY TECHNICZNE acytylen, tlen. Wrocław, tel 
071/355-31-12,0605/07-77-88
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO STALI mechaniczno-hydrauliczną. Lu
bin. tel. 0606/78-14-32
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ oraz frezarkę i inne maszyny stolar
skie. Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64 
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ o szer. wałka 80-90 cm, w dobrym 
stanie. Wrocław, tel. 071/367-66-56 
KUPIĘ HAFCIARKĘ PRZEMYSŁOWĄ 6 lub 8 głowic, do 10.000 
zł. Żary, tel. 068/375-92-66
KUPIĘ IMADŁA MASZYNOWE 2 szt., szer. mocowania L= 250 
mm. Wrocław, tel. 071/367-66-56 
KUPIĘ LINIĘ DO PRODUKCJI ZNICZY I ŚWIEC. Wałbrzych, 
tel. 074/843-97-76
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI GWOŹDZI oraz do pro
dukcji siatki ogrodzeniowej, maszynę do produkcji siatki zgrze
wanej, maszynę do gwoździ, stół z licznikiem i zwijarkę do siat
ki ogrodzeniowej, 2 szt. Brzeg, tel. 077/412-68-93 w 
godz. 9.30-16.00
KUPIĘ MASZYNĘ DO ZBIERANIA KAMIENI. Jawor, tel. 
076/870-10-28
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE grubościówkę, frezarkę, wy- 
równiarkę, piłę tarczową taśmową, itp. Kamienna Góra, tel. 
0503/93-58-96

Piaskarki niskociśnieniowe 
kabiny, kompresory

producent "NEW-TECH" 
Wrocław, ul. Rychtalska 11 

telJfax 071/345-37-00,321-44-61

KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : grubościówkę, frezarkę 
dolno i górnowrzecionową, piłę taśmową, piłę tarczową z wóz
kiem, fabryczne praz wózek do frezarki Jaroma. Wrocław, tel. 
071/3464043
KUPIĘ MIGOMAT powyżej 200 A oraz wiertarkę stołową lub 
kolumnową w cenie do 2.500 zł. He, woj. częstochowskierby, 
tel. 0608/01-90-87
KUPIĘ MŁYN napędzany wodą. Grudziądz, tel. 0604/40-03-05 
KUPIĘ MYJKĘ WYSOKOCIŚNIENIOWĄprofesionalną, pilne. 
Wrocław, tel. 0501/75-61-58
KUPIĘ NARZĘDZIA Hilti, Makita, Bosch. Brzeg, tel. 
0502/92-68-10
KUPIĘ ODSIEWACZ DO MATERIAŁÓW SYPKICH K0-90 
Wspomasz Toruń lub podobny, na 3 lub 4 gradacje. Radom, tel. 
048/344-12-39,0604/78-57-36
KUPIĘ OSTRZAŁKĘ NUA-25 z osprzętem, stan dobry, - 2.500
zł. Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/315-13-08
KUPIĘ PIEC CERAMICZNY mały, około 200 I. Wrocław, tel.
071/343-28-00
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI WS-15 lub całą wiertar
kę, korbowody do sprężarki Wan 2-cylindrowy, zdecydowanie. 
Wrocław, tel. 071/34647-80
KUPIĘ POMPĘ DO WODY leszczyńską, do 2.000 l/min. Wro
cław, tel. 071/328-0849
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄ nacisk 101, stan b. dobry, do 
300 zł. Biała Nyska, tel. 077/435-94-30 po godz. 15, 
0600/42-12-34
KUPIĘ PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE z silnikami, motoreduk- 
tory z reg. obrotów, zmienniki kierunku obrotów, silniki do 1 kW, 
kołnierzowe z hamulcem, używane, sprawne. Wrocław, tel. 
346-26-02
KUPIĘ PRZYSTAWKĘ KĄTOWĄ do wiertarki ręcznej (nasad
ka). Wrocław, tel. 071/372-56-98 po godz. 16 
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY na prąd stały, szeregowy, 
uzwojenia stojana E-F i H-G, napięcie zas. 24-80 V, moc 0.5*2 
kW. Lubań, tel. 075/646-36-15
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A, po roku 1980, w cenie do 
600zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315 lub SPB400 do 700 
zł, silnik prądu stałego na 220 V. Wrocław, tel. 071/34647-80 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, nie
kompletna oraz części do sprężarek oraz tokarkę stołową 
TSB-16 lub TSB-20. Wrocław, tel. 071/34647-80 
KUPIĘ S PR ZĘG U  ELEKTROMAGNETYCZNE hydrauliczne 
do maszyn, od firm, osób fizycznych. Syców, tel. 062/785-1747 
KUPIĘ STÓŁ I ZWIJARKĘ do siatki ogrodzeniowej. Brzeg, tel. 
077/412-68-93 lub, 0501/18-67-58 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO PŁASZCZYZN. Wrocław, tel. 
0607/18-05-93
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25 z wyposażeniem 
oraz wyłączniki ciśnieniowe, typ LCA-2 lub LCA-3. Wrocław, 
tel. 071/34647-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ fabryczną na długą taśmę, 
najchętniej z odpylaczem. Wrocław, tel. 0603/92-82-62 
KUPIĘ TOKARKĘ karuzelową, typ 1516, w dobrym stanie, tech
nicznie sprawną. Wrocław, tel. 0717367-66-56 .
KUPIĘ URZĄDZENIA do serwisu opon. Wtoclaw, tel. 373-72-15 
w godz. 9-18
KUPIĘ WAGĘ 25 - 50 ton. Krotoszyn, tel. 062/722-11-65 wie
czorem
KUPIĘ WIERTARKĘ HILTI TE 72, 74 na części. Brzeg, tel. 
0600/19-73-72
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ imadło i kowadło. Krotoszyn, 
tel. 062/722-11 -65 wieczorem
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu i wiertarkę pozio
mą do drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WÓZEK PALETOWY ręczny. Wrocław, tel. 
0601/31-32-18
KUPIĘ WTRYSKARKĘ. Wrocław, tel. 071/303-07-14 /fax 
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny na 5 stanowisk, oraz 
nagrzewnice na olej typu Webasto. Wrocław, tel. 0602/38-19-59 
KUPIĘ WYKRYWACZ MATALI dobry, tanio lub zamienię na 
różne militaria, propozycje. Szprotawa, tel. 0601/85-58-16 
KUPIĘ WYKRYWACZ METALI dla początkującego. Zielona 
Góra. tel. 0608/65-55-62

KUPIĘ WYRZYNARKĘ włosową, profesionalną. Legnica, tel. 
076/85248-97
KUPIĘ ZASILACZ stabilizowany, 20A/13-15V. Rokitnica, tel. 
076/878-67-64 po godz. 19
KUPIĘ ZGRZEWARKĘ do folii, min. 600 mm. Wrocław, tel. 
071/303-07-14/fax
KUŹNIA POLOWĄ ELEKTRYCZNA duża, narzędzia kowalskie
1 do kucia koni, - 650 zł. Syców, tel. 062/785-26*38
LINIA DO PRODUKCJI GRANULATU DO TWORZYW 
SZTUCZNYCH, 1988/99 r. z pełnym wyposażeniem, - 80.000 
zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-63 
LINIA DO PRODUKCJI KAPSLI do butelek piwa, oranżady, 
prasa PS -161, wykrojniki do kapsli oraz do blaszek do knotów 
zniczy, automat wtrysku pasty do kapsli, - 7.000 zl. Szprotawa, 
tel. 068/376-29-09
LINIA DO PRODUKCJI NAKRĘTEK wydajność 120 szt./min,
2 automaty, 2 gwinciarki, stan b. dobry, • 14.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-9341
LINIA DO PRODUKCJI PALET trak, wielopiła, formatówka, 
wyciąg trocin, - 35.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20 wie
czorem, 0601/70-92-37
LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI BRYKIETU 
DRZEWNEGO 300 kg/h, w ciągłej eksploatacji, • 40.000.zł. 
Syców, tel. 062/785-01-84
LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI GROSZKU KON
SERWOWEGO wydejność 4 t/godz., stan b. dobry, mało uży
wana. - 200.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
ŁAŃCUCHY do mocowania kabli i przewodów w ruchomych 
podzespołach maszyn, przestrzeń mocowania (prześwit) - 90 x 
60 mm -100 zł/m.b. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
ŁAWA STOLARSKA, - 310 zł. Wschowa, tel. 065/540-52-15, 
065/540-67-88
MAGIEL ELEKTRYCZNY, 1991 r. szer. wałka 250 cm oraz pral
nica firmy Effmo, wsad 40 kg, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/18-33-80
MAGIEL ELEKTRYCZNY wolno stojący, szer. wałka 85 cm, - 
350 zł. Bolesławiec, tel. 0605/39-08-59 
MAGIEL ELEKTRYCZNY usługowy, dł. wałka 1,8 m, drabinka 
bezpieczeństwa, 380 V, termostat, dmuchawa, obroty bębna w 
prawą i lewą stronę, - 1.400 zł. Brzeziny, woj. opolskie, tel. 
0603/24-74-90
MANOMETRY tarcza fi 100 cm, 0,4 i 0,6 MPa - 20 zł. Siechni
ce, tel. 071/311-51-77
MASZYNA DO CIĘCIA KAFELEK cegły, kostki brukowej .Dia- 
mant Boarf, chłodzona wodą, profesjonalna, ruchomy wózek, 
tarcza diamentowa 50 mm, rok prod. 1991, mało używana, •
4.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
MASZYNA DO CIĘCIA KAFLI duża, aluminiowa - 500 zł, mała 
-150 zł, nowe, nie używane oraz 2 wkrętaki • 50 zł/szt, • 500 zł. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
MASZYNA DO CIĘCIA KAMIENIA CEGŁY, KOSTKI BRUKO
WEJ Diamant Boart, chłodzona wodą profesjonalna, ruchomy 
wózek, tarcza diamentowa, 6.5 kW, 7.7 PS, 1600 obr./min., 380V, 
91 r.. silnik PHASE, 5.5 kW, 220/380W50 Hz. 2850 rpm, 7.5 
HP. mało używana, - 4.500 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
MASZYNA DO GOFROWANIA PAPIERU TOALETOWEGO 
wyrób własny, - 6.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-08-50 
MASZYNA DO PRANIA DYWANÓW I TAPICERKI profesjo
nalna, stan idealny, • 850 zł. Iłowa, tel. 068/377-41-85, 
0603/8246-94
MASZYNA DO PRODUKCJI FOLII LD-PE do szer. 600 mm, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-01-36
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna dla zakładu szklar
skiego. - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 50 
g. z wieczkami, + materiały, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-52,0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI LANDRYN taboret grzejny, tech
nologia, termometr, adresy, pilne, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/64-94-09
MASZYNA DO PRODUKCJI PALET trak tarczowy, piła forma
towa, wielopiła. • 9.500 zł /kompieL Ziębice, tel. 074/810-20-83 
MASZYNA DO PRODUKCJI PIECZĄTEK z komputerem i dru
karką, -10.000 zł. Tarnowiec, gm. Małoszyce, tel. 077/444-16-53, 
0502/90-87-85
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

W EJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność -1 0  rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwa
rancji • 3.800 zł oraz.urządzenia do siatek zgrze
wanych • 4.200 zł/kpi. „M ETALPLAST", Wisznia 
Mała, tel. 0603/88-26-10,071/312-74-92 82000981 

MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ wy
dajność 300 m2/8 godz., nowa, na gwarancji, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/399-85-89,0604/33-23-39 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ z 
drutu ocynkowanego i powlekanego PCW, nowa, na gwarancji 
(2 lata), wydajność 300 m2/godz, - 3.500 zł (możliwe raty). Wro
cław, tel. 0501/1541-80
MASZYNA DO SZYCIA SKÓR z potrójnym transportem, - 2.000
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72
MASZYNA DO WYPIEKU ROŻKÓW do lodów, 1 wsad 55 sztuk.
- 2.000 żł. Świdnica, tel. 0602/47-17-55
MASZYNA DZIEWIARSKA Veritas, 2-płytowa, nie używana, -
250 zł. Bolesławiec, tel. 0605/39-08-59
MASZYNA DZIEWIARSKA .6*, 2-płytowa -100 zł. Legnica, tel.
076/722-68-03
MASZYNA DZIEWIARSKA PFAFF 6000 elektronik, sterowa
nie komputerowe, profesjonalna, nowa, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31
MASZYNA DZIEWIARSKA TEXTIMA 2-płytowa, stan dobry, z 
osprzętem • 250 zł, maszyna 1-płytowa .Moda’ , z osprzętem - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/35145-66 
MASZYNA DZIEWIARSKA, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
MASZYNA DZIEWIARSKA BROTHER 2-płytowa, KH-840 i 
KR-830, części zapasowe, karty perforowane, -1.000 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-15-99 wieczorem 
MASZYNA KAMIENIARSKA do cięcia granituŁ marmuru, nie 
używana, ♦ rozdzielnia elektr., boczkarka do polerowania, pod
nośnik 1 1 suwnicowy, elektryczny, - 7.700 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-5241
MASZYNA KRAWIECKA YUKI do stębnowania, cena - 800 zł, 
dwuigłówka Minerwa • 1.000 zł, overlock 3-nitkowy - 800 zł oraz 
noże krojcze tarczowe. Mrozów, gm. Miękinia, tel. 0502/26-25-63 
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF 380 V - 450 zł. Opole, tel. 
077/431-86-21
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA przemysłowa, stebnówka, 
ze stołem • 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-04-66 
MASZYNA KRAWIECKA stebnówka Pfaff, • 900 zł. Wrocław, 
tel.342-09-08
MASZYNA STOLARSKA strugarka, wyrówniarka, piła tarczo
wa, frezarka dolnowrzecionowa, • 7.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/8674543 po godz. 20
MASZYNA STOLARSKA DYMA 8 wieloczynnościowa + kpi. 
przystawek, - 2.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-27-43. 
0608/57-94-91
MASZYNA STOLARSKA DYMA 8 * 3  przystawki,'- 2.650 zł. 
Wrocław. tel.-071/346-23-10,0601/70-33-89 
MASZYNKA DO MIĘSA WILK średnia, wyprod. w Żarach, 380 

. V, wydajna, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, zasi
lanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumulatoro
we - 2.500 zl, Gutbrod - 1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 w 
godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI NAPOJÓW GAZOWANYCH : 
kapslownica 4-głowicowa, taśmy transportowe, zakręty, kocioł 
1501 ze stali nierdzewnej, pompy z silnikami, -.2.000 zl. Wią
zów, tel. 071/393-1040
MASZYNY DO PRODUKCJI OBUWIA ścieniarka • 2.200 zł, 
szyjąca Minerwa • 1.500 zł, zszczyszczarka - 1.700 zł, prasa 
hydrauliczna - 2.200 zł, prasa pneumatyczna • 1.400 zł. Koź
min Wlkp.. tel. 062/721-65-12
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET traczek 2-wałowy. forma- 
tówka automatyczna 2-stronna, wielopiła, dwie automatyczne 
maszyny do przerobu opołów, formatówka T-stronna do kloc
ków + wyciąg. - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0600/63-76-65 
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET. - 15.000 zł. Złoty Stok, 
tel. -0605/54-44-63

MASZYNY DO PRODUKCJI SKARPET D-3VC 6 sztuk, prze
wijarka, overlock, formownice, rozmiar 23-30,stan b. dobry •
7.000 zł. Żagań, tel. 068/377-67-78 
MASZYNY DO PRODUKCJI WAFLI piec do wypieku, smaro- 
walnica, oblewacżka, kuter do kremu i inne - ok. 190.000 z ł.., 
tel. 0601/91-36-60
MASZYNY DO PRODUKCJI WĘDLIN wędzarnia Fessmare, 
nadziewarka Wille, kuter, prod. niemieckiej, używane, stan do
bry, - 30.000 zł. Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-06-33, 
0603/44-2544
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY wyprasek, wkładów, 2 
szt., ręczne, metoda sucha, wydajność ok. 300 szt./godz., udzie
lę informacji na temat zakupu knotów, kubków, lampionów, pa
rafiny -1.200 zł/szt. Sobótka, tel. 071/316-26-36 
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY 2 szt., do 7 rodzajów 
wyprasek (wkładów), ok. 300-250 szt./godz., ręczna, dodatko
wa informacja kupna knotów, parafiny, kubków, lampionów •
1.100 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/61-51-91 
MASZYNY DRUKARSKIE ROMAYOR 313 • 10.500 zł, falcer- 
ka B3 - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-28-94 wewn. 50 
MASZYNY DZIEWIARSKIE 4 szt., przemysłowe, typ LD. 2-pły- 
towe, 8 i 10-igłowe, z napędem -1.000 zł/szt. Sucha, gm. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-79-14 
MASZYNY KRAWIECKIE overlocki, stebnówki, dziurkarki, gu- 
zi karki, ryglówki, podszywarki, 2-igłówki, noże kroicze, urządze- 
na prasowalnicze • od 250 zł do 2.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-69-55,0601/79-68-40,074/852-05-90 
MASZYNY KRAWIECKIE 80 szL oraz wyposażenie zakładu 
krawieckiego, możliwe raty, cena od 200 zł do 3.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-38-38,0503/95-36-06 
MASZYNY KRAWIECKIE : stebnówka Minerwa (3 szt.) - 500 
zl/szt., paskarka Union Special - 1.200 zł, szlufkarka • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/36346-05.0501/35-75-14 
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, dwuigłówki, ryglówka, 
dziurkarka, nóż, od 3504.000 zł. Wrocław, tel. 071/34845-39, 
0603/6046-84
MASZYNY KRAWIECKIE : stebnówki, dwuigłówki, overk>cki, 
dziurkarki, guzikarki, ramieniówki, inne firm JUKI, TEXTIMA, 
SINGER. RECCE - od 400 do 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-20-70 po godz. 16.0604/54-05-61 
MASZYNY MASARSKIE (po zajęciu przez komornika): nadzie
warka, mieszałka, szczeciniarka. paszelnik, - 3.500 zł. Trzebni
ca, tel. 0607/574440
MASZYNY MASARSKIE: Atmos firmy .Presta', elektryczny, 
mały, rok produkcji 1992, z mikroprocesorem, kotły warzelne 
(1501, 3001, 5001), ceny od 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-88-93,0603/67-30-57
MASZYNY ROZLEWNICZE DO NAPOJÓW X R B 15 saturator 
XA A 12, -1.500 zł. Lubań. tel. 0602/25-38-73 
MASZYNY STOLARSKIE różne -1.000-3.000 zł. Oława, tel. 
071/313-03-02
MASZYNY STOLARSKIE 6 szt. -1.500,13.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-56-12 po godz. 18
O  MASZYNY STOLARSKIE : frezarka dolnowrzecio

nowa Gomad, z posuwem; grubościówka 40 Żnin; 
wiertarka pozioma Malbork; piła tarczowa, duży 
stół; piła poprzeczna Reszel, 1995 r.; szlifierka ta
śmowa 2.5 Słupsk; wyrówniarki 50 i 40, stół 2.5 
m; tokarnia 1.50 Gomad, nowa; frezarka Gomad, 
4 szybkości, 1980 r. Cena 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34640-43 02019831

MASZYNY STOLARSKIE tłok. wielopiła. formatówka -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-91-10.0601/58-59-81 
MASZYNY STOLARSKIE wyrówniarko-grubościówka, samo
róbka, bez posuwu mechanicznego - 2.500 zł, pilarka tarczo
wa, ręczna, 380 V - 300 zł, agregat stolarski (frezarko-pilar- 
ko-wiertarka), oryg. Dyna 3 - 3.000 zł. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20
MASZYNY SZWALNICZE : stębnówki. dziurkarki, overk>cki, 
reglówki - od 500 do 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/01-52-12 
MASZYNY ŚLUSARSKIE zaginarka do blachy, nożyce krąż
kowe, prasy balansowe, zwijarka do blachy i rur, sprężarki, wier
tarka, gwinciarka do rur • 1.000-4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-24-14 rano
MASZYNY ŚLUSARSKIE wiertarka stołowa, samoróbka - 500 
zł, spawarki, 220 V - 250 zł, 220 V  + 380 V - 850 zł, przecinarka 
ścierna Pilex -1.300 zł, osadzak Spit • 1.500 zł. Zielęcice, gm. 
Brzeg. tel. 077/411-36-21.077/411-36-20 
MASZYNY ŚLUSARSKIE spawarka, kowadło, imadło, noży
ce. szlifierka, wiertarka - przecinarka, • 3.000 zł. Lubań, tel. 
0602/25-38-73
MIESZALNIK śmigłowy 500 I. z płaszczem podgrzewają- 
co-chłodzącym, nierdzewny, • 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/12-98-68

UŻYWANE MASZYNY DO PRODUKCJI 
OKIEN PCV  

kompletna linia produkcyjna lub pojedynczo, 
stan b. dobry, firmy Urban, Rotox, Rapid 
tel. 071/318-54-31,0-604 998 391

fax. 071/318-54-30 OP011870

TECH-MASZ-RUD
W YN A JE M -S PR ZE D A Ż  

M A S Z Y N  B U D O W LA N YC H
Legnica, ul. KRĘTA I 

Tel. 076 866 07 55 od 8 do 16 -  
Tel. 0605 075 9I2 0603 661 051 

e-mail: tmbl@ wp.pl.
K O M IS -C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E

DYSTRYBU TOR FIR M  Q
WEBER - PROJEKT |

ENDRESS- WACKER 
JA ZO N -PE T

Ubijak/Stopa WEBER, 71 kg...............8400 zł
Zagęszczarka Projekt 65 kg ................. 3 860 zł 
Zagęszczarka Projekt 90 kg   4150 zł
Zagęszczarka Projekt 120 kg  .......4 350 zł
Zagęszczarka Projekt 270 kg..........  11050 zł
Piła do asfaltu, betonu 350...............3 880 zł
Piła spalinowa stołowa 350 ......... 4 990 zł
Agregaty tynkarskie
PFT G4 PRIMA  ..... 10 350 DEM
Agregat tynkarski
PFT G4 Standard.......................12 650 DEM
Silomaty tynkarskie PFT C-100.....16 200 DEM
Silomaty tynkarskie PFT E-100 ..12 760 DEM 
Przyczepy do minikoparek "AL-KOBER"
od 2,6 ton.........................od 10 800 zł netto.
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK
 ........................od 700 DEM

Miniładowarka MZG- 40,3.51
1989 r .  ......... ..........................14 900 zł
Agregaty prądotwórcze Endress.... od 1 500 zł

MIESZAŁKA DO CIASTA 120 I, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-58-36
MIKSER DO KREMU WAFLOWEGO turbo, -10.000 zł. Nysa. 
tel. 077/43342-83.0606/66-73-28 
MŁOT HILTI T55 z osprzętem, 2 szt. - 2.700 zł/szt. Wschowa, 
tel. 065/54045-89
MŁOT HYDRAULICZNY do koparki - 4.500 zł. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
MŁOT KŁUJĄCY ze stopką do ubijania, • 1.700 zł. Milicz, tel. 
0502/36-08-65
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39 .
MŁOT PNEUMATYCZNY ARCHIMEDES MK-8Ado kamienia, 
kliniak + groszkowniki, stan b. dobry, • 750 zł. Kłodzko, tel. 
0601/71-98-11
O  MŁOTOWIERTARKA KANGO 950 K  moc 1050 W, 

. nowa • 3.500 zł; Hilti TE 55 -1.200 zł. Wrocław, tel. 
0605/6445-05 02018711

MONTAŻOWNICA - od 2.500 zł. Lubin, tel. 076/844-23-84, 
844-36-64.842-60-98
MONTAŻOWNICA DO KÓŁ sam. ciężarowych, typu .pająk’ , 
elektryczno-hydrauliczna. stan dobry, - 600 zł. Bralin, tel. 
062/782-92-05,0601/36-79-93
MONTAŻOWNICA DO OPON SFM BREW-HOFMAN, 1992 r„ 
z wyważarką, stan dobry., prod. szwajcarsko-niemieckiej, -
15.000 zł. Rudna, woj. legnickie, tel. 0606/50-83-95 
MONTAŻOWNICA DO OPON samochodów osobowych Ha- 
weya, prod. niemieckiej, automatyczna - 2.200 zł, prod. polskiej 
-1.400 zł. Kotowice, Oborniki śl., tel. 071/310-75-60 
MOTOPOMPA POLONIA M 800 800 l/min, rozruch bateryjny i 
nożny, nie używana, - 3.500 zł. Bolków, tel. 075/74143-32 
MOTOPOMPA STRAŻACKA silnik Syreny, dwa cylindry, - 500 
zł. Wrocław, tel. 0601/79-78-28 
MOTOREDUKTOR z silnikiem 7,5 kW, 63 obr., nowy -1.200 zł,
2,2 kW, 104 obr. - 400 zł, 1,5 kW, 20 obr., nowy (530 Nm) - 800 
zł, 1,1 kW, 31 obr. (320 Nm), nowy - 600 zł, 1,1 kW. 315 obr., 
160obr., 100 obr.-350 zł/szt., 0,75 kW, 31 obr. + hamulec-450 
zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MOTOREDUKTOR z  silnikiem 0,37 kW, 115 obr,"0,25 kW, 31,5 
obr. - 300 zl/szt., 0,8 kW. 15 obr.. 0.75 kW, 135 obr. - 300 zl/szt., 
Panasonic, 220 V, 6 obr. - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr./min - 350 z, prze
kładnia z silnikiem 380 V, 0.18 kW, 2 obr./min - 250 zł, przekład
nia kątowa 20/1 r 2/1 • 200 zl/szt. Wrocław, tel. 071/34647-80 
MYJKA wysokociśnieniowa, zimnowodna, 200 bar, 380 V, 15 
T/min., nowa, na gwarancji, - 3.500 zl. Wrocław, tel. 
071/325-3643
MYJKA SAMOCHODOWA WAP wysokociśnieniowa, 150 bar, 
1§0 st.C, - 2.500 zł. Niemstów.tel. 076/749-71-01 
NADMUCH POWIETRZA wentylator spalinowy, nowy, nie uży
wany, przydatny do prac wymagających nawiewu świerzego 
powietrza (tunele, rurociągi, kopalnie). - 1.800 zł. Kędzie
rzyn-Koźle. tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18.5 kW, -1.250 zł. Radzo
wice, tel. 062/785-18-30
NAGRZEW NICA GAZOWA, - 4.000 zł. Małuszów, tel. 
071/311-84-73 .
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO, 1989 r. 46 kW. na olej 
opałowy, 1100 m3/h, 220/50 Hz, 4 kg/h, nadaje się do ogrzewa
nia małej hali, -1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW prod. polskiej, stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Warszawa, tel. 022/6254447 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW prod. szwajcarskiej 
Micafil, automat od 0.2 do 2 mm, stan b. dobry, - 4.500 zł. War- ' 
szawa, tel. 022/625-4447
NIWELATOR HILTI PR-10 laserowy, stan b. dobry, -1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35 '
NOŻE DO GILOTYNY - 200 zł/szt. Milicz, tel. 0502/36-08-65 
NOŻE DO GILOTYNY długość 640 mm -100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/354-3640
NOŻYCE DO BLACHY 3.5 mm, 380 V, na stojaku, - 500 zł. 
Opole, tel. 077/45542-76,0602/59-13-90 
NOŻYCE DO BLACHY skokowe 380 V, do 3.5 mm. stan b. 
dobry - 450 zł, uchwyt tokarski fi 100,3-szczękowy, nowy - 300 
zł, filtr przeciwzakłóceniowy 380 V. dużej mocy • 250 zł. Wro
cław. tel. 071/34647-80
NOŻYCE GILOTYNOWE V.J„ 1987 r. grubość cięcia do 20 mm, 
dł. cięcia 400 mm, .Zimmermann", - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/0844-59
NOŻYCE GILOTYNOWE NG 5 gr. cięcia 5 mm + 2500 mm -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 .
NOŻYCE UNIWERSALNE NU 13A, 1983 r. zapasowe noże i 
matryca, wycinanie i cięcie blachy 3 mm, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-73-73
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, nieużywany, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-16-13,071/310-73-68 
OBRABIARKA czterostronna, prod. czeskiej, -16.000 zł. Je
dlina Zdrój, tel. 0607/65-98-99
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BRIGSS do sprzątania, -1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
ODLEWARKA PRÓŻNIOWA - topienie metalu przy użyciu pal
nika, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-05-85 
OKLEINIARKA JAROMA DZDJA, 1977 r., • 7.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/49-12-75
OLEJ HYDRAULICZNY , napędowy, mineralny - 2 zł/l. Wro
cław, tel. 0503/91-65-81
OPRZYRZĄDOWANIE DO PRODUKCJI KLUCZY nasado
wych (śruby imbusowe), S 10-26, z uchwytami do kucia - 3 zł/szt. 
Świdnica, tel. 074/852-03-70 po 18 
OSCYLOSKOP, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/398-53-64. 
0602/12-05-73
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH, - 1.000 zł. Jawor. tel. 
076/870-74-96
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH NPA-140, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-16-11
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH N PB 140 stan b. dobry, 
maks/min. średnica ostrzonej piły 1400/315 mm, średnica ścier
nicy 250 mm, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 784-61-86,780-85-91 do 
godz. 16
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH prod. niemieckiej, 0.4 .
kW, 2830 obr., przechył głowicy 0-20, wyciąg opiłków, - 2.000
zł. Wrocław, tel. 0601 /17-03-90
PALNIKI SPAWALNICZE komplet, butle, węże, reduktory, na
wózku ogumionym, - 700 zł. Rogów Sob., gm. Sobótka, tel.
071/316-35-93
PALNIKI SPAWALNICZE + węże acetylenowo-tlenowe, 25 
m.b., nowe, -400 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
PAROWNIK z grzałkami 5.500 kcal, • 1.500 zł. Rawicz, tel. 
065/54547-52
PAROWNIKI CHŁODNICZE 8 sztuk -100 zł/szt. Nowa Sól, tel. 
068/356-19-38
PASKI KLINOWE H 25x16x3411, cena 5 zł/szt. Polkowice, tel. 
076/847-1340

C E N T R U M  
W Y N A J M U  
S P R Z Ę T U  
BUDOWLANEGO

zagęszczarki g run tu
iii• m m i  

kopa rk i

USŁUGI - WYNAJEM
Wrocław 

ul. Strachocińska 198 
tel./fax 071/346-66-15 

0-604 436 873 OP011740
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WIELKA WIOSENNA PROMOCJA RATY 0%
NAJLEPSZE CENY IMPORTERA !!!

l )

Profesjonalna myjka
Bez podgrzewania wody(ze zwijakiem na wąż)
Zasilanie 380 V 
Ciśnienie robocze 200 bar 
Temperatura wody do 60ę C 
Wydajność 800 l/min

CENA NETTO: 2418  PLN

SPRAWDŹ KONKURENCJĘ Ml

M M i»- >

Profesjonalna myjka
ze spalinowym podgrzewaniem wody (Diesel)
Zasilanie i 380 V 
Ciśnienie robocze 150 bar 
Temperatura wody 140§ C 
Wydajność 800 l/min

CENA NETTO: 4344 PLN

SPRAWDŹ KONKURENCJĘ III

ABC Narzędzia, Kłodzko, ul. Zamiejska 18 
tel. 074/867-87-54, 867-88-03, fax 074/647-48-04

PIASKARKA APR 600 zbiornik 1601, zdalne sterowanie, prze
wód 35 mm, 20 m.b., dysza ze spiekanych węglików * 2 kombi
nezony piaskarza, - 5.200 zl oraz druga, ciśnieniowa, zbiornik 
401, przewód, dysza ze spiekanych węglików, reguł, ciśnienia 
od 1 do 6 atm., na kółkach, • 1.800 zł. Brzeg, teł. 0601/91-99-46 
PIASKARKA DO SZKŁA I KAMIENIA APOLLO 400,1998 r. 
bezpyłowa, stan b. dobry, możliwość kupna ze sprężarką, • 5.800 
zł. Kłodzko, tel. 0601/71 -98-11
PIASKARKI komplet z wyposażeniem, do liternictwa i grafiki w 
kamieniu oraz szkle, - 4.500 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
PIEC do wypieku ciast, marki Stock, 2-komorowy, elektr., 90 x 
78 x 79 cm, 6,6 kV, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-46-12, 
0504/93-24-02
PIEC CUKIERNICZY piekarniczy, obrotowy, z wyposażeniem,
- 9.000 zł. Oława, tel. 071/313-90-43
PIEC CUKIERNICZY 3-segmentowy, na 4 blachyfwym. 40x60
cm każdy. Strzegom, tel. 0603/77-29-92
PIEC DO CIAST STOCK 2-komorowy, elektryczny, 6,6 kW,
wymiary 90 x 79 x 78 cm, -1.200 zł. Wrocław, tel. 352-46-12,
0504/49-24-02
PIEC DO WAFLI WS6 24-płytowy, automat ogrzewany gazem,
- 60.000 zł. Nysa. tel. 077/433-42-83,0606/66-73-28 
PIEC DRENOWY. - 500 zł. Legnica, tel. 076/854-12-28
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 15,10, 8 m2, Win

kler 12 m2, dzielarka Fortuna, Kenig - kajzerków* 
ka, ubijaczka, mieszarka spiralna Kemper 120 i 160 
litrów . ., te l. 076/850-21-26, 0607/35-46-37 
84011311

PIEC PIEKARNICZY elektryczny, obrotowy, na 18 blach, z pa
rownikiem, - 60 zł. Opole, tel. 077/456-70-67 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy. obudowa 
żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, -1.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O  PIECE PIEKARNICZE „Matador", „W inkler", 8-20 

m2, piec p iekarniczy obrotowy „Matador” , mie- 
szałki spiralne i łapowe „D iosna” , „Kemper” , wa- 
godzielarka do chleba, dzielarkozaokrąglarka do 
bułek „WP” , „Fortuna” , stoły kwasoodporne, pa
telnia do pączków z wywrotnicą, s ilo s  na mąkę 3 
x 5 ton, walcarki, ubijaczki cukiern icze 16-30 l. 
R ów n ie ż  inne , L eg n ica , te l. 076/854-40-71, 
0601/93-69-45 84012081

PIŁA CIĘCIA PIASKOWCA I MARMURU .cyrkularka’  półau
tomat ze stołem obrotowym, na niezależnych szynach o wym. 
2.5 m x,1.2 m, szybko blokowana pod różnymi kątami, wraz ze 
stołem, -19.500 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
O  PIŁA DO BETONU STIHL 760, STIHL 360 spalino

wa, - 1.000 zł. W rocław , te l. 0605/64-45-05 
02018691

PIŁA DO DREWNA duża cyrkularka. • 1.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PIŁA DO DREWNA taśmowa • 1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-13-63 .
PIŁA DO DREWNA 5.5 kW, metalowy blat, 2 tarcze, śr. 60 i 
100. cm, - 1.100 zł lub zamienię na Fiata 126p. Mirsk, tel. 
075/783-93-13
PIŁA DO DREWNA duża, 5.5 kW, blat metalowy, 2 tarcze (60 i 
100 cm), -1.100 zł lub zamienię na Fiata 126p. Mlądz 49, koło 
Mirska, woj. jeleniogórskie
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, silnik 11 kW, - 1.p00 zł. Par
chów, gm. Chocianów, tel. 076/817-1-1-44.0607/51-83-83

| WYPOŻYCZALNIA 1 SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH|

" R U D -  M A S Z I tel. kom. 0-90 690 659
DEALER FIRM:

W AC KER , DR. SC H U LC E , JA ZO N
PROWADZIMY SPRZEDAZ
UŻYWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH \
- płyty do zagęszczania gruntu od  90 kg d o  600kg
- stopy do zagęszczan ia  gruntu
- walce prowadzone z  w ibracją
- piły do cięcia asfaltu, betonu, 
tarcza od o 300 do o 500

- profesjonalne młoty wyburzaniowe 
elektryczne, spalinowe, hydrauliczne

- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ąmmann 
i silników Hatz, Foremann, Honda ,
Zapewniamy serwis na maszyny od nas kupione.

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki 
I WYNAJEM - SERWIS - SPRZEDAŻI '  T‘J

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./!ax 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

PIŁA DO DREWNA cyrkularka, 750 kW, kabel 20 m, solidna, - 
800 zł. Strzegom, tel. 074/854-42-18 
PIŁA DO DREWNA tarczowa, fabryczna, prod. niemieckiej, 380 
V. - 700 zł. Wrocław, tel. 354-38-32,0603/65-89-22 
PIŁA DO KAMIENIA DIAKERS pełny automat, średnica DO 3 
M, - 27.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77,0603/35-96-46 
PIŁA DO KAMIENIA tarczowa, nowa, wykonana z nowej stali, 
bez silników, do drobnych wykończeń, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-00-04
PIŁA DO KAMIENIA 60 x 80, stół uchylny, tarcza fi 600,4 kW, 
- 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81.071/311-62-15 
PIŁA DO KAMIENIA MAX-POROTON KSL profesjonalna, chło
dzona wodą, ruchomy wózek, tarcza diamentowa fi 600 mm, 
mało używana, prod. niemieckiej, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-03-64,0603/38-58-97
PIŁA DO MARMURU parapetu, glazury, elektryczna, na kół-, 
kach, wym. 160 x 80, nowa, kpi, - 900 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-52-41
PIŁA DO METALU ramowa, dodatkowo 2 nowe brzeszczoty, •
1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
PIŁA DO METALU „gumówka*, - 600 zł. Oława, tel.
071/341-64-79
PIŁA DO METALU BKA-30 ramowa, średnica cięcia 300, układ 
chłodzenia wył. automatycznie, moc 1,5 kW, DTR, stan b. do
bry, • 1.900 zł. Opole, tel. 0608/50-96-92 
PIŁA DO METALU przechyłowa, fi 400, silnik 2.4 kW - 350 zł, 
walce do blachy, I -1  m -150 zł, imadło do rur-100 zł. Przecła- 
wice, gm. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0603/99-75-32 
PIŁA DO METALU fi 420, używana. Świdnica, tel. 
074/852-03-70 po 18
PIŁA DO METALU tarczowa, fi 600, silnik 22 kW, • 1.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-26-35
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna - 2 000 zł; ramowa- 
500 zł. Wrocław, tel. 071/363-61^56 
PIŁA DO PŁYTEK 220 V. 500 W, stołowa, z wanną na wodę, 
nowa, prod. niemieckiej, zapakowana, - 240 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-46,0604/85-84-93
PIŁA FORMATOWA RESZEL, 1988/89 r. pilarka tarczowa do 
płyt, dwustronna, dolnowrzecionowa, typ DMGA 35, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji * podrzynaki, piły, 1 piła nowa - 5.600 
zł lub zamienię na Poloneza Caro. Wrocław, tel. 0609/28-40-38 
prosić Grzegorza, 071/311-83-70 wieczorem 
PIŁA FORMATOWA RESZEL DMGA 35,1994 r., - 8.000 zł + 
VAT. Jelenia Góra, tel. 0604/49-12-75 
PIŁA FORMATOWA podwójna, sopocka, bez podcinaka, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 «
PIŁA ŁAŃCUCHOWA BOSCKelektryczna, 1600 W, 35 A, nowy 
łańcuch, - 200 zł. Wrocław, tel. 0600/85-24-57 
PIŁA SPALINOWA TAJGA + kpi. części zapasowych, dokumen
tacja, technicznie sprawna, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/63-63-77
PIŁA SPALINOWA HUSOUARNA stan b. dobry, - 6.750 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
PIŁA TARCZOWA stołowa, - 300 z ł.., tel. 0604/36-22-18 
PIŁA TARCZOWA REMA. - 3.000 zł. Kamienna Góra. tel. 
0503/93-58-96
PIŁA TARCZOWA .gumówka’ . silnik 1.5 kW/380 V, średnica 
tarczy 350, na kołach, nie używana, - 500 zł. Legnica, tel. 
0606/16-02-95
PIŁA TARCZOWA stołowa, fi 400 mm, 2.5 kW, 220 V, - 550 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61 : .
PIŁY DO GRANITU od fi 400 do fi 1200, cena od 400 zł. Jawor, 
tel. 0609/42-28-13

PIŁY TARCZOWE prod. czeskiej, wysokoobrotowe, nacinane, 
5 szt., fi 35 - 70 zł/szt. Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-40 
O  PIŁY TARCZOWE z  tarczami diamentowymi; za- 

gęszczarki gruntu, koparki, ładowarki - firmy We
ber, Kramer, nowe i używane, sprzedaż, serwis, 
gwarancja, części zamienne, e-mail: zenkerj@po- 
lbox.com.pl. Lubin, tel. 076/842-83-43 84011401 

PISTOLET DO GWOŹDZI HILTIDX A41 v, z  magazynkiem na 
gwoździe 72.mm, beton, stal, drewno, stan idealny - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 327-66-20
PODNOŚNIK BALCANCAR bułgarski, szynowy, 380W50 Hz, 
400/1320 obr., udźwig 250 kg, - 1.500 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PODNOŚNIK uchylny, z silnikiem elektr. (sam) oraz 2 kołyski 
na koła, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-51-66 
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, nadaje 
się do małego warsztatu, stan b. dobry • 900 zł oraz podnośnik 
Balkancar, bułgarski, szynowy, 380 V, 50 Hz, 400/320 obr/min, 
udźwig 250 kg, stan b. dobry - 1.500 żł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, nadaje 
się do małego warsztatu, • 900 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
O  PODNOŚNIK NAJAZDOWY, 1990 r. 2 1, stan dobry, 

• 2.000 zł ♦ VAT. Hutnicze Przedsiębiorstwo Re
montowe, Sp. z  o.o. w Legnicy, tel. 0601/74-61-84 
01022001

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 6-kolumnowy S D 0 12.5, no
śność 12.5 t, mało używany, - 3.000 zl. Legnica, tel. 
076/850-62-62
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY udźwig 2,5 
t, prod. niemieckiej, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-27 
POMPA chromoniklowa, do celów spożywczych, silnik 5 kW, 
stan idealny, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 0602/12-00-92 
POMPA DO CIECZY ręczna, skrzydełkowa, nr. 5, stan b*do- 
bry. • 170 zł. Strzelin, tel. 071/392-68-48 po godz. 15 
POMPA DO GAZU LPG kompletna z silnikiem, prod. polskiej, 
hydro vacum, stan idealny, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 396-35-79, 
0601/71-37-75
POMPA DO NIECZYSTOŚCI na wąż fi 70 mm. 1.5 kW, 380 V,
- 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
POMPA DO PALIWA 24 V, nie używana, - 480 zł. Głogów, tel.
0502/65-70-87
POMPA DO WODY typ Ogrodniczy, 3-fazowa, - 700 zł. Jawor, 
tel. 076/870-72-16
POMPA DO WODY z silnikiem, do hydroforu, • 400 zł. Krosno- 
wice, tel. 074/868-50-05
POMPA DO WODY PJM 200 wydajność 1.500 l/min, silnik o 
mocy 4.5 kW, 2.900 obr/min, -1.000 zł. Lipno, tel. 065/534-05-44 
POMPA DO WÓDY typ Kama ZSRR. nowa, 220 V, 0,5 kW, 4.5 
m3/h, -150 zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
POMPA DO WODY głębinowa, produkcji czeskiej, po remon
cie, - 500 zł. Uniejowice, tel. 076/877-38-06 
POMPA DO WODY spalinowa, odśrodkowa, tzw. szlamówka, 
silnik 1-cylindrowy benzynowy, nie używana, - 750 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/28-37-82
POMPA GŁĘBINOWA. - 800 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
POMPA HYDRAULICZNA tłoczkowa. Linde PV-75, z regula
cją używana - 2.000 zł, PV6V3, łopatkowa, 27 l/min - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
POMPA PRÓŻNIOWA, - 400 zł. Chojnów, tel. 076/817-89-21 
POMPY HYDRAULICZNE do koparek LK-1 oraz wiertnic ze
spolonych, 10szt. -od 100 zł/szt. Syców, tel. 062/785-17-47 po 
16
O  POMPY, sprężarki, pompy i siln ik i, armatura kwa- 

soodpoma, chłodziarka do piwa, radiostacja woj
skowa, zb iorniki kwasoodporne i stalowe, zbior
nik KRL kompletny, betoniarka spalinowa o poj. 
80 I, spaw arka Tig, m aszyny s to la rsk ie . Tel. 
062/785-65-75 80006981

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 220 V, 30-145 A, nowy, z 
uchwytem spawalniczym, szpulką drutu i reduktorem, gwaran
cja, -1.060 zł. Wrocław, tel. 0502/38-11-40 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB-400 chłodzony wodą, 
butla C02, - 3.100 zł. Opole, tel. 077/455-27-45 
PRASA BALANSOWA 9t, • 700 zł. Wrocław, tel. 352-90-19 
O  PRASA  CIERNA śrubowa, typ PC-100 - 7.000 zł, 

automat tokarski typ DAR-46, stan idealny, tokar
ka rewolwerowa, typ 1.G-325, wózek widłowy, spa
linow y, p rod. bu łg a rsk ie j, 1600 kg. ., te l. 
071/316-21-91,0601/71-18-26 02019361

PRASA HUDRAULICZNA PC-12 Żywiec, nacisk 121,- 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/85-39-95 
PRASA HYDRAULICZNA do makulatury - 3.800 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-13-63
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 1001, fabryczna, - 4.000 zł. 
Oława, teł. 071/341-64-79
PRASA HYDRAULICZNA z mleczami, - 4.090 zł. Rawicz, tel. 
065/545-42-59 po godz. 21
PRASA HYDRAULICZNA 18t, • 1.800 zł. Wrocław, tel.
352-90-19
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton -12 500 zł;dwutłoko- 
wa 100 ton -10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
O PRASA  HYDRAULICZNA, 2001 r. do makulatury, 

notka, nie używana, + waga przemysłowa, • 5.500 
zł. Rawicz, tel. 0607/16-35-16 01023731

PRASA MIMOŚRODOWA z ruchomym ramieniem, wycinarka 
szewska, żeliwna, 380 V + wykrojniki do produkcji rękawic skó
rzanych, roboczych, • 1.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-17-72
PRASA MIMOŚRODOWA 251, oryginalna, - 4.800 zł. Oława, 
tei. 071/341-64-79
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 401, - 5.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 0605/30-14-57
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 631, - 7.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/736-25-45
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 100 t, - 11.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-25-45 
PRASA PIEKARNICZA do bułek, ręczna, po remoncie kapital
nym, -1.500 zł. Wrocław, tel. 354-38-32,0603/65-89-22 
PRĄDNICA GC-14 NP 400 V. 20 kW, 2 szŁ - 500 zl/szt. Pro- 
szówka, tel. 075/781-35-63
PRĄDNICA prądu zmiennego, 220/380 V, 1 25 kW, nowa, ze
skrzynią regulacji napięcia, nadającą się do turbin wodnych, •
4.000 zł. Wojnowice, tel. 071/318-06-61
PROSTOWNIK 12 V/6 A, - 45 zł. Stare Strącze, gm. Sława, tel.
068/356-87-47
PROSTOWNIK GALWANICZNY 6-26 V, 600 A, 380V, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 339-89-80
PROSTOWNIK ROZRUCHOWY 12/24 V, ładowanie 50 A. roz
ruch 300 A, nowy, gwarancja, - 660 zł. Wrocław, tel. 
0502/38-11-40
PROŚCIARKA DO DRUTU od 2-4 mm - 9.500 zł oraz piła ra
mowa do metalu ON 253, cięcie do 280 mm • 4.500 zł. Wro
cław, tel. 387-86-83
PRZECINARKA PLAZMOWA profesjonalna. 3x380 V, 25-50

A, głębokość cięcia 18 rriifi, nowa* prod. polskiej, 3 lata gwa
rancji, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/38'-11-40 - 
PRZEDŁUŻACZ 100 m.b., na bębnie, 4 x 2.5 mm2 + wanny do 
mycia części • 60 zł/szt. i inne. Opole, tel. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
PRZEKŁADNIA małe gabaryty, silnik 0.37 kW, 1/42, stan ide
alny, -180 zł. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z silnikiem 1 kW, 160 V prądu 
stałego • 600 zł, 1 kW, 9 obr. - 500 zł, 1 kW, 4,5 obr. - 600 zł, 
0,75 kW, 23 obr. - 450 zł, 0,75 kW, 34 i 30 obr. - 400 zł/szt., 0.8 
kW, 38 obr. - 350 zł, 0,55 kW, 3 obr. (układ) - 700 zł, 0,25 kW, 33 
obr. • 400 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z silnikiem 0,25 kW, 60 obr. - 
300 zł, 0,12 kW. 38 obr., 0,25 kW, 215 obr. - 250 zł, 83 obr., 220 
y  - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA bez silnika. 2400/1, duża • 1.00 
zł. 300/1 - 350 zł, 230/1 - 300 zł, 108/1 - 300 zł, 65/1,11 kW, 
duża -1.200 zł, 60/1 - 250 zł, 50/1 - 350 zł, 30/1 i 10/1 - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-250 przełożenie 24-1, -100 zł. 
Legnica, tel. 076/856-27-62 godz. 20 
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-500,20,5/1, nowa -1.500 zł, WJN 
200,3/1, 7,5 kW, nowa - 500 zł, WD-200,40/1 i 35/1, nowa - 
350 zł/szt., 13/1 - 300 zł, 25/1 - 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1995 r. diagnoskop GS 3194 
♦ wózek + diesel adapter DS 9300, próbnik ciśnienia sprężania 
diesel, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-38-15 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do diagnostyki geometrii kół 
GTO Ouat/o Laser 2, na szafce New Line 2000,4-czujnikowy, 
nie używany, -10.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-25 do godz. 16 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do badania układu hamulco
wego w samochodach, uniwersalny, nie używany, rok prod. 
1998, - 8.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY DIAGNOSKOP SD-31 na 
wózku, do pomiaru parametrów silników benzynowych, uniwer
salne zastosowanie, -1.500 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 
0603/30-47-23
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do regulacji i ustawiania wtry- 
skiwaczy diesla, • 780 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-49 po 
godz. 20
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do ust. geometrii kół - od 6.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-23-84,844-36-64,842-60-98 
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i 
usuwania wszelkich usterek w układach silnika, 
ABS, poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możli
w o ść  prezentacji i przeszko len ia . Oława, tel. 
071/303-31-90 (w arsztat), te l. 071/313-55-08, 
0502/86-18-08,0603/44-75-89 81008381

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY diagnoskop do silników ben
zynowych, z przystawką oscyloskopową, - 3.000 zł. Św. Kata
rzyna, tel. 0601/78-83-70
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. S łuży do diagnozowania i 
usuwania wszelkich usterek w układach silnika, 
ABS, poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możli
w ość  prezentacji i p rzeszko len ia . Oława, tel. 
071/303-31-90 (w arsztat), te l. 071/313-55-08, 
0502/86-18-08,0603/44-75-89 81009461

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BHE 5C do pomiaru sił hamo
wania, atest ITS dla SKP, stan idealny, - 21.000 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/640-68-08
PRZYRZĄD DO REGENERACJI SZYB SAMOCHODOWYCH 
walizkowy, -1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 po godz. 19 
PRZYRZĄDY PIEKARNICZE mieszadła, odsiewacz, krajalni- 
ca, - 5.000 zł. Kalisz, tel. 0502/63-30-84 
RAMA BLACHARSKA 6.500 - 10.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-48-72 po godz. 20,0602/19-12-76 
RAMA BLACHARSKA do prostowania karoserii samochodo
wych, - 800 zł lub zamienię na przyczepę bagażową, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 071/316-82-05 po godz. 18 
REDUKTORY TLENOW E - 60 zł/szt. Świdnica, tel. 
0602/82-38-39
ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE 1,2,3 sekcje - 200 zl/szt.. 
zawory przelewu - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28^39 
SATURATOR XAA-20 do gazowania wody, wydajność 12001/h,
- 2.500 zł. Wrocław, tel.322-19-85
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW - 700 zł, 13 kW, 1400 obr./min
- 600 zł. 11 kW. 2900 obr./min - 600 zł, 7.5 kW, 2800 obr/min - 
450 zł, 1.5 kW, 1400 obr./mfh, 5.5 kW, 2800 obr/min - 400 zł.
2.2 kW, 1400 obr./min - 200 zł i innę. Baranów, tel. 
062/781-82-73,0601/80-67-07
SILNIK ELEKTRYCZNY 12 KM, - 400 zł. Goszczowice, gm. 
Tułowice, tel. 077/460-07-70
SILNIK ELEKTRYCZNY waga 480 kg, 55 kW, 1.475 obr./min, -
1.500 zł. Janowice Wielkie, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/44-42-29
SILNIK ELEKTRYCZNY SLA 1323S 3-biegowy, nowy, moc 
2.1/1.5/1.2 kW, 1,425/970/725 obr/min, - 300 zł. Kolonowskie, 
tel. 077/461-14-61
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 KW, 960 obr./min, na łapach, śr. 
55. mm, gwiazda - trójkąt, - 300 zl. Krzeszów, gm. Kamienna 
Góra, tel. 075/742-32-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 970 obr./min, nowy, - 200 zł. 
Legnica, tel. 076/856-27-62 godz. 20 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2 kW, 220V, nowy, z uchwytem na piłę. 
2 sztuki, cena 420 zł/szt. Leszno Wlkp., tel. 0607/16-35-95 
SILNIK ELEKTRYCZNY 20 kW, - 500 zł. Lipniki, tel. 
077/431-23-73
SILNIK ELEKTRYCZNY 5 kW, 1440 obr./min, nowy - 300 zł, 
17 kW, 2950 obr/min - 500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0603/87-91-52
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 1.450 obr./min, • 800 zł. Mar
ciszów, tel. 075/741 -00-68
SILNIK ELEKTRYCZNY 7,0 kW, 1440 obr /min, 380 V, stan b. 
dobry. - 400 zi oraz-drugi, 18,5 kW, 975 obr./min, 380 V, stan b; 
dobry, - 700 zł. Opole. tel. 0608/50-96-92 
SILNIK ELEKTRYCZNY nowy, 380 V, 2.2 kW, 950 obr/min, - 
400 zł: Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW, 980 obr./min, 380 V, stan ide
alny, • 140 zł. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0609/39-09-66, 
0605/20-67-73
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 960 obr./min, hamulec elektro
magnetyczny, - 200 zł. Sokołowsko, tel. 074/845-83-44 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1 kW, 3-fazowy, 220/380 V, - 90 zł. 
Stare Strącze, gm. Sława, tel. 068/356-87-47 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 2880 obr, - 300 zł. Staszowi- 
ce, gm. Wińsko, woj. wrocławskie, tel. 0600/52-92-32 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2-biegowy, 1400 obr/min, 7 kW, nowy. 
Wojnowice, tel. 071/318-06-61
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektromagnetycz
nym hamulcem, nadający się do windy budowlanej, nowy, - 350 
zł. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.37 kW, 220 V, 1400 obr./miń, do 
betoniarki, -120 zł. Wołów, tel. 071/389-36-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 1400 obr/min, na łapach, stan 
b. dobry, - 270 zł. Wołów, tel. 071/389-36-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5 kW, 955 obr., nowy - 400 zł, 4 kW, 
1440 obr., kołnierzowy, nowy - 300 zł, 2,2 kW, 1440 obr., kołnie
rzowy, nowy - 300 zł, 1,5 kW, 930 obr. - 200 zł, 0,6 kW, 700 obr., 
kołnierzowy -150 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 2,2 kW, 2100 obr., 22 
V  - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego 110 V, 0.8 kW, 2500 
obr./min lub z zasilaczem • 800 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V - 380 V, 7 szt, -1.100 zł. Wro
cław, teE0604/46-55-71 ,
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW - 300 zł. 4 kW - 250 zł. Żary, tel. 
068/375-74-48
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1-fazowe, 2,2 kW, 1450 obr., do prze
winięcia - 80 zł, 0,75 kW, 1400 obr./min. 220 V • 100 zł. 0.18 
kW, 1200 obr. - 80 zł. 0,25 kW, 1400 obr/min, 220 V - 80 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-22-87,0602/82-38-39 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe, 1 kW, 380 V, 1200 obr/min,

kołnierzowy -100 zł, 0,75 kW, nowy, 1450 obr/min, 380 V -100 
zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0,18 KW, 0,37 KW, 1400 obr/min.. 2 
szt, -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-42-97 po godz. 15 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.75 kW. 900 obr/min, 2 szt., nie uży
wane, - 350 zł. Wieruszów, tel. 062/784-00-80 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe, od 1.1 do 3.5 kW -100 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-54-01 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 22 kW, 1400 obr /min - 570 zł. 17 kW 
1400 obr./min. - 520 zł. 10 kW 2900 obr./min. - 480 zł, 5.5 kW 
2900 obr./min. - 310 zł, 0.8 kW 950 obr/min. • 80 zł, 0.8 kW 
1400 obr./min. - 80 zł, 0.55 kW 1400 obr/min. - 60 zł. Wrocław, 
lei. 0606/73-75-45
SIŁOWNIK wahadłowy, używany • 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY do ładowarki LK-1, po remoncie 
- 500 zł. Polkowice, tel. 076/845-07-15 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY śr. 170, skok 1000, śr. 170, skok 

. 110, nowe - 500 zl/szt., śr. 80, skok 500, śr. 75, skok 550 - 250 
zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY śr. 180, skok 70 mm- 200 zł. 
pompa do chłodziwa -150 zł, pompa próżniowa, mała, 220 V - 
200 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE CHB 2x80x50x1640, prod. pol- 
skiej,- 380 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-51 
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE od 100 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA. - 500 zł. Wrocław, (el. 
071/786-87-33 wieczorem
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA ♦ nowy elektromagnes, koła zę
bate do łopaty mechanicznej, • 100 zł. Legnica^ tel. 
076/856-27-62 godz. 18
SKRZYNKI STEROWNICZE ze stali kwasoodpornej - 3,50 
zł/kg. Długołęka, tel. 071/315-29-36 
SMAŻALNIK PĄCZKÓW na 100 szt., nierdzewny, - 2.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68
SORTOWNIK DO PIASKU stan b. dobry, cena 13.000 DEM ♦ 
cło i transport. Glinka, tel. 065/611-21-39 
SPAWARKA transformatorowa, 80 A, • 220 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-73-35
SPAW ARKA do plastiku, - 1-200 zl. Krotoszyn, tel. 
062/725-07-14 '  •
SPAWARKA 220/380 V, 55-250 A, nowa, elektroda 2-5, z prze
wodami, gwarancja, - 730 zł. Wrocław, tel. 0502/38-11-40 
SPAWARKA 400 A. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-53-64, 
0602/12-05-73
SPAWARKA do tworzyw sztucznych, nowa, nie używana, 220 
V, współpracuje ze sprężarką powietrza -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/58-96-24
SPAWARKA SP 315,400, -1.200 zł. Aldona Garbacik, 55-316 
Rakoszyce, gm. środa Śląska, ul. Krótka 4 
SPAWARKA ALTIG 500 do aluminium, męloda TIG, chłodzona 
cieczą, 500 A, 3 nowe przewody z uchwytami, - 4.800 zł. Zgo
rzelec. tel. 075/77543-57,0602/65-49-51 .
SPAWARKA BESTER SPB 400 komplet przewodów, -1.000 
zł. Jugów, tel. 074/873-30-98
SPAWARKA BESTER SPB 315, - 900 zł. Minkowice Oławskie, 
tel. 071/318-63-34
SPAWARKA BESTER SPB-315 stan b. dobry. - 900 zł. Piotr- . 
kowice, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 
SPAWARKA BESTER 450 A, z przewodami oraz wózek pale
towy, duży, - 900 zł. Poznań, lei. 0609/63-40-15 
SPAW ARKA BESTER  400, - 1.200 zł. Rawicz, lei. 
065/545-47-52
SPAWARKA BESTER SPB-315 prostownikowa, z przewoda
mi, stan b. dobry -1.250 zł; spawarka AGA R-302, prostowniko
wa, do 300 A. z przewodami, stan b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
SPAWARKA BESTER STA-225 380 V, transformatorowa, z 
przewodami, stan b. dobry - 900 żł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA BESTER 630 A, mało używana, -1.250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-29-42,0604/22-98-42 
SPAWARKA BESTER STA-400 stan b. dobry; -1.300 zł. Jele
nia Góra, teL 075/767-87-68
SPAWARKA BESTER 315 przewody spawalnicze, stan dobry,
-1.000 zł. Opole. tel. 077/455-27-45 
SPAWARKA FALTIG 315 ACDC do spawania aluminium, żeli
wa, metali kolorowych, chłodzona cieczą, -12.900 zł. Pleszew, 
tel. 0603/53-22-88
SPAWARKA MIGOMAT 220/380 V, 50 Hz, ciężar 210 kg, stan 
b. dobry - 2.800 zł oraz spawarka elektryczna, 1985 r.. 220/380 
V, 50 Hz. ciężar 165 kg, stan b. dobry -1.800 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
SPAWARKA MIGOMAT TEP-630 prąd spawania 50-630 A, 
kompletna, stan idealny, - 3.400 zł. Piotrkowice, tel. 
071/312-66-52,0603/53-01-80
SPAWARKA MIGOMAT MK 130 mało używana, duża butla, 
reduktor, kółka, 220 V, - 1.000 zł. Stare Strącze, tel. 
068/356-65-58
SPAWARKA MIGOMAT TIP TRONIC 200A, 220/380 V, z re
duktorem, nowy -1.900 zł, migomat 180 A, TipTronic 220/380 
V, z reduktorem, nowy -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
SPAWARKA MIGOMAT 140 A, reduktor, drut 0.6 - 0.8 mm, 
wentylator, na kółkach, fabrycznie nowa, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPAWARKA MIGOMAT 120 turbo, prod. niemieckiej, drut
0.6-0,8 mm, na wózku, nazwa Elektra Beckum, • 800 zł. Miero
szów, tel. 0608/71-94-44 ■
SPAWARKA WIROWA 350 A, kabel zasilający dł. 30 m, 2x10 
m - kabel roboczy, kpi., „na chodzie*, - 600 zł. Góra, tel. 
065/543-43-03
SPAWARKA WIROWA, - 400 zł. Wrocław, teł. 071/339-73-84 
SPAWARKA WIROWA 350 A, stan dobry, • 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-61-56
SPAWARKI BESTER I WIROWE transformatorowe -400-1.200 
zl. Wrocław, tel. 071/345-24-14 rano 
SPRĘŻARKA, 1998 r. 2-cylindrowa, 600 obr./min., pełna doku
mentacja - 2.500 zł. Żagań, tel. 068/377-67-78 
SPRĘŻARKA na kołach, 380 V/37 kW, 240 m3,4 wyjścia, 3 
cylindry, - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
SPRĘŻARKA 3JW60 3-tłokowa, - 1.000 zl. Chojnów, tel. 
076/817-89-21
SPRĘŻARKA 3JW60 stan dobry, • 700 zl. Głogów, tel. 
0601/73-12-20
SPRĘŻARKA WS-50 prod.. Huta Stalowa Wola, wydajność 5 
m3/min., stacjonarna, elektryczna, - 3.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-88-25
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cyiindrowa, silnik 11 kW, zbiornik 400'
1, wydajność 85 m3/h, - 2.700 zł. Legnica, lei. 076/866-44-37 
SPRĘŻARKA - od 1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-23-84,
844-36-64,842-60-98
SPRĘŻARKA ASPA Wrocław, 2 cylindrowa, 220V, 180 litrów 
powietrza, - 850 zi. Nowa Wieś, tel. 076/850-64-41 
SPRĘŻARKA. - 650 zł. Nysa. tel. 077/433-33-98 do godz. 17 
SPRĘŻARKA 1-cylindrowa, 8 bar, poj. 601, - 450 zł. Ostroszo- 
wice, lei. 074/833-01 -98 po godz. 17 
SPRĘŻARKA 2-głowicowa, z silnikiem 220 V - 400 zl, łącznik 
ciśnieniowy 80 atm., LCA*fabrycznie nowy -50 zł, reduktor He- 
nowy RBT-1, fabrycznie nowy - 190 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
SPRĘŻARKA 380V, 0.75 kW, 6 m3/godz., 6 ATM, oddzielny
zbiornik ciśnieniowy, pistolet, • 300 zł. Wrocław, tel.
071/368-77-75,368-70-36,332-64-75
SPRĘŻARKA WD 53 stan b. dobry • 6.000 zł. Wrocław, tel.
781-37-91,0601/75-78-70
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 m3. stan b. dobry, - 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 380V, wydajność 32 m3/min, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/76-15-90 po godz. 20 
SPRĘŻARKA 8 Alm, zbiornik 251. odwadniacz Euro, reguł, ci
śnienia, na kółkach, fabrycznie nowy, • 520 żł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa, zbiornik 150 I, 8 atm., 16 
m3/h, po remoncie, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPRĘŻARKA CHŁODNICZA Manevrop, 1999 r., wydajność
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chłodnicza 13 kW, przy temp. odparowywania -10 stopni. Strzel
ce, tel. 0605/03-24-65
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 m3, stan b. dobry, - 6.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
SPRĘŻARKA PIONIER H 100 L4, 230 V, 12 A, 2.2 kW + po
jemnik do farb, komplet, - 2.400 zł. Legnica, tel. 076/856-07-39 
SPRĘŻARKA POLMO 1JS60MTF 6 atm, - 470 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-28-47
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. mało używana, 2 kom
presory, stan idealny, prawie nowa, - 9.900 z ł , faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
SPRĘŻARKA SPALINOWA DK-9M na kołach, wydajność 600 
m3/godz, - 6.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-78 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA ATLAS COPKO AXS-125,1990 r. 
na podwoziu przyczepki, silnik 4-cylińdrowy, -17.000 zł. Tupli
ce, woj. zielonogórskie, tel. 0604/85-94-28 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA na 2 młoty, silnik Deutz, waga 800kg, 
zaczep kulowy, stan b. dobry, faktura VAT, -10.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-55-63,0602/47-72-87 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ORLIK PKS 50,1996 r. 3-tlokowa, 
prod. czeskiej, wyd. 50 m3/godz., zbiornik 3001, red. ciśnienia, 
odwadniacz, dokumentacja, mało używana, 10 At, automat, - 
3.700 zł. Kłodzko, tel. 0601/71-98^11 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ASPA III JW-60 3-tłokowa, 6 A, stan 
b. dobry, -1.100 zł. Mirków, tel. 071/315-12-18 
SPRĘŻARKI powietrzne, do złożenia, duże. Wrocław, tel. 
0603/91-44-33
STACJA DO NAPĘDU URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH, die
sel miot, rakieta do przepychów. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
STOŁY ROLKOWE 2 szt., po 3 m.b., szer. robocza 50 cm, - 
300 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
O  STOŁY WARSZTATOWE (mocne), 150 x 78 x 85 

cm, blat z prawdziwego drewna pokryty blachą, 
bardzo mało używane, z szafką (każdy stół), wy
przedaż likwidacyjna, 50 sztuk -1 50  zł/szt. Wro
cław, te l.071/346-41-51 02020171

PLESZEWSKIE KOTŁY CO,
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA i  

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU 00 KLIENTA jjj 
WIOSENNA OBNIŻKA CEN 

tel. 062/74248-33,0^0148 32 46

160 mm, t 6.000 zl. Wrocław, tel. 784-61-86, 780-85-91 do 
godz. 14
SZLIFIERKA DO CYKLINOWANIA nowego typu, stan dobry, - 
2.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280.2.5 kW, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA SL 125R giętki wałek, nowa, 
220/380 V/50 H/0.55 kW, - 500 zł. Ząbkowice Śl., tel. 
074/815-38-94
SZLIFIERKA DO OTWORÓW, - 6.000 zł. Kamienna Góra; tel. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN. • 14.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN magnesowa, 200 x 600, stan 
b. dobry, - 6.000 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZLIFIERKA DO REGENERACJI KOŃCÓWEK WTRYSKU w 
silnikach diesla, nowa, • 10.500 zł. Kalisz, tel. 062/761-11-88 
SZLIFIERKA DO WALÓW KORBOWYCH 1990r..prod. ZSRR, 
stan b. dobry, -.55.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-19-04 
SZLIFIERKA DO ZAWORÓW -180 zl, stół warsztatowy z na- 
rzędziami wysokiej klasy, do silników wysokoprężnych -1.000 

• zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-23-12,0607/73-69-70 
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA do gładzi tynkowych, szpachló- 
wek itp., profesjonalna, z workiem na kurz, - 800 zł. Kostomłoty, 
tel. 071/317-02-49 po godz. 20
SZLIFIERKXt)SCYLACYJNA. - 3.500 zł. Ryszard Garbacik, 
55-316 Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Krótka 4 
SZLIFIERKA SZKLARSKA BAVELLONI do szkła płaskiego i 
luster, od 3-20 mm, prod. włoskiej, stan b. dobry, - 32.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-58-55,0601/22-87-74 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NARZĘDZIOWA NVA 25, wy
posażenie. • 4.500 zł. Konin, tel. 063/244-26-36,0605/03-25-64 
SZLIFIERKA • WIERTARKA DREMEL fabrycznie nowa, nie 
używana, na gwarancji 24 mies., do czyszczenia, polerowania, 
szlifowania, grawerowania, do prac precyzyjnych, w walizce, 
kpi. końcówek, moc 125 W, 10.000-33.000 obr./min, serwis 
Bosch, - 300 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-54 po godz. 15 
ŚREDNICÓWKA ZEGAROWA od 150 - 300 mm, nowa. - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/43-03-24 
TARCZE DO METALU 180x3.2x22.23 i 230x3.2x22.23. piły do 
drewna. 350x30x84-240,350x30x68-200,550x3-140x28, cena 
- 60 zł. Leszno, tel. 065/529-91-26 
TESTER DO OPON samochodów osobowych, 12-17", nowy. 
na gwarancji, - 8.000 zł. Brzeg, tel. 0604/40-11*18 
TOKARKA stołowa TSB16 -1.100 zł. Brzeg. tel. 077/416-44-17 
po godz. 20
TOKARKA z kopiałem i nawiertnica do wazonów z granitu, 
boczkarka 3 m dług. ze sterowaniem, - 18.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-24-65
TOKARKA prod. francuskiej, przemysłowa, - 4.500 zł. Kamien
na Góra. tel. 0605/08-74-51
TOKARKA TSB-20 stan b. dobry, mało używana, - 3.000 zł. 
Kościan, tel. 0601/56-09-99

REM ONTY SILNIKÓW  
S p rze d a ż tzę śc i - rozpylacze, pompy
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

DO z a g ę s z c z a r e k !
y wtryskowe, filtry, uszcze lk i i innej

SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL O PO i 07461

IW-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470, 0601-55-47-671

UCHWYT SPAWALNICZY używany, chłodzony płynem, stan 
dobry, - 300 zl. Strzegom, tel. 074/855-10-31 
UCHWYT TOKARSKI śr. 500,4 szczęki, nastawny, nowy - 500 
zł, imadło maszynowe, obrotowe, uchylne, .100’  - 250 zł, ima
dło stołowe, ,150’  -120 zł, imadło kowalskie -150 zl. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
UCHWYTY DO PODNOSZENIA KRĘGÓW z łańcuchami, spe* 
jalne, -1.600 zł. Wiązów, tel. 0604/93-72-70 
UCHWYTY TOKARSKIE samocentrujące, śred. 250 mm, 3 i 
4-szczękowe, tarcza o śred. 250 mm, 4-szczękowa, z niezależ
nym ustawieniem szczęk, -1.000 zł. Nysa, tel. 0603/41-98-25 
URZĄDZENIA DO KOMORY LAKIERNICZEJ: wymiennik cie
pła, palnik, turbina,, szafa sterownicza, tunele nadmuchowe i 
kratownice najazdowe, • 7.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-45-34
URZĄDZENIE DO TRAKÓW PIONOWYCH umożliwiające 
przetarcie papierówki na płoty i palety, - 5.000 zł. Klenica, tel. 
068/352*35*92
URZĄDZENIE GRZEWCZE AT-400 na zużyty olej napędowy, 
do'ogrzewania warsztatów samochodowych, mało używany, 
stan b. dobry, -12.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/44-53-91 
WAGA przesuwnikowa, do 300 kg, zalegalizowana, stan b. 
dobry, - 550 zł oraz druga, do 1000 kg, zalegalizowana, stan b. 
dobry, pomost o wym. 2 m x 1 m, - 970 zł. Lubin, tel.. 
076/844-59-62 po godz. 20
WAGA SAMOCHODOWA najazdowa, 151, - 2.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-89-90
WAGA SAMOWYŁADOWCZA 100 kg, - 1.000 zł. Gubin, tel. 
0602/12-00-92
WAGA ZEGAROWA do 500 kg. legalizacja, -1.200 zł. Namy
słów. tel. 0603/77-24-00
WALCARKA DO BLACHY W L1200 x 2. - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 346-43-34
WALCE DO BLACH WL 3.5x2500,1990 r„ stan idealny • 8000 
zl oraz walce WL 1200x2 - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
WAŁ DO STRUGARKI 2-nożny, z uchwytem na piłe, fi 10 cm, 
dł. 50 cm, cena - 200 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
WAŁ DO STRUGARKI nowy, 300 mm, 3 noże z łożyskami, 
uchwyt na tarcze -120 zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
WAŁEK DO STRUGARKI nowy, fi 10. dl. 40 cm, 3 noże, • 120 
zł. Osiecznica, tel. 075/731-24-89 
WCIĄGARKA LINOWA z liną nie używana, - 650 zł. Brąszewi
ce, tel. 043/821-15-05,0608/85-31-00 
WCIĄGARKA LINOWA z liną, do samochodu Kraz, idealna dla 
pomocy drogowej, - 1.100 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61. 
0602/18-21-80
WCIĄGARKA LINOWA WL 1.6 t, - 150 zl. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wys. podnoszenia 12 m, udźwig
5 1, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/316-47-45
WCIĄGARKI ŁAŃCUCHOWE prod. bułgarskiej, 250 kg, • 420
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57
WENTYLATOR 2,5 kW, - 400 zł. Głogów, tel. 0601/73-12-20

WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 500 zł. Oława, tel. 
071/341-64-79
WIERTARKA STOŁOWA WS15 prawie nowa, - 720 zł. Syców, 
tel. 062/785-26-38
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 kuźnia połowa, narzędzia 
kowalskie, - 720 zl. Syców, tel. 062/785-26-38 

■ WIERTARKA STOŁOWA 220 V, mało używana, - 220 zł. Wro
cław, tel. 0606/33-16-94
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, dodatkowo nowy uchwyt i 
stojak, -1.200 zł. Wrocław, tel. 357-32-85 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan dobry - 750 zł. Wrocław,, 
tel. 0607/36-28-39
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16 stan idealny. • 1.600 zł. Wro
cław. tel. 071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, • 800 zł. Wro
cław, tel. 071/343-02-50
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, • 900 zł. Lubań, 
tel. 060^5-38-73
WIERTNICA DO PRZEWIERTÓW POZIOMYCH pod drogami, 
do fi 350 mm, - 7.000 zł lub zamienię na Stara 200. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/484-57-35
WIERTNICA SPALINOWA STHIL BS 360,1999 r. do wierce
nia otworów pod słupki ogrodzeniowe, stan idealny, - 2.300 zł. 
Strzelin, tel. 0604/16-05-80
WKRĘTARKA HILTI nowa, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/349-30-07 
WÓZEK PALETOWY elektryczny, sterowany ręcznie, 24 V, - 
1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
WÓZEK PALETOWY udźwig 2 tony, • 750 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-26-03
WÓZEK PALETOWY elektryczny, 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY krótki, • 400 zł. Syców, tel. 062/785-35-26 
WÓZEK RĘCZNY narzędziowy, hydrauliczny, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
WÓZEK TRANSPORTOWY do transportu butli tlenowych i 
acetylenowych, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/16-27-27 
WÓZKI PALETOWE prod. niemieckiej, - 600 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-53-10
WÓZKI WARSZTATOWE mały i duży -150 zł i 250 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
WRZECIONO DO STRUGARKI podwójne, z szybą, bez silni
ków, fabryczne, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
WTRYSKARKA HYDRAULICZNA ♦ forma wtrysku, prod. rze
m ieślnicza, stan dobry, - 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/741-17-27
WTRYSKARKA ŚLIMAKOWA KUASY 25/32/II objętość wtry
sku 25 ccm, siła zamykająca 32 Mp, tłok ślimakowy fi 32 mm, 
całkowite zapotrzebowanie mocy 10.6 kW, - 3.500 zł. ., tel. 
0603/76-55-42
WTRYSKARKA TŁOKOWA własnej konstrukcji z mechani
zmem kolankowym, objętość wtrysku ok. 40 ccm, całkowite

BOSCH
Elektronarzędzia
Sprzedaż OP011006

Serwis, Wynajem 
Części zamienne

S u n m s.c.
53-632 Wrocław, ul. Łęczycka 8 
tel. 355 23 38, 35919 29
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SPRZEDAŻ, SERWIS, CZĘŚCI
tel. 355 23 38, 359 19 29

kW, 380 V, 1400 obr./min lub sprzedam - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
ZAOKRĄGLARKA stożkowa, do bułek i chleba, rogalikarka, - 
4.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68 •
ZASUWA WODNA średn. 65 mm, z obudową, -100 zł. Krosno- 
wice, tel. 074/868-50-05
ZAWIESIE LINOWE dł. 100 cm, śr. 13, nowe, nie używane, 
bez atestu, 100 szt., udźwig 3.2 t - 8 zł/szt. Brzeg, tel. 
077/416-85-86
ZGRZEWARKA DO BLACHY ręczna, 1+1 mm, z regulacją 
czasu zgrzewania, nowa, gwarancja, -1.120 zł. Wrocław, tel. 
0502/38-11-40
ZGRZEWARKA DO DRUTU zgrzewa do fi 60, dług. wysięgni
ka 50 cm, - 3.500 zł. Syców, tel. 062/785-46-34 zakład, 
062/785-27-97 dom
ZGRZEW ARKA  DO FOLII, - 500 zł. Wyszanów, tel. 
062/784-30-59
ZGRZEWARKA KĄTOWA do folii, bardzo mało używana, - 
1.500 zł z VAT-em oraz zgrzewarka prosta, do folii - 550 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-52,0601/78-54-39 (kn0257) 
ZGRZEWARKA KLESZCZOWA prod. ASPA Wrocław, 80 kVA, 
-13.500 zł. Wrocław, tel. 387-85-83 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPa6 ASPA Wrocław, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-27-30

IKHRCHER
FIRMA "PLUS
AU TO R YZO W AN Y PAR TN ER

tuszm
I IIRZĄDZEKU
amen/a

PR O M O C JA  2001 "Stare na nowe" 
nowa myjka nawet o 2.440 z ł mniej 
Zdając stare urządzenie dowolnej marki 
otrzymasz upust od 1.172 do 2.440 zł

Ponadto polecam y:
- najnow sze o d k u rza cze  z  filtrem w odnym
- myjki z im no- i ciepłow odne, dom ow e i p rofesjonalne
- szorow arkl, zam iatarki
- serw is gw arancyjny i pogw arancyjny
- sp rze d a ż  ratalna OPOOS629

Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

STÓŁ do regeneracji - ustawiania pomp wtryskowych, -1.300 
zl. Wrocław, tel. 0602/59-11 -69
STÓŁ DO PIŁY z wałkiem, -150 zł. Stare Strącze, gm. Sława, 
tel. 068/356-87-47
STÓŁ PROBIERCZY do regeneracji, ustawiania pomp wtrysko
wych, -4.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 ■
STÓŁ PROBIERCZY do pomp wtryskowych, PW-2, PW-9 -
7.000 i 15.000 zł. Syców, tel. 062/785-24-64,0601/72-92-79 
STÓŁ WARSZTATOWY stalowy, wym. 2.74 x 1.53 m, grubość 
blatu 5 mm, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
STÓŁ WARSZTATOWY metalowy, z kątowników, stan b. do
bry. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/346-41-51 
STRUGARKA z piłą, nowa, 3 kW, 6.000 obr/min, stół o wym.
1.600 x 530 cm, blat szlifowany, połowa podnoszona, - 1.600 
zł. Kolonowskie, tel. 077/461-14-61 
STRUGARKA z piłą, 3 noże, szer. noża £6.5 cm, ponad 4.000 
obr., stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
STRUGARKA wzdłużna, pow. 900x3000 mm, typ 7210, -11.000 
Zł. Wrocław, tel. 071/328-16-11
STRUGARKA przemysłowa, silnik 4 kW, fabryczna. -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-81-91,0503/78-88-26 .
STRUGARKA DO METALU, -1.500 zł. Wrocław, tel. 351-23-91 
SUSZARNIA M 860, - 28.000 zł. Krasowice, gm. Namysłów, 
tel. 077/410-32-91
SUSZARNIA DO DREWNA DOKD-2 2-komorowa, technicznie 
sprawna, wym. 9x5 m, poj. 19-24 m3, wózki, tory, - 20.000 zł. 
Byczyna, tel. 077/413-43-66 ,
SUWNICA BRAMOWA SB 8.2,1980 r. udźwig 8 1, -12.000 zł. 
Proszówka, tel. 075/781 "35-63
SZAFKA ELEKTRYCZNA • 1.100 zł, pilarka do cięcia płytek 
na mokro, elektryczna - 300 zł, osadzak Spit -1.500 zł. Zielęci- 
ce, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21,077/411 -36-20 
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe', naścienne, 2 szt, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
SZATKOWNICA DO KAPUSTY sałatek, na gwarancji, -1.700 
zł. Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17,0608/52-43-06 
SZLIFIERKA stojąca, ciężar 230 kg, średnica wkładu 315 mm, 
szybkość 30 m/s, 1 kW, 380V/50 Hz, silnik Deutscha, - 700 zł. 
Chojnów, tel. 0604/13-21-20
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie, - 600 zł. Opo
le, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, fi 400, - 350 zł. Świdnica, tel. 
074/853-26-35
SZLIFIERKA 2-tarczowa, fi 600, bez silnika, r 300 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-26-35
SZLIFIERKA 2-tarczowa, na postumencie, - 65 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-07-47
SZLIFIERKA 3E 180 B automatyczna. - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-16-11
SZLIFIERKA SOH10 do otworów i czół, automatyczna, stan b. 
dobry, średnica szlifowania 10-100 mm, maks. dł. szlifowania

Zakład Ś lusarsk i- ul. Rakowa 38,
Wrocław tel. 071 / 325 -21-92

0601 78 64 30 OP011660

Tokarka “Magdeburg” 5000 zł
Prasa Śrubowa 100T 2500 zł
Zaginarka hydrauliczna 2m 6000 zl
Prasa hydrauliczna 80 T 12000 zl

I Gwinciarka półautomatyczna 9000 zl 1
Przeciągarka do drutu 800 zl
Rury stalowe *160x5x6000 0,80 zł/kg
Rury ■ 60x4x6-8m (nowe) 7zVm
Konstrukcja wiaty 13x24m 8000 zł

TOKARKA Poręba, dł. toczenia ponad 2 m, technicznie spraw
na, - 3.500 zł. Lubaczów, tel. 016/632-14-70 po godz.22 
TOKARKA TUE-35, - 3.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-25-81 
TOKARKA 1MC63 dł. toczenia 1.400 mm, • 4.200 zł. Mirsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/09-39-22 
TOKARKA REWOLWEROWA KIJEV, - 950 zł. Oława, tel. 
071/313-29-49 do godz. 15,0602/84-38-48 
TOKARKA REWOLWEROWA mała, - 1.000 zł. Oława, tel. 
071/301-82-17
TOKARKA TUM-25 nie używana, z samochodu warsztatowe
go, - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
TOKARKA DO METALU TUM-25.1978 r. stan b. dobry, - 4.000 
zł. Oława, tel. 071/301-82-17
TOKARKA DO METALU TOS, uniwersalna, prod. czeskiej, 
wyposażenie, dokumentacja, - 3.000 zł. Oława, tel. 
071/301-82-17
TOKARKA DO METALU SU 401 prod. bułgarskiej, stan b. do
bry, - 7.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-08-50 
TOKARKA DO WAŁKÓW duża wydajność, - 25.000 zł. Wro
cław, woj. zielonogórskie, tel. 0602/12-00-92 
TOKARKA UNIWERSALNA TUD-50,1973 r. dł. toczenia 1500 
mm, posuw przyspieszony, - 5.500 zł. Lubań, tel. 0602/25-38-73 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM, 1978 r. 25 x 800, wszystkie 
czynności, precyzyjna, stan b. dobry, • 3.900 zh Wrocław, tel. 
071/393-91-31,0604/77-03-57
TOKARKA UNIWERSALNA TUJ-48 po remoncie kapitalnym, 
dł. toczenia 2 m, wyciągany mostek, stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-60-39 
TO KARKA  UNIW ERSALNA, - 4.000 zl. Gubin, tel. 
0602/12-00-92
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35. - 2.800 zł. Konin, tel. 
063/244-26-36,0605/03-25-64
TOKARKA UNIWERSALNA prod. koreańskiej. 500x1000,73 
mm, przyspieszony posuw, stan b. dobry, -10.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0603/39-55-74
TOKARKA UNIWERSALNA 40 x 1400 mm. prześwit wrzecio
na 52 mm * 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. dobry, -
8.500 zł. Oborniki Śląskie, tef 071/310-15-49 
TRAKi-tarczowy, silnik 7.5 kW, długość cięcia 2.8 m, - 2.100 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-97 wieczorem 
TRAK wydajność 30 m3/zmianę, długość cięcia elementów 
0.6-5.5 m, grubość ciętej kłody do 40 cm, płynna regulacja po
suwu 0-15 m/min, -15.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20 
wieczorem, 0601/70-92-37
TRAK, 2001 r. taśmowy, nowy, LTT-2000, dl. 6 m, -11.500 zł. 
Gryfów śl., tel. 0605/46-83-67
TRAK DO DREWNA, 1975/76 r. wielopiłowy, w eksploatacji 3 
lata, słup energetyczny + transformator zasilający napęd rolek 
podających, hydrauliczny, - 20.000 zł. Stare Bogaczowice, tel. 
074/845-24-14
TRAK DO DREWNA pionowy, taśmowy, wyprod. w Bydgosz
czy, szeroka piła (140 mm), - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/75543-86
TRAK DO DREWNA SAM tarczowy, silnik 11 KW, 2800 
obr./min., średnica wału 45 mm, na wózku, - 1.000 zł. Krze
szów, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-32-03 
TRAK DO DREWNA taśmowy, + ostrzałka, przyrząd do prowa
dzenia piły, silnik 7.5 kW, - 9.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, 
tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA 2-taśmowy, z posuwem, -19.300 zł. Wro
cław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
O  T R A K  G Ó R N O N A PĘD O W Y  GKT., te l.

067/284-55-66,0602/38-97-84 01023931
O  TRAKI TAŚMOWE, OSTRZAŁKI, SZRANKOWNIKI 

• raty, leasing bez zaświadczeń. Tel. 032/219-82-52 
lub 0604/95-14-04 03001101

TRANSFORMATOR 70 kVA, nowy, zgrzewalniczy, - 2.500 zł. 
Miękinia, tel. 0601/57-47-77
TRÓJWALCÓWKA, - 7.000 zł. Nysa, tel. 077/433-42-83, 
0606/66-73-28
UBIJACZKA CUKIERNICZA 251, pompa pow, - 2.500 zł. Żary, 
tel. 068/374-83-51.0606/85-79-44

WENTYLATOR turbinowy, duży, silnik 2,2 kW, nowy. - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
WENTYLATOR DACHOWY z kapturem metalowym - 250 zł/szt. 
Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 3-fazowy, nawiew - 0,75 kW, 
380 V +, -125 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
WENTYLATOR ŚCIENNY fi 45 cm, obudowany, 380 W2.700 
obr., stan b. dobry, -.270 zł. Wrocław, tel. 071/316-47-45 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY nowy, 220 V, 
enerooszczędny, metalowy - od 50-250 zł. Bogdaszowice, tel. 
071/789-11-17
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY turbinowy 380 
V, z silnikiem - 370 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY ścienny, 380 
V -120 zł, oraz wentylator dachowy - 270 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
WENTYLATORY wym. 15x15 cm, nowe - 200 zł/szt. Żagań, 
tel. 068/477-56-63,478-29-40,0602/19-79-03 
WIELOPIŁA wysokość ciętych elementów 160 mm, szerokość 
ciętych brusów 450 mm, regulacja posuwu 3-stopniowa, • 15.000 
zł + VAT. Lubin, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/70-92-37 
WIELOPIŁA GĄSIENICOWA kolor zielony, żeliwna, prod. nie
mieckiej, oryginalna + nowa, zapasowa gąsienica, - 8.000 zl. 
Wrocław, tel. 0600/63-76-65
WIELOPIŁA DO DREWNA, - 4.000 zł. Parchów, gm. Chocia
nów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
WIERTARKA BOSCH GBH 2-24 SDS-Plus, stan b. dobry - 350 
zł, GSB 2-650 RE, stan b. dobry - 250 zł. Brzeg, tel. 
0600/19-73-72
WIERTARKA wielowrzecionowa, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/49-12-75
WIERTARKA pozioma, do drewna, stan b. dobry, - 1.500 zł. 
Legnica, tel. 076/721-94-32,076/858-24-21 
WIERTARKA WR 50/2 promieniowa - 4.500 zł + VAT. Nysa, tel. 
077/433-76-07
WIERTARKA słupowa, z posuwami, - 1.600 zł. Oława, tel. 
071/301-82-17
WIERTARKA CELMA 2-biegowa, z płynną regulacją obrotów, - 
120 zł. Wrocław, tel. 0501/41-12-55 
WIERTARKA HILITI SR 16 włącznik z elektroniczną regulacją 
prędkości obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk pracy ciągłej, 
uchwyt szybkozaciskowy, uchwyt boczny, ogranicznik głęboko
ści, moc600W, nowa, na gwarancji. Wrocław, tel. 0605/43-40-80 
WIERTARKA DO OSADZANIA ZAWIASÓW HETTICH typ Blue 
Max Mini 3, profesjonalna, z dociskiem pneumatycznym, - 5.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/49-12-75 
WIERTARKA KABŁUBOWA wysoka, - 3.500 zl. Kamienna 
Góra, tel. 0605/08-74-51
WIERTARKA POZIOMA, - 700 zł. Giebułtów, tel. 075/647-01-81 
WIERTARKA POZIOMA, - 1.700 zł. Kamienna Góra, tel. 
0503/93-58-96

zapotrzebowanie mocy ok. 10 kW, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-37
W TRYSKARKA TŁOKOWA, - 1.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-45-89
WYCIĄG LINOWY ŻBA-150 380 V, udźwig 150 kG - 800 zł, 
wyciąg pyłu do szlifierki NUA-25 lub podobnej • 400 zł, szlifier
ka stołowa 380 V, 1.1 kW, 2800 obr/min - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WYCIĄG ŁAŃCUCHOWY 250 kg, elektryczny, ze sterowaniem,
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43
WYKRYWACZ METALI NOTRONIK bez dyskryminacji, zasięg 
maks. do 1.5 m, - 450 zł. Jawor, tel. 076/870-02-43 
WYKRYWACZ METALI DRAGON dyskryminacja, zasięg do 2,5 
m, - 900 zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-01-23 
WYKRYWACZ METALI zasięg 1.6 m. wykrywa również metale 
kolorowe, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-76 
WYKRYWACZ METALI WHITES TM 808 prod. USA, zastoso
wanie profesjonalne, przemysłowe, zasięg do 6 m, gwarancja 
producenta, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 
WYRÓWNIARKA żeliwna, oryginalna, prod. niemieckiej, szer. 
walu 60 cm, 4 nowe noże, dł. stołu 3 m, - 4.200 zł. Stare Siołko- 
wice, tel. 077/469-21-55
WYRÓWNIARKA DSZA 40,1980 r, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89
WYTWORNICA PARY kolumna, prod. NRD, - 6.000 zł. Rawicz,
tel. 065/545-42-59 po godz. 21
WYTWORNICA PARY. - 800 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40
WYTWORNICA WODY LODOWEJ CHILER 20 kW, -17.000
zł. Czarny Las, tel. 062/733-50-20
WYWAŻARKA DO KÓŁ WK 18, - 1.800 zł. Giebułtów, tel.
075/647-01-81
WYWAŻARKA DO KÓŁ - do 2.500 zł. Lubin, tel. 076/844-23-84,
844-36-64,842-60-98
WYWAŻARKA DO KÓŁ montażownica, stan b. dobry, -1.800 
zl. Wrocław, tel. 071/364-35-91 po godz. 19,071/357-40-06 do 
godz. 18
ZAG ĘSZCZARKA  DO FOLII • 4.500 zł. Ś liw ice, tel. 
071/315-37-08
O  ZAG ĘSZCZARKA GRUNTU W ACKER 200 kg, die

sel, rewers • 3.900 zł; skoczek Wacker, 5 sztuk •
2.400 zł/szt. W rocław , te l. 0605/64-45-05 
02018681

ZAMIENIĘ PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY SD-31 Stan b. do
bry oraz analizator spalin, nowy 1-gazowy do silników benzy
nowych - na tokarkę stołową w stanie b. dobrym typu TSB 20 
lub TSB 16 albo innego typu stołową w b. dobrym stanie. Złoto
ryja, tel. 0604/20-17-34
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 380 V. 900 obr./min
- na silnik 3-4 kW, 380 V, 1400 obr./min lub sprzedam - 200 zl, 
silnik 2.2 kW, 380 V, 1400 obr./min do sprężarki Aspa - na 3-4

ZGRZEWARKA WEBER, diesel, - 3.200 zl. Wrocław, tel. 
071/311-62-81,071/311-62-15.
ZSZYWACZ STOLARSKI kompresor, osprzęt, frezarka dolnow- 
rzecionowa • od 700 zł możliwa zamiana na tarcicę. Oława, tel. 
0603/84-78-77
ZW IJARKA DO BLACHY 1 m, - 900 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
ŻtOBIARKA DO BLACHY ręczna, ze stojakiem, - 400 zl. Kę- 
dzierzyn Koźle, tel. 077/483-25-74

MATERIAŁY I SPRZĘT 
BUDOWLANY

O  „BO CAR IS" CENTRUM DACHOW E : blachoda- 
chówka pow lekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez 
a lucynk od 17 zł/m2 krycia brutto. C ięta na wy
miar, produkcji firm Rautaruukki, Quamac, Bor- 
ga. Dachówki cementowe IBF, Braas, Euronit; 
ceram iczne Ruppceram ika, Wiekor, Pfleiderer, 
Creaton. Karp iów ka 380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. 
brutto. 50 lat gwar.p isemnej. Mat. ociep len io - 
we, łaty, 55-200 Oława, G odzikow ice  132 (teren 
Polm ozbytu), tel. 071/313-59-69, 0601/05-82-99 
01023801

O  „D A C H Y  Z B LA C H Y ” • CENTRUM  DACHOW E. 
Prom ocja do końca kwietnia.: b lachodachówka 
pow lekana • 20 zł/m2 brutto, p la stizo l • 26 zł/m2, 
po lieste r mat • 23 zł/m2; cięte na wymiar, 3 wzo
ry, 18 kolorów . Ponadto dachówki cementowe i 
ce ram iczne , łaty, kontrłaty, w ięźby, transport 
gratis, raty. Marek O lichwer, Marcinkow ice koło 
O ławy, u l. S łow iań ska  6, te l. 0604/25-35-44, 
071/302-84-14 01019541

O  BLA C H Y  TRAPEZOW E : ocynk, 2 m • 25 zł/szt., 
3 m • 37.50 zł/szt., 4 m - 50 zł/szt., 6 m - 75 zł/szt., 
7 m - 87 zł/szt. Trapez a lu-cynk, szer. krycia 106 
cm, 2 m • 31 zł/szt., 3 m • 46 zł/szt., 5 m - 77 
zł/szt., 6 m • 93 zł/szt., 7 m -1 09  zł/szt. Podane 
ceny są  cenam i brutto. Docinam y rów nież na 
żądaną d ługość. Marek O lichwer, 55-242 Mar
c in kow ice  ko ło  Oławy, ul. S łow iańska  6, tel.

 071/302-84-14, 0604/25-35-44 01019551
O  A  MOŻE DACH Z  B LA C H Y ? Importer oferuje bla

chy  dachówkowe trapezowe, akcesoria dacho
we. U nas skom pletujecie  ca ły dach! Wycena i 
obm iar gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. 
„G R A D ” lmport-Export, Sp. z  o.o., Wrocław, ul. 
M rągowska 76, tel. 071/354-11-89,0603/67-20-85 
80005051

O  BLA C H Y  PRUSZYŃSKI - PRODUCENT : blacho- 
dachówki, b lachy trapezowe T6, T8, T18, T20, 
T35, T45, T55, T135, ocynkowane i powlekane 
poliestrem , ceny p roducental Poszukujem y de
alerów na Dolnym  Ś ląsku. B ie lany Wrocławskie, 
u l. W ro c ła w sk a  48, te l. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01024161

AGREGAT DO BETONU BRIKMAN-BOYS, 1991 r.-4-cylin- 
drowy, prod. niemieckiej, + węże i zacieraczka, - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-49-13
AGREGAT TYNKARSKI PTF 94,1996 r. stan techn. bardzo 
dobry, węże • 20 m, kompl. osprzęt, - 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/92-68-73,0600/60-81-06 
AGREGAT TYNKARSKI ZREMB AS 10 MB, nowe węże 15

Urządzenia Spawalnicze 
Używane i Nowe
półautomaty spawalnicze MIG/MAG 
spawarki prostownikowe, wirowe
urządzenia do spawania TIG
SPRZEDAŻ RATALNA

SPRZEDAŻ

SKUP

KOMIS
OP010919

„ELTREX” 63-900 Rawicz/Sierakowo 54-517 Wrocław , 
ul. Rzemieślnicza 13 ul. SZCZECIŃSKA 17/21 
tel.;fax 065/545 43 00 tel. 0607 094 517'
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+ 5 mb; nowa końcówka, komplet dyszy. - 4.500 zł* Stary 
Wołów, tel. 071/389-51-64,0602/18-78-18 
O  AG REG ATY  TYN KARSK IE , • 8.000 zł. W rocław, 

tel. 0604/66-37-82 01019631
O  AUTOMATY S TER U JĄC E  DO BRAM  G AR AŻO 

W YCH  ućhylnych , podnoszonych  i segm ento
w ych  • 600 zł, w jazdow ych  (1- i 2 -skrzyd ło - 
wych) • 1.600 zł, zda ln ie  sterowane, 2 piloty, 
system y przec iążen iow e. Nowe, na gwarancji. 
M oż liw ość w ysyłk i lub montażu. Cena monta
żu  z  do w ozem  • 150 z ł.  G u b in , te l. 
0606/75-54-15 87019541

BARAK BUDOWLANY blaszany, 2-częściowy, obecnie w 
Nadolicach W ie lkich , - 1.000 zł. C ze rn ica , tel. 
071/318-05-53
BARAK BUDOWLANY 6 x 2.6 m, 2 okna, kraty, ocieplany, 
szczelriy, stan dobry, w Lutyni, - 600 zł. Wrocław, tel.. 
071/342-12-66 wewn. 43,0604/61-45-99 
BARAK BUDOWLANY na budowę lub działkę, - 300 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-84-07
BARAKI 4 szt., barakowóz i kontener -1.500,2.500 i 3.000 
zł. KędzierzynrKożle, tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
BARAKOWÓZ, • 3.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-10-22, 
0607/30-42-29
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa 
- 4 zł/kg oraz druga, stalowa, 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 
0.7 zł/kg. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
BELKI STROPOWE z rozbiórki - 350 zł/m3. Mikołajowice, 
tel. 076/858-20-45
BELKI STROPOWE rozbiórkowe, różne długości, cena - 
300 zł/m3. yyojcieszów, tel. 075/751-22-44 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zl. B20 - 195 zł. Wro
cław. tel. 071/353-59-79
O  BETON KOM ÓRKOW Y ju ż  od 1.85 zł/szt., po- 

s ia d am y  zn a k  ja k o ś c i i c e r ty f ik a t w yrobu , 
tra n s p o r t  g ra t is . G ó ra , te l. 0601/57-14-04 
84008301

O  BETO N  KO M Ó RKO W Y odm iana dokładna na 
klej, g rubo ść  6, 8 ,1 2 ,1 8 , 24 i 36 cm. Ceram ika 
budowlana, cegła k linkierow a, POROMURY, da
chówka ąeram iczna, cem entowa i b itum iczna, 
b lo c z k i be tonow e, s trop y  TERIVA. C eny  do 
uzgodn ien ia, m ożliw ość transportu . W rocław, 
tel. 071/373-90-79 01022561

BETONIARKA 250 I, stan dobry, - 900 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
BETONIARKA 1201,380V, stan b. dobry, - 610 zł. Głogów.
tel. 076/835-69-37,0605/43-32-91
BETONIARKA 150 I, 380 V, stan b. dobry, - 630 zł oraz
120L 380 V, stan b. dobry, • 590 zł. Głogów, tel.
076/833-48-00
BETONIARKA 250 I, stan b. dobry, wzmocniona, • 1.100 
zł. Jawor. tel. 076/870-72-16
BETONIARKA wolnospadowa, 4001, stan b. dobry -1.200 
zł. Kuropatnik, tel. 071/796-10-09 
BETONIARKA wibratory, formy do pustaków i bloczków, - 
2.500 zł. Legnica, tel. 076/854-46-08 
BETONIARKA 1501, 380V, sprawna, po wymianie łożysk, 
cena 650 zł. Lwówek śl., tel. 075/782-28-86 
O  BETO N IARKA  stacjonarna, łopata m echan icz

na, nożyce  e lektryczne do  prętów. M ilikow ice , 
te l. 074/858-84-75 01023141

BETONIARKA 4 szt., 1201 - 500 zł/szt., stan dobry, spraw
ne, prod. niemieckiej. Namysłów, tel. 077/410-34-75 
BETONIARKA 120 I. 220 V, - 750 zł. O leśnica, tel. 
071/398-51-61
BETONIARKA 125L napięcie 220 V, prod. zachodniej, mało 
używana, -1.200 zł. Olszyna Lubańska, tel. 075/721-22-17 
BETONIARKA 150L stan b. dobry, 380 V, -1.100 zł. Piotr
kowice, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 
BETONIARKA stan dobry, 220 V, 1401, - 650 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-87-15
BETONIARKA 150 I, 380V, stan dobry, kosz opuszczany, 
mech. ślimakowy, - 650 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-54 
BETONIARKA 150 I, 380V, stan b. dobry, - 950 zł. Wro
cław, tel. 0603/46-02-76
BETONIARKA 1001, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/398-96-73

Zakład Ślusarski- ul, Rakowa 38, 
Wrocław tel. 071 / 325 -21-92 

_________0651 78 64 30' OPOH661

R u s z t o w a n i a
“Warszawskie”

K ó ł k a  p o m o s t o w e

AUTOMATYKA BRAM 5 
PRODUKCJA I MONTAŻ f

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zl brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
A STEL S.C., tel./ffax 074/853 94 08

P R O M O C J A  n i r 19,14 zł/m2 
brutto!!!Do końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
T E L .  (0603) 2 5 8 -4 3 0 , {0604} 9 9 0 -1 8 0 , T E W F A X  {071) 3 5 9-36-46

BETONIARKA 150 I. na siłę, • 600 zł. Wrocław, tel. 
351-08-87
BETONIARKA wolnospadowa,.400 I, bez kosza, stan b. 
dobry, prawe i lewe obroty - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/796-10-09
BETONIARKA 150 I, napędzana silnikiem spalinowym, 
wbudowana wciągarka budowlana (30 m, 300 kg), na ko
łach gumowych, stan idealny/zużycie paliwa -1-2 l/godz, • 
1.500 zł. Wrocław, tel. 06P5/27-23-50 
BETONIARKA BWE 150L stan dobry, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0608/15-45-38
BETONIARKA SPOMASZ 1001, 380 V, wieniec żeliwny, 
20 m kabla, mało używana, stan b. dobry, - 850 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-64-21’
BETONIARKA BWE 150.1,.380 V, przekładnia ślimakowa 
do wywrotu, stan b. dobry, .000 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-52-39
BETONIARKA 1501,380V, stan b. dobry, - 900 zi. Zgorze- ' 
lec, tel. 075/732-77,-54
O  BETO N IARKA  140 litrów , 220 V, m ożliw y trans

p o rt, • 610 z ł. L u b ij i ,  te l.  076/842-74-73 , 
0605/45-58-00 84013521

BETONIARKA 2501, bęben z blachy nierdzewnej, prawie 
nowa, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-21-35 pó godz. 21 ' 
BETONIARKA 250 I, używana, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-21-35 po godz. 21
BETONIARK11201 - 600 zł, 2501 -1.700 zł. Zielęcice, gm. 
Brzeg, teL 077/411-36-21,077/411-36-20 
BLACHA wym. arkusza 200x150x80-100 cm, waga cało
ści 2.5 tony - 0.80 gr/kg. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
BLACHA z/w -1/65 zł/kg i inne materiały. Marcinkowice, 
teł.‘071/302-84-57 ■ -
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep.

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWAS00DP0RNEJ 

KOMINY STALOWE
P.W. C EK O M ET0 pg92376 

Wrocław, al. Pracy 2 
tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 po 20“

ATESTY, ATRAKCYJNE CENY - RATY
KOM INKI

S k ła d  d rew na
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

B C Ton  H om oR H O iijy
" P R E F B E T "  M IL IC Z

TRHIISPORTZHDS °P0 0409
tel, 071/384-00-55, 0-603 051 604

CEGŁA KLINKIEROWA, 1 zł/szt. i inne mat. budowlane. 
Marcinkowice, tel. 071/302-84-57 ~
CEGŁA KLINKIEROWA nowa - 1 zł/szt. Popielów, tel. 
077/469-22-32
CEGŁA KLINKIEROWA kl. 350,250 x 120 x 65 mm, 1,36zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0607/10-88-84

orygina ln ie  tłoczona - 120 zł/kpi. Wojnowice, tel. 
071/318-06-61
BLACHA do opierzenia dachu, wym. 2500 x 230 mm -12 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-75-12 
BLACHA odpady, gr. 3-10 mm • 0.80 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/345-24-14 rano
BLACHA ALUMINIOWA wym. 2 x 2000 x 1400 mm, ok. 
700 kg - 6 zł/kg. Głogów, tel. 076/836-76-45 
BLACHA ELEKTROLITYCZNA grubość 0.41 mm, wym. 
0.54 x 0.77 m, cena - 3 zł/szt., oprawa oświetleniowa, ze
wnętrzna -15  zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
BLACHA FALISTA malowana, do pokrycia dachu, wym. 
180x75 cm, cena - 13 zł/szt. Gniechow ice, tel. 
071/316-87-87
BLACHA NIERDZEWNA arkusz 4 m x 0.65 cm x 0.5 mm • 
120 zł. Krzeszów, tel. 075/742-33-40 po 15 
BLACHA STALOWA wym. 0.50 x 0.50 m, gr. 9 cm + wałki 
różnej grubości i długości - 0.70 zł/kg. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811 -80-97 wieczorem 
BLACHODACHÓW KA i blacha trapezowa firm Lindab, 
Rauntaruuki i Wrostal - od 22 zł/m2 i akcesoria blachar
skie. Dzierżoniów, tel., 074/831 -22-07 
O  BLACH O D ACH Ó W KA  od 21 zł/m2 brutto, po

łysk , mat, pural; trapezy T6-T136, ocynk., alu- 
cynk., pow lekane, atrakcyjne ceny, wszystk ie  
b la chy na wym iar. Rów nież okna, rynny, da
chówki. Transport. SOZAŃSKI-DACHY, O leśn i
ca, u l. K rzyw oustego  30e, tel. 071/398-60-12 
01023291

O  BLO C ZE K  BETONOW Y M6 wym iary 12 x 25 x 
38, m ożliw ość transportu  i rozładunku • 1.65 
zł/szt. Lub iąż, tel. 0607/61-69-45,0608/46-70-43 
84013301

O  BLOCZKI BETONOW E 12 x 24 x 38 • 1.7 zł/szt., 
pustak i 24 x 24 x 38 • 1.8 zł/szt., pustaki 12 x 
24 x 38 -1 .0  zł/szt., m oż liw ość transportu  i roz
ładunku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 
84013371

BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 50 cm. cena 2.30 
zł/szt. Legnica, tel. 076/854-46-08 _
BLOCZKI BETONOWE „siporexa, 24x24x59 cm • 4.8 zł/szt. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
BLOCZKI BETONOWE na fundament, duża ilość, wym. 
38x24x13 - 2,09 zł/szt. Lubin, tel. 0602/17-71-91 
BLOCZKI BETONOWE fundamentowe, 12 x 24 x 38 - 2.20 
zł/szt. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 071/339-76-37, 
0607/33-63-74
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), 
panelowa, gr. 16 mm - 17 zł/m2. Mąkoszyce, tel. 
077/416-77-04 pógodz. 16
BOAZERIA SOSNOWA od 18 zł/ m2, deska podłogowa od 
36 zł/ m2. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
BOAZERIA ŚWIERKOWA sezonowana, 70 m2 -17  zł/m2. 
Bolków, tel. 075/741-21-83,0602/69-47-57 
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2, listwy wykończenio
we, tra lk i .1 słupy schodowe. W ojcieszyce, tel. 
075/755-29-39

BARAKI BUDOWLANE
O . wnUim*. mw| Won . «y»Mn«

I  tel./fax 071/302-73-64
SPRZEDAŻ WYNAJEM 

Mt*tyczn«, ocieplone, Instalacje, mobiw

C E G ŁA  KLINKIEROW A - 0.8 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona - 0.20 zł. Bądzów, 
tel. 076/831-21-56
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, duża ilość • 0,25 
zł/szt. Lubin, tel. 0603/20-38-88,076/849-30-04 wieczorem 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA 0,25 zł/szt., formę do pustaków 
z wibratorem - 1000 zł; płyty stropowe (łukowe) dł. 4 m ,. 
szer. 1,2 m - 50 zł/szt. Mikołajowice, gm. Legnickie Pole, 
tel. 0605/03-97-84
CEGŁA ROZBIÓRKOWA cena 0.25 zł/szt. Mikołajowice, 
gm. Legnickie Pole, tei. 0605/03-97-84

BOAZERIA ŚWIERKOWA sezonowana, szer. 40 mm, 25 
m2, - 200 zł. Kiełczów, tei. 071/398-84-07 
BOKSY DACHOWE zimowe i letnie, nowe, pełna gwaran
cja, prod. włoskiej, - 600 zł. Wrocław, tel. 372-28-17 • 
BRAMA GARAŻOWA wym. 2.50 x 2.25 m, segmentowa, 
nowa, na gwarancji, możliwy inny wymiar, - 2.100 zł. Dłu
gołęka, teł. 071/315-20-59,0600/82-04-86 
BRAMA GARAŻOWA biała i brązowa, wym. 2.5 x 2.25 m, 
gr. 40 mm, - 2.100 zł. Trzebnica, te l.'071/387-18-47, 
0601/89-32-39
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub 2-skrzydłoWa - 700 
zł/szt. Jaźwina, tel. 071/393-80-47 
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, 3 x 3 m, nowa - 
3.900 zł, brama garażowa do szerokiego garażu, 5 x 2.10 
m, nowa - 4.900 zł, automat do bram garażowych, 3 piloty 
- 850 zł, możliwość montażu. Niemodlin, tel. 077/460-60-60, 
0601/55-60-60.
BRAMA SEGMENTOWA przemysłowa, nowa, na gwaran
cji, biała, gr. 40 mm, wym. 3 x3  m (możliwe inne wymiary), 
aprobata techn. LT.B, - 4.1*00. zł.; Trzebnica, tel. 
071/387- 1 M 7 ,0601/89-32-39.
BRAMA WJAZDOWA rozsuwana, kłute, nitowane łub spa
wane. na kołach albo podwieszane, w cenie od 1.700 zł/szt. 
oraz Ogrodzenia do stylu bramy, cena -150 zł/m2. Szklary, 
gm-. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-56-76 
BRAMY GARAŻOWE podnoszone, wózki do bram rozsu
wanych z profilem rozciętym ̂ 600 zł/szt.; bramy rozsuwa
ne, kute -1.800 zł/szt. Szklary, tel. 076/815-56-76 
BRAMY PRZESUWNE i skrzydłowe oraz ogrodzenia pro
ste i kute, w cenie 110-300 zł/mb, wys. 120 cm, a także 
kraty i konstrukcje stalowe. Strzelin, tel. 071/392-24-67, 
0604/21-74-76
BRUSY ŚWIERKOWE, MODRZEWIOWE 7 ni2, suche, dł. 
2.1 m, gr. 7.5 cm - 650 zł/m3. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-19-48,0503/56-16-33 
CEGŁA CERAMICZNA Poroterm-Wineberg, pióro + wpust, 
szer. 36.5,600 szt., stara cena, 10 palet, cena - 5.20 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/784-83-57 pó godz. 18

WEŁNA
MINERALNA
DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECO RO CK 

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

m m m m m m
Oferujemy również:
• pokrycia dachowe: 

Braas, Wiekor, Róben
• ceramika budowlana: 

Wienerberger, Róben
• styropian:

Styropol, Austrotherm, Rigips
• okna: Velux 
- sufity podwieszane

OPOH686
OP010931

tel. 0608/49 6046, 
0608/676446  

tel/fax071/3554715 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

CEGŁA ROZBIÓRKOWA większa ilość • 0.25 zł/szt. Mły
nów k. Kłodzka, tel. 074/865-86-15 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, ok. 2.500 Sżt. - 500 
zł. Pawłowiczki, tel. 077/487-46-61 
DACH WIATY elementy stalowe konstrukcji, 7,5 mb dług., w 
Mirostowicach, - 500 zl / szt.. Świdnica, Sobótka, tel. 
074/852-51-96,071/316-34-14 wieczorem 
DACHÓWCZARKA nowa + formy i regały, - 2.500 zł. Legni
ca, tel. 076/856-53-00
DACHÓWKA prod. czeskiej, nowa, 700 szt. -1.50 zł/szt/ Gaj
ków, gm. Czernica, tel. 071/318-52-47,077/431-72-09 • 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF, BRASS od 2.7 zł/szt., ce
ramiczna Roeben, Wiekor, Creaton - od 3 zł/sżt. Dzierżo
niów, tel. 074/831-22-.07
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka, czerwona, 8000 
szt. - 0.18 zł/szt. Nowa Sół, tel; 0602/57-09-89 
DACHÓWKA KARPIÓWKA * 0.85 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA cena - 0.30 zł/szt. Wojcie
szów, tel. 075/751-22-44
O  D ESKA  PODŁOGOWA, płyty wiórowe, OSB, p il

śn iow e, sk le jk i, boazeria, podb ic iów ka, łaty, 
krawędziaki, deski, styropian, kleje, s ia tk i, tar-

Wrocław OP011143 
ul. Trzebnicka 76 
tel. 071/329-21-81

KOMINKI, PIECE I KUCHNIE 
WĘGLOWE Z KAFLI OZDOBNYCH, 

WKŁADY ORAZ AKCESORIA 
I OSPRZĘT, GRILLE, ŁAWKI, 

MEBLE OGRODOWE

TARTAK - DOBROSZYCE 
P P U  " D O M E X "

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje:

♦  W ięźbę dachow ą (wycięta na wymiar wg PN)

♦  Im pregnację trzyfunkcyjną

♦  Tarcice iglaste i liściaste, świeżą i suchą

(na schody, poręcze, drzwi itp.)

Oferujemy drewno z wszystkich gatunków drzew 
występujących w Europie Środkowej.

Firma "SCHODY" 0P010544 
HOLZTREPPEN BAU

producent wszelkiego rodzaju
SCHODÓW

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

cica sucha. S.H. „DREW MAT” , Wrocław, ul. Tę
czowa 79/81, tel./fax 071/342-38-86 01019441

DESKI PALETOWE 95 x 1200 x 21, nierównane Końcówki, - 
330 zł/m2 + VAT. .. tel. 0607/10-88-84 
DESKI DĘBOWE gr. 5 cm, dł. 4-5 m, sezonowana, - 800 zl. 
Nowogorodziec, tel. 0604/88-90-50 
DESKI DĘBOWE ok. 2 m3, dł. 2,4-3,0 m, grubość 45-50 mm, 
4 lata sezonowane -1.100 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94
DESKI SOSNOWE na podbitkę lub boazerię, grub. 19 mm, 
strugane, sezonowane, 140 m2 - 13 zł/m2. Chojnów, tel. 
076/818-12-15
DESKI SOSNOWE gr. 5 cm, dł. 5 m, sezonowane, - 700 zł. 
Nowogorodziec, tel. 0604/88-90-50 
DESKI SOSNOWE suszone, podłogowe • 34 zł/m2. Oława, 
tel. 071/313-15-31
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIE PLET-TAC elewacyjne, 
systemowe, ramowo-rurowe, cena 0.20 zł/m2 (doba). Wro
cław, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80 
DREWNO DĘBOWE tartaczne, dł. 3 m, szer. 60 cm, ok. 18 
m3 - 650 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-43-17 
DREWNO JESIONOWE I gat., w całości, średnica 750, dł. 
2x6 m, 3 kubiki, - 1:200 zł. Oława, tel. 071/303-85-82 po 
godz. 16,0604/27-16-74
DREWNO LIPOWE w klocach, 20 szt., średnica od 20-40 
cm, dł. 50-100 cm, duży wybór, cena 20-40 zł/szt. Korzeń- 
sko, tel. 071/385-61-77
DREWNO LIŚCIASTE tartaczne - 80 zł/m3. Wołów, tel. 
071/389-96-37
DREWNO SOSNOWE suche, dł. 120x14x4 - 450 zł/m3. Oła
wa, tei. 0607/30-61-65
DREWNO TOPOLOWE przetarte, sezonowane, więźba da
chowa, blochy, tarcica, łącznie ok. 30 m2 - 500 zł/m3. Ra
wicz, tel. 0605/35-03-68
DRUT CZARNY I OCYNKOWANY 3,4 i 6 mm, od 1-2 zł/kg. 
Wrocław, tel. 071/345-24-14 rano 
O  DRZWI BALKO N O W E wym. 270/130, 205/130, 

250/140, 230/130, 240/98, 215/94, 215/99, 
217/112, 212/110, okna plastikowe, wys. x szer.: 
145/145, 143/140, 135/137, 140/138, 136/215, 
140/220, 140/230, 175/165, 147/108, 140/165, 
138/188, 136/116 • brązowe, 85/160,drzw i wej
ściow e alum iniowe, białe, z dużą szybą w gór
nej c z ę ś c i,  now e . - 800 z ł, C h o jn ów , te l. 
076/817-89-03,0604/81-79-99 84012201

DRZWI BALKONOWE, -140 zł. Legnica, tel. 0608/68-50-03 
DRZWI BALKONOWE nowe, podwójnie oszklone. 4 szt., dl 
220 cm, szer. 88 cm, cena - 500 zł/szt. Lwówek śląski, tel 
0608/78-27-04
DRZWI BALKONOWE drewniane, z  demontażu, bez faktu 
ry, wys. 2.12 m, szer. 81 cm, - 100 zł. Nowa Ruda, tel 
0607/18-87-27
DRZWI BALKONOWE 2 szt., 210 cm x 80 cm, zespolone 
50 zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-33-96 
DRZWI BALKONOWE PCW nowe, białe, wym. 224 x 85 cm 
prawe, rozwierno-uchylne, cena - 500 zł/szt. oraz drzwi bal 
konowe Stolbud, wym. 217 x 87 cm, prawe, zdemonotowa- 
n e -170 zł/sżt. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
DRZWI BALKONOWE mahoniowe, prod. niemieckiej, nowe, 
98 cm x 220 cm, - 750 zl. Wrocław, tel. 071/364-47-87 
0502/53-17-39 f
DRZWI BALKONOWE stan b. dobry -15 zł/szt. Ziębicę,Tel 
074/810-32-39
DRZWI BALKONOWE wym, 21$ x 87 cm* 220 x 87 cm, pra 
we malowane, częściowo oszklone - 60 zł/szt. Prochowice 
tel. 076/858-53-78,0606/11-03-35 .
DRZWI DREWNIANE z demontażu, wewn., pełne, szer

Rusztowania warszawskie
wyrób, Sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

90/200 cm, prawe, z futryną o szer. 15 cm - 70 zł/szt. Ko- 
rzeńsko, tel. 071/385-61-77
DRZWI DREWNIANE wejściowe, lewe, sosnowe, stan ide
alny, zawiasy, zamek, ładny wygląd, cena nowych 2500 zł, 
cena, -400 zł. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne, rozm. 70 x 200 cm, stan 
b. dobry, 5 szt. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/93-44-13, 
0502/93-71-34-
DRZWI METALOWE wys. 203 cm, szer. 72 cm, grubość 45 
cm, ościeżnica i krata, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
DRZWI POKOJOWE z szybą używane - 60 zł/szt., zewnętrz
ne -120 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
DRZWI POKOJOWE wym. 80 cm i 90 cm, antywłamaniowe, 
2-stronna okładzina dębowa, b. ładne, od 2.700-3.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-05-32,0607/52-45-63 
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
O  DRZWI W EJŚCIOW E zewnętrzne, prod. niem iec

kiej, nowe, zamek listwowy, szer. 1000 w gór
nej częśc i, ozdobna szybka, różne wzory, ceny 
od 1.000 zł., tel. 071/313-01-02, 0502/31-62-09 
02017101

DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, lewe, sosna, 90 cm, po
trójne zawiasy, zamek, stan bardzo dobry, solidne wykona
nie, - 400 zł. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
DRZWI WEJŚCIOWE zfutryną, szer. 90 cm, okleina w kolo
rze jasnego drewna, - 330 zł. Wrocław, tel. 071/788-46-48 
po godz. 19,0605/63-68-93
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, 2 szt. -100 zł. Wrocław, tel. 
351-09-52 w godz. 10-18
DWUTEOWNIK 100, kątownik 50. Szkaradowo, tel. 
065/547-38-14,0605/06-73-16 
DŹWIG BUDOWLANY mało używany, - 400 zł. Piława Gór
na, tel. 074/837-52-41
ELEMENTY DOMU z wielkiej płyty, na 180 m2, wraz z pro
jektem, 1-piętrowy - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-01-53 
rano i wieczorem
O  ELEM EN TY  OZDOBNE „ko szyk i” , „cebu lk i” na 

pręty od 12 do 20 mm, do bram, balustrad, ogro
dzeń itp., efektowne. Ceny od 2.50 do 3.80 zł. 
L a s o c in  k. D z ie rżon iow a, te l. 074/836-98-09 
02019851

ELEW ACJA SIDING prod. kanadyjskiej, biała, 300 m2, na 
dom jednorodzinny + listwy wykończeniowe, - 5.100 zł. Krap
kowice, tel. 0607/53-13-33
ETERNIT 100 arkuszy -13  zł/szt. Stróża, gm. Mietków, tel. 
071/316-91-59
ETERNIT 150 arkuszy -13 zł/sźt. Struża, tel. 071/316-91-59 
ETERNIT z  rozbiórki, 80 m2, - 400 zł. Wrocław,-tel. 
0605/09-45-86
FA R B A  EPO KSYD O W A - 5 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/345-24-14 rano
FARBA SREBRZANKA sucha, 5 kg • 150 zl oraz drabina 
malarska, wys. 2 m, cena - 50 zł.lswidnica, tel. 074/853*35-21 
FILC TECHNICZNY biały, gr. 2mm, 1 beła 24 kg, do 100 km 
dostawa gratis - 28 zł/kg. Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-43 
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW ALfa (całe), nie uży
wana -150 zł. Słotwina, gm. Świdnica, tel. 074/852-60*11 
FORMA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ ZENITH 
BEHATON do wibroprasy, - 22.000 zł. Opole, te|. 
0602/59-11-69
FORMY DO PRODUKCJI BLOCZKÓW oraz krawężników, 
słupków i płyt betonowych, + stół wibracyjny do płyt, -1.000 
zł., Koźmin Wlkp., tel. 0609/29-04-37 
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ 

fala, kość, kon iczyna, cegiełka, obrzeża, płyty 
35x35 cm, g rubość 5 cm, tra lk i, formy elewa-

“TOM" W-w, ul. Karmelkowa 66 
J M .  .  «  te l.071/33-719-66 SKŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
■ tarcica obrzynana od 329 zł I
■ więźba dachowa od 647 zł 5 
' podłogówka, deska Barlinecka 
■złącza metalowe, OSB
■ drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny

OKLEINA NATURALNA i TARCICA DĘBOWA 

P R O D U C EN T  
NAJTAŃSZE H€B>IE STYLOWt

P R O JE K T O W A N IE , D O R A D Z T W O , 
B U D O W A , S P R Z E D A Ż  K A FL I

W ą s o s z ,  u l .  1 M a j a  1 6
tel. 065/ 543 77 04 

'MML 065/ 543 84 35 (po 20 00)' 
B E Z P Ł A T N Y  T R A N S P O R T *
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BUCHA DACHOWANaprawdę taniej nie można, ale można korzystniej!
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P tn w m j WPŁATY PROWIZJIODSETEK
WROCŁAW: ui. Karmelkowa 29, (071) 364-35-31, 364-35-28 
WROCŁAW: ul. Legnicka 62, (071) 351-40-80, 351-43-10 
WROCŁAW: ul. Gajowicka 161 A, (071) 338-04-34 
SKARBIMIERZ: ul. Parkowa 7, (077)411-38-41, 411-38-42 
LUBIN: ul. Wierzbowa, (076) 849-70-49 
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: ul. Rynek 41, (074) 815-76-44 
LEGNICA: ul. II Armii W P 5 (paw. nr 2), (076) 854-52-40 
DZIERŻONIÓW: ul. Ząbkowicka 26, (074) 832-12-10 
GŁOGÓW: ul. Sikorskiego 34, (076) 835-20-41 
OSTRÓW WLKP.: ul. Radłowska 10, (062) 592-50-59

KONWEKCYJNE GRZEJNIKI 
MIEDZIANO-ALUMINIOWE 

" T E R M A "
gwarancja 10 lat, rabaty do 20% 

transport gratis
OPOH664

H.G. FHU, Kamieniec Wrocławski 
ul. Zaułek Szkolny 23 

tel. 071/318-58-70, tel. kom. 0-607 375172

cyjne od 1.50 zł^ barwniki do betonu, hydrozol, 
fiba r, w yb ija k i. L u b ią ż , te l. 0608/46-70-43, 
0603/87-02-67 84012341

FREZARKA DO ASFALTU, 1984 r., diesel samobieżna, szer. 
noży 60 cm + komplet nowych oraz zębatki, - 9.000 zi. Ch£>- 
cianowice, woj. opolskie, tel. 0604/94-14-52 
GRANIT kamień do murowania, 40 t - cena 40 zł/t. Łuka
szów. tel. 076/877-34-40
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-plytowe, wszystkie 
wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI SLANT-FIN produkcji USA, 9 szt. po 1.5 mb, 3 
szt. po 2 mb, 1 mb - 440 W, 60 stopni C, -1.300 zł. Kiełczów, 
tęl. 071/398-84-07
GRZEJNIKI ŻELIWNE używane, 60 cm, 80 szt. - 5 zł/żeber
ko. Legnica, tel. 076/854-12-28 
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, nie używane - 3 zł/że
berko. Ostrów Wlkp., tel. 0607/44-52-32 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm. stan dobry - 4 zł/żeber
ko. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 80 żeberek - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 
363-41-06
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE 120 szt., 60 i 90 - 3 zł/szt. Wrocław, 
tel. 342-33-39 po godz. 18, 343-98-86 w godz. od 9 do 18 
KABEL śred. 10 cm, 100 m - 3.50 zł/m.., tel. 0607/10-00-97 
KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YKY 4 x 16. ok. 150 
m, miedziany, 4-żyłowy, 10 zł/m2. Strzeszów, tel. 
071/312-82-94

KONSTRUKCJA HALI wym. 15 x 4,5 x 90 m - 50 zł/m2. 
Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03 
KONSTRUKCJA PAWILONU HANDLOWEGO o pow. 200 
m2, drewniana, kompletna, - 8.800 zł. Ligotka k. Namysło
wa, tel. 077/410-12-43 po godz. 18,0604/24-37-02 .
KONSTRUKCJA WIATY 8 szt. przęseł, 16 szt. słupów. 18 x
7 x 4 m. - 2.500 zł. Kuropatnik, tel. 071/796-10-09 
KONSTRUKCJA WIATY przęsła i słupy, 2-spadowa, słupy 
z rur fi 110, skręcana, nie montowana, 8 szt. przęseł, 16 słu
pów, pomalowana, 18 x 7 x 4, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/796-10-09
KONTENERY BARAKOW E biurowe, socjalne i sanitarne, z 
kompletną inst. el. • od 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-97-60, 
0607/74-14-15
KONTRUKCJA DACHOWA metalowa, do rozbiórki - 0.90 
zł/kg. Żary, tel. 0608/38-76-57 
KORYTA BRUKOWA BETONOWA 50 x 50 x 20 cm, więk
sze ilości - 4 zł/szt., rurki ceramiczne, fi 50, dł. 40 cm, 8.000 
szt. - 0.3 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/93-44-13,0502/93-71-34 
KOSTKA BRUKOWA trylinka-15 zł/m2.., tel. 0608/84-75-10 
O  K O S T K A  BR U KO W A  w ibrow ana , sza ra  • 21 

zł/m2, czerwona • 23 zł/m2, obrzeże 0,5 m - 3 
z ł/s z t . Now a S ó l, te l. 068/387-30-68, 
0600/82-81-59 84001161

KOSTKA BRUKOWA wibroprasowana - od 24 zł/m2. Tyniec 
Mały. gm. Kobierzyce, tel. 071/339-76-37.0607/33-63-74 
KOSTKA BRUKOWA cementowa, wzór .kość’  i inne, cena 
od 21 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/80-52-65 
O  K O STKA  GRANITOWA różne wymiary, kamień 

do utwardzania placów  • 18 zł/t. Paszow ice, tel. 
0604/32-13-29 84012281

KOSTKA GRANITOWA wym. 4 x 6 cm, -180 zł/t netto, wym.
8 x 10 cm, -150 zł/tona netto. Strzegom, tel. 074/855-05-88, 
0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA 4/6 - 200 zł/t, 3/7, 7/11 - 120 zł/t. 
Strzelin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06 
O  KO STKA  GRANITOWA szara i kolorowa • od 180 

zł/t. Ozdobny kam ień ogrodowy na ścieżki, mur
ki, oczka wodne, ska ln iak i, szara, 4/6 cm  • 150 
zł/t, 8/11 cm -160  zł/t, W rocław - Oporów. Wro
c ław , u l. W ie jsk a  27, w go d z . 9-17, te l. 
071/364-55-66,0602/46-73-66 01023061

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

sprawdź !!!
PARAPETY-ZALUZJE-ROLOSY

Ę m  ® 344 75 86 
® 350 06 68

/ A D A L  - SERWISN
OFERUJE: o p o ih m

✓ Urządzenia do miłowania mokrego
✓ Urządzenia do malowania proszkowego
✓ Urządzenia do okuwania węiy ciśnieniowych
✓ Węże ciśnieniowe do 400 barów 
/ Osprzęt do malowania oraz

serwis gwarancyjny I pogwarancyjny____
l W rocław, ul. Bardzka 30 i
\ 4el/fax 071/33 64 591, O 607 313 4 5 ^

KUPIĘ FARBĘ PODKŁADOWĄ i inne. oraz pokost. Wro
cław, tel. 0502/30-00-07
KUPIĘ KLEJ oraz tynk i siatkę do ocieplenia budynku. Wro
cław, tel. 071/788-00-56,0608/312-42-22,0600/16-82-28 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KOSTKĘ BETONOWĄ .puzzle’ , drzwi 90, z dużą szy
bą, prawe, 60 wc prawe, do warsztatu, okna i witryny PCV, 
różne, środa śląska, tel. 071/317-87-50 wieczorem 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ. Wrocław, tel. 0603/91-44-33 
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 8x10 lub 7x11 • do 160 zł/t. 
Leszno, tel. 065/549-95-01
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 20 x 20 cm, 16 x 16 cm, 10 x 
10 cm, używaną, z demontażu, do 60 zł/t. Radków, tel. 
074/871-23-26
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ z demontażu, wym. 20 x 20 
cm, 8 x 1 0  cm, ceńa od 40 zł/t. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ. Żary, tel. 0600/85-20-69 
KUPIĘ KRATOWNICE na wiatę, szer. 12,5-13.5 m. 7 szt. 
Lubin. tel. 0606/78-14-32
KUPIĘ KROKWIE 18/8 (nawet pojedyncze szt.). murłaty

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

P R O D U C E N T
: A M A -B A L E XDŁUGOŁĘKA K.WR0CŁAWIA 

ul. Wrocławska 42 tel. 071 / 3151611

,m ^ W e x

WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 73 17, 
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGNICA ul.Rataja 26 tel.076/862 37 31 
LESZNO ul.Estkowskiego 30 tel.065/ 526 80 27 
PYTAJ O NAJBLIŻSZEGO DOSTAWCĘ

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

13/13,14/14, folię paroprzepuszczalną oraz brązowe klam
ry mocowania gąsiorów. Trzebnica, tel. 071/312-30-05 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budo
wie: krokwie 18/8, nawet pojedyncze sztuki, murłaty 13/13, 
14/14, folię paroprzepuszczalną, klamry gąsiorów, brązowe. 
Trzebnica, tel. 071/312-30-05
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budo
wie: styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ OKNA DREWNIANE o wym. 40x70 cm (tolerancja 
ok. 10 cm), 2 szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-60 
KUPIĘ PANELE PODŁOGOWE i deski podłogowe. Wrocław, 
tel. 071/373-85-13

NAROŻNIK siateczkowy, ocynkowany, dł. 180 cm - 1.20 
zł/szt... gm. Brzeg. tel. 077/411-36-21.411-36-20 
ODDAM GRUZ za darmo. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-14 
ODDAM ODPADY GRANITU cięty. Strzegom , tel. 
074/855-82-53
ODDAM GRUZ oddam za darmo. Legnica, tel. 0600/37-47-94 
OKLEINA dębowa, bukowa, jesionowa, czereśniowa. Nysa, 
tel. 0604/08-14-92
OKNA powlekane plastikiem, 105 x 135 -170 zł, 210 x 135 - 
340 zł, drzwi blakonowe 210 x 70 - 200 zł. Bielany Wr., tel. 
071/311-23-49,0603/98-21-35 
O  O KNA  • duży wybór, nowe i używane, z PCV, 

drewna i alum inium , drzw i zewnętrzne, balko
nowe, witryny, prod. n iem ieckiej, w cenie od 100 
zł. Możliw y transport, sprzedaż ratalna. Kom o
row o , gm . T rz e b n ic a , te l. 0602/15-31-41 , 
071/312-30-89 82000981

OKNA (skrzydła okienne), 5 szt. i drzwi balkonowe, typowe 
z nowego budownictwa, oraz 2 ramy okienne, stan b. dobry, 
częściowo z ża luzjam i - 300 zł/kpi. Legnica, tel. 
076/856-45-43,0607/53-13-68 
OKNA 148x200 cm, 3 szt., nowe • 180 zł/szt. Stanisław Po
niatowski, 58-124 Zebrzydów 37, gm. Marcinowice, woj. wał
brzyskie
OKNA ALUMINIOWE wym. 123 x 105 cm - 300 zł. 143 x 99 
cm - 300 zł, 146 x 89 cm - 300 zł, drzwi balkonowe, alumi
niowe, wym. 215 x 139 cm - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-22-44,0601/34-06-21 
OKNA DACHOWE od 280 zł/szt.. blachodachówka - 21.9 
zł/m2, folia dachowa, paroprzepuszczałna - od 1.70 zł/m2, 
wieżyczki miedziane, dachówka ceramiczna, nowa - od 28 
zł/m2, cegła klinkierowa • od 0.80 zł. Strzegom, tel. 
074/855-26-57 do godz. 17,0605/76-79-59 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, bez szyb. wym. 147 x 150 
cm, 3 szt, -120 zł. Gubin, tel. 068/359-94-11 
OKNA DREWNIANE nowoczesne, mahoniowe, nowe, roz- 
wierno-uchylne, wym. 135 x 200 cm, - 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-45-71
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe. 140 x 150 cm, 11 
szt, - 500 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, 2-szybowe, próż
niowe, białe, używane, otwierane, wym. 140 x 110 cm -130 
zł. Legnica, tel. 0608/68-50-03 
OKNA DREWNIANE z demontażu, z podwójnymi szybami, 
bez futryn, stan dobry, 3 szt., wys. 136 cm, szer. 81 cm, 1

OKNA METALOWE ocynkowane, wym. 6x1 m, - 300 zl 
Nowa Sól, tel. 0608/61-20-73
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchyłne, o wym. 
110 x 140 cm oraz 105 x 135 cm -100,180 zł/szt. oraz drzwi 
balkonowe, 80 x 210 cm - 200 zł/szt. Kobierzyce, tel 
071/311-13-22
OKNA PLASTIKOWE białe, 7 szt., szyba przedzielona pla 
stikową listewką ozdobną, 110 cm x 145 cm - 320 zł/szt. Le 
gnica, tel. 076/854-68-91,0607/81-79-64 
OKNA PLASTIKOWE 5 szt., 167x95, mogą być zespolone 
oraz 2 szt. 144x84, - 80 zł/szt. Oława, tel. 071/313-32-08 
OKNA PLASTIKOWE, nowe. 80 x 100 - 350 zł. 90 x 120 
380 zł, 100 x 120 - 400 zł, możliwe inne wymiary, drzwi bal
konowe Óiałe, nowe, PCW, 80 x 210 - 500 zł, możliwe inne

Ogród;
Bra my

Balustrady
Kra* y

ozdobne
Borowa Oleśnicka 
tel. 071/399-34-18 

OPO1 19 3 9_____0-501 413 169

wymiary, drzwi wejściowe, PCW, z szybą, 100 x 210 • 1300 
zł/szt. Włóki. tel. 074/830-28-33 
O  O KNA  PLASTIKOW E nowe i używane oraz okna 

półp lastikowe, sprzedam, szer. x  wys. 230 x 140, 
190 x 140, 305 x 153, 320 x 135, 180 x 60, 70 x 
110,150 x 173,110 x 160,110 x 170,110 x 180, 
120 x 160 i w ie le innych, balkony, tarasy 200 x 
220, 180 x 230, inne, faktura VAT. Budziechów, 
tel. 0603/60-38-57 84013181

O  O KNA  DREWNIANE I PO W LEKANE PLASTIKIEM 
w ys. x szer.: 140/180, 140/90, szyba  potrójna 
135/105, 135/75, 135/150, 135/165, 60/120, 
120/60, 112/120, 112/180, d rzw i ba lkonow e  
210/80/90, drzw i w e jśc iow e , b ia łe  i brązowe, 
nowe, o zdobne , w ys. 200-210, szer. 90-100.

Wrocław, ul. Łęczycka 19 n 
(50 m od HIT-u, 
boczna Poznańskiej)
tal/!ax PTI 389 18 83

J H F g o l is z e k
* CENTRUM PODŁOGI
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KABEL ELEKTRYCZNY YAKY 4x35, dł. 12 m, z 1-stronnie 
założonymi końcówkami - 10 zł/m.b. W ilkszyn, tel. 
071/396-36-46
KABEL ENERGETYCZNY 4 x 50 mm, 50 mb. Wrocław, tel. 
363-41-06
KAMIEŃ GRANITOWY okładzinowy, gr. 2-4 cm - 80 zł/t. 
Strzelin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06 
KAMIEŃ PIASKOWIEC kuty, dł. 95 cm, szeroki 70 cm, wy
soki 80 cm, -1.000 zł. Bardo, tel. 074/817-13-32 
KANTÓWKA SOSNOWA suszona, 50 x 50 x 900 mm, 50 x 
50 x 500 mm, fryzy sosnowe 25 x 50 x 420 mm, razem 60 
m3 - 700 zł/m3. Tarnów, teł. 014/622-28-65 po godz. 19 
KOŁKI DO MONTAŻU OCIEPLEŃ dł. 12 cm - 0.12 zł/szt... 
gm. Brzeg. tel. 077/411-36-21.411-36-20 
KONSTRUKCJA BARAKOWOZU wym. 2.5 x 7.0 m, nadaje 
się na garaż. Brzeg, tel. 0602/73-68-08 
KONSTRUKCJA HAL11200 m2, wys. 3 m, szer. 12 m, dach 
2-spadowy, dł. 100 m, - 30.000 zł lub zamienię na samo
chód. Gozdnica, tel. 068/360-17-83 
KONSTRUKCJA HALI stalowa. 380 m2 (32x12x6 m) - 
14.000 zł ♦ VAT. Świdnica, tel. 074/640-28-98,0501/31-49-91 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - AC0205 www.autogielda.com.pl)
KONSTRUKCJA HALI z dokumentacją, wym. 15 x 4.5 x 90 
- 50 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03 
KONSTRUKCJA HALI ściany, wygi. 15x4.5x90 m, dokumen
tacja - 50 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03

K O LEK TO RY  SŁO N ECZN E 
POM PY C IE PŁ A , FOTO OGNIW A 

TURBINY W IA TR O W E o
DOM Y „M ABUDO” 1 
NA RATY OD 3.5%  . f

„E K O L A N P”. tel. 071/318-01-07

PODŁOGI PANELOWE • PODWOJHfl PROMOCJA
MONTAŻ

TRANSPORT GRATIS!! C33EE1
KOSTKA GRANITOWA z demontażu, wym. 20 x 20 cm
120 zł/t. Żagań, tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67
KRAWĘŻNIKI kostka bazaltowa, nieregularna (duża). Ża
gań, tel. 068/360-62-97.0602/83-81-67
KRĘGI BETONOWE średnica 3 m, wys. 60 cm, 5 sztuk
450 zł/szt. Chojnów, tel. 076/818-12-15
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY blaszany, z oknem, cena ok
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71 -66-24
KUPIĘ BAR AK  BUDOWLANY używany. Wrocław, tel
071/340-56-68,0601/32-87-90
KUPIĘ BEDNARKĘ ocynkowaną, 25x4 cm. Leszno, tel
065/529-91-26
KUPIĘ BELKI i deski z rozbiórki. Wrocław, tel. 343-98-41 
0603/67-23-12
KUPIĘ BETONIARKĘ rusztowania oraz stemple budowla 
ne lub przyjmę w komis. Wrocław, tel. 071/346-23-10 
0601/70-33-89
KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ lub czarną, gr. od 0.05 
0.08 mm. Boleścin, gm. Trzebnica, tel. 071/312-86-55 
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ lub falistą, na dach. Jakso- 
nów, tel: 071/311-49-38 po godz. 16 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ uchylną, z rozbiórki. Krzyża 
nowice, gm. Wisznia Mała, tel. 071/387-86-51 wieczorem 
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ z rozbiórki, tłuczeń. Oleśni 
ca, tel. 0502/45-15-82
KUPIĘ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ oczyszczoną lub nową, 
1000 szt., tanio. Wrocław, tel. 071/355-38-86 
KUPIĘ DACHÓWKĘ BRAAS. Oleśnica, tel. 071/314-98-06 
KUPIĘ DACHÓWKĘ ROZBIÓRKOWĄ prod. niemieckiej, ok. 
300 m2, stan dobry. Wrocław, tel. 071/354-47-57 po 20 
KUPIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄ 8-10 m, lub pożyczę. Wro- 

/  cław, tel. 357-62-86 
KUPIĘ DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE. Wrocław, 
tel. 0605/54-30-45
KUPIĘ ELEMENTY RUSZTOWANIA PLETTAC siatki, kół
ka, stopy, boczne deski i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89

KUPIĘ PŁYTY BETONOWE dużą ilość. Wrocław, tel: 
0605/21-22-92
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE drewniane. 20 szt. Opole. 

1 tel. 077/460-80-39 
KUPIĘ PODKŁADY TRAMWAJOWE lub kolejowe, drewnia
ne. Wrocław, tel. 325-18-60 wieczorem 
KUPIĘ RUSZTOWANIA szalunki, betoniarki. Polkowice, tel. 
076/845-51-05 •
KUPIĘ SIATKĘ OGRODZENIOWĄ wys. 150 cm, ok. 300 m.
Skierniewice, tel. 046/833-76-36
KUPIĘ SŁUPY ENERGETYCZNE drewniane oraz podkłady
kolejowe. Legnica, tel. 076/854-60-60
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ SZALUNKI FUNDAMENTOWE. Wrocław, tel.
071/340-56,68,0601/32-87-90
KUPIĘ ŚCISKI STOLARSKIE większą ilość. Wrocław, tel.
0601/17-03-90
KUPIĘ TACZKI oraz zbiornik na szambo, 12-20 m3. Wro
cław, tel-071/351-75-12.0501/29-19-17 
LEPIK asfaltowy, cena - 0.50 zł/kg oraz smołowy, cena - 0.30 
zł/kg. Wrocław, tel. 071/354-37-74 po godz. 19 
ŁATY impregnowane, 6 x 4 x 1.5 zł/mb, 5 x 3 x 1.2 zl/m, 
kontrłaty - 90 gr/mb, podbitka • od 15 zł/m2. Głogów, tel. 
0604/67-31-35
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ, 
2000 r. ocynk., powlekanej, wyd. 300 m2/8 h, - 2.650 zł. Sy
ców, tel. 062/785-44-97
MASZYNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ wibro- 
prasa Zenith - 40.000 zł. Opole, tel. 0602/59-11-69

szt., wys. 136 Cm, szer. 51 cm - 80 zł/szt. Słupiec, woj. wał
brzyskie, tel. 0607/18-87-27
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, 4 szt. -175 cm x 145 cm, 
2 szt. - 210 cm x 145 cm • 50 zł/szt. Strzelin , tel. 
071/392-33-96
OKNA DREWNIANE nowe. 12 szt., wym. 150 x 150 cm oraz 
1 szt. 75 x 150 cm - cena 350 zł/szt. Świdnica, tel. 
0603/59-43-57
OKNA DREWNIANE 85 x 57 cm, nie używane oraz trójkąt
ne - po 100 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-.01 
OKNA DREWNIANE STOLBUD 1.170x1.470, z  żaluzjami, 
• 170 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96 
OKNA DREWNIANE oblewane PCV, używane, próżniowe, 
uchylno-rozwieralne, 1 lub 2-skrzydłowe, białe, wym. (wys. 
x szer.) 142 x 90; 110; 156; 185; 220, w cenie od 150 do 350 
zł. Wrocław, tel. 0604/37-84-73 
O  O KNA DREW NIANE powlekane p lastikiem , roz- 

w ie rno-uchy lne , drzw i ba lkonow e, tarasow e, 
stan b. dobry, różne wymiary, w cen ie od 100 
zł, drzw i wejściowe PCV, alum inium , nowe, w 
ce n ie  800 z ł/s z t . Z ą b ko w ic e  Ś lą s k ie ,  te l. 
0601/76-16-86 03001151

OKNA DREWNIANE wym. 165 x 67 cm, 5 szt., wym. 165 x 
87 ćm, 2 szt., wym. 177 x 165 cm • 15 zł. Ziębice, tel. 
074/810-32-39
OKNA DREWNIANE mahoniowe, wym. 146 x 223 cm - 500 
zł, dwa skrzydła o wym. 160 x 100 cm - 500 zł; drzwi balko
nowe z roletą, wym. 222 x 150 cm - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-22-44,0601/34-06-21

Buderus Logamax | 
kocioł naścienny

I Buderus Logamax| 
już od

2.650 zł

Mnomrzowurr k m b

3

i
Wrodaw 

ul. Długa 29/35 
tal^ta 

071/781-71-93 
781-71-95

Grzejn ik i panelowe C-22, 60/90 60/100, 60/110, 
z w ym ienn ik iem  c ie p ła , m oż liw y  transpo rt. 
Cho jnów , te l. 076/817-89-03, 0604/81-79-99 
84012211

OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm * kołnierz. - 600 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-68
OKNO DREWNIANE 2-skrzydłowe, z demontażu, z oścież
nicą, wym. 1465 x 1435 cm, wraz z drzwiami balkonowymi,

okno sss
P .H .U .  " E K R A "  

u l .  P e ł c z y ń s k a  1 01  W r o c ł a w !
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T A R T A K  w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
'WARSZAWSKIE"

RAMKA - 40 zł i 35 zł + VAT ™ 
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 1 

te l.  071/354-37-97 §  
W ro c ław , u l. P ó łn o cn a  5

O fe ru je  w  sp rzedaży :
więźby dachowe

w cenie od 630  zł
łaty, deski, drewno liściaste, BM OGRODZENIA ZGRZEWANE |

buk, jesion opoH462

a n i l in ...... ..
tel. 074/81-81-877 do godz. 15 

81-81-869 po godz. 15
te l.k o m . 0 -6 0 3  8 4 7  8 9 4 b TEL.071/315 12 49, 31512 50

ENERGIA
ZA DARMO
K O L E K T O R Y

S Ł O N E C Z N E  
ogrzewanie wody energią słoneczną

P O M P Y  C I E P Ł A  |  
ogrzewanie domów energią środowiska 5

S P R Z E D A Ż ,  Instalacja ~

1
A t r a k c y j n e  k r e d y t y  

hipoteczne i gotówkoweJ
Wrocław, u l.C zeko ladow a 64A  
TEL.(071) 333-72-57 

0-601/694-534 .
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BEZPŁATNA INFOLINIA O 800 13 00 79 
OKNA • DRZWI • WITRYNY 

PCV - DREWNO - ALUMINIUM

v

portr;
ŻA LU ZJE  • R O LETY • PARAPETY  

RABATY DO 20% 
KORZYSTNY KREDYT  

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
P.H.U. FAKTOR 0

Wrocław, ul. Wałbrzyska 25 1 
tel./fax 071/78-28-111 2

Wrocław, ul. Buforowa 2 
(Centrum Handlowe Chemia) 

tel./fax 071/367-50-41+47 w. 200

wym. 865 x 2295 cm, stan b. dobry, -100 zl. Świdnica, tel. 
074/853-19-72
OKNO DREWNIANE piwniczne, uchylne w dół, szyba zbro
jona, 870 x 55 mm • 60 zł. Wrocław, tel. 071/357-28-45 
OKNO DREWNIANE 1 szt., nowe, 147 x 145 cm, firmy Stoi- 
bud, - 55.0 zł. Wschowa, tel. 065/540-52-15,065/540-67-88 
OKNO DREWNIANE.2-skrzydłowe, klejone, z kratką, roz- 
wierno-uchylne, nowe, szer. 187 cm, wys. 125 cm, - 650 zł. 
Żebrzydowa, tel. 075/736-32-74 
OKNO PLASTIKOWE nowe, cięte na wymiar, - 350 zl. Oła
wa, tel. 071/303-34-91
PALETY DREWNIANE ok. 100 sztuk • 8 zł/szt. Jordanów, 
tel. 071/316-10-74
PANELE PODŁOGOWE (buk), jakość 1 A, odbiór bezpośred
nio z fabryki w Niemczech, 80 km od granicy -10 DEM/m2. 
.. tel. 058/561-09-63,0600/63-21-93 
O  PAPA TERM OZG RZEW ALN A: podkładowa • 5.59 

zł/m2, w ierzchnia • 5.97 zł/m2, na w łókn in ie  po
liestrowej 250 g, grub. 5 mm • 10.75 zł/m2; gon
ty papowe Matizo i, wu lkanizowane na całej po
w ierzchni • od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty 
d la hurtowników. Wrocław, te l. 071/373-90-79 
01022571

PARAPET MDF wym. 165x40 cm, nowy, - 40 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 0502/43-40-75
PARKIET DĘBOWY wysuszony, 18,5 m2,35 x 7 cm, - 45 zł 
/ m2. Szczawno Zdrój, tel. 074/840-12-17 
O  PIASEK  do ce lów  budow lanych, drogowych, ko

le jn ictw a , p ia se k  g ru bo z ia rn is ty , podsypka , 
m ieszanka p iaskowo-żw irowa, w prom ocji ju ż 
od 4 zł/tona. Kopa ln ie  P iasku  „P ierw oszów ", tel. 
071/312-75-81,071/312-75-93 82000921

PIASEK BUDOWLANY do tynków i na podsypkę, 22 t ♦ 
transport • 350 zł/t. Wrocław, tel. 090/38-70-04 
PIASEK BUDOWLANY 12 t, z transportem - 220 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
PIASEK BUDOWLANY do tynków, 221+transport, • 400 zl. 
Wrocław, tel. 090/38-70-04
PIŁA DO ASFALTU STIHL 7601997/98 r„ nowy wózek, tar
cza, zapasowy pasek, stan b. dobry, - 3.700 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-61-33
PIŁA DO ASFALTU HUSQVARNA 762 ha wózku, pojemnik 
na wodę, tarcza 350 mm, stan dobry, - 1.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0606/98-39-40
PIŁA DO ASFALTU i betonu, diesel, Ti 350, stan b. dobry, •
4.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
PIŁA DO ASFALTU i betonu, diesel, fi 500, samojezdna; We
ber, -11:700 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/3,11-62-15 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wóz
kiem i zbiornikiem na wodę, z  tarczą, stan b. dobry - 2.400 
zł. Bolesław iec, tel. 0603/10»-25-21, Niemcy,, tel. 
0049/17-46-66-67-69
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b.
dobry. -1,200 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS 360 AV na wózku,
-1.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL 760,1997/98 r„ nowy
wózek + tarcza, pasek zapasowy, stan b. dobry, - 3.700 zł.
Świdnica, tel. 074/852-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU, diesel fi 350, stan b. dobry,
- 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU, diesel fi 500, samojezdna 
Veber, - 11.700 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
PIŁY DO PIASKOWCA I BETONU od fi 1000 mm do fi 320 
mm - od 150 zł do 1.200 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
PISTOLET 0 0  KOŁKÓW HILTI DX-450,2000 r. stali b. do- 
bry, mało używany, w oryginalnej walizce, b. dobry do beto
nu, stali i drewna, idealny'do składania palet, kołki, naboje,
- 650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
PŁYTA OBORNICKA w demontażu, wym. 3x1 m, -120 zł. 
Nowa Sól, tel. 0608/61-20-73
PŁYTA WIÓROWA 3.75 m2, na pokrycie dachu, gr. 10 mm. 
Legnica, tel. 076/850-62-52
PŁYTKI ELEWACYJNE JOPEK 24 x 6 cm - 50gr/szt. Wro
cław. tel. 071/352-91-61
PŁYTKI KLINKIEROWE ceglaste, 19.5 x 9.5 • 24 zł/m2. żółte
19.5 x 9.5 - 20 zł/m2. .. gm. Brzeg. tel. 077/411-36-21.
411-36-20
PŁYTKI KLINKIEROWE, na parapety zewn., wym. 10 x 20 
cm, gr. 18 mm -1 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-71 
PŁYTKI KLINKIEROWE żółte - 30 zł/m2, ceglaste - 24 zł/m2, 
narożnik siateczkowy, dł. 1,8 mb, do tynku mokrego -1.20 
zł/szt., kołek do montażu ociepleń, dl. 12 cm - 0.12 zł/szt. 
Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21,077/411 -36-20 
PŁYTKI PODŁOGOWE z piaskowca, .boniówka’ , 40 m2, • 
60 zł / m2. Jawor, tel. 076/871-02-37 
PŁYTY BETONOWE podwójnie zbrojone, lekko uszkodzo
ne - 30 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-84 
PŁYTY DROGOWE betonowe, 3 x 1.5 m oraz 3.3 x 1.2 m, 
ok. 100 szt. -- 100 zł/szt. Kędzierzyn-Koźle , tel. 
077/482-47*07,0605/25-59-60 
PŁYTY PCV spienione, 3.0 x 1.0 m, gr. 1 cm - 4 zł/kg. Lu
dów Śląski, teł. 071/393-32-62 
PŁYTY STROPOWE 10 szt, - 1.500 zł. ., gm. Otmuchów, 
tel. 077/431-56-47 po godz. 18 
PŁYTY STROPOWE łukowe, dł. 4 m, szer. 1.20 m - 50 zł/szt. 
Mikołajowice, gm. LegnickiePole.tel. 0605/03-97-84 
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ wym. 1000 x 500 x 50 mm, 
3 paczki, 12 m2 - 80 zł. Wrocław, tel. 071/357-28-45 
PŁYTY ŻELBETOWE 35 szt., ocieplone styropianem, wym. 
450 x 110. Lubomićrz, tel. 075/783-36; 94,0603/87-91-52 
PODOKIENNIKI, ceramiczne, dl. 27 cm, szer. 12 cm, 250 
szt. -1.50 zł/szt. Strzelin, Wrocław, tel. 0502/39-85-74 
POROMUR AM 440 x 250 x 220 mm, - 5 zł I szt.. Wrocław, 
tel. 0607/10-88-84

TARCICA IGLASTA
SUCHA, MOKRA  

podłoga, podbitka, schody, 
parapety, tralki, poręcze

OPOH568
Wrocław, ul. Mościckiego 42a, tel. 346-52-16

W i ę ź b *  D a c h o w a
impregnacja, montaż 

deski, łaty 0P011649 
B ia łków  5, tel. 071/317-83-24

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO niepodpiwniczony, 
w 3 egzemplarzach, nowy, • 600 zł lub zamienię na telefon 
GSM. Bolesławiec, tel. 0604/66-15-76 
PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO, - 1.000 zł. Świę- 
toszów, tel. 075/724-27-29
O PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- 

DLOWE „MAJKARD” s.c. oferuje produkty me
talowe w następującym asortymencie: siatka 
ogrodzeniowa ocynkowana i powlekana plasti
kiem, słupki ogrodzeniowe powlekane, asorty
ment ogrodzeniowy, gwoździe budowlane i pa
letowe, maty zgrzewane posadzkowe • ceny pro
ducenta. 59-700 Bolesławiec, Kraśnik Dolny 
41a, tel. 075/736-98-40, 0604/50-83-75 
01014911

PRZĘSŁA kratownice ze stopami, wym. 5500x800x100, ce- 
ownik, waga 183 kg (przęsło), cena - 0.90 zł/kg. Gniechowi- 
ce, tel. 071/316-87-87
PRZYJMĘ GRUZ duże ilości, ok. 1000 wywrotek, zapraszam 
do stałej współpracy duże firmy, teren dobrze przygotowa
ny, dojazd. Wilczyce, woj. wrocławskie, tel. 0605/13-71-73 
PR ZY JM Ę  GRUZ bezpłatnie. Pasikurow ice, tel. 
071/327-48-30
PRZYJMĘ ZIEMIĘ każdą ilość, chętnie bez gruzu. Gajków, 
tel. 071/318-51-91 lub. 0603/85-19-20 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/78-88-13 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ każdą ilość, 1 km za ul. Kamieńskiego. 
Krzyżanowice, tel. 071/387-80-41 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów, każdą ilość, pilne. Trzebni
ca, tel. 071/312-33-10
PRZYJMĘ ZIEMIĘ, GRUZ i inne materiały po budowie. Wro
cław, tel. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czarną, do wyrównania terenu wokół 
domu, w Żm igrodzie. Wrocła\y, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24
PRZYJMĘ ŻWIR drobny, na pow. 20 a, do wyrównania i osu
szania terenu oraz taką samą ilość humusu, dobrej klasy. 
Konradów, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-43-06, 
0607/12-48:37
PUSTAKI 24 x 24 x 36 - 1.80 zł/szt., 12 x 24 x 48 - 1.30 
zł/szt. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 071/339-76-37, 
0607/33-63-74
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR 440 x 250 x 220 (360 
x 250 x 220), bez konieczności docieplania - 3.98 zł (3.40 
zł). Nowogrodziec, tel. 0606/15-66-75 
PUSTAKI CERAMICZNE .POROMUR’  - od 2.35 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71 '
PUSTAKI KOMINOWE fabrycznie nowe, 90 sztuk • 1.60 
zł/szt. Lubin, tel. 0603/20-38-88,076/849-30-04 wieczorem 
PUSTAKI WENTYLACYJNE - 2 zł/szt., środek do impregna
cji klinkieru, Funcosil • 21,70 zł/l. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20 
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry -
3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 
0049/62-64-12
ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY do farb olejnych i ni
tro - 4 zł/l. Wrocław, tel. 071/345-24-14 rano 
RURKI PLASTIKOWE do przewodów elektrycznych, fi 24 
mm, 500 m.b., cena 0.5 zł/szt: Leszno Górne, gm: Szprota
wa, tel. 068/376-63-66
RURY śred. 42-90 mm - .6-9 zł/m.b. Wrocław, tel. 
071/345-24-14 rano
RURY KAMIONKOWE KANALIZACYJNE śr. 150 x 1000 • 
15 zł/szt. Pszenno; tel. 074/851 -93-04,0502/43-39-37 
RURY PIECOWE o średnicy 55 mm - 5 zł/m. Wrocław, tel. 
071/349-37-79,0607/26-04-28 
RURY STALOW E fi 160x8 - 15 zł/m.b. Opole, tel. 
0606/53-97-67 .
RURY ŻELIWNE z kołnierzem, kanalizacyjne * 1 zł/kg. Wro
cław, tel. 321-47-90,0601/89-29-34 
O RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE tanio wypoży

czę (50 szt.) oraz wykonam ogrodzenia z siatki 
ocynkowanej i powlekanej plastikiem, bramy j 
furtki z podmurówką betonową. Wrocław,, tel. 
071/347-89-66 01023281

RUSZTOWANIE kompletne, 80 m2, - 5.000 zł. Legnica, tel. 
0502/15-72-28
RUSZTOWANIE na kółkach, ocynk, 0.7 x 2.5 m, wys. 6 m, - 
.1.500 zł. Marcinkowice, tel. 071/342-63-19 
RUSZTOWANIE OCYNKOWANE na kołach, wys. 7m, 3 po
desty, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0501/18-75-52. 
RUSZTOWANIE RAMOWE ELEWACYJNE ok. 300 m2, do 
wynajęcia z montażem i dowozem. Niemodlin, tel. 
077/460-60-60.0601/55-60-60 
RUSZTOWANIE STOJAKOWO-RAMOWE stan dobry •
7.500 zł/100 m2, ramki rusztowania rurowego, skręcanego - 
70 zł/szt. Z ie lęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21, 
077/411-36-20
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe, lekkie - 35 zł/szt. 
lub wypożyczę - 0.70 zl/doba, możliwość transportu. Obor
niki Śl., tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - 35 zł/ramka lub do wy
najęcia 0.60 zł/doba, możliwy transport. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekki, pomalowane, 200 
ramek • 35 zł/ramka. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-77-48
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE używane, 20 szt. • 30 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 20 szt. - 30 zł/szt. Zgo
rzelec, tel. 075/732-77-54
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nie używane, 50 szt. - 35
zł. Wrocław, tel. 0602/12-00-92
RYNNA ocynk, fi 120 - 5 zł/m, rura spustowa, fi 100 - 5.5
zł/m. Marcinkowice, tel. 071/302-84-57
RYNNY Wym. 150 x 1.000 mm - 7 zł/szt. Wrocław, tel.
071/351-75-12
O SIATKA ocynk, powlekana PCV - 4.20 zł/m2; siat

ka „goły ocynk” • 4.50 zł/m2; siatka ocynkowa
na i powlekana PCV( z grubego drutu • 4.50 
zł/m2; siatka zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2; 
słupki ogrodzeniowe • 13 zł/szt.; bramy stan
dardowe z furtką - 680 zł/kpi.; bramy kute • 200 
zł/m2. „METALPLAST", Wisznia Mała, tel. 
0603/88-26-10,071/312-74-92 82000951

O SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpie
czona ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jako
ści drutu • 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, po
wlekane * od 18 zł/szt. oraz drut naciągowy, na

pinacze, pręty napinające i inne akcesoria. Moż
liwość transportu. „GRAN IM ET", j£worzyńa'Śł., 
tel. 074/858-78-54, 074/640-57-21 80006201 ;

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynlć powlekany -
4.10 zł/m2, siatka ocynkowana • 4.50 zł/m2, drut 
naciągowy 0.30 zł/m.b., napinacze. Krzyków, tel. 
071/318-98-56 81008801

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy więk
szych zamówieniach transport gratis, możli
wość montażu. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 
0609/64-36-98 81008971

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem • 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 
zł/m2. Pełny asortyment, możliwość całkowite
go montażu (wylewki, osadzanie słupów). 
Transport gratis. Prusice, tel. 0601/84-19-35 po 
godz. 16.30, 071/387-13-32 82000991

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki 
ogrodzeniowe i inny asortyment, możliwość 
montażu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodo
wa 19, tel. 071/312-64-33, 0603/42-83-91 
81008971

0  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, dowolna wysokość, cena od
3.50 do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprze
daży słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, na
pinacze i inne akcesoria do montażu ogrodzeń. 
Przy większych zamówienia dostawa gratis. 
Żmigród, ul. Lipowa 9, tel. 0603/85-26-17, 
071/385-35-64 wieczorem 82000941

SIATKA OGRODZENIOWA pleciona, nierdzewna, o wys. od
1 do 2 m, cena - 3.30 zł/m2. Gniechowice, tel. 071/316-87-87 
SIATKA OGRODZENIOWA PCW i ocynkowana, 2 x zabez
pieczona, każda wysokość, transport gratis, cena od 3.8 
zł/m2 do 5.5 zł/m2. Kąty Wrocł., tel. 071/390-56-34, 
0606/59-51-97
SIATKA OGRODZENIOWA od 5.0-5.6 zł/m2, bramy, słupki, 
drut naciągowy, akcesoria ogrodzeniowe, siatka posadzko

wa zgrzewana - 3 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/872-43-43, 
873-37-94 > '  -
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana plasti
kiem, wys. 150 cm, 20 m w rolce, 20 rolek -130 zł/rolkaoraz 
słupki ogrodzeniowe • 13 zł/szt. Radwanice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-77-48
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana - 4 zł/m2, oynko- 
wana i powlekana - 3.90 zł/m2. Syców, tel. 062/785-46-34 
prąca, 062/785-27-97 dom
SIATKA OGRODZENIOWA różna • 3 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/782-85-38,0605/04-69-61 
SIATKA OGRODZENIOWA z drutu ocynkowanego, wys. 2 
m, dł. 25 m:b. w rolce - 208 zł/rolkę. Wrocław, teł.- 
071/346-69-05
SIATKA OGRODZENIOWA 20 m. wys. 1.5 m. ocynk, -100
zł. Wrocław. teL 071/311-75-43
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory •
3.70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73
SIATKA PODTYNKOWA do ociepleń budynków -1.50 zl/m2,-
płyta wiórowa gr. 18 n\m, 11.80 m2, gr. 22 mm, 12.90 m2,
płyta OSB gr. 18 mm, 21.70 m2. Wrocław, te l.342-38-86
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, o wym. 1x2 m, oczko
10x10 cm, cena - 6 zł/szt., oczko 5x5 cm, cena -12  zł/szt.
Gniechowice, tel.~071 /316-87-87
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, 100 cm x 100 cm - 270
zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73
SILOS NA CEMENT 251, stan dobry, • 1.500 zł. Ząbkowice
śląskie, tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15.
O SI POREX 24x24x59 • 4.90 zł/szt., 12x24x59 • 2.65 

zł/szt., znak jakości, certyfikat. Transport gra
tis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01018331

SIPOREX 24x24x59 - 4,90 zł/szt., 12x24x59 - 2,60 zł/szt., 
certyfikat jakości, transport gratis. Śmigiel, tel. 065/518-06-56 
SIPOREX 24/24/59, 50 szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-27-75
O SIPOREX • CENY PROMOCYJNE : wym. 

36x24x59 cm • 7.65 zł, 30x24x59 cm • 6.40 zł, 
24x24x59 cm • 4.90 zł, 18x24x59 cm • 4.10 zł, 
12x24x59 cm • 2.65 zł, 8x24x59 cm • 2.10 zł, 
6x24x59 cm • 1.80 zł. Ponadto oferujemy goto
wą zaprawę murarską • 650 zł/t. Posiadamy znak 
jakości i certyfikat wyrobów. Transport gratis., 
tel. 0601/57-14-04 84012111

SŁUPKI OGRODZENIOWE imitacja piaskowca, pomurów- 
ka - od 50 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-05,0602/81-76-54 
O SŁUPKI OGRODZENIOWE długości 2 m • 4.80 

zł/szt. Ponadto wełna Rockwool, w rolkach, 15 
cm • 8 zł/m2; folie dachowe; łaty 3x5 -1.2 zł/m.b., 
impregnowane, 6x4 -1.90 zł/m.b.; okna dacho
we Velux, Fakro, Roto. Marek Olichwer, 55-242 
Marcinkowice koło Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01019571

SŁUPKI OGRODZENIOWE sztachety ogrodzeniowe. 8 x 120 
• 2 zł/szt, balkonowe, łaty ogrodzeniowe, 4 x 7 mm - 2.50

P ro d u k c ja  i  sp rze d a ż  fo r m  
d o  o g ro d z e ń  o z d o b n y c h

9 wzorów g
PPHU Jolanta Jadach 5

Bolesławiec, ul. II Armii WP 33 “
tel. 0-601 705 593 lub 075/734-76-68

zł/szt, listwy montażowe • 1.50 zł. Prochowice, tel. 
076/858-49-10 : '
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38 mm, dł. 220 cm, z daszka
mi, pomalowane, 200 sztuk -13 zł/szt. oraz słupki bramowe 
i narożne z podpórkami. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
SŁUPKI OGRODZENIOWE od 8-12 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0607/25-42-02
SŁUPY OŚWIETLENIOWE + lampy, na plac lub parking. 
Wrocław, tel. 0603/91-44-33
SŁUPY STALOWE spawane w profil zamknięty, z dwóch ce- 
owników 120, oraz inne elementy z rozbiórki, 0,7 zł/ kg. Wro
cław. tel. 0606/71-97-76
SPRĘŻARKA IRMER, 1993 r. budowlany, na podwoziu jezd
nym, wyd. 3 m3/min, pełna dokumentacja, sprowadzony z 
RFN, • 13.500 zł. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
STAL walcowana, wałki 16 cm, dług. 150 cm - 70 zł/kg. Osie- 
czów, tel. 0502/29-11-69,075/731-22-77 
STAL CEOWNIK 300 mm, 5-7 m.b. - 0.70 zł/kg. Strzelin, (el. 
071/392-15-80,0604/11-97-82 
STAL CEOW NIK 30 m, gr. 7 cm. Wieruszów, tel. 
062/784-00-80
STAL DWUTEOWNIK wym. 10 x 5 cm, 7 m.b., 10 szt. Brzeg, 
tel. 0602/73-68-08
STAL DWUTEOWNIK 160, dł. 12 m - 350 zł/szt. Stróża, gm. 
Mietków, tel. 071/316-91-59
STAL DWUTEOWNIK 300,220,200, dł. 5-7 m.b. • 0.70zł/kg. 
Strzelin, tel. 071/392-15-80,0604/11-97-82 
STAL DWUTEOWNIK 26 cm, 2 x 1 m, 2 x 2.5 m. Wieru
szów, tel. 062/784-00-80
STAL KĄTOWNIK rozmiar .50", w odcinkach od 4-6 mb - 3
zł/m. Wrocław, tel. 071/349-37-79,0607/26-04-28
STAL KĄTOWNIK teownik, ceownik, płaskownik, bednarka
-1 zł/kg. Wrocław, tel. 071/345-24-14 rano
STAL, PRĘTY STALOWE fi 20, gwintowany (15 cm), dł. 80
cm, 2 51, sześciokąt (13), dł. 6 mb, 4 1 - 0.70 zł/kg. Rzeszo-
tary, gm. Miłkowice, tel. 076/862-98-59
STAL, PRĘTY STALOWE zbrojeniowe, gładkie'średnica 10
mm. w kręgu, cena - 0.60 zł/kg. Wrocław, tel. 071/354-37-74
po godz. 19
STEMPLE BUDOWLANE metalowe, ocynkowane, regulo
wane, prod. niemieckiej, 40 szt., cena - 80 zł/szt. Bolesła
wiec, tel. 075/644-90-72,0603/21-06-06 
STEMPLE BUDOWLANE -1.50 zł/m.b. Jękowice, gm. Ole
śnica, tel. 0603/34-87-21

STEM PLE BUDOW LANE - 1 zł/m. Prochowice, tel. 
076/85£55-Ól5 ■ ,1!' w  ' s *v
STEMPLE BUDOWLANE różne wymiary - 1 zł/mb. Procho
wice, tel. 076/858-^55-05
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m, stal zbrojeniowa, fi 22 m -
0,80 zł/kg. Prochowice, tel. 0767858-55-05
STEM PLE BUDOW LANE - 3 zł/szt. Wrocław, tel.
071/336-51-57,0601/18-99-25
STOPNIE DĘBOWE szlifowane - 60 zł/do 1 m. Krotoszyn,
tel. 062/725-73-84.
STÓŁ WIBRACYJNY 2,5 x 1,0 x 0,70 m, kompletny, nowy 
silnik 0,85 kW, 1200 DaN - 1.400 zł, - 2.500 zł. Kuropatnik, 
tel. 071/796-10-09
STÓŁ WIBRACYJNY z formami, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
STÓŁ WIBRACYJNY i silniki wibracyjne, przyczepne, - 500 
zl. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
STYROPIAN FS-15, FS-20 - 90 zł/m3 oraz siatka i klej do 
ocieplania budynków. Wrocław, tel. 0603/10-24-11 
SZALUNKI STALOWE ZREMB SBM'75/80, do wykonywa
nia ścian i stropów żelbetowych, 500 m2 - 850 zł/t. Opole, 
tel. 077/474-55-18
SZTACHETY świerkowe, ozdobne, zabezpieczone - 2.50 
zł/szt. Bolków, tel. 075/741-21-83,0602/69-47-57 
SZTACHETY zaokrąglone, wym. 1.20 x 8 x 2 - 1.50 zł/szt. 
Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64 
SZTACHETY wym. 120 x 9 x 2 cm, szlifowane, różne wzory 
- od 1.80 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-23 
SZTACHETY heblowane, zaokrąglone, sosnowe, wym. 125 
x 9 x 2.3 cm - 2.40 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
SZTACHETY - 2 zł/szt., studnia z drewna - 390 zł, altanka 3 
x 3 m - 1.200 zł, kratki 1.8 x 1.8 m - 70 zł. Prochowice, tel. 
0606/59-07-31
SZTACHETY różne wzory - 2-2,50 zł/szt. oraz inne wyroby: 
łaty, studnie, donice, słupki. Świebodzice, tel. 0604/81-17-62 
SZTACHETY 600 szt., rozm. 80 x 10 x 2 cm -1.50 zł/szt. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
SZTACHETY różne wzory - 2.7 zł/szt. oraz inne wyroby (al
tanki, studnie itp.). Wrocław, tel. 071/341-44-16 w godz. 8-12, 
0600/66-62-55
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 
42 x 5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do ko
minków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SZYNY KOLEJOWE 25 szt., dług. 4.10 m, cena 280 zł/szt. 
Świdnica, tel. 0603/59-43-57
O  TARCICA sucha: dąb • 1.750 zł/m3, buk -1 .350 

zł/m3, je s ion  • 1.350 zł/m3, o lcha - 800 zł/m3. 
O ław a, te l. 071/303-89-69 w go d z . 8-15, 
0602/59-14-30 01021291

TARCICA BUKOWA sucha, gr. 28 mm. -1.500 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA grubość 55 mm i 25 mm, faktura VAT, 
cena -1 .000 zł/m3. Nysa, tel. 0606/82-00-00 
TARCICA BUKOWA 50 mm, po suszeniu - 1.200 zł/m3. 
Trzebnica, tel. 0600/31-93-19
TARCICA DĘBOWA sezonowana, 12 m3, gr. 5 cm, dł. od
2,5 do 3,5 m, wyłącznie w całości, • 15.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/73T-73-63 po godz. 20 
TARCICA DĘBOWA buk, jesion, klon, czereśnia, możliwość 
suszenia, transport, od 600 zł/ m3. Wałbrzych, tel. 
074/845-33-47
TARCICA DĘBOWA 1 m3 • 800 zł/m3. Wrocław, tel. 
071/324-22-16,0501/76-01-28

Piasek, iwir, tłucżeń, kiiniec, 
podsypka z dostawą na budowę. 

Kamień ozdobny ogrodowy.
OP0118J2

te l. 0 -502 307 530

O  TARCICA DĘBOW A, jesionowa, bukowa, czere
śniowa, sezonowana, w ciągłej sprzedaży. Moż
liw y  tra n sp o r t . Jaw o r, te l. 0603/22-40-30 
01018351

TARCICA DĘBOWA, JESIONOWA gr. 50 mm • 900 zł/m3. 
Lubań, tel. 075/722-27-39
TARCICA DĘBOWA, JESIONOWA grub. 25-45 mm, dług. 
powyżej 2.5 m -1.000 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-91-77 
TARCICA JESIONOWA 8 m3 - 750 zł/m3. Wrocław, tel. 
071/324-22-16,0501/76-01-28'
TARCICA ŚWIERKOWA i modrzewiowa, sucha, dł. 2,1 m, 
gr. 7,5 cm, razem 7 m3 • 650 zł/m3. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-19-48.0503/56-16-33 
O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więźbę da

chową, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbit- 
kę. Impregnacja c iśnien iowa i zanurzana. Szta
chety, przec ieran ie materiałów pow ierzonych. 
D ziś zam iaw iasz - ju tro  odbierasz!. O ława, ul. 
S ik o r s k ie g o  10, te l. 071/313-24-05, 
071/313-88-83,0606/12-42-14 01022471

TŁUCZEŃ GRANITOWY do budowy dróg, placów oraz na 
podbudowę pod kostkę brukową, transport do 50 km gratis, 
cena 28 zł/t. Przeworno, teir 074/810-21 -74 
UCHWYTY DO RUR SPUSTOWYCH fi 120 cm, nowe, 300 
szt. - 50.gr/szt. Żagań, tel. 068/477-56-63, 478-29-40, 
0602/19-79-03
URZĄDZENIE MALARSKIE KMJ 2M X 40. - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/373-54-60
WĘZEŁ BETONIARSKI betoniarka stacjonarna, wciągarka, 
łopata mechaniczna, 2 silosy na cement, do 2 0 1, • 12.000 
zł. Opole, tel. 077/474-55-18
WĘZEŁ BETONIARSKI MNR 500, 1988 r. instalacja elek
tryczna do naprawy, - 13.000 zł. Wysocko Wielkie, tel. 
062/738-09-36
WĘŻE do wody gorącej i zimnej, 3/4 . w odcinkach, po 50 
m, większe ilości - 0.6 zł/mb. Wrocław, tel. 0503/93-44-13, 
0502/93-71-34
WIBRATOR DO PUSTAKÓW z dwoma podwójnymi forma
mi, 9-cegłowy, - 830 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-11-65 wie
czorem
WIBROPRASA KROCZĄCA HK-6 BIS. 1998 r. do produkcji 
bloczków betonowych, trylinki, pustaków, krawężników, 
obrzeży, • 29.000 zł. Osieczna, tel. 065/535-06-87 
WIĘŹBA DACHOWA cena 550 zł/m3; łaty, deski, impregna
cja. Bolesławiec, tel. 075/784-11-01,0501/62-43-55 
WIĘŹBA DACHOWA deski, łaty • od 400 zł. Brzeziniec, tel. 
075/647-02-31,0601/19-41-92 
WIĘŹBA DACHOWA deski, łaty, belki - 480, 590 zł/m3. Ja
wor, tel. 076/870-10-28
WIĘŹBA DACHOWA 600 m2, z demontażu, - 4.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-59-60
WINDA BUDO W LANA, - 3.500 zł. Strzegom, teł. 
074/855-10-22,0607/30-42-29 
WKŁAD KOMINOWY pow. grzew. 150-180 m2, noWy, na 
gwarancji, szyba gilotyna, podnoszona do góry, zaokrąglo
na z  lewej strony, - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 0601/71-98-11 
WKŁAD KOMINOWY kwasoodporny, kompletny, 10 m, na 
gotowo - 750 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-75,0602/32-70-51 
W ŁAZ DO SZAM BA , - 100 zł. Bolesław iec, tel. 
075/732-13-57
WODOMIERZ 2 szt., nowe, nr. 40, mosiężne, do ciepłej i 
zimnej wody, -150 zł. Wrocław, tel. 071/328-92-02 
WYCIĄG BUDOWLANY 500 kg -1.500 zł, giętarko-nożyce 
do fi 22, sprzęt budowl., stan dobry -1.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-59
W YCIĄG  BUDOW LANY, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA łańcuchowa, udźwig 500 kg. 
ramię obrotowe, 4-biegowa, • 600 zł. Borowa Oleśnicka, teł. 
071/315-72-45
W YCIĄGARKA BUDOWLANA, - 270 zł. Wrocław, tel. 
0608/15-45-38
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, 1985 r., benzyna płytowa, 
waga 85 kg, silnik 2-suw, -1.050 zł., tel. 0608/18-73^91 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1993 r. silnik Hatz 
diesel, 330 kg, rewers, mało używana, • 5.000 złlubzamie-' 
nię na samochód, możliwość dopłaty. Świdnica, tel. 
074/640-57-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DYNAPAK, 1993 r.„-1.500 zł. 
Wiązów, tel. 0604/93-73-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. 1995 r. 200 kg. sil
nik Hatz (diesel), rewers, stan b. dobry - 4.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna .sko
czek ’ , stan b. dobry, - 2.100 zł. Bolesław iec, tel. 
0603/10-25-21 lub Niemcy. 0049/17-47-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN AVH 40-20,1996 r. 400 
kg, rewers, diesel Hatz-Supra - 8.600 zł oraz zagęszczarka 
płytowa Wacker BPU 2440,130 kg, rewers - 4.400 zł. Strze
lin, tel. 0604/16-05-80
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 180 kg, sil
nik diesel Hatz, stan b. dobry • 4.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13:39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek’ , 1998 r., 
70 kg, stan b. dobry, - 2.300 zł. Bolesław iec, tel. 
0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU VEBER diesel, - 3.200 zł. Wro
cław. tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, • 3.000 żł. Wrocław, 
tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, diesel z rewersem, 
waga 180 kg, • 3.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-63-21 
ZAMIENIĘ BETONIARKĘ + wibrator do bloczków + dźwig + 
taczka -1.500 zł - na skuter. Nysa, tel. 077/431-95-81 
ZAMIENIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄ 3 x9  stopni - na drabi
nę aluminiową, 3 x 1 2  stopni (lub dłuższą). Bukowice, gm. 
Milicz, tel. 0601/19-89-07
ZAWIASY MOSIĘŻNE meblowe, dl. 130 cm, szer. 4 cm - 5 
zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
ZBIORNIK NA SZAMBO 20.0001, - 2.000 zł. Mikołajowice. 
tel. 076/858-20-45
ZBIORNIK NA SZAMBO metalowy, zakonserwowany, poj. 
7 m3, -1.600 zł. Oława, tel. 0603/83-59-46 
ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 26 m3, nowy, • 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/315-23-20
ZBIORNIKI NA SZAMBO lub paliwo, 20 i 30 m3 • 1.500 i
1.800 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-74 
ZBIORNIKI NA SZAMBO poj.4000,6000 i 80001 - 700 zł/szt. 
Żebrzydowa, tel. 075/736-32-46 
O  ZBIORNIKI ŻELBETONOW E NA SZAM BA  poj. od 

6 do 10 tys. litrów  • 2.500 zł (m ożliwość monta
żu) oraz kręgi żelbetonowe, fi 500 • 2.000 zł. Ate
sty , fak tu ry  VAT. O ława, te l. 071/313-75-95 
81008261

ZSYP DO GRUZU 11 elementów, nowy, • 3.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-06-48
ŻERDZIE dł. od 10 m, źe świerka, transport we własnym 
zakresie - 5 zł/1 szt. Stronie ŚL, tel. 074/814-13-51 
ŻURAW BUDOWALNY elektryczny, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/325-15-82
ŻWIR POSPÓŁKA 271, - 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

DOM
Obróbki blacharskie 
Rynny PCV  
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY.
>kie

&

S  dachówkowe

•/ trapezowe

10 LAT  G W ARAN CJI

BLACHODACHOW KA POWL. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80
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O „ABC DEKODERÓW CYFROWYCH" płytki testo
we. Skup i sprzedaż. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
02019061

O „ALE TELEWIZJA!!!” Dekodery cyfrowe • skup, 
sprzedaż, naprawy, porady. Również montaż 
sprzętu. „Zielone wafelki” itp. Wrocław, tel. 0601/
46-80-68 02019071

ADAPTER TRAVELER nowy, AF, samowyzwalacz, czas B, 
datownik, redukcja czerwonych oczu, wyświetlacz LCD, zdję
cia panoramiczny, film, 2 baterie, futerał, całość zapakowana 
w kartonie, -140 zł. Wrocław, tel. 373-44-81,0604/07-59-49 
O AKCESORIA DO PSX : dual shock • 65 zł, pad • 

25 zł, karta 1 MB • 25 zł, 4 MB - 55 zł, kabel RGB • 
25 zł, pal converter • 40 zł, Action Replay - 60 zł, 
przejście na 4 pady • 80 zł, konsola Game Boy 
kolorowa z grą • 250 zł. tel. 0609/25-11*44 
84013131

O AMPLITUNER Denon, Sony, Yamaha, Pioneer, 
Technics, DVD, kolumny do „kina domowego” 
B&W, Tanoy, Sony, Technics, Yamaha, zestaw 
Sony DAV-300, wieże, minidyski, kamery cyfro
we Sony, JVC, Panasonic, telewizory Sony, Pa
nasonic, możliwy dowóz lub wysyłka, montaż, 
tanio. Lubin, tel. 0605/44-74-03 84013051

O AMPLITUNER DENON AVR 1801 - 1.690 zł, DVD 
1500 • 1.790 zł, Yamaha RX-V800- 2.450 zł, Sony 
STR-DB 840 - 1.620 zł, Sony Pascal 705 • 2.490 
zł, 505 • 2.600 zł, Pioneer XV-DV55 - 2.900 zł, Pa
nasonic SC-HT80 - 2.690 zł, głośniki B&W 602 S2
• 1.450 zł, 603 S2 - 2.600 zł oraz inne tanio, moz

g i- liwość dowozu. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
m  84013691

AMPLITUNER DIORA model Tosca 303, stereo, czarny, gór
ny zakres, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0605/63-69-78 
AMPLITUNER KENWOOD KR-A5040 z  pilotem, - 520 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
O AMPLITUNER NAD T-751 - 2.400 zł, Denon 

AVR-1801 • 1.680 zł, Yamaha RXV-800 • 2.480 zł, 
Sony STR-840 QS -1.680 zł, NAD-CD 541 (24-bit)
• 1.600 zł, wzmacniacz C-350 -1.600 zł, DVD Pio
neer 535 -1.150 zł, kolumny Phonar P-30s • 3.400 
zł, Centrix-2 -1.180 zł, Tannoy MX-2, • 920 z ł, 
subwoofer Mirage FRX 12 - 1.850 zł, B&W 
ASW-1000. • 2.300 zł, Lubin, tel. 076/842-24-06 
84012221

AMPLITUNER ONKYO TX SV 343 Dolby S, Pro-Logic. czar
ny, stan idealny • 800 zł lub zamienię na Onkyo TX DS 575, z 
moją dopłatą albo na TX DS 474. bielawa, tel. 074/833-60-58 
AMPLITUNER ONKYO TX-SV 545, - 1.000 zł. Kalisz, tel. 
0606/90-29-51
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575X, - 1.900 zł. Kożuchów, 
tel. 0600/10-24-54
AMPLITUNER PIONEER VSX 909, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-47-10
AMPLITUNER PIONEER VSX 859, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-47-10
AMPLITUNER PIONEER VSX 510 nowy model, -1.150 zł. 
Wrocław, tel. 0503/64-47-10
AMPLITUNER SONY moc surround: 5x60 W (din 8 ohm), try
by cinema studio a/b/c, tryby virtual 3d, - 950 zł. Brzeg, tel. 
077/411-17-29
AMPLITUNER SONY STR-940 - 2.000 zł, STR-840 -1.600 
zł, STR-545 - 1.200 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 0603/.
06-49-97
AMPLITUNER SONY STR-DE135, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/
353-50-97,0601/93-13-04 

^ M P L IT U N E R  SONY STR-DB 940, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-90-21
AMPLITUNER SONY SL-PG 590, • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
43-90-21
AMPLITUNER SONY SA-AX 540, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
43-^0-21
AMPLITUNER SONY VSX 710 nowy model, -1.700 zł. Wro
cław, tel. 0503/64-47-10
AMPLITUNER SONY STR-DB 840 QS fabrycznie nowy, na 
gwarancji, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/ 
35-26-62,0501/98-67-78
AMPLITUNER TECHNICS AX-6 kino domowe, 6 x 100 W, 
RDS, • 850 zł. Jarocin-, tel. 062/747-65-51 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 do .kina domowego". 
5 x 100 W. DTS, dolby digital, nowy, -1.200 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-18-08 po godz. 17 
AMPLITUNER TECHNICS ŚA -EX120 2 x 100 W, RDS, PTY, 
neon, stan idealny, - 550 zł. Kowary, tel. 075/761-48-59,0608/
89-44-70
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX7, - 1.400 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX940 -1.120 zł, SA-AX540 - 
820 zł, SS-MD150 - 820 zł, SL-PS7 - 820 zł, DVD Panasonic 
RV60 -1.900 zł, RV40 -1.400 zł, RV20 -1.100 zł, gwarancja. 
Wrocław, tel. 0609/50-33-00
AMPLITUNER TECHNICS GX-170 4x60 W, z  pilotem, stan
b. dobry - 450 zł. Wrocław, tel. 0604/17-51-19 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/43-90-21
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX940 - 1.200 zł. DVD 60 -
1.900 zł, amplituner Pioneer VSX-709 -1.250 zł, VSX-609 -
1.050 zł, Yamaha DVD 796 -1.600 zł (czarne). Wrocław, tel. 
0604/27-61-70

-̂AMPLITUNER TECHNICS SA DA8. nowy czarny, karton, -
1.800 zł. Zielona Góra, tel. 0604/51-78-47 
O AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 5 x  85 W, 

pilot, RDS, dolby surround, nowy - 750 zł, kom
pakt Technics SL-PG 590, nowy, pilot - 550 zł, 
minidisc Sony MZR 700, najnowszy model, pilot, 
long play do 240 minut -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0503/94-32-99 80007411

AMPLITUNER TOSCA 303 gramofon Bernard GSD434, ko
lumny Tonsil 550 W, 8 ohm • 300 zł lub zamienię na dekoder 
Cyfra+. Nysa, tel. 0606/95-77-02 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-596 -1.500 zł, RXV-800 - 2.300 
zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER YAMAHA 596 nowy, - 1.550 zł. Wołów, tel. 
0601/73-97-25
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 395 RDS, kompakt Yamaha 
CDX-393 Mkll, Interkonekt Monster 300 Mkll, kolumny Studio 
180 (amplituner i CD na gwarancji), - 2.600 zł. Wrodaw, tel. 
0502/13-24-62
O AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko

lumny do „kina domowego”, subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

V  O AMPLITUNERY, DVD Denon, Sony, Yamaha, Pio
neer, Technics, zestawy kolumn, kamery cyfro
we Sony, Panasonic, JVC, telewizory Sony, Pa
nasonic, minidyski, możliwy transport i montaż,
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tanio. Lubin, tel. 076/846-53-32, 0603/75-82-03 
84013041

O AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De
non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle; Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT: tuner stereo, pilot, euro, czincze, szero. gło
wica, grafika na ekranie, czasza śr. 60 cm, konwerter, nowa 
w pudełku, możliwość sprawdzenia, • 275 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
ANTENA SAT turystyczna, 12/24/220 V, tuner stereo, pilot, 
czasza, konwerter, okablowanie, - 295 zł. Wrocław, tel. 071/
316-51-67
ANTENA SAT AMSTRAD EURO, stero, kompletna, możli
wość sprawdzenia. -180 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46,0601/ 
88-01-24
ANTENA SAT AMSTRAD tuner, pełen zakres, menu na ekra
nie, pilot, - 290 zł. Świdnica, tel. 074/850-13-53 
ANTENA SAT AMSTRAD RX 2001 dolby pro logie, - 450 zł. 
Wołów, tel. 0601/73-97-25
ANTENA SAT AMSTRAD 501 z  obrotnicą, kontener Fuli Band, 
stan idealny - 520 żł. Wrocław, tel. 0608/07-55-08 
ANTENA SAT AMSTRAD SRX-301 czasza 90 cm, konwer
ter Grundig, • 250 zł lub zamienię na zestaw cyfrowy. Wro
cław, tel. 0602/85-43-87
ANTENA SAT AMSTRAD 4 komplety w zestawach lub od
dzielnie konwertery, tunery, obrotnice, czasze oraz osprzęt 
do odbiorników cyfrowych, ceny 80-790 zł. Wrocław, tel. 0503/
91-65-81
ANTENA SAT AMSTRAD AX-1 90 programów, cyfrowa, stan
b. dobry, - 350 zł. Źołędnica, tel. 065/546-00-62 
ANTENA SAT GRUNDIG 2 głowice, euro, stereo, kpi., możli
wość sprawdzenia, - 200 zi. Jawor, tel. 076/870-70-46,0601/
88-01-24
ANTENA SAT HUMAX F1 VA cyfrowa, 1000 kanałów, deko
der Viacess, 2 kieszenie, karta, czasza, konwerter, - 800 zi. 
Wrocław, tel. 071/329-87-92
O ANTENY I TUNERY do odbioru satelitarnej telew- 

ziji cyfrowej, możliwość odbioru ponad 600 pro
gramów. Tunery firm Kenwood, Pioneer, Philips 
• nowe zestawy, na gwarancji., tel. 0607/75-59-39 
02019801

CB-RADIO ALAN 19, sprawne, mało używane, -100 zł. Kęp
no, tel. 0606/11-47-47
CB-RADIO ALAN 95 antena, zasilacz - 120 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-30-68 -
CB-RADIO ONWA MK-2, zasilacz 3 A, antena 5/8 fali, kabel 
gruby 20 m; - 230 zł. Bolesławiec, tel. 0502/99-18-61 •• 
CB-RADIO ONWA MK-3 mało używana, 0 A  AM, FM, zasi
lacz, antena samochodowa z podstawką magnesową, • 160 
zł. Świdnica, tel. 0502/42-49-46.0602/76-92-7&
CB-RADIO STABO prod. japońskiej, z  prostownikiem,.ante
ną i przewodem, -180 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89 * 
CZASZA ANTENY SAT „CYFRA+” z  konwerterem - 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-82-41
DEKODER „POLSAT" + karta, czasza 90 cm, konwenter, pi
lot, bez abopamentu, - 550*zł lub zamienię na dekoder .Cy
fra*' o podobnych parametrach. Lubin, tel. 076/847-59-68 
DEKODER „WIZJA TV” PHILIPS z  nieaktywną kartą, - 300 
zł lub inne propozycje.., tel. 0608/27-08-92 
DEKODER „WIZJA TV” HITACHI, kpi. zestaw 2-letni, z  czyn
ną do końca maja kartą, • 450 zł. Wrocław, tel.. 071/787-67-63 
DEKODER D2 MAC PHILIPS CTV-900 2 x euro. cyfrowa fo
nia, text, z kartą, możliwość wprowdzenia kodu z pilota, po
nad 30 programów, filmy, sport, mocna erotyka, bajki - 300 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393-91-68 
DEKODER PHILIPS 6010 nowy, komplet, antena, konwerter, 
karta, • 550 zł. Wrocław, tel. 0503/55-30-94 
O DEKODER - „ANTENY SATELITARNE” nowe, 

kompletne zestawy do odbioru ponad 900 pro
gramów, z satelit Astra i Hotbird, najwyższa ja
kość obrazu i dźwięku, najnowsze filmy, najlep
sza erotyka HARD CORE, sport, muzyka - radio 
cyfrowe, bajki, aktywacje niedziałających anten, 
możliwość ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO 
SZCZEGÓŁY!!!. Świdnica, tel. 0503/64-22-98 
01024061

O DEKODERY, TUNERY do odbioru TV sat, cyfro
wa jakość odbioru, tunery firmy Pioneer, Kenwo
od oraz inne, karty SECA. Wrocław, tel. 0608/
82-57-06 02019291

DISCMAN ELTA mało używany, DBBS, słuchawki, stan ide
alny, -130 zł. Bolesławiec, tel. 0503/63-07-97 
DISCMAN SONY używany, sprawny, -110 zł. Legnica, tel. 
0602/87-46-51
DISCMAN SONY -100 zł. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
DISCMAN THOMSON stan b. dobry, zadbany, oryginalny za
silacz, -180 zł lub zamienię na telefon GSM Trium Aria, Nokia 
3210, inny. Wrocław, tel. 0503/62-67-34 
DYKTAFON RADIO SHACK, VOX na duże kasety • 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-53-24
GŁOŚNIK MAGNAT samochodowy, średnica 30 cm - 220 zł, 
radioodtwarzacz CD, do Mercedesa, oryginalny - 600 zł. Wro
cław, tel. 0607/73-99-00
O GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moce od 10 do 500 W, tuby i subwo
ofery samochodowe, wysokiej jakości zestawy 
głośnikowe, obudowy do zestawów, wzmacnia
cze samochodowe, hurt, detal, najniższe ceny 
(taniej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/
59-25-13, 0608/59-25-16 01024091

GŁOŚNIKI basowe, produkcji niemieckiej, 2 szt., nie używa
ne, nowe, średnica 255 mm, odległóść między otworami 175 
mm, średnica cewki 80 mm, 80 W, 6 Ohm, oznaczenie 
AR-1010, TS-9320 - 80 zł. Wrocław, tel. 071/346-04-98,0607/
15-77-80
GŁOŚNIKI samochodowe, komplet (6 szt.), duża moc, baso
we (30 cm) + sopranowe j wysokotonowe, - 500 zł lub zamie
nię na korektor, procesor Technics, do wieży. Złoty Stok, tel. 
074/817-59-17,0604/83-64-56 
GŁOŚNIKI AIWA SXR 230 satelitarne, do dolby pro logie, • 

.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-60-86 
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT samochodowe, PC xp 693,210 W.
3-drożne, 6 x 9", owalne, niebieskie membrany, wersja USA, 
nowe, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/321-83-66 
GŁOŚNIKI BOSCHMAN 3-drożne, 60 W - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-15-24
GŁOŚNIKI CLARION 4 szt., do Nissana, -190 zł. Wrocław, 
tel. 0603/10-32-34
GŁOŚNIKI JBL GTO 963 MKII samochodowe, eliptyczne, 175 
W RMS - 350 zł oraz wzmacniacz Sony Mosfet • 250 zł lub 
razem - 550 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
GŁOŚNIKI KENWOOD 200 W, 4-drożne, owalne, z  maskow
nicami, nowy model roku 2001, możliwość montażu - 330 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
GŁOŚNIKI KENWOOD 4-drożne, 160 W, -190 zł. Wrocław, 
tel. 0601/44-99-91
GŁOŚNIKI PIONEER 4-drożne, samochodowe, 220 W. mon
taż. - 320 zł. Wrocław, tel. 0602/30-04-52 
GŁOŚNIKI QUART MB 215.03 samochodowe, fabr. nowe, 13 
cm basy, tytanowe gwizdki, zwrotnice, Hi-End, - 570 zł. Wro
cław, tel. 071/352-89-93
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RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sp rzedaż - m ontaż - serw is
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

GŁOŚNIKLSONY XS-F 6940 XPLOD 200 W, owalne, 16x24 
cm, karton, na gwarancji, stan idealny, - 200 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0608/72-75-44
GŁOŚNIKI TECHNICS, do kina domowego, 100 W, 2 szt. po 
50 W, stan b. dobry, - 220 zł. Źołędnica, tel. 065/546-00-62 
GŁOŚNIKI TONSIL basowe, do samochodu, 200 W, z ma
skownicami, w obudowach, średnica 25 cm + wysokotonowe 
Pioneer, - 200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-08 po 
godz. 17 /
GŁOŚNIKI TONSIL niskotonowe, średnica 30 cm, 100 W, 
GDN 30/100/7, 8 Ohm, nie używane, 2 szt, -150 zł. Lubań, 
tel. 0603/71-81-2(f
GŁOŚNIKI TONSIL niskotonowe, średnica 20 cm, 80 W, GDN 
20/80/2, 8 Ohm, nowe, nie używane, 2 szt, - 300 zł. Lubań, 
tel. 0603/71-81-20
GŁOŚNIKI TONSIL niskotonowe, średnica 25 cm, 150 W, SW
251,4 Ohm, nowe, nie używane, 2 szt, • 300 zł. Lubań, tei. 
0603/71-81-20
GRAMOFON FONICA GD 464 • 50 zł. Wrocław, tel. 071/
353-56-04
GRAMOFON PIONEER PD-335 automat, anti skating, nowa 
wkładka, reguł, prędkości, autom, wybór prędkości 33/45, stan 
techn. b. dobry, • 100 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68 
GRAMOFON TELEFUNKEN S600 wysokiej klasy, 12 kg, pa-
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skowy napęd, ramię ortofon z pneumatyczną dźwignią, wyj
ścia chinch, wkładka Shure v15, - 450 zł. Wrocław, tel.
363-34-62
INSTRUKCJA DO SPRZĘTU RTV Sony, Pioneer, Technics i 
inne, cena 40 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
INSTRUKCJA OBSŁUGI do magnetowidu Sony SLV-SE 80. 
..tel. 0603/33-54-92
O  „KINO DOMOWE" zestaw Ouadral Natural Sound, 

front 3-drożny, 180/300 W sinus/muz., efektyw
ność 89 dB, pasmo 33-25.000 kHz, wys. 110 cm, 
kanałowy bass reflex • 830 zł/kpi., centra lny 120 
W  - 295 zł/szt., sate lity 100 W  - 415 zł/kpi., pod
stawy pod satelity - 210 zł/kpi subwoofer aktyw
ny, 150/300 W sin/muz. • 495 zł/szŁ wykonane z 
MDF-u„ atrakcyjny wygląd, Św idnica, tel. 074/ 
640-48-19,0608/59-25-16 Q10?4081

„KINO DOMOWE" SONY głośniki Sony Pascal 705 (5 szt. + 
aktywny subwoofer), amplituner Sony STR DB 840, DVD Sony 
DVP S536, wszystko pracuje w systemie Dolby Digital DTS, 
w kolorze srebrnym, małe gabaryty, super brzmienie, nowe,
2-letnia gwarancja, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 0608/71-92-50 
KAMERA VIDEO na małe kasety oraz torba, przedłużacz do 
kamery w miejsce baterii, bateria, stan dobry • 450 zł. Trze
bień k. Bolesławca, tel. 075/736-55-69,0604/85-62-19 
KAMERA VIDEO CANON UC-6000 z osprzętem, uszkodzo
na głowica - 550 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
KAMERA VIDEO CANON UC 5500 pilot, -1.296 zł. Wrocław, 
tel. 0608/30-37-66
KAMERA VIDEO CASIO cyfrowa, z wyposażeniem, prod. ja
pońskiej, nowa, oryginalnie zapakowana, • 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-82-41
KAMERA VIDEO HITACHI VM 2300, VHS, na duże kasety, 
podwójny przetwornik CCD, generator napisów, lampa, wa
lizka, osprzęt, mało używana, zapakowana, - 1.050 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-12-48,0604/67-86-90 
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, - 650 zł. Wrocław, 
teł. 0501/34-31-72

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J& M  ELECTRONICS  
59-300 Lubin. ul. Grabowa 15 OPOH352

telVfax 076/842-79-50.0-607 606 470.0-603 560 526

KAMERA VIDEO JVC, VHS-C, stabilizator obrazu, efekty cy
frowe + akcesoria, -1.100 zł. Głogów, tel. 0502/65-70-87 
KAMERA VIDEO PANASONIC R X 1 kaseta .matka', stan ide
alny, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 ' 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RZ1EG nowa, nieużywa
na, w pudełku, na gwarancji, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0603/
33-89-77 |
KAMERA VIDEO PANASONIC SX50 svhs-c, na małe kase
ty, kolorowy wizjer, stan idealny, instrukcja, akcesoria, -1.850 
zł. Wrocław, tel. 781-85-62
KAMERA VIDEO PANASONIC rx-27 vhs-c, na gwarancji, 
mało Używana, cyfrowe efekty, osprzęt + torba, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 784-54-47 ;
KAMERA VIDEO PANASONIC RX-20 VHS-C, 0.3 Lux, cy
frowy zoom, dużo funkcji, ładowarka, bateria, mało używana, 
stan idealny, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 0601/ 
56-07-79
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX67 nowa, 2 lata gwa
rancji, 0 lux, night view, zoom x300, stabilizator obrazu, pełny 
osprzęt, pudełko, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO PANASONIC M-3000 na duże kasety, mik
ser obrazu, stół monterski Hama, videogen cyfrowy, kompu
ter Amiga 1200, -10.000 zł. Wrocław, tel. 355-34-49 
KAMERA VIDEO PHILIPS M-870 HI8 Hi-Fi, stereo, cyfrowy 
zoom x16, osprzęt, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz, LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja, torba, stan idealny, - 2.550 zł. Wrocław, tel. 0503/
33-04-89
KAMERA VIDEO SHARP VIEW CAM Hi 8 mm, monitor 4” 
TFT, mało używana, torba, okablowanie, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/61-02-71
KAMERA VIDEO SONY DVR P5CE cyfrowa, - 3.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/63-73-60
KAMERA VIDEO SONY CCD 1.5 roku, w pudełku. hi8, ste
reo, lampa, funkcja foto. Wrocław, tel. 0601/70-36-09 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TRV56 hi-fi stereo, 0.7 luxa, 
steady shot, ekran LCD 4”, program AE, osprzęt, • 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/27-60-97

O  KARTA „CHIPOW A” do  wszystk iego, m ożliw ość 
ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO  SZCZEGÓ- 
LYIII. Św idnica, tel. 0503/64-22.98 01024051

KARTA „CYFRA+", „WIZJA TV” programator Phoenix, do 
komputera, nowa, sprawdzony aktualny soft, na dyskietce + 
instrukcja -149 zł, możl. wysyłki oraz przeprogramowanie 
karty (100 zł). Wrocław, tel. 0603/10-31-00 po godz. 17 
KARTA „WIZJA TV”, „CYFRA+” sprzedaż oraz reaktywacja 
kart, - 99 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
O  KARTA AUTO S EC A  aktualizująca s ię  na w szyst

kich  pakietach, działająca na wszystk ich  mode
lach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, Ken
wood). Dekoduje ponad 400 kanałów z  A s try  i 
Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. M ożliw ość dowozu, serw is. W rocław, tel. 
0503/77-80-18 02018831

O  KARTA CHIPOWA - programator Phoenix do kom
putera PC, nowy, szerokie  zastosowanie, m ożli
wa w ysyłka . W rocław , te l. 0600/61-91-03 po 
godz. 17 02019871

O  KARTA CHIPOWA „GO LD  W AFER  CARD ” - do 
wszystkiego., tel. 0502/90-30-52 81009081

KASETY MAGNETOFONOWE oryginalne, z  "ostrą' muzy
ką, od hardcore do black / death, ponad 100 tytułów, stan b. 
dobry, różne - 7 zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-37-12 
KASETY VIDEO z oryg. filmami - 3 zł/szt. Złotoryja, tel. 0607/
15-17-74
KINESKOP DO TELEWIZORA 29" fabr. nowy, model RCA 
A68AGA25X02, - 500 zł. Wrocław, tel. 353-05-66 
O  KŁOPO TY Z TELEW IZJĄ  CYFRO W Ą? Telewizja 

cyfrowa bez barier, bajki, filmy, erotyka. Zadzwoń 
- udzielę wsze lk ich  informacji, również informa
cje  w ysyłkow o . W rocław , te l. 0607/21-39-91 
80007301

KOLUMNY 180 W, 7-głośnikowe • 680 zł, wzmacniacz Tech
nics do dużej wieży SU 700 - 270 zł, kompakt Pioneer do 
dużej wieży PD 6050, pilot -130 zł, wideo + pilot -170 zł. 
Chocianów, tel. 076/832-05-69,0606/55-12-22 
KOLUMNY z  głośnikami lub bez, - 650 zł lub zamienię na 
saksofon altowy ES, lub sopranowy. Koźmin Wlkp., tei. 062/ 
721-66-41 . .
KOLUMNY ALTUS moc znamionowa 100 W, moc muzyczna 
140 W, - 450 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-81-93, 0609/
16-90-28
KOLUMNY ALTUS 300 czarne, stan b. dobry + kompakt Tech
nics Model 687, • 1.100 zł. Wilków, gm. Głogów, tel. 0608/
07-81-43
KOLUMNY ALTUS bez maskownic, stan dobry, • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/341-54-68,0502/96-79-39 
KOLUMNY ALTUS 300V, 2 szt. na gwarancji. - 850 zł. Żmi- 
gródek, tel. 071/385-36-92.
KOLUMNY ASCENT 650 + subwoofer Sub Seven. - 3.900 zł. 
Wrocław, tel. 0606/63-15-90
KOLUMNY ASTRA 1 do .kina domowego’ , - 200 zi. Wrocław, 
tel. 0606/63-15-90
KOLUMNY ASTRA 2 do .kina domowego1', - 390 zł. Wrocław, 
tel. 0606/63-15-90
KOLUMNY ASTRA CENTER do .kina domowego’ , • 810 zł. 
Wrocław, tel. 0606/63-15-90
KOLUMNY ASTRA 4 do .kina domowego’ , • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/63-15-90
KOLUMNY B&W 602 S2 okleina wiśniowa, stan idealny, na 
gwarancji (3 lata), -1.600 zł., tel. 0600/81-29-31 
KOLUMNY B&W cdmlnt, okleina wiśniowa, nowe. zapako
wane w kartonie, gwarancja, - 3.550 zł. Głogów, tel. 0601/
21-16-19.076/833-57-73
KOLUMNY B&W 602 S2, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-10-07
KOLUMNY BMW DN 602S2 140W, nowe, na gwarancji. •
1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
KOLUMNY BOSE 901 seria III, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45,0601/56-07-79
KOLUMNY B S S 100 W, trójdrożne, pasmo przenoszenia 38 
• 20.000 Hz, 4-8 Ohm, prawie nowe, • 300 zł. Zawidów, tel. 
075/778-84-20
KOLUMNY DYNAKORD estradowe, dyskotekowe, 200 i 800 
W, mikser, skanery, oświatlenie, razem lub osobno, • 800 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-04-31
KOLUMNY HECO SCADA990, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0606/
63-15-90
KOLUMNY JAMO CLASSIC 10 moc 180 W. muz. 250 W, 
nowe, • 3.100 zł. Legnica, tel. 0601/33-47-10 
KOLUMNY JB L  820 prod. USA, moc 250 W, - 2.300 zł. Wro
cław. tel. 071/341-50-74
KOLUMNY MAGNAT 2 x 200W. głośnikowe, wym. 106 x 35 x 
29 cm, stan idealny, - 400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0607/
61-32-78
KOLUMNY MONITORS IV prod. USA, moc 125 W. - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/341 -50-74
KOLUMNY PANASONIC SBP-560Azestaw surround. do kina 
domowego, 4 szt., stan b. dobry, • 160 zł. Wrocław, tel. 0503/
68-42-09
KOLUMNY PASCAL 705 - 2.550 zł. 505 -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62,0501/98-67-78 
KOLUMNY POLARIS120 W, - 440 zł, 180 W, - 640 zł, 200 W. 
- 700 zł. 300 W. - 820 zł, CLASSIC 200 W, - 730 zł. Wrocław, 
tel. 0606/63-15-90
O  K O LU M N Y  P O L A R IS , 2001 r. FA B R Y C Z N IE  

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOW EGO” : 
2 szt./80 W  - 350 zł, 2 szt./120 W  - 500 zł, 2 szt./ 
180 W  • 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szt./400 W • 1.100 zł; g łośn ik centralny 
120 W  • 300 zł, rok gwarancji, okablowanie am
plituner SAAX-7 - 1.450 zł, transport pod wska
zany  adres. Św idn ica , te l. 074/872-93-44 do 
godz. 17, 0603/56-53-31 01018991

KOLUMNY SANYO 3-drożne. 2 x 60 W -160 zł. amplituner 
JVC RX-550V, 2 x 80 W, z  kolektorem • 380 zł, minidisc Sony 
MDS-JE 330, z  pilotem - 800 zł. Jawor, tel. 076/870-06-35 
KOLUMNY SONY Pascal 705 - 2.400 zł. 505 -1.450 zł. Gło
gów. tel. 076/834-15-50.0603/06-49-97 
KOLUMNY STX170 nowe, nie używane, czarne siatki, 3-droż- 
ne, głośniki polipropylenowe, głośnik basowy 27 cm, b. ładne 
brzmienie, głęboki bas, Bass Refleks x 4. możliwość spraw
dzenia, • 680 zł. Świdnica, tel. 074/640-49-58 po godz.20, 
0607/10-67-45
KOLUMNY TANNOY MX2, - 900 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
43-90-21
KOLUMNY THOMSON 80 W, - 300 zł. Lubin, tel. 0609/
38-95-98
KOLUMNY TON 200 moc 250 W. kolor czarny. - 600 zł. Lu
bin, tel. 0600/83-62-79
KOMPAKT DENON DCD-H80 z pilotem - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0604/17-51-19
KOMPAKT DENON DCD 1450, czarny, fabrycznie nowy, - 
1.250 zł. Wrocław, tel. 071/352-89-93 .
KOMPAKT DENON DCD 1450, fabrycznie nowy, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 0605/13-07-05
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART na 1 płytę CD oraz tuner 
Grundig Fine Art T-1000, z RDS i T-903 - 400 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79'
KOMPAKT JVC xlv-152 bk, do dużej wieży, czarny, stan b. 
dobry. - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/30-23-40 
KOMPAKT KENWOOD KDCP-200 sterowany radiem, nowy, 
pudełko, - 400 z ł. ., tel. 0607/78-98-24 po godz. 13 
KOMPAKT MARANTZ CD-67 MKII seria Gold, pilot z  regula
cją głośności, stan idealny, na gwarancji, • 900 zł., tel. 0600/ 
81-29-31

KOMPAKT ONKIO DX 6570 HITEGRA czarny, do dużej wie
ży, Digital out put, time edit, memory elear, shuffle, duży wy
świetlacz, - 400 zł. Bojanowo, tel. 0606/83-42-92 
KOMPAKT PHILIPS CD-711 kolor czarny, do dużej wieży, - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-S 601 kolor czarny, do dużej wieży
- 300 zł oraz PD-S 206, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45. 
0601/56-07-79
KOMPAKT SONY CPD-490 stan b. dobry, - 260 zł. Legnica, 
tel. 076/855-03-85
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm. stan
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY rta 100 CD. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/
341-84-18
KOMPAKT SONY CDP 791 w kolorze czarnym - 300 zł oraz 
CDP-M 49, midi, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/ 
56-07-79
KOMPAKT TECHNICS SL-PG590, czarny, wyjścia optycz
ne, zadbany, z pilotem, - 380 zł. Legnica, teł. 0608/03-95-81 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 490 czarny, wyjście optyczne, 
dużo funkcji. - 390 zł. Leśna, tel. 075/724-21-79 
KOMPAKT TECHNICS SLP 370 nie używany. - 300 zł. Lubin, 
tel. 076/749-09-27
KOMPAKT TECHNICS SL-P370 stan idealny, do dużej wie
ży, pilot, wyjście optyczne, MASH, dużo funkcji - 300 zł, ko
lumny Sony, 2 x 60 W, małe gabaryty, idealny dźwięk - 200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-16-74 
KOMPAKT TECHNICS SLP 70. klasa AA, pilot, najwyższy 
model, stan b. dobry, na gwarancji, - 430 zł. Wrocław, tel. 0603/
22-81-46
KOMPAKT YAMAHA CDX 480 kolor czarny, do dużej wieży,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOREKTOR BLAUPUNKT BEA 80 + wzmacniacz, czarny, 
suwakowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR DIORA 502, -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOREKTOR TECHNICS SH-GE 70 magnetofon RS-TR 575. 
amplituner SA-GX 670, - 1.200 zł. Trzebnica, tel. 0603/
84-86-67
KORPUS PANASONIC SX 35, -100 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
KORPUS PHILIPS RC 668 - 70 zł. Nowa Jabłonna, tel. 068/ 
378-10-13
KORPUS PRESTIGE P-84 lub kupię panel. Wrocław, tel. 0600/ 
35-98-41
KUPIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA+” kompletną, może być uży
wana. Wrocław, tel. 0503/67-19-83 
KUPIĘ ANTENĘ SAT „WIZJA TV”, „CYFRA+" nowe kompl., 
okazyjnie, po konkurencyjnych cenach. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00
KUPIĘ DEKODER używany. Wrocław, tel. 0603/29-93-37. 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” lub .Wizja TV , może być bez 
czaszy i nieaktywna karta, w cenie do 450 zł. Kłodzko, tel. 
0607/80-98-15
O  KUPIĘ D EKODER „CYFRA+” , „W IZJA TV”  nowe 

kompletne zestawy, karty nieaktywne, najlepsze 
ceny. Św idnica, tel. 0503/64-22-98 01024071

KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" kompletny, może być bez kar
ty, po atrakcyjnej cenie. Świdnica, tel. 074/640-45-68 
KUPIĘ DEKODERY „CYFRA+” , „WIZJA TV” nowe i używa
ne, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0503/55-30-94 
O  KUPIĘ D EKODERY CYFROW E nowe i używane, 

P ioneer, Kenw ood, Pace , P h il ip s , a trakcyjne  
ceny, m ożliwy dojazd. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
02019481

O  KUPIĘ D EKODERY CYFROW E nowe i używane, 
P ioneer, Kenwood, Ph ilip s, m ożliwy dojazd, naj
le p s z e  ceny . W ro c ław , te l. 0503/92-34-14 
02019511

KUPIĘ KARTĘ DO DEKODERA D2 MAC .latająca krowa’  
lub MAGIC 2000. z aktualnymi kodami, do 40 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-83-40 po godz. 15 
KUPIĘ KARTĘ KODOWĄ „WIZJA TV” nieaktywną, możl. wy
miany (100 zł). Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KUPIĘ KOMPAKT PHILIPS CD 614 - do 150 zł. Wałbrzych, 
tel. 0608/16-75-23
KUPIĘ KOMPAKT PIONEER bez pilota. Świdnica, tel. 0600/
20-24-17
KUPIĘ KORPUS PANASONIC MR-555.,. tel. 0503/79-38-55 
KUPIĘ KORPUS PIONEER D-5100R. Gostyń, tel. 0604/ 
67-42-71
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH 2000R lub sprzedam pa
nel. Wrocław, tel. 0501/10-14-04 
KUPIĘ KORPUS PIONEER deh-700. Wrocław, tel. 0605/
73-46-34
KUPIĘ MAGNETOFON BAMBINO. Wrocław, tel. 071/ 
339-73-84
KUPIĘ MAGNETOFON TECHNICS 501 owy. jednokaseto- 
wy. Lubin, tel. 0604/12-29-97

TELEWIZORY 100 HZ, 
PROJEKTORY,

PLASMA, AMPLITUNERY AC-3, 
DVD, ZESTAWY GŁOŚNIKOWE, 

SUBWOOFERY 
NAJTAŃSZY ZESTAW - 2.999 ZŁ 

BEZPŁATNY DOWÓZ - CAŁY KRAJ 
GWARANCJA, NAJNIŻSZE CENY!!!

RATY NA TELEFON
www.kinowdomu.prv.pl t> 

tel. 042/684-55-22 |
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KUPIĘ MAGNETOWID nowy, na gwarancji, 6-glowicowy, 
może być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 0605/74-65-13 
KUPIĘ MAGNETOWID GRUNDIG z teletextem i pilotem, tech
nicznie sprawny, w cenie do 100 zł. Wrocław, tel. 344-81*35 
KUPIĘ MINIWIEŻĘ. Lubin, teł. 0600/31-84-80 
KUPIĘ PANEL JVC KS-RT404. Krotoszyn, tel. 0603/25-21-77 
KUPIĘ PANEL PANASONIC CQ-DFX 444 LEN ... tel. 0503/
79-38-55
KUPIĘ PANEL PANASONIC cq-rd313n. Legnica, tel. 076/ 
850-21-50 lub 0502/91-44-35
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
KUPIĘ PANEL SONY XR-C 6100R lub XR-C 5100R. Wro
cław, tel. 0602/70-80-65
O KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE oraz ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81009411

O KUPIĘ PANELE I KORPUSY firmowe, radioodtwa
rzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/79-38-55 
81008231

KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, teL 0501/94-29-26 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 788-55-83 
KUPIĘ POZYCJONERI OBROTNICĘ ANTENY SAT do przy
czepy kempingowej oraz maszt alum., wysuwany, reguł. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
KUPIĘ PROCESOR CCU-MG 16A-R-728 do telewizora No
kia 7171, pilne. Głubczyce, tel. 077/485-96-73,0604/67-56-79 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ do samochodu Volvo V40, typ 
SC 700,801,802. Jelenia Góra, tel. 075/721-12-52 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BETA z  niebieskim podświe
tleniem, nowy model. Zielona Góra, tel. 0608/77-42-41 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC KD-MX 3000R - do 700 
zł. KD SX1000R - do 600 zł. KD SX-999R • do 550 zł. KD SX 
959R • do 470 zł. Wrocław, tel. 0503/83-81-07 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX 800 w ce
nie do 600 zł, DFX 888 - do 670 zł. CQ FX 777 - dó 500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/83-81-07
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 3100 R z zie
lonym podświetlaniem. Wrocław, tel. 0601/85-22-64 
KUPIĘ RADIOOTWARZACZE samochodowe, firmowe, każ
dą ilość. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
KUPIĘ SKRZYNIĘ BASOWĄ firmową o bardzo wysokiej 
mocy, ze' wzmacniaczem, wysokiej klasy, po rozsądnej ce
nie. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
KUPIĘ SUBW OOFER ROCKWORD. Lubin, tel. 0600/
31-84-80
KUPIĘ TELEWIZOR kolorowy, 25-28", stan b. dobry - do 1.000 
zł. Kamień śl., gm. Gogolin, tel. 0600/85-00-12 
KUPIĘ TELEWIZOR 36'. Wrocław, tel. 0607/63-31-96, 071/ 
372-76-44
KUPIĘ TELEWIZOR CASIO 3500 S LCD 8 cm lub nowszy 
model, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0603/84-36-36 po godz. 13 
KUPIĘ TELEWIZOR NOKIA 28". 2 x euro, teletext, • 440 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-39-15
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 100 Hz, minimum 29" - do 1.000 
zł. Kielce, tel. 032/258-18-85
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25". nowy lub mało
używany. Wrocław, tel. 372-44-46
KUPIĘ WIEŻĘ PHILIPS FW-R8 z  CD recorderem. Kępno, tel.
0606/11-47-47
KUPIĘ WIE2Ę TECHNICS używany. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
O KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS LUB DIORA z pilotem, 

z CD, mogą być z kolumnami, z udokumentowa
nym pochodzeniem. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
02014001

KUPIĘ WZMACNIACZ PHILIPS SV-A 900 DM2.., tel. 0608/
01-75-70
KUPIĘ WZMACNIACZ ROCKWORD samochodowy. Lubin, 
tel. 0600/31-84-80
LASERDISC PIONEER sprawny, jeden z pierwszych modeli, 
płyta z filmem, -110 zł. Legnica, tel. 0602/87-46-51 - 
MAGNETOFON AZ-7 3-głowicowy, najwyższy model, stan 
idealny, - 750 zł. Jarocin, tel. 062/747-65-51 
MAGNETOFON przenośny, duży, z  kompaktem, pilot, -180 
zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
MAGNETOFON DENON DR-M22 3-głowicowy, mało używa
ny, stan idealny, - 200 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MAGNETOFON DENON DRM-550 czarny, dolby b, c, hxpro. 
stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0602/59-50-38 
MAGNETOFON DIORA 506 hx-pro, czarny, stan bardzo do
bry, • 200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-39-03 
MAGNETOFON DIORA MDS czarny, licznik, dolby nr, stero
wanie elektroniczne, stan dobry, - 80 zł. Lubawka, tel. 0606/
90-51-19
MAGNETOFON DIORA 506, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
MAGNETOFON PIONEER CTW603RS 2-kasetowy, stan b. 
dobry, - 570 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-40 
MAGNETOFON SHARP B-38 stan idealny • 300 zł. Wrocław, 
tel. 357-15-26
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 373 2-kasetowy, auto-re- 
verse, - 300 zł. Kowary, tel. 075/761-48-59,0608/89-44-70 
MAGNETOFON TECHNICS RS-B100 stan b. dobry, dolby bc, 
mpx, 3 head, -150 zł. tubin, tel. 076/847-09-58 do godz. 14, 
846-24-25
MAGNETOFON TECHNICS rsb 565 px cap. dass aa, hx pro, 
dolby bc, wyszukiwanie utworów, stan idealny • 400 zł lub 
zamienię na alum. felgi z oponami, do Forda Sierry, konsole 
Sony, inne RTV. Nowa Ruda, tel. 0608/16-75-23 
MAGNETOFON TECHNICS RF-BX 501, - 600 zł. Świdnica, 
tel. 074/640-49-61
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 265, Dolby B, C, HX, Pro 
Logic, 2 kieszenie, -150 zł. Wrocław, tel. 071/353-56-04 
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 265 2-kasetowy, stan b. 
dobry - 370 zł. Wrocław, tel. 071/338-25-48,071/328-16-40 
MAGNETOWID AKAI VS-C 878 Hi-Fi, stereo, 6-głowicowy, 
menu, long play, VTP/TOP Text, 2x EURO, Show Wiev, pilot, 
nowy model, tuner TV kablowej, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45,0601/56-07-79
MAGNETOWID BLAUPUNKT 3-głowicowy, show-view, centr. 
mechanizm, stan b. dobry, -190 zł. Dzierżoniów, tel. 0609/
34-99-92
MAGNETOWID DAEWOO DVR-7175D, 4-głowicowy, pilot, 
menu na ekranie, autotracking, SP/LP, instrukcja w j. polskim, 
stan b. dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/346-04-98, 0607/
15-77-80
MAGNETOWID FISHER nowy model, brak pilota, • 100 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-76-22,0602/52-56-48 
MAGNETOWID GOLDSTAR 4 głowice. TXT, pilot • 340 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
MAGNETOWID GRUNDIG SE 9105 SEVILLA nowy model, 
Hi-Fi, stereo, 6-głowicowy, menu. long play, 2x EURO, Show 
Wiev, pilot, tuner TV kablowej, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45,0601/56-07-79
MAGNETOWID GRUNDIG 8-głowicowy, PiP, cyfrowy, TXT, 
Hi-Fi stereo, efekty cyfrowe, biblioteka kaset, oryg. pilot, stan
b. dobry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 351-77-57,0501/00-78-81 
MAGNETOWID GRUNDIG 6-głowicowy, steroe, hi fi, txt, for
mat 16:9, menu, pilot z  wyświetlaczem, stan idealny, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 365-92-76
MAGNETOWID GRUNDIG GV470PC SVHS, video mysz, 
oprogramowanie do komputera, profesjonalne do montażu 
filmów, 7-głowicowy, -1.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-20, 
0601/94-47-96
MAGNETOWID HITACHI VT M646E, 4-głowicowy, dużo funk
cji, SP/LP, pilot, stan idealny, - 250 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-76-22,0602/52-56-48
MAGNETOWID JVC HR-S 5800 EG super VHS, Hi-Fi, ste
reo, 7-głowicówy, insert, dubbing, SP/LP, 2x EURO, tuner TV

kablowej, pilot, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 0601/ 
56*07-79 .
MAGNETOWID JVC HR-539 4-głowicowy, boki drewnopo
dobne, 2,5-letni - 65fr zł, ■ 4.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/53-42-21 ,
MAGNETOWID NOKIA VCR 3065 CE 3-głowicowe, pilot, 
czarny, - 270 zł. Rokitnica, tel. 076/878-67-64 po godz. 19 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 450 Super Drive, VHS, 
show-view, menu , funkcje montażowe, AV Link, NTSC, 2 x 
Euro, pilot, stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/348-31-12 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 605 stereo, Nicam, 
Hi-Fi, 6-głowicowy, menu, long play, 2x EURO, tuner TV ka
blowej, show-view, pilot, - 820 i .  Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-F70 Hi-Fi, stereo, 7-głowi
cowy, long play, 2x EURO, tuner TV kablowej, pilot, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65 HQ stereo - 500 zł lub 
zamienię na felgi aluminiowe, do Fiata Seicento. Lubin, tel. 
076/842-30-68
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 420 long play, nie uży
wany - 400 zł. Wrocław, tel. 071/372-21-35 po godz. 21 
MAGNETOWID PHILIPS 4 głowice, nowy model, pilot z  wy
świetlaczem, stan b. dobry, - 320 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/ 
63*41-37
MAGNETOWID PHILIPS VR 757, VR 858 Matchline, Hi-Fi, 
stereo, 6-głowicowe, turbo drive, long play, tuner TV kablo
wej, show-view, pilot - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SAMSUNG SP/LP, z pilotem, LCD, b. dobra 
jakość odtwarzania • 250 zł. Wrocław, tel. 348-79-68 
MAGNETOWID SANYO VHR5100, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/
341-34-35
MAGNETOWID SEG 6-głowicowy, hi fi, stereo, • 300 zi. Wro
cław, tel. 365-92-76
MAGNETOWID SHARP oraz JVC i Telefunken, 2xAV, LP-SP, 
centralny mechanizm, menu, pilot, - 290 zł. Wrocław, tel. 0606/
16-75-61
MAGNETOWID SIEMENS FM 623 4 głowice, pilot • 370 zł, 
Panasonic NVHD 650, stereo - 950 zł. Wrocław, tel. 0603/
23-10-07
MAGNETOWID SONY SLV-SE 80, • 1.200 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
MAGNETOWID SONY SLV-E 820 SMART Trilogic 1 stopień, 
Hi-fi, stereo Nicam, 7-głowicowy, menu, SP/LP, tuner TV ka
blowej, show-view, pilot, - 860 zł. Wrocław, tel. 071/330-00*45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-E 700 Trilogic. Hi-Fi, stereo, 6-gło
wicowy, menu, SP/LP, tuner TV kablowej, show*view, 2x 
EURO, pilot, - 720 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 0601/ 
56-07-79
MAGNETOWID SONY EV-C 45 Hi-Fi, stereo, na kasety 8 mm 
(od kamery video), - 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/ 
56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-SE 70, roczny, 6 głowic. HiFi. ste
reo, Show View, Trilogic, Smart, NTSC 4.43,2 x euro, czin- 
cze, menu, pilot, stan idealny - 840 zł, Sony, 99 r.: 4 głowice, 
menu, pilot, NTSC playback, LP/SP, tuner kablowy, audiodub- 
bing, stan idealny • 490zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/ 
28-89-79
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi. stereo Nicam. nowy mo
del, 6-głowicowy, menu, SP/LP, 2x EURO, tuner TV kablowej, 
show-view, pilot, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/330-00-45,0601/
56-07-79
MAGNETOWID TOSHIBA oraz JVC, stereo Hi-Fi. stereo. 6 
głowic, show view, menu. LP-SP, bogate menu, centralny me
chanizm i wiele innych funkcji, - 430 zł. Wrocław, tel. 0606/
35-97-99
MAGNETOWID TOSHIBA + pilot z wyświetlaczem. • 250 zł. 
Wrocław, tel. 365-92-76
MAGNETOWIDY PHILIPS TURBO DRIVE 2-4-głowicowe, 
show-view, pilot z wyświetlaczem, stan b. dobry • 250-310 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92

MASZT ANTENOWY DO CB-RADIA oryg.. 3-częśdowy, wys. 
25 m, z anteną, - 300 zł. Patoka, gm. Gromadka, tel. 0608/
45-82-31
MEGAFON MT1 (nie tuba). • 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
764-73-35
MIKSER 4 kanały lub 8 x mono, barwa na każdy kanał, - 240 
zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MIKSER FONICA dyskotekowy. MXS 03, czarny, 7 kanałów, 
equalizer, • 330 zł. Czernina Dolna, gm. Góra, tel. 065/ 
611-25-18,0609/59-20-23
MIKSER PANASONIC DIGITAL AV WJ-AVE5 oraz generator 
napisów VJ-TTL5, - 1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MINIDISC SONY MZ-E20 nowy, przenośny, - 550 z ł . ., tel. 
0608/01-75-70
MINIDISC SONY MZ R25, przenośny, stan idealny, • 560 zł. 
Lubin, tel. 0605/53-54-54
MINIDISC SONY mds je 530, używany, stantechniczny b. do
bry, pudełko, pilot, pitch control, - 800 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/
16-75-23
MINIDISC SONY MZ-R 55.2000 r.. z  nagrywaniem, podświe
tlany, pilot z wyświetlaczem, stan b. dobry, dużo funkcji, zasi
lacz siedowy, akumulatorek + pojemnik, pokrowiec, na gwa
rancji + notes elektroniczny, - 800 zł. Lubin, tel. 076/842-24-65 
MINIDYSKI BASF 74 min, nowe, instrukcja w jęz. polskim - 6 
zł/szt. Kożuchów, tel. 0600/10-24-54 
MINIWIEŻA PHILIPS FW 36 stereo, z kompaktem, radio am/ 
fm, magnetofon 2-kasetowy, wyświetlacz, pilot, stan b. dobry, 
- 700 zł. Bielawa, tel. 074/645-40-31,0604/49-11-43 
MINIWIEŻA PHILIPS FW 362, pilot, 2 kolumny 2x60 W, - 450 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/99-18-61.075/732-83-42 
MINIWIEŻA ROADMASTER RM 875. używana 6 mies., bez 
kompaktu, eąualizer wyśw. na zielono, autorewers, magne
tofon 2-kasetowy, 2 głośniki odczepiane, 40 W, z pilotem, 
atrakcyjny wygląd, - 250 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/18-87-27 
MINIWIEŻA SONY fh-b610, fuli logie, pilot, timer on/off. ko
lumny 3-drożne 80 W, - 500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0502/99-18-61,075/732-83-42 
MODUŁ DOSTĘPU ASTON SEC A 1.05, fabrycznie nowy, na 
gwarancji, - 580 zł. Wrodaw, tel. 0606/87-12-63 
MONITOR 15", cyfrowy, 3-letni, - 390 zł. Rawicz, tel. 0503/
66-89-98
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 wysoki model, stan ide
alny - 680 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
OBROTNICA SAT z pozycjonerem, sterowana myszką, stan
b. dobry, firmy Sattrack. -150 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
28-74-21

ODTWARZACZ DVD DV-S535 + kabel optyczny, - 1.900 zł. 
Kożuchów, tel. 0600/10-24-54
ODTWARZACZ DVD CYBER HOME nowy, zapakowany, ku
piony w Niemczech, • 600 zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
ODTWARZACZ DVD DIGITOR 5100 fabrycznie nowy, nie 
używany, na gwarancji, AC-3 rozbudowane na dokoder 5,1, 
przetwornik 96 kHz/24 bitowy, wyjście cyfrowe i analogowe, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/76-01-36 
ODTWARZACZ DVD LIFETEC LT 7989 prod. niemieckiej, fa
brycznie nowy, 2 lata gwarancji, Dolby Digital, DTS, czarny, 
zapakowany, - 820 zł. Wrocław, tel. 071/362-16-15, 0601/
70-22-65
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-360, nowy, zapakowa
ny, dekodery dd, dts, najlepsze komponenty audio, film DVD 
gratis, -1.750 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60, -1.850 zł. Legni
ca, tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60, -1.850 zł. Legni
ca, tel. 0603/28-25-99 .
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 AC-3 MPEG, czyta 
DVD, Video CD, CD, wyjścia, 2 x EURO, analogowe i cyfro
we, stan idealny, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/76-01-36 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730, kupiony w 2000 r. + 2 
filmy DVD, - 950 zł. Lubin, tel. 076/844-61-93 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 2-miesięczny, czarny, pi
lot, możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 900 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/92-49-14
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, - 1.050 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV 535, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/43-90-21
ODTWARZACZ DVD PIONEER 626, • 1.550 zł. Wrodaw, tel. 
0503/64-47-10

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 
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ODTWARZACZ DVD PIONEER 626D wbudowany system 
DD, DTS, karton, instrukcja, używany jeden mies., stan ideal
ny, -1.550 zł. Wrodaw, tel. 0607/66-58-24 
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV535, -1.150 zł. Wrodaw, 
tel. 372-39-39,0601/77-26-10
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG. - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/
372-91-16
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG MAX-945D, nowy, w wieży, 
z zestawem kina domowego, 3 x CD, 2 x tape, autorewers, 
dolby, RDS, tuner, 4 kolumny, pilot, dużo funkcji, stan idealny, 
-1.290 zł. Wrodaw, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-335 - 1.300 zi, DVP-535 -
1.500 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50.0603/06-49-97 
ODTWARZACZ DVD SONY DV336, -1.250 zł. Wrocław, tel.
372-39-39,0601/77-26-10
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-796 -1.650 zł, DVD-510 
-1.280 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50.0603/06-49-97 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-510. nowy, ńa gwaran
cji, -1.300 zł. Lubin. tel. 0603/75-82-03 
ODTWARZACZ MP3 LG przenośny, kaseta + radio, 2-mie- 
sięczny, słuchawki z  pilotem - 650 zł. Wrodaw, tel. 0504/
92-02-43
ODTWARZACZ MP3 NAPA DAV 309 nowy, przenośny z pi
lotem I ładowarką, czyta płyty CD, audio, CD mp3, Video CD, 
CD-RW, - 880 zł. Wrocław, tel. 0503/90-30-60 (SMS)
PANEL JVC KS-SX 435R, - 100 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
PANEL JVC KS-SX 435 R. -1 00  zł. Wrocław, tel. 0602/
80-14-10

PANEL KENWOOD KDC 5040 w dobrym stanie, - 120 zł. Bo
lesławiec, tel. 0605/39-08-59
PANEL PANASONIC DFX • 200 zł lub kupię korpus. Choj
nów, tel. 0606/87-78-48
PANEL PANASONIC RD 910 LEN, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0602/68-56-47
PANEL PANASONIC DPG 55 CD, - 200 zł ewentualnie kupię 
korpus. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
PANEL PIONEER KEH-5800 RDS. Wrocław, tel. 0600/
35-98-41
PANEL PIONEER DEH 2000R z dokumentacją - 200 zł lub 
kupię korpus. Wrodaw, teł. 0501/10-14-04 
PANEL PIONEER KEH 2400R, -100 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
PANEL PIONEER KEH 2400 R. • 100 zł. Wrodaw, tel. 0602/
80-14-10
PŁYTY ANALOGOWE muzyka techno, house, hard house,
vocal house, minimal, deep house, 10 szt., nie używane, •
300 zł: Legnica, tel. 0600/65-90-41
PŁYTY CD-R 700 MB, czyste, od 1.50 zł/szt. Opole, tel. 0607/
53-49-85
PROCESORY do wszystkich wyrobów Diory: wzmacniacz, 
magnetofon, tuner, kompakt, fabrycznie nowe, • 25 zł. Dzier
żoniów. tel. 0604/75-90-51,074/831-54-16 
PROGRAMATOR PHOENIX do kart chipowych, nówy, sze
rokie zastosowanie, -150 zł. Wrodaw, tel. 0600/61-91-03 po 
godz. 17
PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY AST 75 SONIC LINK prod. an
gielskiej, dźwięk zrównoważony i łagodny, ciepłe, relaksują
ce brzmienie, przy zachowaniu szczegółów i dobrym basie, 
rekomendacja .Hi-fi, Muzyka", dł. 2 x 5 m, -140 zł. Wrodaw, 
tel. 071/784-86-84,0503/66-64-48 
RADIOMAGNETOFON przenośny, CD 1-bitowy, 1 kieszeń, 
radio FM, MW, LW, pilot, 4 głośniki, surround 3D, stan b. do
bry, w pudełku, - 240 zł. Wrodaw, tel. 0501/48-17-75 
RADIOMAGNETOFON SAMSUNG, na 1 płytę, tuner, opro
gramowanie 16 stacji, mono, stereo, Super Bass, 2 tape, dużo 
fankcji, 220 V, bateria, z  pilotem, • 250 zł. Lubin, tel. 0605/
64-99-64
RADIOMAGNETOFON TECHNICS SAAX540 800 zł. Tech- 
nics SLPG590 • 550 zł. Technics SJ-MD150 - 850 zł, Sony 
STR DB 940 -1.900 zł, Pioneer DVD 530 -1.200 zł, kolumny 
Tanoy MX1 • 700 zł, Tanoy MXZ - 950 zł, Tanoy MX3 -1.350 
zł. Wrodaw, tel. 0501/43-90-21 
RADIOODBIORNIK LOEVE HELLA lampowy, - 500 zł.*Le
gnica, tel. 076/721-97-63

RADIOODTWARZACZ OPEL SC 303 - 340 zł oraz model 202,
- 230 zł. Wrodaw, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
RADIOODTWARZACZ samochodowy + drugi gratis, - 70 zł. 
Złotoryja, teł. 0607/15-17-74
RADIOODTWARZACZ ALPINA TD 7520 panel. 4 x 30 W. 
pełna automatyka, wyszukiwanie, menu, scan, sterowanie CD, 
loud, BSM, 18 stacji UKF, auto-reverse, dolby, możliwość mon
tażu - 280 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM-7835 RDS kompakt, 
model 1999/00 r., 4x35 W, sterów, zmieniaczem, wyj. na 
wzmacniacz - 560 zł; Alpine CDM-7838 RDS, kompakt, mo
del 2000/01 r., 4x40 W, sterów, zmieniaczem! 2 kolory pod
świetlania, wyj. na 2 wzmacniacze, - 720 zl. Kłodzko, tel. 074/
867-37-87
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDA-7842 z RDS, 4 x 40 W, 
4 V pre-out, na 1 płytę, sterowanie subwooferem i odtwarza
czem, kolorowy wyświetlacz, model «2000 - 900 zł, Sony 
CDX-4260 RDS, 4 x 40 W, D-bass, na 1 płytę, kolorowy wy
świetlacz -.450 zł, Pioneer DEH-625 RDS, 4 x 35 W, kolorowy 
wyświetlacz, 2 x pre-out - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDT 7554 RB w pudełku - 
420 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
RADIOODTWARZACZ AUDI ĆONCERT zmieniacz na 6 płyt, 
-1.200 z ł.., tel. 0601/91-36-60 
RADIOODTWARZACZ AUDI, - 400 zł. Nowa Jabłonna, tel. 
068/378-10-13
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO MD minidisc, 
sterowanie zmieniaczem i subwooferem, etui, -1.300 zł. Wro
daw, tel. 0603/91-49-51
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO cena 500 zł. Wro
daw, tel. 0501/33-73-17
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFIĆ pro, nawigacja, 
cena 1400 zł. Wrocław, tel. 0501/33-73-17 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewer
sem, - 270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 AS, TP, orygi
nalny, do Opla, bez wyświetlacza, stan idealny, montaż gra
tis, -170 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MADRID RCM 148 
RDS, 4 x 35 W, Dolby B, auto-reverse, karta kodowa, pełny 
automat, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz płyt, dużo funk
cji - 240 zł, radioodtwarzacz Grundig EC 4000, RDS, zdejmo
wane pokrętło, reg. kontrastu itp., stan b. dobry - 240 zł. Gu
bin, tel. 0603/44-01-39
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG C 30 DMS 
model «2001, T-Line, RDS, kod, 4 x  40 W, wyjście na zmie
niacz, nowy, plomby, gwarancja, rachunek, dużo funkcji, - 490 
zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT z CD, New York, nowe,
- 510 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CANSAS DJ model
2000, uchylny panel, pełny automat, miękki mechanizm, do
lby b, RDS EON, 4 x 40 W, PTY, digi center, podświetlanie 
nocne i dzienne, sterowanie wzmacniaczem i CD, ećfualizer, 
cyfrowy licznik taśmy - 590 zł lub zamienię na Blaupunkt San 
Francisco, Atlanta, dopłata. Świdnica, tel. 074/851-34-41 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CD-30,2001 r. wyjście 
na wzmacniacz i zmieniacz, wszystkie funkcje, stan dobry • 
490 zł. Wrodaw, tel. 0601/48-58-45 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8670 RZ winda, naj
wyższy model, 4 x 45W, sterowanie CD C655Tz - 1.650 zł, 
Clarion ARX 4670RB + sterowanie CD C634 -1.150 zł, nowe, 
60% ceny sklepowej. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 6675 4 x 45 W. mos- 
feat, na 1 płytę, 4 kolory podświetlania, wysoki model, stero
wanie CD i wzmacniaczem, na gwarancji, pudełko, z pilotem, 
dokumentacja, -1.100 zł lub zamienię na droższy. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-6270 RDS. EON, 18 
stacji, 4 x 40 W, + zmieniacz, z  kablem, stan b. dobry, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270R, RDS EON, 18 
stacji FM, 4 x 40 W, TA, PS, AS, zmieniacz, przewód, stan b. 
dobry, • 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ FORD fabryczny, z Forda Escorta, 
wersja USA. • 150 zł. Będzin, tel. 0603/18-94-53 
RADIOODTWARZACZ GELHARD UD 1700 montaż, uszko
dzony wyświetlacz, - 85 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-52-81 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 30R CHAMELEON mo
del «2000, RDS, 4 x 45 W, wielokolorowy wyświetlacz, auto
mat. reg. głośności (w zależności od prędkości jazdy), wyj
ście i sterowanie subwooferem, reg. kontrastu i dużo innych 
funkcji, stan b. dobry, - 850 żł. Gubin, tel. 0603/44-01-39 
RADIOODTWARZACZ JVC KR-LX 3R Chameleon, model
2000,4 x 45 W, wielokolorowy wyświetlacz z matrycą punk
tową, reguł, podświetlania, wyjśde na subewoofer i 3 wzmac
niacze, stan idealny, • 930 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-SX 940, sterowanie subwo
oferem, duży wyświetlacz, wyjście 4V, z pilotem - 600 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-55-71
RADIOODTWARZACZ J  VC KS-FX 830. R moc 40 W x 4, duży 
czytelny wyświetlacz, RDŚ EON, - 450 zł. Wrocław, tel. 05021
07-76-11
RADIOODTWARZACZ KENWOOD krc-1511, stan b. dobry, 
4x20 W, panel - 200 zł lub zamienię na telefon Nokia 5110 lub 
inny. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 177 panel. RDS, 4 
x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, kolorowy wyświetlacz, 
loud, BSM, zegar, sterowanie wzmacniaczami i CD, 18 stacji 
UKF • 360 zł (montaż gratis). Wrodaw, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 358 panel, RDS, 4 
x 35 W, wyszukiwanie, dwa kolory, dolby, MTL, sterowanie 
CD, menu, BSM, 18 stacji UKF, auto-reverse, loud, możliwość 
montażu - 340 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6060 z RDS. 4x40 
W, opuszczany panel, na 1 CD, kolorowy wyświetlacz, CD 
TXT, custop file, sterowanie CD, • 550 zł. Wrocław, tel. 05021
86-06-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 825 4x40 W, RDS 
EON, panel drewnopodobny, kolorowy wyświetlacz, wyszu- 
kiw. utworów, 18 stacji UKF, SHDB, SDM, Dolby, MTL, auto
matyczny mechanizm, wyjśde na wzmacniacz i zmieniacz, 
możliwość sterowania pilotem, - 350 zł. Bojanowo, tel. 0606/ 
83-42-92
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX75 stan dobry, 4 x 40 
W, Blue Sock Power, 160 W, na windzie, zdejmowany panel,
3-poziomowy, podświetlenie niebieskie, sterowanie zmienia
czem i SW OUT, wyjśde na wzmacniacz, korektor, - 480 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/845-03-26 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC + panel, - 320 zł. Wał
brzych, tel. 0604/83-74-39
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 120 panel, RDS. 4 
x 35 W, wyszukiwanie, menu, loud, scan. DSM, MTL, zegar, 
18 stacji UKF, auto-reverse, długi wyświetlacz, fabrycznie 
nowy - 340 zł, montaż gratis. Wrodaw, tel. 0603/31 -70-82 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 350 panel, RDS, 4 
x 40 W, pełna automatyka, wyszukiwanie, menu, scan, stero
wanie CD, loud, equalizer, MTL, 18 stacji UKF, dużo funkcji, 
model roku 2001, montaż - 390 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC G-50, kieszeń, autore
wers, pamięć 12 stacji, FM, 4 x 20W, Loud, pasmo AM -170 
zł, telewizor Orion Panorama 28", txt, stereo, 2 x euro, AV, z 
pilotem - 920 zf, monitor Acer 17", R 1280 x 1024 x 85 Hz, 
OSD, rok prod. 96 • 450 zł. Wrodaw, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-777 z RDS, 4x40 
W, day and night, na 1 CD, opuszczany panel, widmo, stero
wanie subwoferem i CD - 700 zł, JVC KD-S777. z RDS, 4x40 
W, kolorowy wyświetlacz, widmo, na 1 CD, nowy model - 500 
zł, Philips-RC659, z RDS, 4x35 W, na 1 CD, sterowanie CD - 
400 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDF 150 opuszczany 
panel, 4 x 40 W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, equali- 
zer, menu, scan, kolorowy wyświetlacz, pilot, nowy model roku
2001, montaż gratis - 770 zł. Wrodaw, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC samochodowy, panel,

RDS, miękki mechanizm, sterowanie CD, głośniki trójdrożne 
(2 szt.), - 370 zł. Wrocław, teł. 071/355-24-27,0605/14-41-11^ 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 400N, 2001 r. pa
nel, 4x45 W, na 1 płytę, RDS EON, niebieski kolor podświe
tlenia, winda, sterowanie subwooferem, widmo, mosfet, - 660 
zł. Wrodaw, tel. 0502/95-90-06 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS, samochodowy, procesor 
dźwięku, reguł, kolorów, radio 2-systemowe, zdejmowany pa
nel, stan idealny, • 400 z ł.., tel. 0502/12-06-87 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS SC201 oryg. do Opla + kie
szeń. -150 zł. Oława, tel. 0503/92-35-11 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS, - 200 zł lub zamienię na te
lewizor 28". Wałbrzych, tel. 0604/83-74-39 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS oryginalny do Peugeota 406, 
kod, klapka, stan idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/55-14-99 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS ARC 420 4 x 40 W, sound 
processor, tuner klasy BQRs, RDS EON, TA, AST, 36 pamię
ci, sterowanie CD, zegar, auto-reverse, nowy, zapakowany w 
pudełku, - 320 zł. Wrocław, tel. 0601/97-78-00 po godz. 17 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CD, nowy - 550 zł, Pioneer, 
.winda’  - 450 zł. Żagań, tel. 068/478-35^13 
RADIOODTWARZACZ PIONEER 8600 M zdejmowany pa
nel, wysoki model, - 630 zł. Bielawa, tel. 074/831-89-72 po 
godz. 15
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 7800R 4x45 W, 
Mosfet, Dolby B, RDS EON, EEQ 6, loud, PTY, PGM, REP, 
winda, wyjśde na wzmacniacz, sterowanie CD, model 2000 
r., stan idealny, montaż gratis, -620 zł. Bojanowo, tel. 0604/ 
85-80-03
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2530 panel. 4 x 35 
W, stan idealny, RDS, - 300 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/63-73-60 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R 4 x 40 W, 
opuszczany panel, kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, 2 
wzmacniacze, subwoofer, DSP Control, widmo, wysoki mo
del, - 630 zł. Dzierżoniów, tel. 0609/34-99-92 
RADIOODTWARZACZ PIONEER odtwarzacz płyt CD, RDS 
EON, kolor drewna, panel, wiele funkcji, - 420 zł. Lubin, tel. 
076/846-23-21,0604/99-45-21 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P8200 z RDS, pilot, 
etui, instrukcja, - 550 zf. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0603/
92-75-76
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2020 na płyty CD, 
4x45 W, mosfet, instrukcja obsługi, etui na panel, - 520 zł. 
Osiecznica, tel. 075/732-12-81 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-7800R 4 x45W, nowy. 
nie używany z pilotem, cena 800 zł. środa Śląska, tel. 0607/
73-02-18
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2100 z RDS. 4x40 W, 
nowy model, na 1 CD - 480 zł, JVC KD-S653, z  RDS, 4x35 W. 
na 1 CD, sound procesor - 400 zł (także inne odtwarzacza 
CD). Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2300 panel, RDS, 4 x 
35 W, „miękka mechanika", wyszukiwanie, długi wyświetlacz, 
scan, BSM, 18 stacji UKF, MTL, dolby, auto-reverse, montaż 
gratis - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-4100 panel, kaseto
wy, sterowanie zmieniaczem, wyjście na wzmacniacz, bursz
tynowe podświetlenie, • 250 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600 ♦ CDX P1230, 
pilot, -1.000 zł. Zielona Góra. tel. 0604/31 -95-82 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DIORA w drewnianej obu
dowie, lata 50-te, technicznie sprawny, stan dobry - 90 zł. Bo
lesławiec, tel. 0609/35-01-07
RADIOODTWARZACZ PIONEER VSX-407 LDS, - 750 zł. 
Leszno, tel. 065/529-65-91
RADIOODTWARZACZ PIONEER TECH-P 8400R pilot, - 550 
zł. Wrocław, tel. 0601/44-99-91 
RADIOODTWARZACZ SATEUTE revers. RDS. uszkodzony 
wyświetlacz, - 60 zł. Wrodaw, tel. 0503/86-38-42 
RADIOODTWARZACZ SHERION SHpełny panel otwierany, 
RDS, EON system, niebieskie podświetlenie, mało używany,
- 270 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0607/43-12-55 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 5080R 4x40 W, RDS 
EON. D-bass, panel, BTM, intro, repart, shuff, ATA, PTY, BL 
SKIP, DS PL, fuli automat, 2 wyjścia na wzmacniacz, stero
wanie CD, wyjśde na pilota, stan idealny, montaż, - 360 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750R 4 x 35 W. 3 x D bas, 
wyjśde na zmieniacz, wzmacniacz, kolorowy wyświetlacz, pa- - 
nel, stan idealny, - 330 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/63-73-60 
RADIOODTWARZACZ SONYCDX-M 700 R. 4x50 W. z RDS. 
procesor dźwięku, bogate wyposażenie, pełna dokumenta
cja, na gwarancji, -1.500 zł. Dzierżoniów, teł. 0602/46-08-30 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 700 RDS, 4 x 35 W. win
da, miękka mechanika, duży wyświetlacz, 2 kolory podświe
tlania, grafika, bogate menu, Loud, Intro, Repeat, Dolby 
B-C-NR, Mute, zegar, 2-stopniowa jasność, TIR, 20 stacji, FM, 
wyszukiwanie utworów, sterowanie CD/MD, itd, - 420 zł. Gło
gów, tel. 076/834-33-84 po 20
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-2500R D-Bass, 4 x 45 W.
- 500 zł. Leszno, tel. 065/520-20-67 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 2753 miękka mechanika. 
auto-reverse, intro, repeat, ATA, mute, D-Bass x 3, wyj. na 
CD. podświetlanie na zielono, wyświetlacz, moc 4 x 35 W, 
stan b. dobry, możliwość sprawdzenia. - 270 zł. Świdnica, tel. 
074/640-49-58 po godz.20,0607/10-67-45 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5870 panel. RDS, 4 x 35 
W, fuli automat, wyszukiwanie, menu, scan, D-bass, koloro
wy wyświetlacz, intro, repet, 18 staql UKF, nowy model roku 
2001 - 430 zł (montaż gratis). Wrocław, tel. 0603/31 -70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5900 panel, RDS, 4 x 40 
W, pełna automatyka, wyszukiwanie, intro, repeat, scan, menu, 
kolorowy wyświetlacz, zmieniacz CD 10-płytowy, model roku 
2001, możliwy montaż - 850 zł. Wrodaw, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5980 panel, RDS, 4 x 40 
W, pełna automatyka, wyszukiwanie, sterowanie CD, D-bass, 
intro, repeat, scan, 18 stacji UKF, kolorowy wyświetlacz, dużo 
funkcji, model roku 2001, montaż gratis - 450 zł. Wrodaw, tel. 
0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ SONY 6220 pełny panel. rds. dolby 
b, sterowanie MD, CD, dżojstik, nowy, w pudełku, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/67-23-28
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C512 rds, 4x40 W. d-bass, 
stan b. dobry, oryginalne opakowanie, ramka, instrukcja, - 500 
zł. Wrocław, tel. 0600/43-09-14 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C700 RDS EON. dolby B/ 
C NR. MD/CD changer control, panel, szklak, miękka mecha
nika, kolorowy wyświetlacz, • 470 zł. Wrocław, tel. 0501/
06-63-30 *
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 7890R kolorowy wy
świetlacz, 4 x 40 W, regulacja basu, RDS, stan idealny, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4260R panel. 4x40 W. na 
1 płytę, RDS EON, multi color, sterowanie wzmacniaczem, 
montaż gratis, gwarancja, - 490 zł. Wrodaw, teł. 05021 
98-65-99
RADIOODTWARZACZ SONY XR-M 500R panel aktywny, do
lby, 4x50 W, sterowanie CD i subwooferem, ISO, • 760 zł. 
Wrocław, tel. 0502/95-90-06
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-780 RDS 4 x 45 W. 4 V 
pre-out, na 1 płytę, sterowanie subwooferem, CD/MD, sys
tem ESP, CD text - 700 zł. Kenwood KRC-4080 RDS. 4 x 40 
W. na 1 płytę, sterowanie CD - 500 zł, Panasonic DFX-444 
RDS, 4 x 40 W, opuszczany panel, sterowanie CD - 550 zł i 
wiele innych odtwarzaczy CD. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 580R, wzmacniacz samo
chodowy, Pioneer GM-3000 PWM Power Supply 150W x 2 
lub 75W x 4, półka do VW Golfa II kompletna, subwoofer Pio
neer 300W, 4 ohm. zwrotnice, kable. -1.250 zł. Wrodaw, tel. 
0603/54-43-16
RADIOODTWARZACZ SONY : CDX-4000R - 600 zł; 
XR-C5080R, 4x 40 W, D-Bass • 320 zł; CDX 4160 RDS - 400 
zł. Zielona Góra, tel. 0608/16-02-63 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC-7200R winda, panel.

(PROFESJONALNE KINO DOMOWE
FIRMY THOMSON i innych firm 

POMIESZCZENIE ODSŁUCHOWE - HI End -
SKLEP RTV “VISATEX” 

Wrocław 
pl. 1-go Maja 7a 
tel. 344-38-53 

Wrocław 
ul. Grabiszyńska 30 

tel. 342-69-80
Płacimy 100-500 zł 
za stary telewizor
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CAR AUDIO

AUTOFiL M Z t M O C Z  BARIER! D ŹW IĘK U !!!
S A M O C H O D O W E  
S Y S T E M Y  A U D IO - PR O FESJO N ALN E INSTALACJE I MONTAŻ

- NIESTANDARDOWE ZABUDOWY, PANELE GŁOŚNIKOWE
- FACHOW E DORADZTW O POPARTE WIELOLETNIM 

DOŚWIADCZENIEM
- NAJWIĘKSZY WYBÓR AKCESORIÓW MONTAŻOWYCH

Przyjedź! Posłuchaj! Oceń Sam
SAMOCHODY NASZYCH KLIENTÓW WIELOKROTNIE ZAJMO
WAŁY CZOŁOWE MIEJSCA NA ZAWODACH "CAR AUDIO”.

ul. Hubska 20, Wrocław, tel.fax: 071/369 10 45

RDS, 4 x 40 W + zmieniacz CDX-605, na 10 płyt, Digital Bass, 
dżojstik, przewody, stan b. dobry, - 870 zł. Złotoryja, tei. 076/ 
878-11-60,0604/18-79-29
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C511 OR panel. RDS, 
EON, 4 x 40 W, CD text, sterowanie MD/CD, miękka mecha
nika, auto-reverse, D-Bass, wyszukiwanie utworów na kase
cie, dwa kolory podświetlania, kolorowy wyświetlacz, wyjście 
na wzmacniacz, stan idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-47-25,0503/68-04-67
RADIOODTWARZACZ SONY4260R, 2000 r. na jedną płytę, 
panel, etui, RDS EON, 4 x 40 W, system antywstrząsowy, 
D-Bass, CD text, menu. zegar, 20 stacji UKF, w pudełku, stan 
b. dobry - 520 zł. Wrocław, tel. 0608/07-55-08 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C 5850R, 2000 r. panel, 
4x45 W, RDS EON, na 1 płytę, winda, multi color, sterowanie 
CD, 2 wyjścia na wzmacniacz, - 610 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
98-65-99
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE SONY zasięg 100 m, -
300 zł. Legnica, tel. 0603/28-25-99
SUBWOOFER aktywny, high end, pełna regulacja, pilot, -
2.500 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19
SUBWOOFER aktywny, głośnik JBL 30 cm, 150 W, -1.000 zł.
Legnica, tel. 0601/33-47-10
SUBWOOFER pasywny, moc 400 W, na 2 głóśnikach Tonsil, 
duża obudowa, głęboki bas, - 500 zł. Lubań, teL 0603/71-81-20 
SUBWOOFER samochodowy, na głośniku Tonsil 150 W, śred
nica 25 cm, długość 60 cm, nowy, -150 zł. Lubań, tel. 0603/ 
71-81-20
SUBWOOFER samochodowy, 150 W, nowy, -130 zł. Wro
cław, tel. 071/352-15-24
SUBWOOFER aktywny. 150 W, - 780 zł. Wrocław, tel/0606/ 
63-15-90
SUBWOOFER INFINITY KAPPA nowy , w kartonie, 30 cm, 
aluminiowa membrana, 250 W sinus - 650zł, subwoofer Pyle 
1200, nowy, tuba -. 575zł. Wrocław, tel. 071/352-89-93 
SUBWOOFER JB L  GT średnica 30 cm. Lubin, tel. 076/ 
841-88-42 po godz. 19,0604/94-04-21 
SUBWOOFER KENWOOD 1200 W, 2 głośniki 30 cm, duża 
skrzynia robiona na zamówienie do Opla Vectry A sedana, 
szer. 92 cm, -1.000 zł. Lubań, tel. 0603/71-81-20 
SUBWOOFER PIONEER samochodowy, moc 400 W, gumo
wa membrana, skrzynia trapezowa, nowy, - 500 zł. Ziębice, 
tel. 074/816-11-08 p. Jacka
SUBWOOFER OUADRAL ASCENT 650, - 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 0606/63-15-90
SUBWOOFER OUADRAL ASCENT 850, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/63-15-90
SUBWOOFER TONSIL 120 W, tuba, samochodowy, -130 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
SUBWOOFER TONSIL 2x200 W, 2 głośniki, wyjście na sate
lity, pasywny, - 250 zł. Nowogrodziec, tel. 0608/18-47-87 
TELEWIZOR kolorowy, bez pilota, 21*. stan dobry, • 60 zł lub 
zamienię na magnetofon. Legnica, tel. 076/721-79-21 
TELEWIZOR kolorowy, magnetowid, radio samochodowe - 
400 zł zamienię na telefony komórkowe. LwóWek'StąśKi,'tel. 
0608/34-51-30
O TELEWIZOR 10”, kolorowy, zasilanie 12/220 V, 

euro, czincze, grafika ekranowa, zegarek, włącz* 
nik i wyłącznik czasowy, wszystkie funkcje w pi
locie, nowy model, prawie nowy, stan idealny, • 
630 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 02019981 

TELEWIZOR 2,5”, kolorowy, na baterie łub zasilacz, możli
wość podłączenia kamery, - 700 zł. Wrocław, tel.- 0609/ 
49-61-88
TELEWIZOR 21”, czarna plastikowa obudowa, funkcje wyśw. 
na ekranie, -150 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
TELEWIZOR kolorowy, prod. niemieckiej, 26”, z pilotem - 300 
zł. Piława Dolna. teL074/831 -47-35,0602/57-90-92 
TELEWIZOR 28” stereo, telegazeta, funkcje na ekranie, tu
ner TV-kablowej, eurozłącze, pilot, stan b. dobry, • 560 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR AIWA 14*, 2-miesięczny, na gwarancji, - 550 zł. 
Oława, tel. 0607/30-61-65
TELEWIZOR BLAUPUNKT. 1997 r. 21", stan idealny, • 400 
zł. Gajnik, gm. Międzylesie, tel. 074/813-69-43,0601/91-16-77 
TELEWIZOR CASIO IIT10M 10", 12/220 V, pilot, grafika na 
ekranie, czincz, nowy model, stan b. dobry, - 620 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR CLATRONIC 21", 1998 r. euro AV, hyperband - 
400 zł. Wrocław, tel. 353-52-36,0604/29-14-41 
TELEWIZOR ELTA kolorowy, 14", pilot, głowica kablowa, 73 
programy, • 250 zł lub zamienię. Rokitnica, tel. 076/878-67-64 
po godz. 19
TELEWIZOR GOLDSTAR 28" stereo, 1.5-roczny, • 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-75-91
TELEWIZOR GRUNDIG 29". 1999 r. 100 Hz. stereo, menu, 
bet, PIP, zoom, stopklatka, 2 x euro, czincze, S-VHS, hiper- 
band, sleep, timer, stan idealny, -1.490 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79.
TELEWIZOR GRUNDIG 29" dużo funkcji, - 550 zł. Legnica, 
tel. 076/721-67-07
TELEWIZOR GRUNDIG 28" TXT, z  pilotem, - 450 zł. Legni
ca, tel. 0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Kz, super płaski kineskop, 
srebna obudowa, komputerowe menu, Multi PIP, scan, photo, 
zoom, format 16:9, .stop* klatka, 3xAV, stereo, • 1.890 zł. Le
gnica. tel. 076/852-34-43.0503/33-83-95 
TELEWIZOR GRUNDIG 33 cali, stan dobry - 850 zi. Lubin, 
tel. 0601/77-99-60
TELEWIZOR GRUNDIG 25" telegazeta, stereo, wyjście na 
słuchawki, AV, czincze, z pilotem, stan dobry, - 450 zł. Świe
radów Zdrój, tel. 075/781-75-21 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, 100 Hz, megatron, 
subwoofer, .stop* klatka, zoom, PiP, S-VHS, 2 x AV, stereo 
nicam, dźwięk przestrzenny, model 2000, -1.820 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-25-01
TELEWIZOR GRUNDIG 33", 100 Hz, megatron, PiP, strobo, 
scan, AV, stereo nicam i wiele dodatków, - 2.400 zł. Wrocław, 
tel. 0602/78-92-76
TELEWIZOR GRUNDIG 14" AV, pilot, funkcje wyśw. na ekra
nie, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR HANSEATIC 21", kolorowy, stereo. text, grafi
ka, 2 x euro • 450 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR JCE  kolorowy, 10", 220/12 V, z pilotem, czin
cze, OSD, wyłącznik czasowy, TV/AV, - 530 zł. Wrocław, tel. 
071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR UFETEC 10" 220/12 V, pilot, czincze. OSD, - 
530 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR LOEVE Concept Plus, panoramiczny, 26", cy

frowy, telegazeta, AV, S-VHS i wiele innych dodatków,-1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR LOEWE 21" txt, menu, 100 kanałów, tuner ka
blowy, nowy model, - 450 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-50-35
TELEWIZOR NEPTUN 505 OTVC, 22". przerobiony na pilo
ta, w rozliczeniu możliwy inny uszkodzony OTVC (chętnie 14"), 
zapewniam transport do klienta • Wrocław i okolice, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-78-21
TELEWIZOR NEPTUN 714 T z  pilotem, teletekst, eurozłącze 
- 200 zł. Piława Dolna, tel. 074/831-47-35,0602/57-90-92 
TELEWIZOR NOKIA stan idealny, 28", 100 Hz, polskie menu, 
zoom, TXT, stereo, - 1.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/ 
310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR NOKIA 28" stereo, txt, 2 x Euro, wyjście na 
wzmacniacz i kolumy, - 450 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
TELEWIZOR ORION 32", EURO. TXT. Lubin, tel. 076/ 
847-62-28
TELEWIZOR PANASONIC 14" z pilotem, • 300 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC TX 32PF10, - 5.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/28-25-99
TELEWIZOR PANASONIC 100 Hz, klatka stop, menu w ję
zyku polskim, 29", stan idealny, 2x euro, telegazeta, bardzo 
dużo funkcji, -1.950 zł. Lubin, tel. 0600/31-36-07 
TELEWIZOR PANASONIC QUINTRIX, stan idealny. 29". 100 
Hz. idealnie płaski, TXT, stereo, - 2.700 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PANASONIC 14 cali, TXT, euro, pilot, - 480 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR PANASONIC 29" 100 Hz. 2000 r.. stereo. txt. 
menu, stopklatka, funkcje cyfrowe, 2 x euro, czincze, S-VHS, 
hyperband, pilot, stan idealny, • 1.560 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR PHILIPS 21", czarna obudowa, pilot. -190 zł. 
Kłodzko, tel. 0608/78-74-86
TELEWIZOR PHILIPS 28CE529028", stereo, 4 głośniki, nowy 
pilot, instrukcja, atrakcyjny wygląd, stan dobry, możliwy do
wóz, - 320 zł. Legnica, tel. 076/855-37-41 
TELEWIZOR PHILIPS 32" 100 Hz, match line, srebna obu
dowa, Hi Fi, stereo + subwoofer, Multi PIP, scan, photo, Stro
bo, 2 x tonery, 3xAV, mega txt, - 3.150 zł. Legnica, tel. 076/ 
852-34-43,0503/33-83-95
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, stereo, TXT, 2 x euro; pilot, na 
gwarancji, - 750 zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
TELEWIZOR PHILIPS 33" pilot, TXT, PIP. 2 x euro, funkcje 
wyświetlane na ekranie, - 1.800 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-41-23
TELEWIZOR PHILIPS 28", model 2000, stereo, telegazeta, 2 
x AV, S-VHS, oryginalny pilot, instrukcja, - 880 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-25-01
TELEWIZOR PHILIPS 21" z  pilotem, czarny, EURO. - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/92-49-14
TELEWIZOR PHILIPS 28" oraz Sanye-28"; stercie; AV, hyper- 
band, timer, menu, toptekst, pilot, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/ 
339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS oraz Toshiba 25", stereo, TXT, menu, 
timer, AV, czincze, pilot, - 630 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR PHILIPS 25", stereo, bet, EURO. grafika, z  pilo
tem, gniazdo słuchawkowe, stan idealny, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-24-87
TELEWIZOR PHILIPS 14", EURO, timer, z pilotem, grafika, 
stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0601/70-01-15 
TELEWIZOR PHILIPS 29" 100 Hz, dolby surround, nicam, 
S-VHS, ACI, AVL, bogate menu, easy link, nextview, system 
easy, txt, PIP, eurozłącze, digital scan, na gwarancji, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 346-49-05
TELEWIŹOR PHILIPS 28", 2000 r. 100 Hz, stereo NICAM, 
stopklatka, zoom, tryb 16:9, pilot, stan b. dobry, - 1.350 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR ROSAL 14", - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
07-21-87
TELEWIZOR SABA, 1997 r. 36", stan idealny, - 400 zł. Gaj
nik, gm. Międzylesie, tel. 074/813-69-43,0601/91-16-77 
TELEWIZOR SABA oraz Loewe 21", funkcje wyśw. na ekra
nie, AV, TXT, pilot, - 430 zł. Wrocław.tel. 071/339-79-49 . 
TELEWIZOR SABA 21", prostokątny kineskop, euro, z  pilo
tem, - 200 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
TELEWIZOR SAMSUNG 28". Lubin, tel. 076/847-62-28 
TELEWIZOR SAMSUNG 20" AV, OSD, głośniki, stan b. do
bry, - 300 zł. Świeradów Zdrój, tel.'075/781-75-21 
TELEWIZOR SAMSUNG 21", telegazeta, pilot, • 300 zi. Wro
cław, tel. 0607/50-04-98
TELEWIZOR SHARP 28" 100 Hz, roczny, PIP, format 16:9, 
stop klatka, stereo, toptekst, 2xAV, funkcje wyśw. na ekranie, 
oryginalny pilot, -1.480 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR SONY KV-32 FX-65 zapakowany - 5.200 zł, 
Sony KV-32 FQ 75, zapakowany - 6.500 zł. Głogów, tel. 0603/ 
03-30-81
TELEWIZOR SONY z  1999 r., 29", oryg. pilot, ekskluzywny, - 
2.000 zł. Głogów, tei. 0601/85-58-45 .
TELEWIZOR SONY 32fx65, panorama, 100 Hz - 5450 zł, 
32fq75 • 6650 zł, nowe, gwarancja, polskie menu. Legnica, 
tei. 0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY panoramiczny, 100 Hz, digital scan, pre- 
łowosrebna obudowa, komputerowe menu w j. polskim, Multi 
PIP, strobo, 3 x AV, stereo, Nicam, meta, text, hyperband, - 
2.690 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR SONY 25 cali, stereo, pilot, - 650 zł. Lubin, tel. 
0601/77-99-60
TELEWIZOR SONY kv-29fx65e Wega, 100 Hz, nowy, z gwa
rancją, - 3.800 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32 
TELEWIZOR SONY 25", nowy, kineskop Trinitron, z pilotem. 
Lubin, tel. 076/847-62-28
TELEWIZOR SONY Trinitron KV-D3421D, 34", - 2.200 zł. Mar
cinowice, tel. 0606/98-27-73
TELEWIZOR SONY kv32fx65, panoramiczny, fabrycznie 
nowy, 100 Hz, srebrna obudowa, - 5.200 zł. Nowa Sól, tel. 
0604/17-35-46
TELEWIZOR SONY 29 cali. Trinitron, stereo, TXT, 2 x euro, 
na gwarancji, • 780 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR SONY 29" panoramiczny, pilot, TXT, euro, funk
cje wyświetlane na ekranie, - 760 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-41-23
TELEWIZOR SONY 29", płaski kineskop, PiP, subwoofer, ko
lumny, telegazeta, czasowy wyłącznik, AV, S-VHS, stereo, - 
1.250 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SONY KV-29X2 cyfrowa korekcja obrazu, pol

skie menu, 2x euro, s-vhs, pilot z dżojstikiem, stan idealny, - 
1.600 zł. Wrocław, tel, 352-26-04 lub 0605/93-66-09 
TELEWIZOR SONY 29" stereo, funkcje wyśw. na ekranie, 
2xAV, S-VHS, czincze, TXT, pilot, - 860 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
35-97-99
TELEWIZOR SONY 29" stereo, 2 x AV, TXT. super bass sys
tem, funkcje wyśw. na ekranie, • 1.030 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
16-75-61
TELEWIZOR SONY KV-14T1D kineskop Trinitron, nowy mo
del, bet, pilot, menu, EURO, czincze, płaski kineskop, • 560 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
TELEWIZOR SONY 32" Wega KV 32 FQ75,100 Mz, panora
miczny, system DRC-MF, 2 tunery, PIP, txt 500 stron, polskie 
menu, nowy, na gwarancji 2 lata, transport gratis - 6.500 zł, 
oraz inne modele, 29", 32", 36", Sony, Panasonic, amplitune- 
ry, DVD Pioneer, Sony, Technics. Wrocław, tel. 0503/78-99-07 
TELEWIZOR SONY 29" stereo, txt, polskie menu, 2000 r., tryb 
16:9,2 x euro, czincze, S-VHS, tuner kablowy, dużo funkcji, 
stan idealny, - 1.290 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75. 0603/ 
28-89-79
TELEWIZOR SONY WEGA KV32FX65 - 5.300 zł. 32FQ75 - 
6.700 zł, 29FQ75 - 5.100 zł + stolik. Wrocław, tel. 372-39-39, 
0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV 29 FX75 WEGA, - 5.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-43-76,0607/57-28-66 
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 panoramiczny, nowy, - 6.400 
zł. Zielona Góra, tel. 068/387-17-97 
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 0604/17-35-46 
TELEWIZOR SONY KV-32 FQ75 najwyższy model, panora
miczny, nowy, na gwarancji, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/ 
03-56-82
TELEWIZOR SONY kv32fx65, panoramiczny, fabrycznie 
nowy, gwarancja, 100 Hz, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/ 
03-56-82
TELEWIZOR SONY kv32fq75, panoramiczny, 100 Hz, 12 pod
glądów, fabrycznie nowy, system DRC, - 6.300 zł. Zielona 
Góra, tel. 0605/03-56-82
TELEWIZOR SONY KVX2521D 25", stereo, głośniki boczne, 
telegazeta, 2 x EURO, funkcje wyśw. na ekranie, stan b. do
bry - 950 zł, Uher 28", stereo, telegazeta, stan b. dobry - 550 
zł, Nokia 28", stereo, telegazeta, 2 x  EURO, stan b. dobry - 
1.000 zł, Grundig 18", stereo, telegazeta , funkcje wyśw. na 
ekranie, antena teleskop. • 500 zł. Ubocze, tel. 075/781-28-59 
TELEWIZOR SONY 29" stereo, telegazeta, funkcje na ekra
nie, tuner TV-kablowej, 2 x euro, AV, pilot, stan dobry, - 720 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR SONY 21", kolorowy, stereo, z  pilotem, teletekst,
2 x eurozłącze. OSD - 730 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/84-43-79
TELEWIZOR SONY KV 32 FX 65 nowy, fabrycznie zapako
wany, na gwarancji • 5.300 zł, KV 32 FQ 75, najnowszy mo
del, fabrycznie nowy, na gwarancji • 6.600 zł oraz inny sprzęt 
RTV. Wrocław, tel. 0601/72-72-30 

-TELEWIZOR SUPERTECH kolorowy, 10", 220 V/12, z pilo
tem, czincze, OSD, zegar, wyłącznik i załącznik czasowy, • 
560 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR TECHNISAT turystyczny, z tunerem SAT, ste
reo, kolorowy, 12/220 V, nowy model, - 920 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 33" pilot, TXT, 2 x euro, funkcje 
wyświetlane na ekranie, • 11360 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-41-23
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28", z pilotem, kolorowy, prze
strojony, -120 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
TELEWIZOR THOMSON 28", 100 Hz, nowy, - 2.500 zł. Wał
brzych, tel. 0602/58-28-20
TELEWIZOR THOMSON 21", stereo Nicam, 2xEURO, txt, słu
chawki, stan idealny, • 600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-01-15 
TELEWIZOR THOMSON 28" nowy, na gwarancji, -1.100 zł. 
Wrocławr teł. 0601/58-50-95
TELEWIZOR UNIVERSUM 5100 21", stan b. dobry, • 270 zł. 
Legnica, tel. 076/855-03-85
TELEWIZOR UNIVERSUM kolorowy, z pilotem, telegazeta, 

-stolik obrotowy, lekko uszk, - 250zł. Piława Górna, tel. 074/ - 
837,17-58
O  TELEW IZOR UNIVERSUM 28” kolorowy, nowy 

v model * 790 zł, Inne telew izory 20-28̂ , tanio. Ko
m is. W rocław , u l. K o ś c iu s z k i 179, te l. 071/ 
342-39-15 02020031

TELEWIZOR UNIVERSUM 28" stereo, txt, menu, PIP (obraz 
w obrazie), tuner TV-kablowej, pilot. 2 x euro. model 1998. 
stan b. dobry, - 630 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR WALTHAM 21", telegazeta, EURO, ciemny ki
neskop, pilot, - 310 zł. Wrocław, tel. 071/787-66-00, 0607/ 
12-23-46
TUNER DIORAAS pamięć 16 stacji, czarny, stan bardzo do
bry, pasuje do każdego wzmacniacza Diora, -100 zi. Wro
cław, tel. 0501/80-93-64
TUNER ONKYO T 4250 20 programów, -120 zł. Legnica, tel. 
0603/33-23-38
TUNER TECHNICS STGT 650 RDS. 39 stacji. Klasa A-A. stan 
b. dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/789-91-89 
TUNER SAT lub cały zestaw -169 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
21-24-72
TUNER SAT PACE 980, stereo, 199 kanałów, pilot + nowy 
talerz 60 cm, obrotnica z pozycjonerem, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0605/57-80-95,782-22-69
TUNERY CYFROWE sposoby na ich uruchomienie, schema
ty programatorów, płytek testowych, oprogramowanie, softy, 
dokładne informacje, wszystko na 1 CD, -100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/30-25-35
VIDEO DAEWOO nowy, pilot, kompletna dokumentacja, - 100
zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74
WALKMAN AIWA słuchawki, wbudowane radio, wyświetlacz,
-100 zł. Wrocław, tel. 0607/39-00-08

Naprawa radioodbiorników 
samochodowych 

|* Uruchamianie odbiorników 
kodowanych OP010M4

■ Wrocław, ul. Swobodna 41 p.6 
tel. 780-59-14, 0-601 82 36 82

WALKMAN SONY WM-FX221, RO AM/FM, pamięć.5 stacji, 
AVLS, słuchawki Sony, stan idealny, - 220 zi. Lubin, tel. 076/ 
842-71-44
WIEŻA "składanka" zamienię na Fiata 126p, • 800 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/19-39-91
WIEŻA stereo, nowa. pilot, zmieniacz na 3 płyty, uszkodzo- 

. na, - 50 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
WIEŻA czarna, 4 elementy, magnetofon 2-kieszeniowy (jed
na uszkodzona), miękka mechanika, CD; equalizer, wyjście 
na antenę TV i czincze, 3 wyświetlacze, tuner z pamięcią, 
dużo programów, autorewers. - 300zł. Bolesławiec, tel. 0606/ 
32-28-96 prosić Marcina
WIEŻA AIWA NSX-999 MKII, 2000 r., 3 x CD, 2 x Tape, auto
rewers, dolby, 2 kolumny, wzmacniacz, 2 x 150 W, korektor, 
tuner, T-bass, karaoke, pilot, stan idealny, - 890 zł. Wrocław, 
teł. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA DAEWOO AMI316R gwarancja - 480 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WIEŻA DIORA 502 wzmacniacz, magnetofon, tuner, korek
tor, z  pilotem, -1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/97-69-06 
WIEŻA DIORA korektor FQ-502, wzmacniacz WS-504, tuner 
AS-502, magnetofon MDF-506, kompakt CD-504, stan b. do
bry, z  pilotem, -1.180 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54

RADIA • GŁOŚNIKI• WZMACNIACZE • KABLE

ZESTAW NR 1:
- wzmacniacz PH 540 2x80W
- skrzynia 22 litry 
-w o ffe r2753 25cm

-  9 9 9  p i n

ZESTAW NR 2:
- wzmacniacz PH 560 2x120W
- skrzynia 40 litrów 
• woffer 2754 30 cm

- 1 2 9 9  p i n

^ P h o n o c a r

TAKIE CENY ZNAJDZIESZ TYLKO W SIECI CAR-AUDIO
Brzeg, ul. Chodmska 5 

lik tel. 077/416-66-91,444-07-67 
martynav@poczta.wp.pl

D A A l  A U  A Dzierżoniów, ul. Krasickiego 61 lUwIJlNA tel. 074/831-33-00

Jelenia Góra, ul. Matejki 1a 
tel. 075/752-26-13,0-604 187-373 
abcera@pro.onet.pl

L U - E L  Lubin, ul. Sikorskiego 24 
Zakład Elektroniczny 076/844-24-07

ITE A U  & A  Opól®, ul. Szarotki 1 AT ECH S.C te‘- 077/456-84-84 ■ w ili¥ l¥ l www.atech.opole.pl

\ Wrocław, ul. Wyścigowa 15 
J tel. kom. 0-601 782 559

AUTO-RADIO Wrocław, ul. Hercena 16 
SKALPOL tel/fax 372-58-47

Wrodaw, al. Wiśniowa 43 
tel. 071/337-26-26

REME
CAR AUDIO

Q e j
system y car audio

Wrocław, ul. Owsiana 4/6 
tel. 071/338-37-96 
www.extreme-ca.home.pl
Wrocław, ul. Morelowskiego 22 
(boczna Karmelkowej) 
tel7fax 071/364-53-58 
www.car-audio.com.pl

Q l  I D D  A I  Wrocław, al. Kasprowicza 111 
O U r n M L  tel. 071/325-33-93 
Stanisław Piotrowski tel. kom. 0-601 732 767

Zielona Góra, ul. Ptasia 2a 
tel. 068/325-43-74 
www.andys-hifi.pl

WIEŻA DIORA 4421 5 elementów, czarna, magnetofon .szu
flada*, kompakt, magnetofon, wzmacniacz, korektor, głośniki 
Altus 140 W, czarne, I właściciel, stan b. dobry, - 760 zł. Wał
brzych, tel. 0604/83-74-39
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zL Wrocław,4el. 0601/ 
7^20-98
WIEŻA GRUNDIG kompakt na 7 płyt, RDS, pilot, bez kolumn, 
• 350 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
WIEŻA GRUNDIG Fine Arts, czarna, wzmacniacz V-12, tu
ner T-4, kompakt CD-1000, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-11-87.0602/57-15-59
WIEŻA JVC MX-D302T moc 2 x 55 W, "3 x CD. 2-kieszenie. 
auto-reverse, na pilota, ekstra bas, timer, sleep i wiele innych 
funkcji, stan idealny - 67-0 zł. Wrocław, teł. 071/342-55-01, 
0606/78-88-11
WIEŻA PHILIPS FW-730C kompakt na 3 płyty, magnetofon 
2-kasetowy, 2 x 100 W, piloty, wyjście na DVD, subwoofer i 
AUX, incredible surround, pamięć na 40 stacji radiowych, 
kolorowy wyświetlacz, stan idealny, - 780 zł. Wrocław, tel. 
0503/68-42-09
WIEŻA PHILIPS FWC 28 gwarancja, stan b. dobry, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-2^51 
WIEŻA PIONEER, duża, 3 elementy, amplituner VSX 505 
RDS, magnetofon CT 449, Dolby B/C Hx-Pro, C-D, PDM-106, 
6-płytowy, 2 piloty -1.500 zł, z  kolumnami Altus 140 W - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/784-83*23 
WIEŻA RADMOR amplituner, korektor, tuner, - 300 zł. Legni
ca, tel. 0602/10-30-27
WIEŻA RADMOR, magnetofon, korektor, tuner, amplituner, 
mało używany, - 520 zł. Wrocław, tel. 071/313-56-99 
WIEŻA SAMSUNG MAX 945D, nowa, 3 x CD, DVD, 2 x tape, 
dolby, autorewers, tuner, korektor, 4 kolumny, kino domowe, 
stan idealny, - 1.290 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/ 
28-89-79
WIEŻA SONYTC-KE 600S, TA-FE 600R, CDP-XA3ES, - 2.000 
zł. Bielawa, tel. 074/833-60-22 
WIEŻA SONY CMT-CP1, - 920 zł. Legnica, tel. 0603/28-25-99 
WIEŻA SONY Hi Fi, wzmacniacz + kompakt, - 750 zł. Legni
ca. tel. 0601/84-47-45
WIEŻA TECHNICS duża, 4 segmenty, wzmacniacz, korektor, 
deck, Class AA, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 , 
WIEŻA TECHNICS SC-HD 301 4 aluminiowe segmenty, ma
gnetofon 1-kieszeniowy (szuflada), gwarancja 7 miesięcy, stan 
b. dobry, -1.200 zł. Legnica, tel. 0600/42-04-35 
WIEŻA TECHNICS duża, składana, z  kolumnami 200 W, • 
2.500 zł. Marcinowice, tel. 0606/98-27-73 
WIEŻA TECHNICS SA EH 560 nowa, nie używana, gwaran
cja 2 lata, stan b, dobry, 4-segmentowa + pilot + kolumny, - 
1.820 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-03 .
WIEŻA TECHNICS SF-EH 560 srebrna, nowa, na gwarancji, 
4-elem., wirtualne Dolby Surround, RDS, 2 x 180 W, głośniki 
trójdrożne, -1.600 zł. Świdnica, tel. 0501/61-01-53 
WIEŻA TECHNICS CH 570 Dolby Surround Pro-Logic, 4 seg
menty, 5 kolumn, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-20-28 
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SV-V500, kompakt SL-PG 
380A, stan idealny, - 850 zł lub zamienię ha miniwieżę obojęt
nej marki + dopłata. Wrocław, tel. 071/315-23-73. 0607/ 
73-36-98
WIEŻA TECHNICS SC-EM750,4 elementy, dolby pro logie, 
do .kina domowego*, 5 kolumn, w sklepie 2.700 zł, -1.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/66-03-70
WIEŻA TECHNICS kompakt SL-PG 380A, tuner SA -EX100, 
magnetofon RS-TR 474, kolumny Altus 110 W, pilot, -1.900 
zł. Wrocław, tel. 322-31-98,060.7/42-51-49 
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 srebrna, 4 elementy, 5 głośni
ków, DVD, dolby digital, najwyższy model, fabrycznie nowa, 
gwarancja - 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA fECHNICS SC-DV170,4 elementy, 5 głośników, DVD, 
dolby digital, najwyższy model, fabrycznie nowa, na gwaran
cji, - 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA TECHNICS SC DN 170, srebrna, 4 elementy, 5 gło

śników, DVD. dolby digital, najwyższy model, fabrycznie nowa. 
na gwarancji* • 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA TECHNICS SC-EM 760,2000 r. kolor srebrny, 4-seg
mentowa, magnetofon 2-kasetowy, na 5 płyt CD, 5 kolumn 
(zniekształcony przód), • 1.500 zł lub zamienię na kamerę 
video Panasonic. Świdnica, tel. 074/853-69-86 

‘ WIEŻA THOMSON ALTIMA 400, magnetofon 2-kieszeniowy, 
kompakt na 3 płyty, RDS, balans, korektąr, Dolby B/C, głośni
ki 2 x 80 W, z pilotem. -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-57-78 
WIEŻA UNITRA, magnetofon Etiuda 411D, tuner Faust 211D, 
korektor Traviata 311D, wzmacniacz Sudety 011D, stan do
bry, -130 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-15-34,0605/59-91-74 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, - 50 
zi. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ BOSCHMAN PCH 2600 SX, 600 W. - 450 zł 
lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0502/30-00-81 
WZMACNIACZ DENON PM A1500 kolor złoty, nowy, nie uży
wany, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/352-89-93 
WZMACNIACZ DENON PMA 1500, nowy. - 2.100 zł. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
WZMACNIACZ DENON PMA 655 2 x 85 W, oddzielny trans
formator do zasilania mikroprocesora, wybór źródła nagry
wania, nowy, nie używany, zdalne sterowanie, kolor złoty, 
gwarancja, w kartonie - 890 zł. Wrocław, tel. 071/372-54-21 
WZMACNIACZ DENON PMA535R stan idealny - 580 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53.0603/18-95-49 
WZMACNIACZ DIORA WS 502 + korektor FS 502, czarny, 
stan bardzo dobry, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-39-03 
WZMACNIACZ DIORA WS czarny, 2x60 W, z pilotem, stan 
b. dobry, - 250 zł. Lubawka, tel. 0606/90-51-19, woj. jelenio
górskie
WZMACNIACZ DIORA + korektor Diora, Z 502-KI i kompakt 
Sony wielofunkcyjny z kolumnami 80 W, - 1.500 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-11-06
WZMACNIACZ ELTRON 1000 estradowy, 6 wejść niezależ
nych, reguł, sopranu, basu, echa, nadaje.się do dyskoteki, - 
400 zł lub zamienię na konsolę Sony Playstation. Ręków, tel. 
071/316-36-95
WZMACNIACZ KENWOOD KA-4010'. Wrocław, tel. 071/ 
344-45-37
WZMACNIACZ LDM ELECTRONIK BA-100 basowy, z ko
rektorem, stan b. dobry, mało używany, - 840 zł. Wrocław, tel. 
071/341-90-22
WZMACNIACZ NAD 3400 pobór mocy 390 W, wyjście na 4 
kolumny, kolor szary, - 700 zł. Wrocław, tel. 0717330-00*45, 
0601/56-07-79
WZMACNIACZ PALLADIUM 2 x 150 W. - 450 zł. Legnica, 
tel. 0603/33-23-38
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 2 x 150 W + tuba Roc- 
kword, 300 W, głośniki Magnat + RO Grundig ze zmieniarką 
CD na 10 płyt,'razem lub osobno, • 1.000 zł. Lubin, tel. 0600/ 
31-84-80
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JBL 504 LOUD nowy. za
pakowany, 4 x 100 W lub 2 x 250 W, zwrotnice, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PANASONIC 2x100 W, 
nowe końcówki mocy, stan b. dobry, - 200 zł. Oława, tel. 0602/ 
64-92-94
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000 PWM 
POWER SUPPLY, 2 x 60W, Iow boost, płynna regulacja basu,
- 290 zł. Wrocław, tel. 0501/50-48-31 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY XM 2020 2 x 50 W. 
kupiony w salonie w 1999 r.. pełne okablowanie, -160 zł. Wro
cław, tel. 0603/18-50-09
WZMACNIACZ SOUNDWAVE 2x125 W, • 280 zł. Wrocław, 
tel. 0601/85-90-55
WZMACNIACZ TECHNICS GD-VX 700 czarny, klasa AA. Po
wer AMP, BI wiring, 2x135 W, stan b. dobry, • 600 zł. Legnica, 
tel. 076/722-66-99,0601/75-76-39 
WZMACNIACZ TECHNICS SUA 700 MK-2 2x80 W, Klasa 
A-A. - 850 zł. Wrocław, tel. 071/789-91*89
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WZMACNIACZ TECHNICS SUV 55.4 x 8GW, klasa AA, stan 
b. dobry, na gwarancji, - 380 żł. Wrocław,.tel- 0603/22-81-46 
WZMACNIACZ.TECHNICS SU-V500 stan idealny, czarny, z 
pilotem, 4 x 85, - 550 zł. Wrocław, tel. 0605/63-69-78 
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA - 500 zł, tu
ner Technics STEG-350 - 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21-60 
WZMACNIACZ TECHNICS SU-V 470PXF CAP klasa AA. - 
250 zł. Wrocław, tel. 0608/03-52-24 
ZAMIENIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA+" - na zestaw .Wizja TV\ 
Szprotawa,.tel. 0609/35-58-07 .
ZAMIENIĘ CB-RADIO MAYCOM AH-27, 200 kanałów, AM/ 
FM, nowe akumulatory 1.300 mAh, z ładowarką - na CB-Ra- 
dio z  emisjąSSB, np. Lincoln, Jackson, Alan .87.. Namysłów, 
tel. 0608/76-92-67
ZAMIENIĘ OSCYLOSKOP - na telewizor Sony lub Grundig. 

.  Wrocław, tej. 071/398-53-64.0602/12-05-73 
ZAMIENIĘ TUNER SAT AMSTRAD SRX 2001 wbudowany 

/wzmacniacz 4 a  25 W, Dolby Pro Logic, 5 x euro, 2 x czincze 
- 450 zł, na dekoder .Wizja W .  Kłodzko, tel. 0602/30-76-70 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS ŚC-EH 560, 2000 r. na gwa
rancji - na samochód BMW E-30,316,320,323,325, z uszko
dzonym silnikiem lub lekko robitym tyłem. Strzelin, tel. 071/ 

■* 392-03-13
' ZMIENIACZ CDX-A15, bez kabla, - 280 zł. Kamienna Góra. 
tel. 0607/19,50-17
ZMIENIACZ oryg., do Mercedesa, - 420 zł. Milicz, tel. 0603/ 
28-82-19.. ... -
ZMIENIACZ BLAUPUNKTĆDF-A03 okabtówanie, na 10 płyt. 
: 300 zł. Kępno; teH 062/781:58-66.0604/37-31-48 
ZMIENIACZ KENWOOD na 10 płyt. + kabel, stan dobry, - 400 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-22-77. 0603/31-25-89 Ma
ciej •
ZMIENIACZ PANASONIC 6-płytowy, 5 m kabel, zadbany, 
sprawny, - 450 zł. Kępno, tel. 0606/11-47-47 
ZMIENIACZ PEKERAdo Mercedesa, na 6 płyt. • 420 zł. Mi
licz, tel. 0603/28-82-19
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P11 na 6 płyt, stan b. dobry, - 
200 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
ZMIENIACZ SAMSUNG na 5 płyt, stacjonarny, • 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-50-95
ZMIENIACZ SONY ES kroploszczelny, oryg. uchwyty, wyjście 
audio i światłowodowe, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
050t/53-73-30
ZMIENIACZ SONY, PIONEER - od 370 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
31-70-82

KOMPUTERY
O „A PO CO PRZEPŁACAĆ!?!” najtańsze zestawy 

komputerowe, monitory, drukarki, akcesoria, np. 
Pentium 100,16 MB RAM, HDD 850 MB, monitor 
15" - 490 zł, Pentium 133,16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, CD>ROM, monitor • 750 zł, Pentium 200 MMX, 
16 MB RAM, HDD 2.1 GB, CD-ROM, monitor • 990 
zł monitory 17" od 400 zł, 20" od 800 zł, drukarki 
laserowe. HP od 350 zł, notebooki, od 900 zł, 
„PROGRES - KOMPUTERY”, Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63, 0501/15-50-90 8000,5901

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 6 mb - 90 zł, pamięć ram 
simm, 4x8 mb - 50 zł/szt., komputer 486dx/40, bez hdd - 60 
zł, płyta główna + procesor AMD K5 90 MHz • 80 zł, karta 
grafiki S3 Trio 1 mb - 20 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/82-84-14 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, kabel, sterowniki • 
90 zł. Wrocław, tel. 0609/16-67-39 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO PCI, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/337-02-50.0607/23-80-41 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb, sprawny, - 40 zł. Wro
cław, tel. 0602/58-32-86
AKCELERATOR 3DFX VOODOOI112 MB, sterowniki, -180 
zł. Gajków, tel. 071/318-53-14
AKCELERATOR 3DFX VOODOOI112 MB, PCI, sterowniki, - 
200 zł. Jawor, tel. 076/870-63-87 
AKCELERATOR 3DFX VOODOOI112 MB. PCI, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/337-02-50
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII Diamond Monster 3d II, 
8 mb ram, pci, stan b. dobry, -170 zł. Wrocław, tel. 357-88-98 
CD-ROM x24 - 85 zł, x32 - 95 zł. x40 -105 zł, x48 oraz x50 - 
119 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0503/86-40-86
CD-ROM x32, stan idealny, - 70 zł. Złotoryja, tel. 0604/ 
39-69-51
CD-ROM LG x40, mało używany - 160 zł. Wrocław, tel. 
328-99-61 ■
CD-ROM MAX DELTA 50x, nowy, -150 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-38-34,0604/61-56-95 
CD-ROM TOSHIBA x40 -120 zł, karta graficzna 8 MB AGP - 
80 zł lub zamienię na RIVA TNT2 M64 32 MB AGP. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-73-35
DRUKARKA B JC  2000 stan b. dobry, sterowniki, gwarancja,
- 300 zł. Legnica, tel. 076/722-47-61 w godz. 16-17 
DRUKARKA CANON BJC 4300, atramentowa, kolorowa, bez 
głowicy, - 70 zł. Jawor, tel. 0608/47-26^97 
DRUKARKA CANON BJC atramentowa, nowy czarny tusz, 
opcja kolor, zasilacz, sterownik, mało używana, faktura VAT, • 
200 zł. Lutynia, tel. 0603/22-23-97,071/317-12-63 
DRUKARKA CANON BJC atramentowa, 720 dpi, 4 osobne 
atramenty, nowy kompl. tuszy, sterowniki, kable stan b. do
bry, - 250 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
DRUKARKA CANON BJC-4300 bez koszyczka z tuszami, - 
50 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON B J 10 mono, do notebooka - 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka; - 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON 4400 atramentowa, uszkodzona, - 90
zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95
DRUKARKA CANON S X 10 atramentowa, mała, do laptopa,
zasilacz, ACCU, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/392-20-91.0608/
73-24-39
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, 
-1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON BJC 250 - 200 zł. Lutynia Tc. Wrocła
wia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
DRUKARKA EPSON Stylus Color5(fo, na części, uszkodzo
ne sterowanie głowicą, części mechaniczne sprawne, -120 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-52-62 lub 0608/16-29-87 
DRUKARKA EPSON 500 zaschnięte głowice, tusze prawie 
nowe, -100 zł. Wrocław, tel. 780-57-06 
DRUKARKA EPSON Stylus Color 600, atramentowa, stan b. 
dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 363-81-42,0600/10-51-55 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan ide
alny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DESK JET 500 atramen
towa, bez zasilacza, - 30 z ł... tel. 0605/39-82-27 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD Desk Jet 600. - 80 zł. Bo
lesławiec, tel. 0600/52-11-36
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 670 C mało używana, tu
sze -180 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690C, mało używana, - 
200 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31.0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 500 mohó, nowy tusz. 
sprawna, kable, -130 zł. Lutynia, teł. 071/317-12-63,0603/ 
22-23-97,
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 1100 kom
pletna dokumentacja, mało używana, - 1.400 zł. Oława, tel. 
071/313-96-75 po godz. 18
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DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP 1600, atramentowa, 
kolorowa, stan b. dobry,. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 4M post
script, 6 MB RAM, 600 dpi, stan b. dobry, na gwarancji, - 690 
zł. Wrocław, tel. 07.1/342-80-63. .
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional Se
nes, dwa osobne duże pojemniki z atramentem, ekónomicz- ? 
na + przewody i sterowniki, stan b. dobry, • 330 ż ł możliwy 
dowóz i instalacja. Wrocław, tel, 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 784-30-68
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 500 • 130 zł. Lutynia k. 
Wrocławia,.tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 5L lasero
wa, - 580 zł, LASER JET 4L laserowa, - 450 zł, LASERJET III 
laserowa, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 wgodz. 11-17, 
0501/15-50-90
DRUKARKA KYOCERA FS 600 600 dpi, laserowa, stan b. 
dobry, na gwarancji, • 590 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 
DRUKARKA LEXMARK Z12, - 270 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-97-77
DRUKARKA LEXMARK OPTRA E laserowa, stan b. dobry, - 
520 zł. Leszno, tel. 0607/37-13-11 
DRUKARKA LEXMARK 3200, bez tuszu, kompletna doku
mentacja, oprogramowanie, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
783-48-81 po godz. 18
DRUKARKA LEXMARK 231, bez tuszu i sterownika, - 200 
zi. Wrocław, tel: 0503/38-67-99 
DRUKARKA NEC Silentwriter Superscript 610 plus, lasero
wa, 300x300 dpi, nowy wałek światłoczuły z tonerem, b. do
bra jakość wydruku, stan b. dobry, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-52-62 lub 0608/16-29-87 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 
395 ML, długi wałek • 1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, - 
1.560 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA PANASONIC KX-P1124 24-igłowa, • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/337-30-57
DRUKARKA STAR LC 24 24-igłowa, traktor do faktur, wy
świetlacz funkcji, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
DRUKARKA STAR LC 24-10 24-igłowa. format A4. traktor 
do faktur, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
DRUKARKA STAR SJ-48 atramentowa, nowa głowica, do no
tebooka, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24, 0603/ 
28-82-59
DRUKARKAXEROX C8, kolor, atrament, gwarancja, okablo
wanie + program do drukowania Pokemonów, - 200 zł. Brzeg, 
tel. 0501/72-35-77
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 690 C 850 C, kolorowe, 
zasilacz, nowe tusze, stan idealny, mało używany • 290 i 430 
zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DVD-ROM CYBERDRIVE CD x32, DVD x6 -160 zł. Wrocław, 
tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x - 160 zł oraz 
Samsung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
DVD-ROM SAMSUNG SD oprogramowanie, stan bardzo do
bry. - 220 zł. Jawor. tel. 076/870-67-57 
DVD-ROM SAMSUNG 6x/32x • 160 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
32-73-99.071/339-83-85 w godz. 12-20 
DYSK TWARDY 40 MB -15 zł, 62 MB - 25 zł. Gorzanów, tel. 
074/812-11-80
DYSK TWARDY do notebooka 2.5", 1.3 GB Toshiba, na gwa
rancji, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do 
notebooka, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB. - 
210 zł. Wrocław, tel. 364-07-63 
DYSK TWARDY IBM 2.5', 1.62 gbi- 230 zł. IBM 6.5 gb - 540 
zł. Nysa, tel. 0606/24-27-60
DYSK TWARDY SAMSUNG 3,2 GB. z bad sektorami, - 80 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-90-32
DYSK TWARDY SEAGATE 2 gb, uszkodzony, - 80 zł. Biała
k. Chojnowa, tel. 0605/22-01-38
DYSK TWARDY SEAGATE 6.4 gb, ata-66, stan idealny, w
osłonce, możliwość sprawdzenia, - 270 zł. Strzelin, tel. 071/
392-28-69
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 GB, -140 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-02-46
DYSK TWARDY TOSHIBA do laptopa, 1.44 GB, wąski, - 300
zł. Wrocław, tel. 071/392-20-91,0608/73-24-39
DYSK TWARDY WESTERN DIGITAL 6.4 gb, kieszeń, - 350
zł. Legnica, tel. 0605/69-34-92
DYSK TWARDY WESTERN DIGITAL 3.2 gb. kieszeń. - 300
zł. Zielona Góra, tel. 0605/69-34-92
DYSKIETKI DO AMIGI 500,600,1200 - 2 zł/szt. Legnica, teL
076/866-40-70,0603/33-35-62
DYSKIETKI DO PC - 7 zł/10 szt. Wrocław, tel. 071/322-65-52
DŻOJSTIK analogowy, sprawny, - 30 zł. Kłodzko, tel. 0605/
39-82-27
FAX-MODEM, - 40 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
FAX-MODEM 33.6 kbps, wewnętrzny, isaŁ - 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-47-47
FAX-MODEM ASMAX Internal, voiće 56 K, wewnętrzny V-90, 
stan b. dobry - 230 zł. Wrocław, tel. 071/322-65-52 
FAX-MODEM ELSA MICROLINK 56 K FUN V 90, zewn., 
nowy, oryg. zapakowany, na gwarancji, -190 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63
FAX-MODEM HARVEST 56 kB, V90, chipset Motorola, funk
cje głosowe, głośnik, fax, oprogramowanie na CD-ROM, -100 
zł. Chojnów, teL 076/818-72-23 
FAX-MODEM MICROCOM zewnętrzny, 56k v.90, yoice, w pu
dełku, kompletny, -190 żł. Wrocław, flamysłów, teł. 06077 
37-49-99
FAX-MODEM MULTIMODEM ZDX" 28.8 kbps, zewnętrzny, 
data/fax, -150 zł. Wrocław, tel. 342-33-39 po godz. 18,-0604/ 
85-03-46
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 56i PCI, wewnętrzny, 56 
kv90 + 20 m kabla telefonicznego, -130 zL Wrocławr tel. 071/ 
328-41-31 po godz. 17
FAX-MODEM U.S. ROBOTICS 56k Message Modem, model 
'99, zewnętrzny, uszkodzony, -100 zł. Domasław, tel. 071/ 
311-89-60
FAX-MODEM ZOLTRIX stan idealny, • 140 zł. Bolesławiec, 
tel. 0600/52-11-36
FAX-MODEM ZOLTRIX Spirit, v9Ó, 56 kbps, stan idealny, - 
80 zł. Legnica, tel. 076/856-01-78 
FAX-MODEM ZOLTRIX V.34 + 33.6 kbps Data Modem, pod 
ISA, Speaker Phone, sterowniki na płycie, kabel (2 m), BOX, 
- 80 zł. Świdnica, tel. 074/852-90-32
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FAX-MODEM ZOLTRIX 33.6. wewn/, Voice Mail Speakerpho- 
ne, - 40 zł. Wrocław, tel. 788-42-23,0503/75-27-95 
FAX-MODEM ZOLTRIX 56 kb, gwarancja, - 50 zł. WrocłaW, 
tel. 0604/12^85-13
O FILMY NA PC duży wybór, wszystkie o jakości 

DVD, żadnych „kinówek”, tylko firmowe nośniki 
w pudełkach, starsze i najnowsze filmy: Kruk 3, 
Egzorcysta 2000, Szkoła uwodzenia 2,Nieznisz
czalny, 102 Daimatyńczyki, Red Planet, Przycza
jony tygrys i inne, bajki i f. porno UWAGA! Przy 
zakupie 5 CD wysyłka gratis, przy 10 CD,, wysył
ka i 2 filmy gratis, -13 zł/CD, Wrocław, tel. 0503/ 
65-88-99 02020351 

O FILMY NA PC dużo nowości m. in.: Czego pra
gną kobiety, Kruk 3, Exorcist 2000; wiele starych 
tytułów m. in.: Cast Away, 6 dzień, Blair Witch 2, 
Art Of War, firmowy nośnik w pudełku, szybka 
realizacja zamówień, dostawa we Wrocławiu gra
tis, 5 CD -1 CD gratis!! • 10 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
52-74-74 02020341

GAME PAD MICROSOFT komputerowy, model Sidewinder, 
prawie nowy, - 50 zł. Domasław, tel. 071/311-89-60 
GRY I FILMY NA PC wiele tytułów, nowości, bezpłatny spis: 
Colin 2, Ouake III, Fifa 2001, WWW Normandy, Commandos', 
Tomb Raider, filmy: Blade, Gladiator, American Pie i wiele in
nych, co 6 płyta gratis, cena 9-10 zł. Wołów, tel. 0600/50-18-72 
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ 2 zł/dyskietka z  grą. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-34-03
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ -1.5 zł/szt., przy zakupie 10 
sztuk - 3 sztuki gratis. Milicz, tel. 071/383-10-31 
O GRY I PROGRAMY NA PC: Pizza 2 PL, Cywiliza

cja 2, Pro Rally 2001, Settlers IV PL, NBA 2001, 
Nascar 4, NHL 2001, Fifa 2001, NFS 5, Sudden 
Strike, Ski Jumping, Project IGI, Różowa pante
ra, cena 9 zł/CD, przy zakupie 4 CD -1 CD gratis. 
Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 03002681

GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości: Settlers IV pl, 
NBA 2001, Colin 2, Gunman, Hitman, Red Alert 2, Europa Uni- 
versals PI, Cywilizacja - Próba Czasu, MS Office 2000 Pl. Win
dows 95. 98. Millenium, Encyklopedia Omnia 2001 Pl, Gla
diator, Fuks, Pan Tadeusz, U-571 -10 zł/CD. Głogów, tel. 0608/ 
41-10-49
O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. - 5 gratis, przy 5 szL - 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis -15 zł/szt Jelenia Góra, tel. 0603/ 
54-45-76 91000331

GRY I PROGRAMY NA PC Settlers 4 PL, Q 3 Team Arena, 
Factics Tallout, Fifa 2001, NHL 2001, ONI, NBA 2001, Tomb 
Raide 5, Projekt Igi, Sacrifice PL, Omnia, Lega island 2, Sims 
Balanga, Black 8> White, Worms Word Party • 10 zł/szt., szybka 
realizacja. Jelenia Góra, tel. 0603/03-01-75 
GRY I PROGRAMY NA PC oraz filmy -12 zł/szt. Legnica, tel. 
0603/03-38-14
GRY I PROGRAMY NA PC i na Playstation, nowości oraz 
starsze, tytuły, płyty sprawdzone, muzyka, filmy, negocjacja 
ceny, wysyłka, składanki • 10-13 zł/CD. Lubsko, tel. 0608/ 
34-17-08, woj. zielonogórskie
0  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, b. duży 

wybór programów użytkowych i edukacyjnych. 
Możliwość zamówienia darmowego katalogu, 
szybka realizacja zamówień. Dołączam kolorowe 
okładki. Tylko wysyłka, cena 12 zł/CD. Wrocław, 
tel. 0504/96-06-84 (cdmail@wp.pl) 02019891

GRY I PROGRAMY NA PC różne tytuły, przy zakupie 4 CD -
1 + wysyłka gratis - 9/10 zł/szt. Wrocław, tel. 0609/63-50-79 
GRY I PROGRAMY NA PC różne tytuły, nowości, szybka re-

> alizacja - od 10 do 12 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/05-78-74 
GRY I PROGRAMY NA PC SIMS Balanga PL,Black and whi
te, Worms Word Party, Fallavt Tactics, Pizza Conection 2, Ali
ce Kingdom Under Fire PL, Battle Isle PL, Settlers 4 PL, za 3 
CD 1 gratis, firmowe + pudełka -10 zł/CD. Wrocław, tel. 0602/ 
85-77-27
GRY I PROGRAMY NA PC : Blade Witch 2 PL, Sleep PL, 
Sacrifice PL, W.W.Party PL, Grouch PL, Corel 10, Office 2000, 
Atlas Świata 2000, Mapa Polski 2001, Słownik Collinsa 2.0 - 
10 zł/CD, przy zakupie 3 CD -1  CD gratis, tylko wysyłka, 
muzyka audio - spis. Wrocław, tel. 0603/71-02-77

O GRY I PROGRAMY NA PC : Undying, Ouake III 
Team, Delta Force, Blair Witch 2 PL, Ski Jumping 
RTL 2001, Pizza 2 PL, Worms Party, Settlers 4 
PL, Windows ME, Windows 2000, Photoshop 6.0, 
English Translator, Barbi Projektantka, Encyklo
pedie: Omnia, Fogra, Wszechświata, realizacja 
tego samego dnia, możliwy dowóz i wysyłka, 
cena 10 zł/CD. przy zakupie 4 CD • 1 CD, gratis, 
Wrocław, tel. 0607/74-16-89 81009481

O GRY I PROGRAMY NA PC 7-13 ZŁ/SZT. 1000 ty- 
tułów!!! wszystkie nowości: Settlers 4 pł, Hero- 
es of M&M 4, Sky Jump, The Ward pl, Tony Hawk 
2, Falout Tactics, Lego Island 2, Hugo pl (x3). Bla
de od Darfcness, Undying, Kohan, SIMS 3 pl, Sa- 
crefice pl, Desperados, Insane, Na kłopoty pan- 

■. tera Kangurek Kao, Pizza Connection 2 pl, ency
klopedie, erotyka. MP3, audio, możliwa, wysył
ka!!! Wrocław, plytycd@interia.pl, tel. 0608/ 
11-86-55 03002651 

O GRY I PROGRAMY NA PC Alice, Black & White 
PL, Worms Party PL, Froger 2, Battle Of Britain, 
Undying, Cywilizacja • Próba czasu, Sims Balan
ga, Pro Rally 200.1, Windows ME, Office 2000, En
cyklopedie multimedialne, Mapa Polski, Mapa 
Europy, realizacja w dniu zamówienia, dowóz na 
terenie Wrocławia gratis, cena 10 zł/CD, przy 4 
CD -1 CD. gratis,., tel. 0501/05-17-65 81009471

O GRY I PROGRAMY NA PC Evil Islands, Despera- 
do, Fallout, Tactics, Sacrefice pl, Black and Whi
te pl, Kurka Wodna, Worms World Party pl i inne 
oraz filmy: Blair Witch 2, Nawiedzony i inne, moż
liwość wysyłki, szybka realizacja, co 5 płyta gra
tis, cena 10 zł. Wrocław, tel. 0503/62-08-50 
02020151

O GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics, De
sperados, Pizza Conection 2 pl, Sheep pl, Black 
and White pl, Pro Rally 2001, Worms World Par
ty, SIMS Balanga, Setelers IV pl, Cossacs Filry w 
DIVX, przy 4 CD -1 CD gratis, możliwa wysyłka, • 
10 zł. Wrocław, tel. 0503/71 -04-34 02020091

O GRY I PROGRAMY NA PC : Black and White pl, 
Desperados, Worms World Party, Fallout Tactics, 
Sacrifice pl, Setelers IV pl, SIMS balanga, Cos
sacs, PRO Rally 2001, Pizza Conection 2 pl, Pa
norama Firm 2001, filmy, przy 4 CD * 1 CD gratis, 
cena 10 zł. Wrocław, tel. 0501/22-15-71 
01020111

0  GRY I PROGRAMY NA PC : Desperados, Fallout 
Tactics, Worms Party pl, Black and White pl, Sa
crefice pl, Pizza Conection pl, Setelers IV pl, Cos
sacs, The Sims Balanga pl, Sheep pl, Panorama 
Firm 2001, Lex 4 2001, Pro Rally 2001, Encyklo
pedie Multimedialne, filmy w DIVX, przy 4 CD 1 
CD gratis, cena 10 zł. Wrocław, tel. 0605/83-21-03 
02020101

GRY I PROGRAMY NA PC Blair Witch PL, Cossacs, Worms 
Party, Sims Balanga PL, Pizza Connection 2 PL, Stunt GP, 
Pro Rally 2001, Tribes 2, Opsys, Pinball Heroes, przy 4 CD -
1 CD gratis, dowóz, wysyłka, realizacja do 24 h, zadzwoń - 
10 Zł. Wrocław, tel. 0607/15-26-68
GRY I PROGRAMY NA PC nowości, filmy. MP3, przy zaku
pie 4 płyt 1 gratis, możliwa wysyłka • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/12-85-13
GRY NA GAME BOY przygodowa, .Mulan", kolorowa - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-15-24
GRY NA GAME BOY kolorowe - 70,100 zł. czarno-białe - 45 
zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA NINTENDO 64 - 60, 90 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
90-52-03 . .. . ,
GRY NA PC - 11 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/94-25-93 .
O GRY NA PSX wszystkie tytuły, nowości na bieżą

co, możliwa wysyłka, szybka realizacja (dowóz - 
24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 szt. - 5 gratis, przy 
5 szt. - 2 gratis, spis gratis, dowóz gratis -15 zł/ 
szt. Jelenia Góra, tel. 0603/54-45-76 91000321 

GRY NA SEGA DREAMCAST 45 szt, - 320 zł. Szczytna, tel. 
074/868-43-41
GRY NA SEGA DREAMCAST IPSX wszystkie dostępne na 
rynku tytuły, płyty Verbatim, okładki, spis gratis, przy zakupue 
4 pły -1 płyta gratis, możliwa wysyłka -15  zł/CD. Świdnica, 
tel. 0606/57-71-67
GRY NA SEGA DREAMCAST nowości, okładki, przy zaku
pie 4 płyt 1 gratis, cena 10-15 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/ 
12-85-13
GRY NA SEGA DREAMCAST Fighting Vipers 2, Unreal, 
Phantasy Star On Line, nowości, nośnik Verbatim, 100 tyt., 
wysyłka, -15 zł. Sulęcin, tel. 095/755-46-26 
O GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 pozycji, no

wości na bieżąco: C-12 Finał Resistance, Metal 
Sług X, Alladin, Lunar 2, Fear Effect 2, Rainbow 
Six Rogue Spear 2, Iss Pro Evolution 2, Virtual 
Kasparov, Formuła One, GP 2000, Lego Island 2 
i inne, plastikowe pudełka, 100% pewności eks
presowa realizacja, katalog gratis, przy 5 CD - 2

CD. gratis, 10 CD - 3 CD, gratis -14 zł, wysyłka 8 
zł, Wrocław, tel. 0603/04-94-93 81009261

O GRY NA SONY PLAYSTATION ponad 1000 tytu
łów, wszystkie nowości: Fear Effect 2, Iss Pro 
Evolution 2, C-12 Finał Resistance, Shooter Spa- 
ce Shoot, Alladin, Metal Sług X, Rainbow Si* 
Rogue Spear 2, Virtual Kasparov, Formuła One 
GP 2000, Lego Island 2 i inne, plastikowe pudeł
ka, 100% pewności, ekspresowa realizacja, ka
talog gratis, przy 5 CD. - 2 CD gratis, przy 10 -, 3 
CD gratis -14 zł, wysyłka 8 zł, tel. 0601/06-25-66 

•: 81009271
GRY NA SONY PLAYSTATION Tekken Tag Toumament - 230 
złi Śmuggler's Run - 220 zł, nowe. Głogów, JeL 076/834-30-64 
GRY NASONY PLAYSTATION nowości i nie tyifro, pełne wer
sje, gry sprawdzone, nagrywane na firmowym nośniku, pla
stikowe pudełko, spis gier gratis.-tylko wysyłka, szybka reali
zacja -12  zł/szt. Grodków, tel. 0503/67-54-14- 
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry i programy na PC, 
nowości i starsze + katalog - do 7 do 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 
0600/53-28-52
GRY NA SONY PLAYSTATION - 5 zł/szt. Legnica, tel. 076/ 
721-97-63
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko. ISS Pro 2, 
Fear Efect 2. Alladyn, Kaczor Donald, Król Lew, McPacman, 
Tomb Raider 5. Driver 2, Medal of Honor 2 -1 5  zł/szt. Legni
ca, tel. 0608/51-42-63
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości -15 zł, 
4 gry 5 gratis, przerabianie PS One, bez loadera, kable RGB, 
dowóz gratis. Legnica, tel. 076/856-04-68 
GRY NASONY PLAYSTATION Driver, Grantur, Fighting For
ce, CTR, Legacy Of Kain, SLed Storm, Fifa 2000, Tomb Ra- 
idery i inne - 50,100 zł/szt. Lubań, tel. 075/646-27-26 
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, 
duży wybór, firmowy nośnik, plastikowe pudełko, spis gier gra
tis, wysyłka - ekspresowa realizacja -12 zł/szŁ Lubin, tel. 0503/ 
67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości: LMA Menager 2001. 
Rainbow SIXII, C-12, KS Proevolution II, Time Orisis II, 100% 
pewności, realizacja 24 godz. -11 zł/szL, przy zakupie 5 CD 
- 2 CD gratis, 8 CD - 3 CD gratis, 10 CD -5  CD gratis. Piecho
wice, tel. 0607/22-71-03
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, firmo
wy nośnik, pełne i sprawdzone wersje, każda gra w plastiko
wym pudełku, okładka na życzenie, dowóz lub wysyłka, szyb
ka realizacja - 10 zł/szt. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
O GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2, ponad 1000 

tytułów, najwięcej nowości. Ekspresowa realiza
cja * do 12 godzin, możliwość wysyłki w ciągu 48 
godzin lub na życzenie dowóz do klienta. Cena 
15 zł/szt, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis! Kolo
rowe okładki, pudełka, opisy. Firmowe nośniki. 
Wrocław, tel. 0605/10-31 -79 80007241

O GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2, najwięcej no
wości, wszystkie tytuły. Ekspresowa realizacja - 
do 12 godzin, wysyłka w ciągu 48 godzin lub do
wóz gier do klienta. Cena 15 zł/szt., przy zakupie 
5 CD • 2 CD gratis! Firmowe nośniki. Katalog gra
tis! Opisy, okładki, pudełka • na życzenie! 100% 
pewności. M.in. C-12, Król Lew, Fear Efect. Ra- 
ibow Six 2..., Wrocław, tel. 0503/95-52-88 
80007221

O GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 tytułów, 
wszystkie nowości, najszybsza realizacja, tekże 
wysyłkowo: C-12, Finał Resistans, Fear Efect 2, 
Rainbow Six 2, Toy Story Racing. Cena 15 zł/CD, 
przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! Dowóz gier do 
klienta! Katalog gratis! 100% gwarancji. Koloro
we okładki, opisy, pudełka • na życzenie. Wro
cław, tel. 0503/98-67-98 80007231

O GRYNA SONY PLAYSTATION najwięcej nowości, 
ponad 1000 tytułów. Cena 15 zł/szt, przy zakupie 
5 CD - 2 CD gratis! Ekspresowa realizacja, moż
liwość wysyłki w ciągu 24 godzin lub dojazdu do 
klienta. Markowe płyty, katalog gratis! Opisy, 
okładki - za żadanie klienta. 100% gwarancji. 
Wrocław, tel. 0605/15-35-72 80007211

O GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowo
ści na bieżąco: Iss Pro 2, Fear Effect 2, Harvest 
Moon, F1 Warm Up GP 2001, Metal Sług X, Dan- 
ger Girl, 102 Daimatyńczyki, Action Man 2, Król 
lew, Sheep, Droga do Eldorado, firmowe nośni
ki, kolorowe okładki, katalog gratis, co 3 płyty 
jedna gratis, tylko wysyłka, można także wysy
łać SMS-y, cena. 10 zł/szt, Wrocław, tel. 0503/ 
76-44-43 03002411

O GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie nowo
ści, ponad 1000 tytułów, kolorowe okładki, naj
lepszy nośnik (Verbatim). Wysyłka (realizacja w 
24 godz.), dowóz do klienta. Cena 12 zł. Dostęp
ne również akcesoria, pady, karty i inne, prze- 
strajanie. Wrocław, tel. 0503/78-82-11 80005781

GRY NA SONY PLAYSTATION 2 «X-Squad', oryginalna, do
skonała gra do strzelania, -140 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-77 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, wysyłka, dowóz gra-

[AREK, MONITOi 
KOMPUTERÓW

DRUKAREK, MONITORÓW, I
seal

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071l783-76-42\ 
0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.ooI!

\R /kT \T  B E Z  O D SE TE K  !!!
W E  W R O C Ł A W I U  J E D Y N I E  W  ^  d ?  — L O T U ^
LOTUS OFFICE
CELERON 600 
MB ATXVIAPIII 
64 MB PC 133 

HDD 10 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CEN A : 1.700 z ł

LOTUS GAMES
DURON 750 

MB EC SKT133  
64 MB PC 133 

HDD 20 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CEN A : 1.800 Zł

LOTUS GAMES II
DURON 800 

M B EC S KT133  
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEFORCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LIVE!

CEN A : 2.29 0  z ł

LOTUS MASTER
ATHLON 1 GHZ ' 
MB ABIT KT7A RAID 
256 MB PC 133 j 
HDD 46 GB IBM 
GEFORCE2 GTSi 
DVD LG 12+SB LIVE!

CEN A : 4 .6 0 0  Zł

K U P  N A  R A T Y  K O M P U T E R  
N O W Y  L U B  U Ż Y W A N Y  

Z M O D E R N I Z U J  S W Ó J  
K O M P U T E R ,

K U P  L E P S Z Y  MONITOR, 
D R U K A R K Ę  LU B  C O Ś  IN N EG O

NIE P Ł A Ć  O D S E T E K !!!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO 
SALONU KOMPUTEROWEGO!
ui WYŚCIGOWA 58

o b o k  au to kom isu  R O C A R

te i/fax  339 89 76|ODSETKI W  INNYCH 
SKLEPACH: 205 z ł

ODSETKI W  INNYCH 
SKLEPACH: 218 Zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 277 z ł
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i  POLSKIE KASY FISKALNE
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& n a s p e r
-małe gabaryty, 
•atrakcyjny wygląd, 
-klawiatura CHERY,
•cicha I szybka 
drukarka termiczna, 

-wbudowany akumulator!

999p l n
(+ VAT 22%)

m  INSTALACJA - GRATIS!
wmU FISKALIZACJA - GRATIS!
!■ !  PROGRAMOWANIE  - GRATIS! 

DOJAZD-WROCŁAW  - GRATIS!

C A ŁO D O B O W E  
ZG ŁASZAN IE  

AWARII K A S  l!l

ELZ AB Alfa
sprawdzona I niezawodna, 

wbudowany akumulator, 
prosta w obsłudze, 
- szybka drukarka,

1840p ln
(* VAT 22%)

ul. Więckowskiego 17a 
tel./fax 071/342-55-50 

071/342-57-40g 
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M O N I T O R Y

-  raty bez pierwszej wpłaty,
-  bezpłatny dowóz sprzętu,

■ dowolne zmiany konfiguracji,
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tis, katalog gratis, 5 CD + 1 gratis -15  zł/CD. Wrocław, tel. 
0603/91-66-95
GRY NA SONY PLAYSTATION dowóz gratis, katalog gratis, 
5CD + 1 gratis, ponad 1000 tytułów, • 15 zł/CD. Wrodaw, tel. 
0502/82-41-99
GRY NA SONY PLAYSTATION również programy i filmy - 
10-15 zł. Ziębice, tel. 0608/21-26-16, woj. wałbrzyskie 
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowe nośniki, nowości i nie 
tylko, szybka realizacja, tylko wysyłka -10  zł/szt. Oleśnica, 
tel. 0605/10-18-79
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, okładki, przy zaku
pie 4 płyt 1 gratis, cena 10-15 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/ 
12-85-13
O  GRY NA SONY PLAYSTATION II Exterm ination, 

Devil May Cry, Kessen, Iss Pro, K lonoa II, MGS 
II, Knockou t K ings 2001, N B A  2001 i inne. Ponad 
100 tytułów. Cena 20 zł. W rocław , te i. 0503/ 
94-30-80 03002221

O  G RY NA SONY PLAYSTATION I1100% jakośc i, 
w szystk ie  now ośc i (m ożliw ość uruchom ien ia  
EA), nośn ik Verbatim, kolorowe okładki. Również 
przestrajanie PS2 w  domu klienta -120 zł, Action  
Replay - 220 zł, cena g ier - 25 zł. Wrocław, tel. 
0503/78-82-11 80005791

O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21DREAM CAST 
pełne i sprawdzone wersje na dobrym  nośniku 
(Verbatim), ko lorowa okładka i katalog gratis. 
PS X  -1 5  zł, PS2 - 25 zł, DC - 25 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02019021

O  G RY NA SO N Y  PLAYSTATION, S E G A  D REAM 
CAST  b łyskaw iczna realizacja!!! W szystk ie  no
w ości: Spyro 3, Syphon F ilte r 2, Medievi! 2, Co- 
sm o Warrior, Geik ido, Co llin  McRae 2, N-Gen, Fifa 
2000, Dracula, Superb ike 2000, Muppet Racema- 
nia, C roc 2, Battle Tanx 2, A ste rix  & Obelix, Soul 
Reaver pl, D ino C r is is  R o llcage  2, D river pl, 
K nock  out K ing 3, K ing  o f F ighters. inne, m ożli
wa wysyłka!!!, 10-15 zł/szt., Wrocław, plytycd@ in- 
teria.pl, tel. 0608/11-86-55 03002661

KAMERA DO PC MICROTEK Eyesyar 2, stan b.dobry, roz
dzielczość 640x480, port drukarki, -100 zł. Jawor. tel. 076/ 
870-69-26
KARTAPO SONY PLAYSTATION 1 MB - 20 zł. karta 8 MB - 
35 zł, kabel RGB -15 zł, gry - 5 zł/szl, oryginalne - 20 zł/szt., 
Pal konwerter • 30 zł, pad Sony -15  zł, dual schock - 55 zł, 
monitor kolorowy - 50 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/ 
28-38-83
KARTA GRAFIKI 4 MB pci, - 50 zł. Wrocław, teł. 0503/ 
68-45-19, po godz. 16
KARTA GRAFIKI ATI PRO REGE 3D 8 MB, sterowniki, -120
zł. Jeszkowice, tel. 071/318-03-91
KARTA GRAFIKI ATI RAGE PRO 4 MB, AGP 2x, sterowniki
na płycie CD, - 40 zł. Świdnica, tel. 074/852-90-32
KARTA GRAFIKI ATI RANGĘ AGP + TV out, 32 MB, - 210 zł.
Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46
KARTA GRAFIKI GEFORCE 256 32 MB, APG x4. - 320 zł.
Wrocław, tel. 071/787-49-50
KARTA GRAFIKI INTEL 740 sterowniki na CD. instrukcja, - 
70 zł. Żarów. tel. 074/858-03-10 
KARTA GRAFIKI MATROX G200 stan idealny, bardzo dobra 
jakość grafiki, -160 zł. Bolesławiec, tel. 0600/52-11-36

S e r w i s
S O N Y P la y s ta t io n  Skup
Dreamcast Przestrojenie Pal NTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPOH893

KARTA GRAFIKI RIVA 16 MB, AGP, + sterowniki; na gwa
rancji -130 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA128 ZX Elsa LT. agp, 8 mb. sterowni
ki, - 80 zł. Wrodaw, tel. 354-26-32 
KARTA GRAFIKI RIVAIIC 4 mb, • 100 zł. Opole. tel. 06041 
35-01-80
KARTA GRAFIKI RIVA PRO TNT 2 32 MB, AGP. M64, + ste
rowniki, na gwarancji -170 zł. Wrodaw, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT 2 M 64, 32 MB, AGP, -160 zł. 
Wrodaw, tel. 071/785-54-10 po godz. 16. Mardn 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 M 64, 32 MB, AGP, - 170 zł. 
Wrodaw, tel. 071/339*80-82 do godz. 15,071/785-54-10 po 
godz. 15, Mardn
KARTA GRAFIKI RWA TNT2 Diamond Viper v770 ultra 32 
mb, stan idealny, - 230 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT216 MGB, AGP + sterowniki, na 
gwarancji, -122 zł. Wrodaw, tel. 367-61-46 
KARTA GRAFIKI S3 agp, 4 mb sgrani, wyjście tv, radiator, 
sterowniki dla Windows i Linuxa, - 70 zł. Wrocław, tel. 
332-33-61
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 PRO AGP, pudełko, ksią
żeczka, sterowniki na CD - 200 zł. Wrodaw, tel. 0608/78-51-64 
KARTA GRAFIK! S3 SAVAGE 4 32 MB, AGP. -160 zł. Wro
daw, teł. 071/364-34-75.0603/21-87-52 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO AGP + akcelerator Voodoo 4 MB,

kabel, sterowniki, razem lub osobno. • 89 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-0445 Marcin
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 8 MB + dyskietki ze sterownikami,
- 90 zł. Mieszków, tel. 062/749-32-60
KARTA GRAFIKI S3 TRIO SVGA S3 Trio 3D, AGP - 65 zł; ATI 
PCI, 1 MB (2) • 30 zł; SVGA 2 MB PCI - 45 zł i inne oraz karta 
muzyczna Isa • 40 zł, karty siedowe Isa, 2 sztuki - 40 zł; PCI, 
2 sztuki - 70 zł. Wrodaw, tel. 071/349-47-58 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB - 60 zł. Wrodaw, 
tel. 328-99-61
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP - 65 zł, ATI PCI, 1 MB (2)
- 30 zł, SVGA 2 MB, PCI - 45 zł i inne. Wrodaw. teł. 071/ 
349-47-58
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 mb - 40 zł. obudowa atx z za

silaczem i stacją dysków - 80 zł. Chojnów, tel. 0600/82-79-12, 
076/818-69-62
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB - 55 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
62-44-86
KARTA GRAFIKI S3 VtRGE DX 4 MB PCI • 60 zł. Polkowice, 
tel. 0502/41-47-69
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE GXII3D AGP. 4 MB + sterowniki 
- 40 zł. Sobótka, tel. 071/390-32-44, 0606/76-46-45 po 
godz.18
KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP + sterowniki, na gwa
rancji - 60 zł. Wrodaw, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI STB VELOCITY 4400 na kośd Riva TNT, 
16 MB, ty out -190 zł. Wrodaw, tel. 328-99-61 
KARTA MUZYCZNA - od 30 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
KARTA MUZYCZNA ISA- 40 zł. Wrodaw, tel. 071/349-47-58 
KARTA MUZYCZNA AUDIO EXCEL 16 bit, sterowniki, • 30 
zł. Wrodaw, tel. 0502/95-42-41 
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER,Live-Platinum 5.1, 
zdalne sterowanie na podczerwień - 750 zł, zestaw głośni
ków do karty, Deskop Theater DTT-2200 - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-10-07
KARTA MUZYCZNA SOUND B U S T E R  PRO - 25 zł. Wro
daw, tel. 0503/62-44-86
KARTA PCMCIA modem, usr 33,6, gwarancja, -150 zł. Wro
daw, tel. 0501/70-98-89
KARTA PCMCIA GVC combo modem 33,6 + lan 10 mb, w 
zestawie oprogramowanie, gwarancja, -190 zł. Wrodaw, tel. 
0501/70-98-89
KARTA SIECIOWA - od 30 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
KARTA SIECIOWA ISA • 10 zł. Wrodaw, tel. 0502/20-63-99 
KARTA SIECIOWA ISA, 2 sztuki - 40 zł, PCI. 2 sztuki - 70 zł. 
Wrodaw. tel. 071/349-47-58
KARTA SIECIOWA 3COM ISA na gwarancji - 25 zł/szt. Wro
cław. tel. 0501/15-50-90
KARTA SIECIOWA ADAPTEC ANA 6911A/TX COMBO, BNC, 
RJ-45. PCI, 2 szt., sterowniki, instr. - po 80 zł. Wrodaw, tel. 
071/789-52-34 wieczorem lub rano 
KARTA SIECIOWA GENIUS LAN GR 1222 ethernet, fast 
ełhemet, - 40 zł. Lubin, tel. 076/749-47-47 
KĄRTA TV AVER radio, pilot, instrukcja, sterowniki, - 320 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/31-74-90, po 15 
KARTA TVAVERMEDIA TV Phone 98, - 350 zł. Legnica, tel. 
076/722-56-55 lub 0600/32-09-66 
KARTA TYAWERMEDIA, - 400 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
KARTA TV PIXEL VIEW gwarancja 10 mies., pilot, radio, ka
mera internetowa, mikrofon, antena, pudełko, - 250 zł. Brzeg, 
tel. 0501/72-35-77
KARTRIDŻ DO STREAMERA HP C4435 20 GB/TR-5, -135 
zł. Wrodaw, tel. 0606/43-66-83 
KIEROWNICA DO KONSOLI SONY PLAYSTATION, - 220 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-43-26 
KIEROWNICA DO KONSOLI SONY PS TWIN TURBO stan 
idealny, -180 zł. Wałbrzych, tel. 0607/10-91-00 
KIEROWNICA DO KONSOLI SONY PUYSTATION, - 90 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/05-56-02
KIEROWNICA DO PC skrzynia biegów, 2 przyciski na kie
rownicy, kąt obrotu 220 stopni, pedały (gaz, hamulec), oka
blowanie, pudełko, gwarancja, stan b. dobry, -130 zł. Brzeg, 
tel. 0501/72-35-77
KIEROWNICA DO PC gaz, hamulec (nożny i ręczny), 4 do
datkowe przyciski, na gwarancji, • 220 zł. Gajków, tel. 071/ 
318-53-14

KIEROWNICA DO PC TWIN TURBO mało używana, stan b. 
dobry, - 300 zł. Kłodzko, tel. 0605/39-82-27 
KIEROWNICA DO PC stan idealny, lewarek zmiany biegów, 
atrakcyjny wygląd, • 220 zł. Świdnica, tel. 074/853-61-17 
KUW IATURA BTC WIN 98 nowa, -18 zł. Wrodaw, tel. 0503/ 
71-02-46
KUW IATURA, MYSZ BEZPRZEWODOWA Siemens / Fujit
su, na gwarancji, • 140 zł. Wrodaw, teL 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
O  KOM PUTER - 24 GODZINY NA DOBĘ. Tanie ze

stawy do fakturowania, akcesoria, monitory, dru
karki. Faktury VAT. Komputer PC  Pentium  166 
MMX, 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, kolorowy m oni
tor - 1.000 z ł brutto. AMD 500, 64 MB RAM, HDD 
8.4 GB  -1.600 zł. Modernizacja komputerów, ceny

od 100 zł. Lu tyn ia , te i. 071/317-12-63, 0603/ 
22-23-97 80007251

KOMPUTER 4860X2/8012 MB RAM, HDD 40 MB. FDD 1.44 
MB, obudowa desktop, mysz, klawiatura, -190 zł. Wrocław, 
teł. 0503/91-64-58
KOMPUTER AMIGA 1200 ESCOM stan idealny, dodatkowo: 
dyskietki, 2 pudełka, taśma do CD i HDD, 2 myszki, podkład
ka, -180 zł. Bolesławiec, tel. 0600/52-11-36 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM. HDD. FDD. dżojstik, 
mysz, dyskietki z  grami i programami, monitor kolorowy, dru
karka, zasilacz, okablowanie, - 450 zł. Bukowina Bobrz., tel. 
068/360-69-54

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

C A Ł O D O B O W O  

tel. 368-11-11 ,0-604 562 170
ÓPÓ05730

KOMPUTER AMIGA 1200 drukarka 450 MB, 3.1, 2 zasila
cze, mysz, podkładka, pokrywa na klawiaturę, 140 dyskietek, 
pudełko, okablowanie, literatura, stan b. dobry + komputer 
Amiga 1200, na części, • 400 zł. Radków, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0607/54-66-51
KOMPUTER AMIGA 500 rozszerzenie do 1 MB RAM, mysz, 
dżojstik, dyskietki, ewentualnie kolorowy monitor, • 150 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 500 kompletny, dużo dyskietek, stan do
bry -110 zł. Wrodaw, tel. 071/322-65-52 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, dodatkowa stacja dys
ków, zasilacz, monitor Philips 14", dżojstik, dyskietki, gry, 100 
szt. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/322-11-65,0502/60^75-55 
KOMPUTER AMIGA 500 6 MB RAM. procesor 14 MHz 68020. 
koprocesor 68881. HDD. dysk zewnętrzny 240 MB, modula
tor TV, Kickstart 1.3 i 3.0, monitor kolorowy, profesjonalne 
oprogramowanie, - 650 zł lub zamienię na PC. Wrocław, tel. 
0604/53-73-44
KOMPUTER AMIGA 600 3-dżojstiki, mysz. ponad 100 dys
kietek + nowe pudełko z przesuwakami ułatwiającymi szuka
nie dyskietek, książki, okablowanie, Euro złącze, 1 MB RAM, 
zasilacz. • 140 zł. Świdnica, tel. 074/852-90-32

KOMPUTER AMIGA 600 HDD 50 MB, - 200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER COMMODORE C-64 klawiatura, zasilacz, gry, 
gra Pegasus bez zasilacza, - 50 zł lub zamienię na piłkę noż
ną albo inne propozycje. Dzierżoniów, tel. 074/831-74-65 wie
czorem, 0603/62-04-45
KOMPUTER COMMODORE C-64 stacja dysków, dużo gier, 
2 zasilacze, 2 dżojstiki, stan idealny, • 50 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/52-36-79
KOMPUTER PC, - 800 zł lub zamienię na motorower Sim
son. Biskupice Oławskie, tel. 071/318-66-12 
KOMPUTER PC 128 MB DIMM RAM, FDD 1.44 MB. karta 
grafiki Nivida Riva 128, Windows ‘98 Plus, karta muzyczna 
SB Live + panel Platinum Creative DVD 6630 E 6x, obudowa 
mini tower ATX. mysz, klawiatura, głośniki Cambridge Soun- 
works, dysk WD Caviar, procesor AMD K6-2 450 MHz, + 
monitor Samsung, na gwarancji - 2.500 zł. Lubin, tel. 0608/ 
76-63-45
KOMPUTER PC 486DX CD-ROM. FDD 1,44 MB i 5,25, HDD 
2 x 240 MB, Win 95, monitor kolorowy 14*, mysz, klawiatura, 
- 450 zł. Zgorzelec, tel. 0609/24-70-38 
KOMPUTER PC 486DX/33 8 mb ram. hdd 250 mb, fdd, cd-rom 
x3, obudowa mini tower, monitor kolor 14*. -180 zł. Wrocław, 
tel. 787-49-50
KOMPUTER PC 486DX2/66 karta grafiki zintegrowana, 4 MB 
RAM, FDD 1.44 MB. HDD 425 MB. CD-ROM 8x. klawiatura, 
obudowa slim-łine, monitor mono 14*. - 320 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/30-24-81
KOMPUTER PC 4860X2/66 48 MB RAM. HDD 1.24 GB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, mysz, kla
wiatura, głośniki, modem, • 600 zł. Syców, tel. 062/582-01-74 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM. FDD 1,44 MB, HDD 
170 MB, CD-ROM, klawiatura, mysz, monitor kolorowy, opro
gramowanie, • 350 zł. Wrodaw, tel. 071/346-00-94 
KOMPUTER PC 486DX2/66 4 MB RAM, 400 MB HDD, moni
tor wbudowany w komputer 14", kolorowy • 350 zł. Wrocław, 
tel. 0503/67-75-02
KOMPUTER PC 4860X2/66 INTEL 8 MB RAM. karta graficz
na, FDD 1.44 MB, HDD, obudowa desktop, CD-ROM, moni
tor 14” kolorowy, klawiatura, oprogramowanie, - 350 zł. Wro
daw, tel. 0503/97-10-50
KOMPUTER PC 486DX2/8016 MB RAM, HDD 640 MB, FDD
1.44 MB. CD-ROM x8, karta muzyczna, karta grafiki 2 MB, 
monitor kolorowy 14*, MT. Windows 95. gry, • 490 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/732-49-08
KOMPUTER PC 486DX4/100 36 MB RAM, HDD 820 MB, 
CD-ROM TEAC x 28, karta graficzna, karta muzyczna, FDD, 
mysz, klawiatura, monitor mono 14*. filtr, drukarka Epson 
LQ1Q0, skaner, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-39 
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM. 250 MB HDD, 
obudowa Big Tower • 320 zł. Wrodaw, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486DX4/100 HDD 340 MB, 16 MB RAM, 
FDD, CD-ROM x8, karta grafiki 2 MB, muzyczna 16-bit, obu
dowa midi tower, mysz, klawiatura, - 240 zł. Wrodaw, tel. 0604/ 
71-39-48
KOMPUTER PC 486DX4/80 8 MB RAM, 250 MB HDD, obu
dowa 300 zł. Wrodaw. tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 586/150 8 RAM. 420 HDD. CD ROM, obu
dowa, cena 480 zł. Wrodaw, teł. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, fax-modem, karta muzyczna, drukarka, 
klawiatura, mysz. - 590 zł. Wrodaw, teł. 071/354-28-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 16 MB RAM, karta gra
fiki 4 MB, karta muzyczna, HDD, skaner, • 300 zł lub zamienię 
na sprzęt RTV. Wołów, tel. 071/389-75-42,0606/65-19-35 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL flDD 1 GB, FDD 1.44 
MB, 16 MB RAM, karta grafiki, karta muzyczna, CD-ROM, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows 95. Office 97. 
do nauki pisania, fakturowania, mp3, - 470 zł. Wrocław, tel. 
071/350-81-25,0608/35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM. HDD 850 MB. 
FDD 1.44 MB, karta sieciowa, na gwarancji, - 320 zł. Wro
daw, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17.0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM. CD-ROM, HDD 
6 GB, inne dodatki, - 595 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM. 1 GB HDD. CD 
ROM, obudowa kompletna - 580 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
67-75-02
KOMPUTER PC PENTIUM 120 INTEL 32 MB RAM, HDD 1 
GB. CD-ROM x6, FDD 1.44 MB, obudowa mini tower, karta 
grafiki S3 Trio, karta muzyczna Sound Biaster 16, klawiatura, 
WIN 95, mysz Microsoft, oprogramowanie, - 500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/816-89-01
KOMPUTER PC PENTIUM 120 karta grafiki PCI, HDD 1 GB,
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18 MB RAM, CD-ROM, monitor, drukarka HP, kolorowy ska
ner, mysz, klawiatura, - 850 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56, 
0608/71-15-75
KOMPUTER PC PENTIUM 130 64 MB RAM. 2 GB HDD. CD 
ROM, komplet - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL HDD 428 MB, 24 MB 
RAM, kdrta grafiki 4 MB, karta muzyczna, obudowa desktop, 
monitor kolorowy 14*, • 600 zł. Biały Kośdół, gm. Strzelin, tel. 
071/392-66-73
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, CD ROM. FDD. 
karta grafiki, muzyczna, głośniczki, klawiatura, mysz, moni
tor 14* kolor, HDD 420 MB + 540 MB, - 580 zł. Głogów, tel. 
076/834-82-12 po 16
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HP 32 MB RAM. 1.3 GB HDD 
Cavlar, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta graficzna 1 MB, karta 
siedowa, mysz, oryg. konfiguracja, stan idealny, na gwaran
cji, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/342-54-67 wewn. 127 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 64 mb ram, hdd 2.1 
gb, fdd 1.44 mb, cd-rom, karta graficzna 2 mb, karta muzycz
na Yamaha, głośniki, klawiatura, mysz, stan b. dobry, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 363-81-42,0600/10-51-55 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 32 MB RAM. HDD 425 
MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta muzyczna, monitor kolo
rowy 14*. gwarancja, klawiatura, mysz, - 520 zł. Wrodaw, tel. 
384-90-05
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM. HDD 1.3 GB. 
FDD, CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, - 710 zł. Wro
daw. tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM. HDD 1.2 GB. 
monitor, klawiatura, mysz, karta dźwiękowa, grafika 2 MB, 
możliwość wystawienia faktury VAT, - 650 zł. Lutynia k. Wro
cławia, tel. 071/317-12-63.0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPAO HDD 2.1 GB. 32 
MB RAM, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna 16-bit, wbudowane głośniki z  subwooferem, mysz, 
klawiatura, • 490 zł. Wrodaw, tel. 0604/71-39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1.3 GB. 
CD-ROM, FDD, karta siedowa, na gwarancji, • 550 zł. Wro
daw. tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.7 GB. 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, 
karta muzyczna Sound Biaster, głośniki, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy 15* cyfrowy, Windows 98, Office 2000, gry, 
Corel, stan idealny, - 920 zł. Wrodaw, tśl. 0604/54-45-34 
KOMPUTER PC PENTlOM 15016 MB RAM, HDD 1 GB. kar
ta grafiki 1 MB Trio, karta muzyczna, monitor 15*, z głośnika
mi, CD-ROM x12, drukarka HP 400. klawiatura, mysz, FDD 
1,44 MB, - 990 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-36-14, 06061 
58-38-34
KOMPUTER PC PENTIUM 168 32 MB RAM. HDD 1.7 GB. 
CD-ROM, karta grafiki 2 MB, monitor kolorowy 14*. progra
my, - 750 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 modem, monitor 15*. cd-rom 
x32,32 mb ram, program Norton Antivirus, Win98 + ewentu
alnie drukarka igłowa, • 1.000 zł. Opole, tel. 0602/77-77-25 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 HDD 2.3 GB, 16 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna, mysz, klawiatura, oprogramowanie Windows 98, Of-
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: ELZAB, P0SNET

od 799 zł netto
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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p Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./Tax 355-16-53,359-00-10, 0-501-498-199 
Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI" - (Dawny sklep AUTORADIO)

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IBM TP755CX - P75,16MB, 520MB HD, 10.3’  TFT color - 1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3” TFT color - 1435,-
•  Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1 GB HD, CD-ROM 8x, 11.3’  TFT color - 2125,-
• Notebook HP Omnibook - P133.32MB, 2.1GB HD, CD-ROM 10x, 12.1’  TFT color - 2125,- 
•Notebook Toshiba - Cel550,64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3’  STN color - 4300,-
• Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- u u i A f W  a  m  n r p  n l
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- * “  " ^

Torby; FAX-Modemy; Karty sieciowe ; Pamięci RAM 0poh«28

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
‘cmny netto
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ANT cóm puters ul. G ra b iszy ń sk a  279; WROCŁAW 
tel: +71 360-94-36; +71 360-94-37; +71 360-94-38

KOMPUTERY
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z  naszymi specjalistami; pomogą C i zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

INTEL CELERON II 600 Mhz ATX 
Płyta PC 754 MLR FCPGA MATO 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA OB 
64 MB RAM;2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1 5QQ nn RATA: 83,00 zl

CENA: 2 3 ^ 8  
AMD DURON 750/200 MhzATX
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA66ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, misz, podkładka

RATA; 90,00 zl

INTEL CELERON II 700 MhzATX 
Płyta ECS VIA694U/D66 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1769.00 ̂  96 0021 
CENA: 2%mQ

INTEL Pfll 750/100 MhzATX
Płyta ECS U/DMA 66 ATX
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP
Karta muzyczna 3D VIA Ac97
64 MB RAM; 2 x USB
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100
FDD 1,44; CD-ROM X52LG
klawiatura, mysz, podkładka

2069,190 RATA: 109,00zł 

CENA: L'
AMD DURON 850/200 Mhz ATX AMD ATHLON 1 i3Hz/200Mhz AT> 
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/DMA66 ATX Płyta ECSKt33 X4 AGP U/DMA66 ATX
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1799.00 ̂  96 0021
CENA:CENA: 26S W

Monitory HI-VISION 15” - 579,00; HYUNDA117” - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

2299 nn RATA: 119,00 zl

CENA:

IBM 11200
Ce l500 ;32m b;6G B>C D ,Sound ,56.6 ,12”,W 98
cena: 5 199,00 P L N
IBMI1200
C el550,32m b,5G B ,C D ,Sound, 56,6 ,12” , W 98 
cona: 5 449,00 P LN  
Toshiba Satellite 1710 CD S
C e l600 ,32m b,6G B ,C D ,Sound ,56,6,12",W 98
cena: 5 369,00 P L N  
Com paq N100
K6-2 475 ;64m b;5G B ;C D ,Sound;56k,12",W 98
cena: 5500,00 P L N  
Dell
P II36 6 ;12 8 m b ;h d d  1 2 g b ;s o u n d ;c d ;1 3 T F T  
cena: 6 799,00 P L N

Wyprzedaż notebooków  
Compaq LTE 899,00 P L N  
Palmtop Compaq 1 499,00 P L N

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 128 MB - 89,00 zł; RAM 256MB - 369,00 zł; HDD 20GB - 39,00 zł; 30GB -129; 45 GB -189,00; U-DMA100 O/B 80,00zł 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; GEFORCE2 MX 32 MB -199,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00;

fice 97. gry. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25, 0608/ 
35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 1 GB, FDD, 
CD ROM, karta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, moni
tor 14", SVGA kolor, gwarancja, - 830 zł. Wrocław, tel. 071/ 
384-90-05
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 64 MB RAM, karta gra
fiki S3 2 (4) MB, karta muzyczna, 2 x USB, CD-ROM x16, 
monitor cyfrowy CTX 15", - 850 zl. Chocianów, tel. 076/ 
818-42-24
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 500 MB i 200 MB, 
80 MB RAM, CD-ROM x16, karta grafiki Diamond II4 MB + 
Voodoo 2 12 MB, karta muzyczna z  Vavetable, monitor 14” 
CTX, stan b. dobry, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 64 MB RAM DIMM, HDD 
1,66 GB, CD-ROM x24, karta grafiki 2-4 MB, karta muzyczna 
SB mini tower, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 14", kolo
rowy, komplet sterowników, stolik pod komputer, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/366-13-51
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL BOX płyta głów
na MSI, AT do 200 MHz, 32 MB RAM, HDD 1.28 GB, karta 
grafiki S3 Virge 4 MB + akcelerator A  MB Voodoo I, CD-ROM 
x 32, FDD, klawiatura, mysz, monitor AD115* cyfrowy, - 860 
zł. Wrocław, tel. 780-69-14
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 540 MB. karta gra
fiki SVG A 1 MB, obudowa midi. FDD 1.44 MB, 32 MB RAM, • 
350 zł. Wrocław, tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 JMMX INTEL 32 MB RAM. 
HDD 2.1 GB, nagrywarka CD-R, karta grafiki SVGA 2 MB, 
karta muzyczna, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, 
Windows, Office, - 880 zł. Wrocław, teł. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, karta mu
zyczna PCI, klawiatura, mysz, głośniki, monitor kolorowy 17”, 
Windows 98, Office 2000, Corel, gry, stan idealny, -1.120 zł. 
Wrocław, tel. 0604/54-45-34
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 56 MB RAM. HDD 1 
GB, FDD, CD-ROM 48x, karta grafiki S3 Virge DX 2 MB, kar
ta muzyczna Sound Maker 128 XG, akcelerator Voodoo 3DFX 
4 MB, karta TV-MAX, monitor mono, obudowa big tower, klaw. 
mysz, głośniki, skaner Microtek, drukarka igłowa, - 1.300 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-76,0503/61-34-54 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
karta muzyczna, monitor kolorowy Philips 15”, drukarka igło
wa gratis, zestaw idealny do firmy (do wystawiania faktur), *. 
999 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-87-00 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 64 MB RAM, HDD 3.2 GB, 
karta grafiki 8 MB, karta muzyki, CD-ROM, monitor kolorowy 
15*, dowóz, gry -1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/89-20-50 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDD 2 GB SCSI, CD-ROM 
SCSI, 32 MB RAM - 640 zł, nagrywarka zewn. Yamaha, x4, 
możliwość podłączenia do notebooka, SCSI - 320 zł, monitor 
15* - 250 zł, (azem -1.100 zł. Kłodzko, tel. 0603/78-54-99 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 48 MB RAM, HDD 20 
GB, CD-ROM x 40, karta muzyczna, karta grafiki S3 VIRGE 4 
MB + akcelerator VooDoo, -1.300 zł. Lubin, tel. 076/844-58-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 3.2 
GB. CD-ROM x24, FDD, karta grafiki S3 Virage 2 MB. Vo- 
oDoo 4 MB, Yamaha MT, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/339-93-10 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 720, 
540 MB, FDD 1.44, CD-ROM x 12, karta muzyczna 3 D, karta 
grafiki, monitor 14”, kolorowy, klawiatura, mysz, - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/789-52-34
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM BX, HDD 
1.3 GB + 1.2 GB, CD-ROM x40 Philips. S3 Virge 4 MB, vo- 
odoo 4 MB, karta muzyczna Sound Blaster, obudowa mini 
tower, monitor kolorowy Highscreen 14”, drukarka Epson, kpi., 
możliwy transport, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 0604/66-27-32 po 
godz. 16
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 2.4 
GB, CD-ROM, monitor - 950 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD. CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obu
dowa midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, • 1.010 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
38-13-23

NASCOM. tel. 071/351-55-49 
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż 
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KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX AMD K6 płyta główna 
Intel STX, HDD 3.2 GB, FDD 1.44 MB. 32 MB RAM, karta 
graficzna S3 Virge 4 MB, akcelerator VooDoo I112 MB, karta 
muzyczna Sound Maker 18, obudowa MT, klawiatura, mysz+ 
podkładka, CD-ROM (24x), monitor kolorowy 15”, okablowa
nie, -1.000 zł, Wrocław, tel. 071/357-43-04,0600/82-57-73 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2.1 GB, 16 MB 
RAM DIMM, CD-ROM, VGA2 MB, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-ROM (8x), karta graficzna Matrox Mystique 4 MB, 
karta muzyczna, obudowa MT, monitor cyfrowy 15”, opro
gramowanie, gry i programy na CD, • 1.090 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM 233 32 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM,, klawiatura, mysz, karta grafiki S3 
Virge DX 2 MB + akcelerator Voodoo, k. sieciowa, karta mu
zyczna, Win’98, monitor kolorowy, gry, programy, - 950 zł 
możliwy dowóz. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 64 MB RAM, HDD 2.3 
GB, FDD 1.44 GB, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna 
16 bit, klawiatura, mysz, - 800 zł. Lubin, tel. 076/847-56-88 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL płyta główna 
Asus, HDD 3.2 GB, 64 MB RAM, garta graf. Riva TNT2 16, 
karta dźwiękowa, FDD 1.44, CD ROM x48, klawiatura, mysz, 
Win 98' -1.100 zł oraz monitor, 15”, OSD - 350 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-83-21
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 64 mb dimm, hdd 2,5 
gb Caviar, ATI 4 mb + tv, cd-rom x24, klawiatura, mysz (Logi
tech), drukarka HP 690c ♦ foto, r 1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
31-20-51, 787-77-56
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 mb ram, dysk 2.1 
gb, grafika S3 2 mb, cd-rom x8, klawiatura, mysz, drukarka 
Canon, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0606/42-33-23 1 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 48 mb ram, hdd 1.3 gb, 
karta graficzna Diamond 2 mb, cd-rom x12, klawiatura/mysz 
stan b. dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0605/40-28-49 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM, karta grafiki SVGA S3 2 MB, karta 
muzyczna Yamaha, obudowa mini tower ATX, klawiatura, 
mysz, Windows, Office, Word, - 980 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM, HDD 3.2 
GB, CD-ROM (24x), karta graficzna S3 Virge, akcelerator 
3DFX, 4 MB RAM, karta muzyczna, monitor kolorowy 15” cy
frowy, klawiatura, mysz, Win 98, gry i programy na CD, -1.190 
zł. Wrocław, tel. 071/784-48-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 60 16 MB RAM. HDD 850 MB. 
CD-ROM (8x), karta graficzna SVGA, karta muzyczna, obu
dowa MT, klawiatura, mysz, monitor SVGA kolorowy 14*. stan 
b. dobry, Win 98, gry i programy na CD, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
O  KOMPUTER PC  PENTIUM 600 CELERON COM- 

PAQ, 64 MB RAM , HDD 10 GB , ch ip se t 815, 
CD-ROM x48 Compaq -1.250 zł, Celeron 600,128 
MB RAM, HDD 10 GB, grafika 8 MB • 1.200 zł, 
Celeron 400, HDD 8.4 GB, 64 MB RAM -1.050 zł. 
Wrocław, tel. 0608/27-16-32 .  02020361

KOMPUTER PC PENTIUM 90 Intel, 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, CD-ROM 10x, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, gło
śniki, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14” (800 x 600), na 
gwarancji, stan b. dobry, - 570 zł. Jeszkowice, tel. 071/ 
318-04-26
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 Intel. HDD 1.6 GB, karta 
grafiki, karta muzyczna, CD-ROM. 64 MB RAM, mysz, kla
wiatura, • 850 zł. Legnica, tel. 0601/19-45-49 

. KOMPUTER PC PENTIUM II233 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD ROM x 8, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, podkładka, 
mysz, monitor 14”, Windows 98, gry i programy, -1.100 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-17-78,0608/75-81-07 
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, karta grafiki 4 MB AGP, obudowa midi tower, 
fax-modem, na gwarancji, Sagita 56 k-Zoltrix, monitor 15”, 
cyfrowy, FDD 1.44 MB, głośniki, stan idealny, - 1.200 zł. Lu
bin. tel. 076/842-50-57
KOMPUTER PC PENTIUM II266 płyta główna Microstar. 64 
MB RAM. HDD 3.3 GB, CD-ROM x24, karta grafiki Intel 810i, 
FDD 1.44 MB, karta muzyczna, karta sieciowa, fax-modem, 
monitor kolorowy 15”. stan idealny, obudowa ATX, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II266 DVD x5/x32, 32 MB RAM, 
HDD 4.1 GB, płyta główna do 500 MHz • 760 zł, monitor 15* - 
250 zł. Kłodzko, tel. 0603/78-54-99 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 nagrywarka 64 RAM, karta

grafiki, karta muzyczna, modem, • 1.800 zł. Legnica, tel. 0601/ 
84-47-45
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 Celeron, 64 mb ram, hdd 
20 gb, fdd, cd-rom x24, audio, grafika agp 4 mb, obudowa, 
myszka, klawiatura, -1.350 zł. Nysa, tel. 0605/64-68-97 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 64 MB RAM, obudowa ATX, 
HDD 1.7 GB, CD-ROM x24, karta muzyczna + głośniki, karta 
grafiki AGP 3D, monitor 15” cyfrowy, z  wyświetlaczem funk
cji, - 1.350 zł. Trzebień, tel. 0604/87-15-16, woj. jeleniogór
skie
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM. 
CD-ROM x32, HDD 3.2 GB. karta grafiki 4 MB S3 Trio 3D. 
FDD 1.44 MB, karta muzyczna 16 bit, klawiatura, mysz - 950 
zł + monitor 14” -150,15” - od 200 zł lub 17” - od 350 zł. 
Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB. CD-ROM x32, FDD 1.44 MB, karta muzyczna, 
klawiatura, mysz, monitor kolorowy SVGA 14”, częściowa 
gwarancja, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0603/40-09-94

SKUP USZKODZONYCH
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KOMPUTER PC PENTIUM II300 MII IBM 32 MB RAM, HDD 
3.2 GB, FDD, CD ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta muzycz
na, obudowa midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, klawia
tura, mysz, pad, na gwarancji, -1.200, zł. Wrocław, tel. 0501/ 
38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD 64 MB RAM, HDD 4.3 

v GB, CD-ROM (24x), karta graficzna ATI Rage 8 MB, tuner 
telewizyjny, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", gry i pro
gramy na CD, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 AMD K6.2, 64 MB RAM, 
CD-ROM, karta grafiki VooDoo 3, karta muzyczna, HDD 10 
GB Baracuda, mysz, klawiaturar - 1.100 zl. Legnica, tel. 076/ 
854-28-53
KOMPUTER PC PENTIUM II333 AMD K6 32 MB RAM, HDD 
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 2 MB, karta muzyczna,

LOMBARD EURO -P.A. 
tel. 071/341-75-48

CDx32, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.050 zł. 
Wrocław, tel. 0602/51-49-26
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 15”, gwarancja, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 INTEL 64 MB RAM, HDD 
10 GB, CD-ROM x36, karta grafiki S3, karta muzyczna Az
tech, -1.100 zł. Wschowa, tel. 0608/13-23-69 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM, HDD 17.5 GB, 
AWE 64, CD-ROM x20, monitor cyfrowy NEC 21" - 2.500 zł 
lub zamienię na Mercedesa 115,123 albo inny zabytkowy. 
Lubin, tel. 076/842-30-68
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM. HDD 8.4 GB. 
monitor kolorowy, cyfrowy, 15”, drukarka, karta muzyczna, 
obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97
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KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON płyta główna 
ATC 6220 BX, 64 MB RAM, DIMM PC 100, karta grafiki Sava- 
ge 4 32 MB AGP, - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-02 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, karta grafiki 
Riva TNT2 32 MB, karta muzyczna Sound Blaster, HDD 15.3 
GB, CD-ROM x32, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 0503/32-90-85
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x24, karta muzyczna, karta grafiki 4 
MB, bez monitora -1.100 zł, z monitorem 15”, cyfrowym - 
1.400 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 64 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
CD-ROM, SVGA Riva TNT16 MB, karta muzyczna,liez mo
nitora -1.100 zł, z monitorem 15”, cyfrowy, OSD - 1.399 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831 -87-00 w godz. 10-18 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-2 32 MB RAM, HDD
4.3 GB, CD-ROM x32, SVGA 4 MB, karta muzyczna, głośniki, 
monitor 15” Philips, program Windows 98, Office 97, - 1.400 
zł. Dzierżoniów, tel. 074$31.-$7-00.
KOMPUTER PC PENTIUM II400 DELL oryg. desktop DEII, 
nie składak, 128 MB RAM, HDD 10 GB, - 2.100 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77
KOMPUTER PC PENTIUM II400 Intel. 64 MB RAM. CD-ROM 
x50, karta grafiki Elza Razor III, karta muzyczna, HDD 20 GB 
Baracuda, mysz, klawiatura, obudowa ATX, -1.450 zł. Legni
ca, teł. 076/854-28-53
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6 64 MB RAM, HDD
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna, 
CDx32, obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/18-41-14
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD, karta grafiki SVGA Intel 740, CDx40, obu
dowa mini tower, klawiatura, -1,100 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6 64 MB RAM, HDD
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna, 
CDx32, obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/18-41-14
KOMPUTER PC PENTIUM II400 64 MB RAM, HDD 10 GB* 
karta grafiki VooDoo II, CD-ROM x24, karta muzyczna, moni
tor kolorowy 15”, dowóz, gry • 1.300 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
89-20-50
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
VGAAGP 8 MB, HDD 4.3 GB, CD ROM 40, FDD 1.44, karta 
muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, -1.370 zł lub całość z 
monitorem 14” kolor -1.480 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 Celeron, płyta agp, sound, 
obudowa, cd-roriT\40, klawiatura, mysz, fdd, svga 4 mb, mo
dem GVC zewnętrzny, stan b. dobry, - 840 zł. Krzyżowa, tel. 
076/817-29-28
KOMPUTER PC PENTIUM II 450 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD 1.44, nagrywarka Philips x4 x2, CD-ROM 
x32, karta grafiki 4 MB z akceleratorem muzycznym, monitor, 
głośniki -1.400 zł. Kluczbork, tel. 077/418-52-24 
KOMPUTER PC PENTIUM II450 AMD 32 MB RAM, HDD 1.3 
GB, monitor 14 cali, drukarka Lexmark 3200, -1.650 zł. Na
mysłów, tel. 0602/51-75-87,0600/53-85-00 
KOMPUTER PĆ PENTIUM II450 AMD K6-2 płyta główna Gi- 
gabyte GA-5AX, modem, HDD 8.4 GB, CD-ROM 32x, karta 
grafiki Riva TNT Vanta 16 MB, 128 MB RAM, karta muz. PCI 
128, klawiatura, mysz, głośniki, dżojstik, gry, -1.600 zł. Wro
cław. tel. 071/781-94-66
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 64 MB RAM. 
HOD 4.3 GB, CD-ROM x50, karta muzyczna, karta grafiki 4 
MB, bez monitora - 1.200 zł, z monitorem 15”, cyfrowym - 
1.550 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
KOMPUTER PC PENTIUM.II 466 CELERON 80 MB RAM, 
HDD 1.6 GB + 256 MB, FDD, karta grafiki AGP SAV-AGE 4 8 
MB, CDx24, karta muzyczna, monitor VGA Sony Trinitron 14”, 
klawiatura, mysz, • 1.300 zł. Stara Rudna, gm. Lubin, tel. 0606/ 
67-55-79
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON karta muzycz
na, karta grafiki, WDD 6.5 GB, 64 MB RAM, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-57-78
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 64 MB RAM, 12 
GB HDD, płyta 1440 ZX, FDD 1.44, CD-ROM x40, karta gra
ficzna ATI Rage PRO AGP MB, karta muzyczna, stan idealny, 
na gwarancji, -1.620 zł. Wrodaw, tel. 071/342-54-67 wewn. 
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KOMPUTER PC PENTIUM II466 Celeron, 64 mb ram, hdd 
10 gb, grafika 16 mb, k. muzyczna, cd-rom x48, modem 56k, 
obudowa mt atx, klawiatura, mysz, głośniczki, -1.400 zł. Wro
daw, tel. 0606/31-74-90, po 15 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 64 MB RAM. HDD 4.3 GB. 
CD-ROM x52, karta grafiki Riva TNT Vanta 16 MB, karta mu

zyczna, bez monitora - 1.250 zł, z monitorem 15”, cyfrowy 
O SD -1.599 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 ,

HftfiMPUTER PC PENTIUM II 500 płyta gł. atx via 693. hdd
4.3 gb, 64 mb ram, grafika ATI Rage pro 8 mb agp (z tunerem 
tv), cd-rom x48, muzyka SB pci, osprzęt, oprogramowanie, 
stan bardzo dobry, -1.180 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON osprzęt, dru
karka do notebooka, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0503/ 
02-33-69
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, karta graficzna 4 MB, karta muzyczna Sound 
Blaster 128, mysz, FDD, CD-ROM (40x), klawiatura, kieszeń

- HDD, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, karta grafiki Riva TNT 16 MB, CD-ROM x52, 
karta muzyczna + głośniki, bez monitora - 1.299 zł, z moni- 
term 15” -1.600 zł, z  17” - 1.800 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/ 
33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 Celeron, 64 mb ram, hdd
6.4 gb, cd-rom x32, grafika Intel 810, karta muzyczna, obudo
wa atx, klawiatura, mysz, -1.560 zł. Lubinrtel. 076/840-66-34 
KOMPUTER PC PENTIUM II566 Intel Celeron, 64 mb ram, 
hdd 8.4 gb, cd-rom x40, grafika Intel 810, karta muzyczna 
Sound Max, obudowa atx, klawiatura, mysz, na gwarancji, - 
1.450 zł. Międzygórze, tel. 0607/53-64-52 lub 074/813-52-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II 600 CELERON 64 (128) MB 
RAM, CD-ROM x 50, HDD 4.3 (10.2) GB, karta grafiki 8 (16/ 
32) MB AGP, karta muzyczna FDD 1,44 MB. klawiatura, mysz, 
obudowa midi atx, ewent., monitor kolorowy SVGA, 14”. - 
1.350 zł. Strzelin, tel. 0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM II600 Celeron. 128 mb ram, hdd
20.4 gb, cd-rom x52, Riva tnt2 32 mb, fdd, modem, k. muz., Ir. 
sieciowa, klawiatura, mysz, głośniki (nowe), monitor 15” cy
frowy (używany), - 1.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-75-60, 
0608/32-07-64
KOMPUTER PC PENTIUM II633 CELERON FCPGA. 64 MB 
RAM. FDD 1.44 MB. HDD 10 GB Seagate ATA-66. płyta głów
na DFIVIA133 MHz, karta graficzna 32 MB AGP i karta mu
zyczna Genius 128-bit PCI (nie zintegrowane), CD-ROM x48, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, głośniki, bez monitora,
- 1.650 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07
KOMPUTER PC PENTIUM II1128 MB RAM, HDD 20 GB, karta 
grafiki 32 MB, CD-ROM x52, klawiatura, mysz, karta muzycz
na, głośniki, -1.790 zł. Bolesławiec, tel. 0604/99-31-10 
KOMPUTER PC PENTIUM III 350 płyta główna Microstar 850 
MHz, 64 MB RAM, HDD 10 GB, CD-ROM x42, karta grafiki 
Matrox G-200 8 MB, FDD 1.44^8, karta muzyczna, karta 
sieciowa, fax-modem, stan b. dobry, obudowa ATX, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57 
KOMPUTER PC PENTIUM III 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 1,3 GB. karta grafiki, akcelerator, karta muzyczna, mo
nitor kolorowy -1150 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 AMD K6-2, pamięć DIMM 
128 MB, FDD 1.44, HDD 3.2 GB, karta graficzna Riva TNT-2 
M64 32 MB, CD-ROM x48, karta muzyczna, monitor 14”, 
mysz, głośniki, klawiatura, -1.600 zł. Jarosław Łyczek, 58-200 
Dobrocin, gm. Dzierżoniów, ul. Kościuszki 7 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 INTEL 64 MB RAM, HDD 
20 GB, CD-ROM x40 Philips, Riva TNT 64 MB, FDD 1.44 MB. 
muzykia zintegrowana, modem 56 k, klawiatura, mysz, gło
śniki, oprogramowanie, filmy, monitor Siemens 15”, na gwa
rancji, -1.850 zł. Kalisz, tel. 062/764-48-34 .
KOMPUTER PC PENTIUM III 533128 MB RAM, HDD 15 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki AGP, karta muzyczna PCI, obudo
wa ATX, monitor 15”, cyfrowy, - 2.100 zł. Bolesławiec, tel. 0501/ 
76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 CELERON płyta główna 
Soyo Via ATX P il SY 6VBA133, HDD Seagate 15 GB Barra-. 
cuda 7200, klawiatura Samsung, obudowa midi tower ATX, 
karta grafiki Savage 2000 32 MB AGP, 64 MB RAM. CD-ROM 
x 50, karta muzyczna Soundblaster 128 PCI, monitor cyfrowy 
15”, - 4.490 zł + drukarka HP DeskJet600, mysz. głośniki gra
tis. Wrocław, tel. 071/367-32-23.0603/58-25-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB' RAM, 
HDD 4.3 (10.2) GB. CD-ROM x50, karta grafiki 8 MB AGP, 
karta muzyczna, klawiatura, mysz, obudowa midi ATX, ewen
tualnie monitor 14”, kolorowy, SVGA, - 1.350 zł. Strzelin, tel. 
0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 128 mb ram, płyta główna 
Asus 810; karta graficzna i muzyczna zintegrowane, cd-rom 
x40, obudowa atx, na gwarancji, • 1.550 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-15-22,0602/28-32-80
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 Duron, 128 mb ram. ATI 
Xpert 2000 32 mb, karta muzyczna (zintegrowana) hdd 4.3 
gb, fdd, cd-rw (x8x4x32), klawiatura, mysz, • 1.790 zł. Wro
cław, tel. 784-83-37
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 8.6 GB, karta grafiki SVGA 32 MB Savage, CD-ROM 
x48, ATX, obudowa midi tower, karta muzyczna 16 bit, na 
gwarancji, -1.490 zł + monitor 15* - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 VIA CYRIXII32 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD ROM x 32, karta grafiki 8 MB, 
AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14”. SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.530 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 64 MB RAM, HDD 6.4 GB, 
karta grafiki AGP 8 MB, CD-ROM x50, karta muzyczna, płyta 
Intel BX, Windows 98, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/364-34-75, 
0603/21-87-52
O KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta graficzna 32 MB, CD-ROM 
(50x), FDD, karta muzyczna, obudowa ATX, kla
wiatura, mysz, nowy, na gwarancji -1.699 zł, inne 
konfiguracje na życzenie, możliwy dowóz, faktu
ra VAT, monitory 15-17" od 350 zł, Matrix Com
puter. Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 01023821

KOMPUTER PC PENTIUM III 650 64 MB RAM DIMM, HDD
8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna 
Sound Max, obudowa ATX, klawiatura, mysz, monitor 15”, cy
frowy, na gwarancji, - 1.650 zł. Międzygórze, tel. 074/ 
813-52-39 po godz. 17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 Via, cd-rom x40, hdd 4.5 
gb, grafika zintegrowana, muzyka, klawiatura, obudowa, mysz, 
monitor 14”, -1.790 zł. Wrocław, tel. 0605/23-13-65 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM. HDD 8.4 GB. CD ROM x 32. karta grafiki i810. AGP. 
karta muzyczna, monitr 15”, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.690 zł. Wro
cław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIACYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki i810 AGP. 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.790 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 128 mb ram. hdd 
30,7 gb IBM, Creative Geforce 2mx 32 mb ddr, obudowa midi 
atx, modem Zoltrix Spirit 56 k, drukarka HP 690 c, cd-rom LG

USŁUGI
INFORMATYCZNE

- seiwis, modernizacja komputerów
- instalacja sieci opoh936

- szkolenia Win9x, Linux

tel. 0-502 92 72 39
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x52, karta muzyczna 32 bit, monitor 15" kolor, Windows ME, 
dużo gier i programów, na gwarancji, - 3.500 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-09-28 lub 0604/66-22-34 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB RAM, FDD, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x32 Samsung, karta muzyczna, karta 
grafiki 16 MB, obudowa midi ATX, fax-modem 33.6 bps US 
Robotics, mysz, klawiatura -1.850 zł, z monitorem N CD 15”, 
cyfrowy - 2.200 zł. Opole, tel. 077/464-66-15,0603/54-27-55 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 procesor Duron, 64 MB 
RAM DIMM, FDD. HDD 4.3 GB, CD-ROM x32 Samsung, kar
ta muzyczna, karta grafiki 16 MB, obudowa midi ATX, monitor 
NCD 15 cali, cyfrowy, fax-modem 33.6 bps US Robotics, ze
wnętrzny, klawiatura, mysz, cena bez monitora - 1.850 zł z 
monitorem - 2.200 zł. Opole, tel. 077/464-66-15, 0603/ 
54-27-55
O KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 

'15", bezpłatny dowóz i instalacja na terenie Dol
nego Śląska, faktura możliwość zakupu na raty, 
rata od 120 zł, cena 2.690 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-55-16 01023241

O  KOM PUTER PC  PENTIUM III 700 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, nagrywarka 
CD-R, CD-RW, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa Sound Blaster Livel, głośniki 
dynamiczne, obudowa midi ATX, klawiatura, 
mysz, monitor cyfrowy 17” - 4.190 zł, bezpłatny 
dowóz i inst (na terenie Dolnego Śląska), raty, 
faktura. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01023261 

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, karta grafiki SVGA 32 MB Riva, CD-ROM x48, karta 

'muzyczna, ATX, obudowa mini tower, na gwarancji, • 1.590 zł 
+ monitor 15" - 300 zł, 17*-490 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON HDD 10 GB 
Seagate, CD ROM 44, karta muzyczna 16 bit, grafiki 16 MB z 
akceleratorem 3D, monitor 15* cyfrowy OSD, klawiatura, 
mysz, głośniki 180 W, stan idealny, programy, muzyka MP3, • 
1.720 zł. Wrocław, tel. 071/321-60-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x48, karta grafiki Riva TNT2 
M64,32 MB, AGP, karta muzyczna, monitor 15* SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
c i, - 2.340 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32. karta grafiki do 64 
MB, AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14*. SVGA, kolorowy, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.740 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB RAM, HDD 
20.4 GB Segeate, CD-ROM x50, grafika Riva TNT216 Vanta, 
monitor i inne dodatki, • 2.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Złotoryja, tel. 076/878-46-00
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON, 2001 r. 128 
MB RAM (133), HDD 20 GB (ATA100), grafika MSI Geforce 2 
MX TV-OUT, DVD Samsung x 12 x 40, karta muzyczna, kla

wiatura, obudowa midi ATX • 2.450 zł lub z  monitorem Com- 
paq MV 700 (17*, OSP, 1600 x 1280) - 2.999 zł. Wrocław, tel. 
359-36-93,0603/47-28-90
KOMPUTER PC PENTIUM ltl 733 CELERON 64 MB RAM, 

'FDD 1.44 MB, HDD 10 GB, karta grafiki Intel 810, karta mu
zyczna 16 bit + głośniki, CD-ROM x52, klawiatura, mysz, 
Win‘98, gry, muzyka Mp3, częściowo na gwarancji, -1.490 zł 
lub z monitorem cyfrowym 15* - 1.780 zł, możliwy dowóz. 
Wrocław, tel. 0602/17-33-45
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD płyta główna ECS 
K-7 UZA, F 5B 266, karta grafiki TNT 2,32 MB, HDD 30 GB, 
CD-ROM x52, pamięć 64 MB, karta muzyczna, stacja dys
ków, obudowa ATX, monitor 15”, na gwarancji, • 22.900 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, HDD 
8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki, karta muzyczna, USB, 
obudowa ATX, klawiatura, mysz, monitor 15*. cyfrowy, na gwa
rancji, stan b. dobry, • 1.780 zł. Międzygórze, tel. 074/ 
813-52-39 po godz. 17
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna ECS 
Via KT133K7 VZA, karta graficzna TNT2 32 MB PRO, HDD 
Seagate 20.4 GB. pamięć 128 MB/133 MHz, CD-ROM LG x52, 
stacja dysków, obudowa ATX, mysz, klawiatura, nowy, na gwa
rancji - 1.950 zł, monitor, nowy, 15* - 650 zł. Trzebnica, tel. 
0504/92-96-11
KOMPUTER PC PENTIUM III 750AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 M64, 32 
MB, AGP, karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 2.290 
zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki od 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15”, SVGA, kolorowy, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.950 zł. 
Wrocław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB 
AGP. karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.840 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
O KOMPUTER PC PENTIUM III 750 (800) 64 (128) 

MB RAM, HDD 10 GB (20 GB), karta grafiki Riva 
TNT 2 M64 32 MB, karta muzyczna, modem, kar
ta sieciowa, CD-ROM x48 Samsung, w nawiasach 
konfiguracja 2. komputera, dodatkowo do zesta
wu monitor 15" kolorowy za 250 zł, dowóz gratis, 
gwarancja 2 lata raty, cena 1.650-1.850 zł. Góra, 
tel. 065/543-53-30, 0608/89-20-50 02019721

O KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x12, karta 
grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa Sound 
Blaster Live!, głośniki dynamiczne, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17" 
(płaski ekran) - 4.590 zł, bezpłatny dowóz i inst. 
na terenie Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, 
tel. 071/341-55-16 01023251

KOMPUTER PC PENTIUM III 800133 MHz (INTEL). 128 MB 
RAM. HDD 17 GB, CD ROM TEAC x 40, karta graficzna AGP

E-m/u L: pata@Ufe7pl

KONSOLA SONY 
PLAYSTATION

CENA 580.-
KONSOLA SONY

PLAYSTATION
CENA 590.- 

^SKUP -  SPR ZED A Ż  
W SERW IS
BOGATY WYBÓR AKCESOM,

DO KONSOL

Sega-Ji-Dieamcast

JARTA PAMIĘCI PSX 
W  3 0 , -
(fc—OUALSHOCK

9 9 ,-
K A R TA  PAMIĘCI B H P  D C .

\ * . v
KONSOLA

'W YCENA B70.- 1 4 5 . -  V
I T O E E B W M  W M n w . r w i . p l / p a t a t e o m
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SKYN fT PRODUCENT M ARKOW YCH  KOM PUTERÓW  PC 
ul. ZGODNA 4 tel/fax.(071) 341 -44-54

(BOCZNA TRAUGUTTA) CZYNNE PONICOZIAŁEK-FIĄTKU 10 - II SOBOTA 10 • 14
ul. LESZCZYŃSKIEGO 4 tel/fax.(071) 344-85-78

(■oczna Świdnicki ED czynne ponicdziałek-piątku 10. u  sobota to • 14) 
u l. P IA S T O W S K A  7  ( D Z IE R Ż O N IÓ W ) te l/fax .(074) 8 3 -18 -700
u l. O F IA R  K A T Y N IA S  (LESZNO ) fe l/fex .(065) 5 2 -960 -52

Oferujemy Państwu wysokiej jakości komputery które zostały poddane 24 godzinemu rygorystecznemu testów i dlatego udzielamy na nie 3 lata 
gwarancji. Oparte o najnowsze technologie firm : EUTEGROUP. AMD, INTEL, SIMENS-FUJITSU, SAMSUNG, SEAGATE, POWERCOLOR,, 
zapewniają -wydajność, stabilność, funkcjonalność i komfort pracy, gwarantują zgodność standardu przez następne lata. Wyszkolona kadra 

pomoże Państwu dobrać odpowiedni dla indywidualnych potrzeb sprzęt oraz odpowie na wszystkie pytania. Nasza Firma może służyć Państwu 
pomocą również w sprawach technicznych. Sprawny i  szybki serwis potrafi zdziałać cuda nawet w najbardziej skomplikowanych 

problemach.SKYNET to po prostu kompleksowa obsługa w zakresie użytkowania komputerów.
D OW ÓZ NA TERENIE WROCŁAWIA, DOWOLNE KONFIGURACJE NA ŻYCZENIE KLIENTA. RABATY DLA FIRM I  INSTYTUCJI 

PROWADZIMY SPRZEDAŻ: WYSYŁKOWA, RATALNA, LEASINGOWĄ, PRZYJMUJEMY W  ROZLICZENIU STARE KOMPUTERY I  PODZESPOŁY

Nazwa Modelu 
Procesor 
Płyta 
Ram
Dysk twardy
Graficzna
Cd-rom/DVD
Muzyczna
Modem
rDO,OMJDOI*l

DAWIATUO, MYSZU
raoiuuu

GA MES M U S * W MIII
Z A M Ó W IE N IA

AMD DURON 800 Mhz 
ECS KT133 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD x 12 
SOUND AC
MODEM 56K G R A T I S  / / /

C E N A : 2 1 5 0 ~ R A T Y  1 0 x 2 1 5

ftAPTOA m ii6 *  w  MIII 
ZAMimiWIA

AMD ATHLON TB 1 Chz 
ECS KT133 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD x 12 
SOUND AC 
MODEM 56K G R A T I S  f f f

CENA l 2 6 5 0 r~ R A T Y  1 0  x  2 6 S

OFFICE ODBIÓJt W MIII 
ZAM ÓW IENIA

AMD DURON 800 Mhz 
ECS KT133 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
Rl VA TNT 2 M64 32MB 
ARTEC X 50 
SOUND AC 
MODEM S6K GAATIt t i i

C EN A  l 1 8 50 &  R A T Y  1 0  x  1 8 5

MOMITOJtY
C T X 15" Pr500 FUTURA 0,25, -900 
CTX 17" Pr705 FUTURA 0,24, -1300 
CTX 17" Pr711 FUTURA 0,24, -1500 
CTX 17" Ex710F 0,25 -1260
CTX 17* YI700 -900
SONY 17 " G200 0,24 -1660
SAMSUNG 15" 550B -810

RELISYS 15* RELISYS 17* RELISYS 19* SAMTRON 15* SAMTRON 17* SAMTRON 17* 
zr&JL. 76DgmASKI)

C D - R
CD-R VERBATIM -2,5
CD -R VERBATIM -2,9
CD-R VERBATIM A U D IO  -3,7
CD -R SILVER /  BLUE 80 -1,7
CD -R DYSAN -2,2
CD -RW  DYSAN  -5

I KTÓm  KUPIĄ I
ARIECjlSO SAMSU&G JFAQ
,  __ ___ y 8/4/32 . ,  8/8/32 v

^ 4 l H  ^ t 9 Ś
A K C E S O R I A  PSX
KARTA PAMIĘCI 1M B - 2 5
KARTA PAMIĘCI 2M B  -40
KARTA PAMIĘCI 8 M B  -  60
PAD S TANDARD -  20
PAD D U A L SH OC K •  60
PAD D U A L SH OC K SO N Y -  80 
KABEL RGB H IF I -  20
KABEL LIN K  LUB PRZED. PAD- 10 
PAL CONYENTER •  45
PISTOLET SCORPION -60
M YSZK A PSX -60

A K C E S O R IA  PS 2
KARTA PAMIĘCI 8M B -  180
PAD D U A L SH OC K I I SO NY -150 
PAD D U A L SH OC K I I ’ -90
PILO T D V D  -70
A C T IO N  REPLAY -190

PRZERÓBKA ZA I.- Y 6 9 9 .

SKUP - SPRZEDAZ 
KOMPUTERÓW 
PODZESPOŁÓW

KOMPUTERY UŻYWANE

C P U
R A M
H D D
M B
V Q A
C D
IN N E

ZESTAW -1 
PENTIUM 100 
32MB 
1,6 GB 
V IAAT 
2MB PCI 
CD  x8
MUZYCZNA, FDD 
OBUDOW A AT

C B M A l S O O

ZESTAW -2 
PENTIUM 150 
64MB 
1,6 GB 
VIA AT 
4MB PCI 
CD  x12
MUZYCZNA,FDD 
OBUDOWA AT

O M A  ( 4 0 0  j

ZESTAW -B 
CELERO N  433 
64MB 
1,5GB 
INTEL 810 
INTEL 
CD x  50
MUZYCZNA, FDD 
OBUODOW A ATX

C D U  i 7 5 0

ZESTAW -B 
CELERO N  333 
64MB 
1,6GB 
V1A ATX
V 0 0 D 0 0  2 16MB 
CD x 8
MUZYCZNA,FDD 
OBUODOW A ATX

C I N A . 8 5 0

K O M P U T E R O W A
K O M PU T E R Y  N A  TELEFO N  

Z A P E W N IA M Y  T R A N S P O R T  N A  T E R E N IE  D O LN E G O  Ś L Ą S K A  
Sprzedaż ratalna - podpisanie umowy u Klienta. 

Dowolna konfiguracja, akcesoria.
K ażdy  zestaw  zaw iera: stację  dyskietek, obudowę ATX, 

m yszkę, klaw iaturę, głośnik i 100W  PM P O , 
tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 podkładkę pod m yszkę.

0-601 581 4 76  (Środa Śląska) Zestaw y objęte s ą  2-łetn ią gwarancją.
0-601 862 973  (Wrocław) c e n y  z a w ie r a j ą 22% v a t

M F O X
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  

■ul. Strzegomska 11 
55-320 W ILCZKÓW

zestaw 
procesor 
pamięć 
dysk twardy 
cd-rom 
płyta główna 
karta muzyczna 
karta graficzna

ce n a
rata (38 mli».|

Cvrtx 500 MHz 

10 GB 

VIA 693 AGP X 2
W M m śM .m łk  

Ś3Trto3D4M B

64M BD II&

50x
4 V iA M 3 A G P x 2  

16 bit 
FUVATNT232MB^’,

256 m b  dimm
20 GB

d v d -r o m
KT 133 AGP X 4 KT 133 A G P*  4 
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1.450,- 1.780,- 1.950,- 3.440,- 
61,- 75,- 82,- 144,-

8

M o n lto r y i

15” Hivislon 610,-
U J M O M  'io k -  

15T PHILIPS 1Ó5S 690,- 17"HłVISION 850,- i r P H I U P S  1G7S 1150,-

L W R O C Ł A W  TEL / FAX: (071) 327-72-52
L.NOWOHIEJSIU 20-24 TEL /KOM: 060W KW 0-48

PRZESTROJENIE MULTISYSTEM Z  NTSC NA PAL 
1 ROK GWARANCJI 50.-

DOSTAWA AKCESORII DO DOMU 
DOWÓZ DO 50 KILOMETRÓW

Diamond Viper 770 32 MB, karta muzyczna Soundblaster Live 
1024, płyta główna MSI BX MASTER, modem Zoltrix Spirit 
56k, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-74-65,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Giga- 
byte BX 2000+, 128 MB RAM, karta graficzna 32 MB. FDD 
1.44 MB, HDD 20 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna 128 
PCI, obudowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, nowy, 2 
lata gwarancji, - 2.399 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM l|l 800 DURON 64 MB RAM (lub 
128), HDD 20 GB, DVD-ROM (5x/32x) Creative. Riva TNT2 
PRO 32 MB, dekoder DVD Creative DXR2, klawiatura, słu
chawki z mikrofonem, głośniki, monitor 15" cyfrowy, kieszeń 
na HDD. gra DVD, • 2.350 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 płyta główna ECS. proce
sor 850 MHz, pamięć 64 MB RAM, HDD 20 GB, karta grafiki 
Riva 32 MB, obudowa, stacja, klawiatura, mysz, na gwarancji 
- 2.050 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-12-03 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva Ge
force 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji. - 2.590 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX. HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB 
MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 
2.160 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 nowy, 128 MB RAM, 
S-Dram, HDD 40 GB Seagate, karta grafiki Geforce 26 TS 
DDR TV-Out, 32 MB Asus, DVD-ROM x12, nagrywarka Sony 
x8/x4/x32, monitor 17", drukarka Epson Color 480 SXU, 
fax-modem, karta muzyczna Sound Blaster 128, ATX, - 5.200 
zł. Kłodzko, tel. 0609/07-70-72

KONCENTRATOR HUB Trendnet, 16-portowy, 100 mbit/s, z 
wentylatorem, • 200 zł. Domasław, tel. 071/311-89-60 
KONSOLA GAME BOY - 100 zł. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
KONSOLA GAME BOY Cloro, nowa, gwarancja, - 220 zł. Wro
cław, tel. 071/369-27-27
KONSOLA NEO GEO POCKET Color ♦ gra, -190 zł. Wro
cław, tel. 0502/40-10-47
KONSOLA NINTENDO kompletna, stan b. dobry + 11 gier, - 
330 zł. Mieroszów, tel. 074/880-12-37,0608/74-11-62 
KONSOLA NINTENDO 64 trzy gry, pamięć, • 250 zł. Wro
cław. tel. 0502/04-14-79
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, zapakowana, orygi
nalna karta pamięci, 35 gier, internet, • 880 zł. Legnica, tel. 
0606/47-59-20
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, pad, kabel RGB, kar
ta pamięci 2 MB, internet, 45 gier, - 910 zł lub zamienię na 
Playstation II. Szczytna, tel. 074/868-43-41 
KONSOLA SEGA DREAMCAST internet * gry, - 520 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, kable, gry. stan b. do
bry. - 540 zł. Wrocław, tel. 0503/83-81-07 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 7 gier, internet, modem, dżoj
stik, na gwarancji, - 780 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-80-48 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 1 dżojpad, kilka gier, oka
blowanie, zapakowana, - 650 zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57 
KONSOLA SEGA MEGADRIVE b. mało używana, dużo gier, 
16-bitowa, 2 sterowniki + przewód przedłużający, -190 zł. 
Bielawa, tel. 074/645-34-91,0605/25-68-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, oka
blowanie, 1 pad Dual Shock, karta pamięci 1 MB, 15 gier, - 
600 zł. Bielawa, tel. 074/645-36-78 po godz.15 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 oryginalne CD, 10 demo. 
2 dżojpady, dual shock i zwykły, stan idealny, jeszcze 5 mies. 
gwarancji, - 450 zł lub zamienię na PC 486DX, z CD-ROM i 
monitorem kolorowym. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad. karta pamięci, kable. 
6 CD, - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/29-87-99, 075/ 
762-13-94
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, karta pa
mięci 2 MB, 6 CD, - 450 zł oraz druga pad, karta pamięci, 
kable. 6 CD, - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-13-94,0603/ 
29-87-99
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, nowszy mo
del, karta pamięci, gry, kable, instrukcja w j. polskim, stan b. 
dobry. - 520 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56, 0503/ 
93-00-87
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C na gwarancji. Dual 
Shock, 8 gier, karta pamięci, czasopisma, przerobiona, - 480 
zł. Kalisz, tel. 062/766-16-52,0502/36-36-76 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 + karta pamięci, 125 
bloków, 2 x dual shock, kompl, - 500 zł. Krzeczyn, gm. Ole
śnica, tel. 071/398-74-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, nowa. - 550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73.0600/17-35-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, okablo
wanie, Dual Shock, karta pamięci Sony 5CD, stan b. dobry, 
gry, kierownica Twin Turbo De Lux, pedały, skrzynia, hamu
lec ręczny, mało używana, stan idealny, na gwarancji (10 
mies.), - 750 zł. Namysłów, tel. 077/410-24-39 po godz. 20 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, pad, kar
ta pamięci, 12 gier, zapakowana, • 350 zł. Radwanice, tel. 
0605/46-36-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, 2 pady, 
karta pamięci, 10 gier, - 520 zł. Świdnica, tel. 0501/61-01-53 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2x pad, nowa, na gwaran
cji, -1.400 zł. Świebodzin, tel. 0602/53-48-10 
KONSOLA SONY PLAYSTATION w pudełku, okablowanie, 
pad, stan b. dobry, gratis 6 gier, - 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-23-22
KONSOLA SONY PLAYSTATION scph 7001 ntsc/pal, prze
robiona, dual-shock, przetwornica 110/220 V, kabel euro, - 
300 zł. Wałbrzych, tel. 0503/87-16-60 
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel ntsc, pad analogo
wy, w pudełku, 6 gier, stan idealny, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/10-50-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, 2 karty 
pamięci, 43 gry, okablowanie, NTSC-Pal Convertor, stan b. 
dobry, literatura - 430 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-69-30 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 dual shock, memory 
card 120 bloków, 15 gier, pełne okablowanie + konwerter 
PAL-NTSC. - 500 zł. Wołów. tel. 071/389-47-00 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 15 CD. karta pamięci. 2 x 
pad. - 400 zł. Wrocław, tel. 071/336-35-11 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa. - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-17-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa + gry 8 szt. - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0602/52-59-35 '
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock x 
2, karta pamięci, dużo nowych gier, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/348-45-04
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci 8 MB, 2 dżoj
pady, kierownica, gry, • 450 zł. Wrocław, tel. 0608/32-10-64 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7502 przerobiona, 
2 x Dual Shock, karta pamięci 1 MB, action replay, 11 gier, 
stan b. dobry. - 500 zł. Wrocław, tek 071/341-00-06 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, gry, karta pamięci, 
karty Tarot i księga duchów gratis, • 350 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
39-22-46
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 przenośna + 
gry. - 450 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowy laser, okablowanie.

0G990461

Skup* Sprzedaż* Serwis 
K O M P U T E R Y

I P O D Z E S P O Ł Y
W-W, ul. Daszyńskiego 28 

Tel. 33-00-682 lub 322-86-44

Dual Shock, gry, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
74-30-32
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7502 stan idealny, 
przerobiona, 2 dżojpad, karta pamięci, PAL konwerter, oka
blowanie, dowóz i podłączenie gratis, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-92 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, gry, oka
blowanie, pudełko, - 440 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/ 
28-38-83
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE kompletna, - 460 
zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43.0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 2 pady, - 440 
zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 mało używana, stan 
b. dobry, 2 pady (1 analogowy), 2 karty pamięci, karta Action 
Replay, przewody, oryg. pudełko Sony + pudełko na płyty, 20 
gier, instrukcja, czasopisma, księga kodów, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-48-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock x 2, kar
ta pamięci, 15 bloków, 5 gier, pełne okablowanie, przerobio
na. • 500 zł. Wrocław, tel. 365-92-23 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona. Dual 
Shock, pad, 2 karty pamięci. 2 MB, 8 MB, kabel EURO, oka
blowanie, 22 gry, w tym oryginalna Finał Fantasy 7, pudełko, 
gazety + opisy, - 570 zł. Wrodaw, teł. 071/373-50-14,0501/ 
45-32-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Duał Shock, 
1 pad, karta pamięci, 2 MB, około 20 gier, okablowanie, • 550 
zł. Wrocław, tel. 0501/04-51-03 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 dżojpady, 5 
gier, karta pamięci, mało używana, stan idealny, • 450 zł lub 
zamienię na telefon GSM Nokia 3310, Siemens C35i. Wscho
wa, tel. 0607/59-89-29
KONSOLA SONY PLAYSTATION kable, NTSC/PAL. 2 dżoj
pady, karta pamięci, gry, demo, - 480 zł.. Żagań, tel. 068/ 
478-28-27,0602/34-61-05
O  K O N SO LA  SO N Y  PLAYSTATION okablowanie, 

pad, kierownica, 15 gier • 450 zł, konso la Sony 
P laystation  II, nowa, stan idealny, dua l shock, 
okablowanie, płyta CD  • 1.550 zł, konso la  Sega 
Dreamcast, okablowanie, pad, oryg ina lna gra, 
internet • 600 zł, gry Game Boy, ceny 35-50 z ł . ., 
tel. 0603/54-92-46 84013141

KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, dual

NAPRAWA 
MONITORÓW 

Wrocław, ul. Wandy 20, 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16.

shock, RGB, 15 gier, karta pamięci, • 490 zł. Kłodzko, tel. 06031 
78-54-99
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, green 
memory card, kabel NTSC, dżojpad dual shock, 11 CD z  gra
mi, okablowanie, nowa, pudełko, - 370 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-47-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 sprowadzona z Nie
miec, przerobiona, kable, 2 dual shock, stan idealny, - 420 zł. 
Siechnice, tel. 071/311-57-68
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C cena 350 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502-przerobiona, dual 
shock, oryginalna gra, pudełko, cena 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-27-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, kable, 
gry, stan b. dobry, - 430 zł. Wrocław, tel. 0503/83-81-07 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, pełne 
okablowanie, CD z grami, - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
O  KO NSO LA SONY PLAYSTATION II -1 .550 zł, Sega 

Dreamcast • 660 zł, Sony Playstation PS  One - 
500 zł. Nowe, na gwarancji. M ożliw ość dokupie
nia p ilota do  DVD oraz g ier na Sony P laysttion  II 
PS . Gubin, tel. 0606/75-54-15 87019551

O  KO NSO LA  SONY PLAYSTATION II • 1.550 zł, Sega 
Dreamcast - 660 zł, Sony Playstation PS  One • 
500 zł, nowe, na gwarancji, m ożliw ość dokupie
nia p ilota do DVD oraz g ier na Sony P laystation 
II PS. Gubin, tel. 0606/75-54-15 87018001

KONSOLA SONY PLAYSTATION II dżojstik x 2, - 1.500 zł. 
Kalisz, tel. 0606/90-29-51
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, -1.700 zł. Legnica, tel. 
076/722-46-73.0600/17-35-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, przerobiona, kar
ta pamięci, 7 gier. -1.750 zł. Wrocław, tel. 353-12-97 
O  KO NSO LA  SONY PLAYSTATION II nowa - 1.600 

zł, Sony P laystation  I, nowa - 500 zł, Game Boy 
color, nowy, różne ko lory - 240 zł, oryginalne gry 
na P S  II. Lub in , W rocław , te l. 0601/93-35-44 
84013711

KONTROLER SCSI ADAPTEC aha-1520b, isa, bios. stan do
bry, -100 zł. Wrocław, tel. 357-88-98 
KUPIĘ AKUMULATOR DO DRUKARKI CANON BJ10 oraz 
zasilacz 9V, możliwość sprawdzenia. Wrocław, tel. 071/ 
316-51-67
KUPIĘ CD-ROM DO NOTEBOOKA IBM pamięd 32 MB RAM. 
Wrodaw, tel. 0608/70-56-89
KUPIĘ DRUKARKĘ format A3. Legnica, tel. 0601/57-20-48 
KUPIĘ DYŚK TWARDY do 2.5 GB. Blachownia, tel. 05021 
16-91-74 po godz. 15, woj. bielskie

informatycy: express
POGOTOWIE 0P010676 

KOMPUTEROWE
tel. 788-28-36 ,0602-80-37-53
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KUPIĘ DYSK TWARDY 2-4.3 gb, * 250 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-62-54
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyiej 1G &  Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSK TWARDY do 6.4 GB możliwa zamiana na więk
szy. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KUPIĘ.KARTĘ GRAFIKI pci, w cenie do 30 zł. Wrocław, tel. 
0608/10-50-75
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI 3DFX VOODOO 3 16 MB lub 32 
MB, koniecznie PCI i TV-OUT, oferty składać: ekolife@pocz- 
ta.onet.pl. Wałbrzych, tel. 074/847-37-43 
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI GEFORCE 2MX lub GTS. Wrocław, 
tel. 354-26-32
KUPIĘ KARTĘ VIDEO HDP ZIP. Legnica, tel. 076/862-86-33 
KUPIĘ KOMPUTER PC podzespoły. Wrocław, tel. 0604/ 
71-39-48
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM Hz monitorem min. 15", w 
dobrym stanie, w cenie do 1.000 zł. Lubin, tel. 0600/31-84-80 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II 500 Celeron, z dobrą 
kartą graficzną i twardym dyskiem min. 2 gb. Dzierżoniów, 
tel. 074/815-26-28
KUPIĘ KOMPUTER PENTIUM II, III bez monitora, w rorlicze- 
niu organy Casio CTK 811 EX, na gwarancji, staqa dysków, 
idealne do nauki i na imprezy. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 
po godz. 19.
KUPIĘ KOMPUTER ZX SPECTRUM +3, wersja ze stacją dys
kietek. Wrocław, tel. 372-11-59 
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA PLAYSTATION 9002 lub 7502, prze
robiona, pad, karta pamięci, gry - do 400 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-35-36
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, każ
dy model w cenie do 350 zi. Jelenia Góra, tel. 0603/29-87-99, 
075/762-13-94
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502,9002 przero
biona • do 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56, 0604/ 
85-19-28
O KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION - każdy 

modela mogą być uszkodzone • do 350 zł. Rów
nież Playstation 2. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 
80007201

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002, PS ONE lub 
Dreamcast. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002, PS ONE lub 
DreamcasL Wrocław, tel. 0503/85-46-88 
KUPIĘ MONITOR 15", sprawny, w dobrym stanie. Lubin, tel. 
076/846-62-54
KUPIĘ MONITOR analogowy lub cyfrowy, w stanie b. dobrym, 
z możliwością sprawdzenia. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni • do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48*74-86 
KUPIĘ MONITOR 14", kolorowy, w cenie do 80 zł. Wrocław, 
tel. 0604/71-39-48
KUPIĘ MONITOR 15". Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KUPIĘ NAGRYWARKĘ - do 250 zł, kompletną. Nowa Ruda. 
tel. 074/872-19-55
KUPIĘ NAGRYWARKĘ CD-RW może być używana, spraw
na lub uszkodzona, - 400 zł. Opole, tel. 077/455-09-08 lub 
0604/90-21-86
KUPIĘ NOTEBOOKA nowego. Legnica, tel. 0601/57-20-48 
KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zi. Wrocław, tel. 
0603/10-31-00
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43. 0501/ 
28-38-83
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM III 800 do 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ PAMIĘĆ RAM DIMM, SIMM, uszkodzoną. Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ STACJĘ DYSKIETEK DO NOTEBOOKA 486 ze
wnętrzną. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUPIĘ TUSZ DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD Le- 
xmark, Canon, oryginalne. Wrocław, tel. 0604/30-37-76, 
321-41-58
O KUPIĘ, SPRZEDAM ZAMIENIĘ części, kompute

ry IBM PC. Modernizacje. Możliwy dojazd. Sprze

dam tanie zestawy na zamówienie, z gwarancją. 
Okazja: VooDoo 5 5500,64 MB - 650 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-27-77 02019931

LISTWA ZASILAJĄCA do komputera, filtr przeciwzakłócenio
wy Lestar 5 plus, nowy, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-91-09 
MONITOR, 1995 r. kolorowy, 15". prod. USA, - 250 zł. Jur
ków, tel. 076/818-99-53
MONITOR 15". 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie • 330 zł 
oraz drugi 17" - 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00^78-81
MONITOR, 1999 r. 17", cyfrowy, OSD, biały, stan b. dobry, 
plamka 0.27 mm, rozdzielczość 1600 x 1200, - 590 zł. Legni
ca, tel. 076/866-15-03
MONITOR 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 240 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0501/63-71-23
MONITOR 15". cyfrowy - 330 zł, 17", cyfrowy, OSD, 1997 r. - 
550 zł, Samsung 14", kolorowy -170 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/ 
40-96-80
MONITOR 14", czarno-biały, - 40 zł. Gorzanów, tel. 074/ 
812-11-80 |
MONITOR 15"r- 320 zł: Leszno, tel. 0502/17-82-77 
MONITOR ICL ERGO PRO VE 15C, 15", cyfrowy, po serwi
sowaniu, stan b. dobry, • 260 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 
MONITOR 17", cyfrowe sterowanie, pamięć ustawień, mało 
wypalony, • 350 zł. Świdnica, tel. 0501/26-33-57 
MONITOR kolorowy, 17", cyfrowy, - 480 zł, kolorowy, 14", stan 
idealny, -180 zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57 
MONITOR 17" kineskop Trinitron, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0604/08-46-42,0501/55-97-22 po godz. 16 
MONITOR 15", SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 784-30-68
MONITOR 20" gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-93-64
MONITOR 14" analogowy, - 170 zł. Wrocław, tel. 0504/ 
95-89-21
MONITOR 15" cyfrowy, stan bi dobry, - 265 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-83-89
MONITOR 20" kineskop Sony trinitron, na gwarancji, - 840 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
MONITOR 17" stan b. dobry, na gwarancji, - 400 zł, 15" stan 
b. dobry, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 
0501/15-50-90
MONITOR AD115" cyfrowy, mpr3, mało używany, stan b. do
bry. - 310 zł. Wrocław, tel. 346-25-99,0503/94-25-15 
MONITOR ANTHENA17", cyfrowy, kineskop Mitsubishi, OSD, 
- 680 zł. Oleśnica, tel. 0501/77-93-47 
MONITOR A O C 14" kolorowy, 1024x768, stan b. dobry, • 160 
zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
MONITOR BELINEA RMS 7F, 1996 r. kineskop Panasonic, 
rozdzielczość 1600x1200, odświeżanie 120 Hz, plamka 0.26, 
możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 570 zł. Wrocław, tel. 
0604/54-45-34
MONITOR BELINEA 15" CM-1566 MCLI, cyfrowy - 360 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-83-12,776-01-06 
MONITOR BELINEA 15", kolorowy, cyfrowy, 1024 x 768 - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR BELINEA 17" OSD. głośniki, stan b. dobry, na gwa
rancji. - 550 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
MONITOR COMMODORE1084 S, kolor, konsola Playstation 
9002-Dual Shock, karta pamięci, gry, przestrojona, • 600 zł. 
Jawor, tel. 076/870-06-35
MONITOR CTX 17", PRO 7, cyfrowy. OSD. 92 kHz, maks. 
1600x 1200, plamka 0.26 mm, instr., kupiony 1998 r.. sterow
niki, pudełko, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/789-52-34 
MONITOR CTX17" stan b. dobry, 1024 x 768,75 Hz, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0504/95-89-21
MONITOR DAEWOO kolorowy, 15", stan dobry, • 150 zł lub 
zamienię na HDD. Boguszów-Gorce, tel. 074/841-10-68 
MONITOR DAEW O015 cali, - 350 zł. Bolesławiec, tel. 0604/ 
99-31-10
MONITOR DAEW O015", cyfrowy, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-20-69
MONITOR DIGITAL 17", - 550 zł. Bielawa, tel. 0605/24-41-73

Zamów telefonicznie, faxem , e-mail em, dostawa, 
-^r^STs-instalacia i szkolenie u klienta

III D U R O N  7 0 0  M h z  III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

III D U R O N  8 0 0  M h z  III

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

III A T H L O N  8 0 0  M h z  III

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

y ^ A c M u lt iS y s te m  
50-433 Wrocław 
Prądzy ńskiego 37/3 
tel. (071) 787 27 34 
fax (071) 781 00 15; 
tel.kom. 0501 778 434

in fo @ m u lt is y s te m .d o .p  
Czynne pn-pt 10-18

C E L E R O N  800 M h z
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

Czyste CD-RIRW Platinum 
x1-x12

CD-R 74/650-1,75 zł splndel 
CD-R 80/700- 2,05 zł

P e n tiu m  IIL600 M h z
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł

P e n tiu m  III 800 M h z
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł

P e n tiu m JI1 1 G H z
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pł.gł U100-ATX, Obudowa ATX,CD-R x50 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz,modem K56 
kartę dźwiękowągłośniki, pad, klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 388 zł

W  o f e r c ie  N o t e b o o k ’ i 
C o m p a q  c e n y  j u ż  

o d  7 0 0 z ł
ZESTAW Y DO PŁATNIKA

Archiwum
Compaq desktop
1)133MHz,64Mb,
HDD800Mb- 
cena 800zł
2)100MHz,32Mb,
HDD 630Mb- 
cena 600zt
3)75MHz,16Mb,
HDD 630Mb- 
cena 500zł

Zestaw: 
Intel Pentium 

133MHz 
32 Mb RAM, 
HDD 800Mb 

FDD, klawiatura, 
mysz CD-ROM 

obudowa 
CENA 1200zł

MONITOR E IZ016" cyfrowy, stan b. dobry, • 270 zł. Wrocław, 
tel. 0504/95-89-21
MONITOR GATEWAY 2000,15", OSD. dużo funkcji, zoom, 
wysokie parametry, b. mało używany, stan idealny, - 380 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-93-99
MONITOR HERKULES, • 60 zł. Wrocław, tel. 0502/95-42-41 
MONITOR HIGHSCREEN 20" MS 2095P, 1996 r. stan ideal
ny, - 750 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-00,0604/93-62-92 
MONITOR HYUNDAI DELUXESCAN 587015", OSD, stan b. 
dobry, - 330 zł. Wrocław, tel. 0606/66-63-68 
MONITOR IBM 8518-2, kolor, vga, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/17-92-33
MONITOR IBM 17" kineskop Sony, OSD, stan dobry, • 480 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-83-89
MONITOR ICL ERGO PRO V E 15", cyfrowy, po przeglądzie 
serwisowym, stan b. dobry, - 260 zł. Strzelin, tel. 0606/ 
27-27-90
MONITOR LG Studioworks 550m, 15", multimedialny, kupio
ny w styczniu 2000 r, nie wyjmowany z  kartonu, - 450 zł. Wro
cław, tel. 364-10-43,0602/47-58-02 
MONITOR LIFETEC TFT 15", ciekłokrystaliczny (płaski), 
nowy, na gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0501/15-50-90 
MONITOR MAG 17" kineskop Sony, 85 Hz przy 800 x 600, 
stan-b. dobry, - 470 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR MEDION 17", OSD, dużo funkcji, TCO 99, stan 
idealny, mało używany, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
MONITOR NEC 4fg i NEC 15xe, uszkodzone - 200 zł. Polko
wice, tel. 0605/13-32-36
MONITOR NEC 4 F G 15", cyfrowy, kineskop Panasonic, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
MONITOR NEC FE 700 Multisync, TCO 99. płaski kineskop, 
OSD, nowy (kupiony w 02.2001 r.). plamka 0.25, na gwaran
cji, • 990 zł. Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
MONITOR NOKIA 17", cyfrowy, używany, gwarancja 2-mie- 
sięczna, - 440 zł. Wrodaw, tel. 0501/15-50-90 
MONITOR NOKIA kolorowy, 17", cyfrowy, OSD, kineskop 
Sony Trinitron, - 680 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 0503/ 
84-43-79
MONITOR NOKIA 17" cyfrowy, OSD, • 580 zł. Wrocław, tel. 
071/355-57-78,0503/84-43-79

MONITOR PHILIPS 15", cyfrowy, 1999 r., stan idealny, faktu
ra VAT, - 280 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
MONITOR PHILIPS kolorowy, 14",-2 programy zmiany kolo
rów, -100 zł. Bolesławiec, tel. 0606/32-28-96 prosić Marcina 
MONITOR PROVIEW 15", cyfrowy. OSD, - 330 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR SAMSUNG 14", kolorowy, • 160 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/40-96-80
MONITOR SAMSUNG 15" cyfrowy, - 270 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-68-86
MONITOR SAMSUNG 15" cyfrowy, ÓSD, • 270 zł. Wrocław,
tel. 071/355-57-78.0503/8443-79
MONITOR SONY Trinitron, 21 cali, wysokie parametry, 1999
r, -1.100 zł. Leszno, tel. 0608/48-94-29
MONITOR TAXAN kineskop Sony Trinitron, 20", stan dobry,
na gwarancji, • 880 zł. Wrocław, tel. 0501/15-50-90
MONITORY 17", cyfrowe, - 300 zł. Głogów, tel. 0601/85-5845
MONITORY kolorowe, cyfrowe, 15", 3 szt., cena od 170 ->220
zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/373-04-36
MONITORY kolorowe od 170 do 220 zł. Wrocław, tel. 0503/
67-75-02
MONITORY 15" cyfrowe cena - 220 zł, 17" cyfrowy - 350 zł, 
17" analogowy - 280 zł. Wrocław, tel. 360-83-01 
MONITORY 14", analogowe - od 130 zł, 15", analogowe - od 
200 zł, 15", cyfrowe - od 250 zł. Świdnica, tel. 0608/32-07-64 
NAGRYWARKA CDR 555 RW używana, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0503/6447-10
NAGRYWARKA CDR 555 RW, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
66-58-24
NAGRYWARKA HEWLETT-PACKARD 8100i, x4/x2/x24. 
IDE, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/37-59-09 
NAGRYWARKA LG x4x4x32, mało używana, na gwarancji, • 
450 zł. Skałka, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-84-57 
NAGRYWARKA LG 8x4x32x, gwarancja, wersja box, dodat
kowe oprogramowanie, • 450 zł. Wrocław, tel. 325-84-78 
NAGRYWARKA PHILIPS cdd3610, cd-r/rw, wersja box, 
sprawna, laser do przeczyszczenia, - 210 zł. Brzeg, tel. 0602/ 
11-34-12

Prime
Computers

PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85 
SOBOTA 10.00 - 13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 

‘ ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA D a 17.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! ! GRATIS ! ! !

OFERTA SPECJALNA:
/OKI Dyski twarde: *  MONITOR LIKOM 17” 0.25 950,- D R U KAR KA HP 640C

HDD 20 G B  ATA100 420,- MONITOR LIKOM 17" 830,- LEXM AR K  Z32 |
1 D Y M  I D I f  HDD 30 G B  ATA100?F5>lb,-tMÓNlTOR:ŁlkO M  15” OSD 620,- DIMM 64 M B SDRAM  

t: RIVStfiłT2« '

SEIKO SH A
M M  32MB 185,- MONITOR C TX PR705F17” 1390,- DIMM 128 M B SDRAM

ZESTIVVY06JETE SĄ24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

370,-
399,-
105,-
205,-

TIGER”
INTEL CELERON III 700 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX AtAlOO 
RAM 64 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20GBATA100 
RWA TNT 2 M64 32 MB AG P 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
CD - ROM X  52 L G . l*. 

FDD 1,44 MB  ̂
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWERATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :1.920

V '  AMD btlRON  750 MHZ ,
ECS KTV7ZA 266 Mhz ATX ATA100 „~ 

i i i j l i  RAM 64 MB PIMM*& #
“ HDD SEAGATE 20 GB ATA100 

RIVATNT 2 M64 32 MB AG P  
^ 'D Ź W I Ę K  32 BIT STEREO *!

CD ROM 52X LG 
FDD 1,44 MB B  

GŁOŚNICZKI AKTYWNE ,
* OBUDOWA MIDITOWER ATX N\ "  

KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 1.800,-

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

. VIA KT 133 ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATB 20.4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
' FAX MODEM 56kV90 
CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD A* 1
C E N A : 2,040,- <m

G U U P iN
“GEPARD”

INTEL PENTIUM III 866 MHZ 
VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 

RAM 128 MB DIMM 
HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
. GŁOŚNICZKI AKTYWNE 
OBUDOWA MIDITOWER ATX 

KLAWIATURA,MYŚZ.PAD

C E N A : 2.735,-

u i

t y  - •52
w
£4OT
§

m
m

* RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE."

K U P  K O  M P  U T  E R T E L E F O N K O M  Ó R K O W Y  B E D  Z I E T W Ó J

B S l i B A  W - w ,  U L .  T R Ó J K Ą T N A  1 wystawienia 
faktury N/AT̂ jĘ

t e l .  0 7 1 /  3 5 3 - 5 8 - 1 8 ,  0 5 9 .1  2 6 1 : 1 1 4
M O O T i a O Ó ^ P P A M I Ę Ć  D Y SK  M ATR YCA  CD FDD G R AFIKA  M ODEM  SIEĆ C EN A  netto

C ALIFO R N IA«@ Pfr* CELERON 433 64MB 6,4GB 13.3TFT 24
COMPAO '■ ■ T H fcTgOfc, 128MB 18GB
DELL INSPIRnN .̂ a Q Q £ ^ fe € ^ lM 5 Q 128MB 5GB 
IBM A20P « & a p « l 1 2 8 M B  20GB
TARGA
IBM
LIFEBOOK

PŹ8MB 10GB 
128MB 12GB 
64MB 10GB

14.1 TFT
14.1 TFT
15.1 TFT
13.1 TFT
14.1 TFT
14.1 TFT

24
24
24
24
24
24

1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44 
“1,44

8MB
8MB
8MB
16MB
8MB
8MB

56Kb
56Kb
56Kb
56Kb 10/100

DVDTORBA 
KARTON 
TORBA 

DVD KARTON
56Kb 10/100 TORBA 
56Kb 10/100 DVD TORBA 
56Kb 10/100 TORBA

4.500 
9.000
5.500 

11.000
8.500
7.500
6.500

NAGRYWARKA PHILIPS cd-r 2x/6x, scsi, zewnętrzna, z ka
blem, bez kontrolera, -150 zł. Domasław, tel. 071/311-89-60 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 760. mało używana, stan b. 
dobry, - 620 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
NAGRYWARKA PHILIPS 4x4x24, oprogramowanie, stan bar
dzo dobry. - 320 zł. Jawor. tel. 076/870-67-57 
NAGRYWARKA PHILIPS 4x4x32, gwarancja, - 370 zł. Wro
cław. tel. 0602/43-03-72
NAGRYWARKA PHILIPS CD-RW+Adaptec CD Creator i Di- 
rect CD, bardzo mało używana, - 300 zł. Wrocław, tel. 
332-33-61
NAGRYWARKA PHILIPS COR-760 - 780 zł oraz COR-785, 
prędkość x2 -1.290 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
NAGRYWARKA TEAC x4x4x32, oprogramowanie do nagry
wania, gwarancja, możliwość sprawdzenia, - 380 zł. Brzeg, 
tel. 0501/72-35-77
NAGRYWARKA TEAC 12 x 10 x 32 (Burm-Proof), na gwa
rancji, nowa, - 730 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
NAGRYWARKA TEAC SCSI 8x/32x, 2 MB Cache, z kontro
lerem Adaptec (wysoki model), z biosem, mało używana, na 
gwarancji, - 540 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
NAGRYWARKA YAMAHA 102, mało używana, z kontrole
rem Tekram fast scsi II, kabelkiem i oprogramowaniem, dzia
ła pod Linux, - 310 zł. Lubin, tel. 0607/53-38-16 
NOTEBOOK TEXAS INSTRUMENTS HDD 2 GB, RAM 16 MB. 
PCMCIA, karta grafiki Boca Voyager, port podczerwień, karta 
muzyczna ES 1878, modem, - 3.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-25-15.0606/91-53-13
NOTEBOOK TOSHIBA 300 CT HDD 1.6 GB, 32 MB RAM, 
aktywna matryca, modem, podczerwień, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 0600/31-78-24 
NOTEBOOK 386/25 HDD 120 MB, FDD 1.44, 2 MB RAM, 
akumulator, torba, zasilacz, sprawny. Legnica, tel. 076/ 
852-55-13. 076/862-05-83
NOTEBOOK 386SX Zenith, oryginalny zasilacz, nowy aku
mulator, Win 3.11, - 340 zł lub zamienię. Jawor, tel. 0502/ 
55-96-30
NOTEBOOK 486DX/25 SIEMENS NIXDORF LCD-mono 29 
cm, akumulator, zasilacz, możliwość rozbudowy, - 650 zł. 
Legnica, tel. 076/862-35-74
NOTEBOOK 486DX2 Zenith, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
70-56-89
NOTEBOOK 486DX2/66 hdd 210 mb, fdd 1.44 mb, karta mu
zyczna, 4 mb ram, kolorowa matryca, akumulator, zasilacż,- 
550 zł. Wrocław, tel. 0502/8342-12 
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa matryca, 
8 MB RAM, HDD 500 MB, track bali, FDD 1.44 MB. Win’95, 
stan idealny, - 970 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
O  NOTEBOOK 486DX4/75 SIEMENS matryca kolo

rowa 11”  TFT, HDD 800 MB, 20 MB RAM, karta 
m uzyczna, podczerw ień, 2 x PCMCIA, bateria, 
zasilacz, torba, gwarancja • 890 zł. Notebook Pen
tium 166 MMX, kolorowa matryca 12.1" TFT, HDD 
2.1 GB, 40 MB RAM, CD-ROM, FDD 1.44 MB, ba
te ria  L i-on  s ta c ja  doku jąca, za s ila c z , torba. 
„PR O G R E S-KO M PU TER Y ” , Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w go d z . 11-17, 0501/15-50-90 
01022021

O NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE 202 T, nowy, 
HDD 5 GB, procesor 650 MHz, 128 MB RAM, 
CD-ROM x24, FDD, aktywna matryca, ATI AGP, 
touch pad, wbudowany modem 56K V90, głośni
ki, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0604/58-02-65 
80007061

NOTEBOOK APPLE POWERBOOK 63/400 nowy, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM COM PA016 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, głośniki, 
podczerwień, 2x PCMCIA, oryg. zasilacz i bateria (.słaba"), 
Win’95 z  certyfikatem, - 1.370 zł + ew. drukarka do notebo
oka, idealny do fakturowania. Wrocław, tel. 0602/17-3345 
NOTEBOOK PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 1.3 GB. ma
tryca 12". touch pad, CD-ROM x20, FDD, karta muzyczna i 
głośniki, Win 95, programy, filmy, zasilacz, torba, 2 x PCIM- 
CIA, bateria do wymiany, stan b. dobry, -1.150 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43.0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM 120 IBM, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 
0606/30-29-38
NOTEBOOK PENTIUM 120 Toshiba 210CS Satellite, 32 RAM, 
•1,4 GB, CD ROM, matryca kolorowa. PCMCIA, karta grafiki 2 
MB, karta dźwiękowa, podczerwień, - 2.000 żł. Wrocław, teK 
322-24-58 po 18
NOTEBOOK PENTIUM 120 TOSHIBA SATELITE 8 MB RAM, 
HDD 850.MB, FDD 1.44 MB. matryca kolorowa. - 1.290 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
NOTEBOOK PENTIUM 120 TOSHIBA 210 CS SATELITE 
HDD 1.4 GB, 32 MB RAM. CD-ROM, PCMCIA, kolorowa ma
tryca, port podczerwieni, karta graf. 2 MB, karta muzyczna, • 
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-24-58 po godz. 18 
NOTEBOOK PENTIUM 133 Toshiba, 48 MB RAM. HDD 2 GB. 
CD-ROM, kolorowa matryca 12", karta muzyczna, torba, - 
2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/37-59-09 
NOTEBOOK PENTIUM 150 16 MB RAM, HDD 2 GB, koloro
wa matryca, torba, zasilacz, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 06021 
1841-14
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX 13.3" tft, Intel, hdd 20 gb. 
128 mb ram, komplet wyposażenia, • 3.200 zł. Wrocław, tel. 
387-09-34
O NOTEBOOK PENTIUM 533 Hewlett-Packard, fa

brycznie nowy, na gwarancji, aktywna matryca 
TFT hi-contrast, 64 MB RAM, 2 x USB, HDD 5 GB, 
Ultra Fast, FDD, CD>ROM, głośniki, mega bass 
JBL, modem 56, najnowsza bateria wodorkowa, 
zasilacz, pełne oprogramowanie (licencjel), 
CD-ROM odtwarza przy wyłączonym komputerze 
• 4.500 zł. bestbuy@ahoj.pl, tel. 0607/60-86-69 
02019131
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JEDNOŚCI, NARODOWEJ OP005603

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna 133 M Hz 1815 ATX 
Pamięć RAM  DIM M  64 MB 133 
Karta graficzna 8 MB on board 
Karta muzyczna 16 bit A C ’97 
CD-ROM  CD-ROM 52x

Integra teono 1.869 zł

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna 133 MHz Pin ATX 
Pamięć RAM  DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit A C’97 
CD-ROM  CD-ROM 52x

JtistrulHome 1.959 zł

Procesor AM D DURON 750 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM  DIM M  64 MB 133 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit A C’97 
CD-ROM  CD-ROM  52x

JlistralDuron 1.959 zł

m w n m K in n n p n
Procesor AMD DURON 750 
Dysk twardy 30 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM  D IM M 128M B 133 i 
Karta graficzna RIVA TNT2 32 MB AGP j 
Karta muzyczna SB LIVE! * 
DVD-ROM  DVD 12x

Jlistrul Cinemu 2.589 zł i

W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

Monitory: Y3 lata awarancih 
15“ DAEW OO -659 zł
17”A O C  7Vlr -879 zł
17“ A O C  7Glr -1029 zł
17“ N EC  FE700+ -1339 zł
Drukarki:
EPSO N  St.C. 480-319  zł 
EPSO N  St.C. 580 - 389 zł 
EPSO N  St.C. 680 - 689 zł 
HP DJ-640C - 389 zł
HP DJ-840C - 539 zł
LexmarkZ12 -319 zł 
M in o lta  11Ó 0Laser-1199 z ł 
Skanery: (2 lata awarancifl 
Plustek 1248 U -349 zł 
Plustek U12B -399 zł 
Fax/modemv:
Motorola 56k V.90 - 95 zł 
Zoltrix Aquila 56k -119 zł 
Zoltrix Sagitta 56k - 159 zł

RATY, LEASING
★ rata przy 24 miesiącach 110% pierwszej wpłaty

» 8 7 -

NOTEBOOK PENTIUM 90 8 mb ram, hdd 540 mb, -1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/39-67-48
NOTEBOOK PENTIUM II233 64 MB RAM, aktywna matryca, 
HDD 5 GB, podczerwień, modem 56 kbps, USB, wewnętrzna 
stacja dyskietek, CD-ROM, 2 x PCMCIA, mikrofon, bateria, 
Li-Jon, ładowarka, zadbany, mało używany, - 3.500 zł. Wro- 
cław, tel. 071/361-00-61,0602/80-37-53 
NOTEBOOK PENTIUM II 233 COMPAQ ARMADA. 2000 r. 
HDD 4 GB, 32 MB RAM, karta grafiki 4 MB, matryca TFT, 
karta muzyczna, CD-ROM x24, FDD, wbudowany zasilacz, 
głośniki, stan idealny, nowa bateria, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II300 DELL HDD 4 GB, matryca ak
tywna 13.1", CD-ROM 24x, 64 MB RAM, 2 baterie Li-lon, kar
ta sieciowa, FDD, karta grafiki 8 MB, - 3.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/83-36-64,0608/79-71-47 
NOTEBOOK PENTIUM II300 COMAPO ARMADA 1700,160 
MB RAM, HDD 5.6 GB, matryca 14* TFT, mikrofon, JR, 
CD-ROM x24, FDD, głośniki JBL, touch pad, Win Me, progra
my, filmy, wbudowany zasilacz, nowa bateria, 2 x PCIMCIA, 
prawie nowy, stan b. dobry, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II333 128 mb ram, hdd 4.3 gb, mo
dem, grafika 2.5 mb, 13.3* aktywna, fdd, cd-rom, • 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 0608/71-02-95
NOTEBOOK PENTIUM II 366 COMAPO ARMADA 1750 64 
MB RAM, HDD 4 GB, matryca 14" TFT, mikrofon, JR, wyjście 
tv, CD-ROM x24, FDD, głośniki JBL, touch pad. Win Me, pro
gramy, filmy, wbudowany zasilacz, nowa bateria, 2 x PCIM
CIA, stan idealny, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43. 
0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD K6/2, matryca 14.1* TFT, 
HDD 6 GB, 64 MB RAM, CD-ROM, FDD, na gwarancji, torba, 
- 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/ 
15-50-90
NOTEBOOK PENTIUM II 433 CELERON ARISTO 64 MB 
RAM, modem, na gwarancji, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
97-81-13 .
NOTEBOOK PENTIUM II466 IBM THINKPAD model 420, hdd 
4.3 gb, 32 mb ram, fax-modem, torba. Kluczbork, tel. 0604/ 
52-91-45
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTON 8630 CELERON 500, 
matryca 12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM, CD, faxmodęna, na 
\gwarancji, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-67-63.0601/ 
37-44-46
NOTEBOOK PENTIUM II500 ASUS HDD 10 GB, pełna opcja, 
13*. w pudełku, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 CTX, AMD K6-2, hdd 20 gb, 
128 mb ram, komplet wyposażenia, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
387-09-34
NOTEBOOK PENTIUM II633 CELERON Aristo FT-8800, wy
świetlacz TFT color 14.1* XGA, 64 MB RAM (maks. 512 MB). 
CD-ROM/DVD-ROM + FDD. video SIS 4-64 MB, IRDA, USB, 
bateria litowo-jonowa, fax-modem wewn. 56 k + LAN 10/100, 
poj. 10 GB, nowy, opakowanie, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
20-55-01
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HP Omnibook4150B, 14* TFT, 
64 MB RAM. HDD 6 GB, VGA 8 MB. DVD, modem 56 kbps. 
dodatki, torba, na gwarancji, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
O N OTEBOOK PENTIUM III 600 INTEL Sony Vaio, 

64 M B RAM, HDD 9 GB, DVD, matryca aktywna 
TFT 14.1N, modem, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
27-16-32 02020371

NOTEBOOK PENTIUM III 650 OLIVETTI 64 MB RAM, FDD 
1.44, HDD 6 GB, CD-ROM x24. karta graficzna 2.5 MB (z 
dynamicznym rozszerzeniem do 32 MB), modem 56 kB, USB, 
karta sieciowa, port podczerwieni, aktywna matryca 13.3*, 
nowy, kable, instrukcja, w kartonie, - 6.499 zł. Wrocław, tel. 
368-71-06
NpTEBOOK PENTIUM III 700 FUJITSU 128 MB, 10 GB. stan 
b. dobry, - 6.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-07-47. 0503/ 
01-52-12
O NOTEBOOK PENTIUM III 700 MHz Toshiba Cele

ron, 64 MB RAM, HDD 10 GB, TFT 13.3", DVD, 
fax-modem 56 V.90, oprogramowanie, nowy, na 
gwarancji, w kartonie, • 6.000 zł. Żagań, tel. 068/ 
478-14-30,0602/17-14-43 87019601

NOTES ELEKTRONICZNY PHILIPS używany, wymienne 
mapy, -110 zł. Legnica, tel. 0602/87-46-51 
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF 3600 BK. - 80 zł. Wro
cław. tel. 0608/03-52-24
OBUDOWA mini tower, z  wentylatorem, stacja dyskietek, karta 
graficzna S3 Virge DX, -120 zł. Chojnów, tel. 0605/22-01-38 
OBUDOWA atx, middle tower, gm 28,3x5.25", 2x3.5", 7 slo
tów, zasilacz 250 W, nowa, -140 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
641-27-58
OBUDOWA minitower AT, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-69 
OBUDOWA AT MINI TOWER dwie duże i dwie małe kiesze
nie, stan dobry, sprawna - 30 zł. Wrocław, tel. 0503/62-44-86 
OBUDOWA MINI TOWER AT dwie duże i małe kieszenie, stan 
dobry - 30 zł. Wrocław, tel. 0503/62-44-86 
PAD DUAL SHOCK na PC, Dark Rumbie, na gwarancji, dwie 
analogowe gałki, 8 przycisków Fire, opcja wstrząsów, sterow
nik obsługiwany kciukiem, - 75 zł. Wrocław, tel. 351-14-78 
PAMIĘĆ RAM 32 MB 100 MHz, - 90 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-81-59
PAMIĘĆ RAM HYB 41256,18 szt. - 20 zł, KM4164B, 18 szt. - 
20 zł, luzem. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
PAMIĘĆ RAM DIMM 2 x 32 MB, -180 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-35-74
PAMIĘĆ RAM 4x4 mb, simm, - 30 zł. Lubin, tel. 076/749-47-47 
PAMIĘĆ RAM 2 x 4 MB, kpi. EDO RAM - 30 zł.lubin, tel. 076/ 
842-76-43

“jk? PAMIĘĆ RAM simm edo 32 mb, 4 sztuki (2 pary) • 120 zł/szt. 
Oława. tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11

PAMIĘĆ RAM 96 mb (3x32 mb). -180 zł. Trzebnice, tel. 076/ 
817-42*15
PAMIĘĆ RAM DIMM 64 MB, na gwarancji - 80 zł. Wrocław, 
tel. 0605/72-71-97
PAMIĘĆ RAM SIMM PS/2, EDO od 4 - 32 MB • od 15 do 135 
zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
PAMIĘĆ RAM 64 MB, 133 MHz, nowa, na gwarancji, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-20-69
PAMIĘĆ RAM dimm 16 mb. • 40 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PAMIĘĆ RAM 8 MB SIMM- 30 zł, 16 MB SIMM - 60 zł. Wro
cław. tel. 0501/40-27-77
PAMIĘĆ RAM DIMM 32 MB. 100 MHz, - 49 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-02-46
PAMIĘĆ RAM SIMM PS/2 FPM, 2 x 16 MB -140 zł. 2 x 8 MB
- 70 zł. 2 x 4 MB - 35 zł; SIMM PS/2 Edo, 2 x 16 MB -130 zł, 2 
x 8 MB - 65 zł. 2 x 4 MB - 30 zł, 1 x 8 MB - 35 zł i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-47-58
PAMIĘĆ RAM 128 mb, 133 MHz, nowa, nie używana, na gwa
rancji, -160 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-82-53 
PAMIĘĆ RAM 2 x 16 MB SIMM - 95 zł, procesor Pentium 166
- 85 zł. Góra, tel. 065/544-13-59
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 486 + procesor 486dx2/66,4 mb ram, -100 
zł. Lubin, tel. 076/749-47-47
PŁYTA GŁÓWNA 486 PCI + procesor 486 DX4 100 MHz, - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/337-02-50.0607/23-80-41 
PŁYTA GŁÓWNA 486 + procesor DX/100 Mhz, 16 MB RAM. 
karta grafiki -110 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNA 486 z  procesorem 486DX/40 - 30 zł. HDD 
425 MB - 60 zł. CD-ROM x44 - 80 zł, obudowa AT - 30 zł, 
monitor Belinea 14" • 130 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
O  PŁYTA GŁÓW NA ABIT S A 6 1815 SA  (Solano), pro- 

ceso r Intel Pentium III 866 F C G P A 133 BOX, pa
m ięć DIMM BX 128 M B PC  133 MHz, HDD Sam
sung 20.4 GB, karta graficzna lnnovis ion  3D Ge- 
force  2Mx32 MB SDRAM, karta muzyczna A C  97, 
obudowa Codegen m idle tower 6013 ATX 250 W, 
g łośn ik i 180 W myszka, klawiatura, fax-modem, 
DVD-ROM - 2.990 zł, gwaran. * dowóz, faktura, 
nauczę gratis, Lubin, tel. 076/842-22-25, 0604/ 
21-66-48 84012961

PŁYTA GŁÓWNA AMD ATHLON TH/Duron. - 300 zł. Gło
gów. tel. 076/834-37-84
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M5 ALC socket-7, pod K6-2. 
K6-3 - 130 zł, '7 0  zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99. 071/ 
339-83-85 w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA AMD DURON pod Durona VIA M7VKA, do 
1.2 GHz, z  kartą muzyczną AC - 280 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD DURON BIOSTAR M7VKA pod pro-
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>Modernizacja Playstation 2 Na NTSC/PAL<
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Kabel RGB - 25,-
Kabel RGB HIFI -30,- ____________
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Prowadzimy sprzedaż wysyłkową! II 
Czas oczekiwania - do 10-ciu dni!!!
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-490.-zł
-2xPAD. KARTA 1MB -515t -zł
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C M  BIS ul. Śzczytnicka26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER DO 8IURA KASY FISKALNE OG995658

VIA CYRIX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT  
procesor VIA C Y R K  500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 G B  S "U .i+ ' \ 
FDD 1,44 MB (  *fJ n  I 
czytnik CD-ROM 50x H n n a  
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka . .

CENA BRUTT01499,-

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRM Y E L Z A B

JOTA....................................1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL............1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA..................... 2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY 1 POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

cesory Duron/Athlon, socket-A, dd 1.2 GHz, - 230 zł. Wro
cław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM + procesor Cyrix 166 MMX, kar
ta grafiki S3 Virge 4 mb, karta muzyczna Opti, obudowa, sta
cja dysków, klawiatura, mysz, obudowa, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/856-01-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM bx, at, z zintegrowaną kartą 
dźwiękową obudowa midi tower at, dysk twardy Segate 3.2 
gb, - 450 zł. Lubin, tel. 076/847-30-33 lub 0503/59-41-31 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM atx, agp, z  procesorem AMD 35Q 
MHz, - 350 zł. Spalona, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM + procesor Pentium 60 z  coole- 
rem. -110 zł. Wrocław, tel. 071/337-02-50.0607/23-80-41 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 150 INTEL • 210 zł. Wrocław, 
tel. 0502/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIGIGABYTE, 1982 r. GA6ZMA, 
pod Pentium II-III, Celerona -130 zł, Via 694X Gigabyte 
GAVX74X • 200 zł, Biostar M6TBA (BX) -130 zł. Wrocław, tel. 
0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Abit zm6 Intel bx, ppga, agp 
x2, procesor Celeron 466 MHz, karta graf. Savage 8 mb, wyj
ście TV, karta muzyczna Ensoniq pci, - 550 zł. Jarocin, tel. 
062/747-57-31, Wrocław, 071/785-93-22 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II440BX, INTEL ASUS P3B-F, 
150 MHz FSB, 6xPCI, ISA, AGP, 4xDIMM + Celeron 366 + 
przejściówka FCPGA + wentylator • 530 zł, DURON 750 - 250 
zł, obudowa Vobis AT - 60 zł, Virage PCI 4 MB - 40 zł.A/oodoo 
14 MB - 50 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-21-83 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Acorp 466 MHz, slo tl, -150 zł. 
Lubin, tel. 0607/77-98-32
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IISOYO Via Apollo pro 133, ata 
66,2x agp, 5x pci, 2x isa, slot 1 *  procesor Celeron 433 (slot 
1) ♦ obudowa atx, midi tower, • 530 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-35-74
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II FSB 66-150 . slot 1. ATA-66. 
na gwarancji. - 210 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II BX -150 zł. LX -120 zł. Abit 
BE-6 • 300 zł, MSI BX Master • 250 zł, A-open - 250 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-27-77
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II BIOSTAR M6VBE z  kartą mu
zyczną ESS, 100 MHz, obsługuje procesory Pentium II, III, 
Celeron (do 800 MHz) -100 zł. MSI i810 6178, z kartą mu- 
zyczną i graficzną pod Celerona II. do 800 MHz • 140 zł, Bio
star M6VCF, pod Celerona II, Pentium III. do 1 GHz -150 zł. 
Wrocław, tel. 0607/32-73-99.071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II GIGABYTE BX 2000+. ATX, 
slot-1, dual bios. Intel BX 133 MHz, 1xAGB, 6xPCI, 1xlSA, 
2xUDMA-33,2xUDMA-66,12 miesięcy gwarancji, faktura VAT 
- 299 zł. Wrocław, tel. 368-78-07 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6178, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA • 140 zł 
oraz Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie proce
sory Intela do 1 GHz, z kartą muzyczną SB 128 -130 zł. Wro
cław. tel. 071/341-46-97

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MSI 6156 VIA693A, magistra
la 133 MHz, ATX, UDMA 66, Pentium III, Copermine ready, 
Celeron do 800 MHz, z kartą muzyczną Yamaha, -130 zł. 
Wrocław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IILX, z  kartą muzyczną Micro- 
atx agp, 3x pci, 2x isa, -100 zł oraz Intel bx, 100 MHz, slotl, 
atx, z kartą muzyczną -150 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II233 ATC-5030 A-TREND. - 360 
zł. Wrocław, tel. 0502/95-42-41 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX pod Celerona II, • 170 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), • 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II AMD, socket 7, 2x dimm, 4x 
simm, agp x2, pci x3, isa, usb, via mvp3, va-503+, - 150 zł. 
Złotoryja, tel. 0604/39-69-51
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ASUS LX, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0607/32-73-99.071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTY CD-R do Amigi. 27 szt. seria Aminet, ACS • 10 zł/szt. 
oraz płyty zawierające'pełne wersje gier i programów - 20 zł/ 
szt. ewentualnie w całości, - 300 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
39-50-27
PŁYTY CD-R Princo Spindel, od -1.45 zł/szt, Slim Box, od - 
1.9 zł/szt, Platinum Spindel 650, od -1.4 zł/szt, 700 od -1.6 
zł/szt, Verbatim 650 MB od - 2.40 zł/szt, 700 MB od 2.55 zł/ 
szt. Princo Blanc SP 650 od -1.25 zł. 700 MB -1.35 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0606/42-96-23
PŁYTY CD-R DYSAN 650 MB, 750 MB - cena 2.20 zł/szt. i 
2.30 zł/szt., pakowany po 10 szt., płyty CD-ROM TDK 650 
MB, 750 MB - cena 3 zł/szt. i 3.30 zł/szt., pakowane po 10 
szt., dyskietki TDK HD 3.5" - 1.50 zł/szt. Wrocław, tel. 
353-20-58,0606/24-52-30,0600/81-18-98 
PŁYTY CD-RW • 650 MB/74 min., nowe, opakowanie po 10 
szt. - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/15-50-90 
PODAJNIK DO DRUKARKI ESPON LQ 550 (igłowa) • 50 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/39-82-27
PROCESOR AMD 90. - 50 zł. Wrocław, teł. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
PROCESOR AMD DURON 650 nowy, z  gwarancją • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/41-88-44
PROCESOR AMD K5 90, - 20 zł. Wrocław, tel. 360-83-01 
PROCESOR AMD„K6166 + wiatraczek. • 80 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-32-86
PROCESOR AMD K6 500 3D. nowy. - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/337-07-50,0607/23-80-41 
PROCESOR AMD K6-II300 (380 MHz) + płyta gł. Super Soc
ket?, AT/ATX, AGP/PCI/ISA, DIMM/SIMM. instrukcja, stan b. 
dobry. - 330 zł. Wrocław, tel. 0504/93-57-20 
PROCESOR CELERON 333 slot 1. płyta główna, 64 mb ram 
bx, - 500 zł. Wołów, tel. 0602/65-56-19 
PROCESOR CELERON 400 + płyta główna Abit bx133 Raid 
(1,5 roku gwarancji) + SB Live 1024, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0600/41-03-08
PROCESOR CELERON 466 + radiator z wentylatorem, przej- 
ściówka, • 300 zł. Lubin, tel. 0607/77-98-32 
PROCESOR CYRIX III 600 MMX, 3D Now, FCPGA. ewentu
alnie z  przejściówką pod SLOT-1, - 250 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-40-70,0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 100 • 40 zł. 133 MHz - 70 zł. 166 MHz 
-130 zł. 166 MMX -120 zł. 200 MMX -150 zł. 233 MMX -170 
zł oraz Pentium II266 • 220 zł, 400 MHz - 300 zł i Celeron 366
- 220 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77
PROCESOR PENTIUM 100 + wiatraczek i radiator - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0503/62-44-86
PROCESOR PENTIUM 120 box, -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
337-02-50,0607/23-80-41
PROCESOR PENTIUM 166 MMX, -110 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
17-46-97
PROCESOR PENTIUM 233 MMX płyta główna cache 512 kB 
pod Pentium 233 MMX, obudowa big tower AT, - 350 zł. Lu
bin, tel. 076/749-49-59
PROCESOR PENTIUM 60 + płyta główna, • 100 zł. Wrocław,
tel. 071/337*02-50,0607/23-80-41
PROCESOR PENTIUM 75 + płyta, - 80 zł. Wrocław, tel. 0503/
71-02-46
PROCESOR PENTIUM II266 Intel, slotl, z wiatrakiem i ra
diatorem, -170 zł. Wrocław, tel. 0602/61-52-99 
PROCESOR PENTIUM II 300 „chodzi* na 450 MHz, Slot 1, 
nie Celeron, box - 330 zł oraz płyta główna Pentium II, BX 
Intel, ATA 33, AGP, Slot 1, SB 16 Vibra na płycie -150 zł. Wro
cław, tel. 345-53-91
PROCESOR PENTIUM II 433 CELERON roczny. • 180 zł. 
Wrocław, tel. 0503/53-40-79
PROCESOR PENTIUM III 500 na gwarancji, • 450 zł. Wro
cław, tel. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM III 550 slot 1. na gwarancji. - 410 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90 e 
PROCESOR PENTIUM III 550 slot 1. na gwarancji. - 410 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90
PROCESOR PENTIUM III 550 slot 1 - 550 zł. 600 MHz. slot 1
- 600 zł. 650 MHż, slot 1 - 650 żł. Wrocław, tel. 0501/41 -88-44 
PROCESOR PENTIUM III 733 fsb 133 MHz, fcpga, gwaran
cja, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/41 -88-44 
PROGRAMATOR PHOENIX do PC, na gwarancji, nowy, sze
rokie zastosowanie, możliwość wysyłki, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-91-03 po godz. 17
ROUTER INTEL 9100 na gwarancji, 1x eth, 2x serial, 1x isdn, 
z  kablem, v.35, - 3.000 zł. Legnica, tel. 0607/56-37-77. 
SKANER PLUSTEK 4.800 dpi, nowy, pudełko, gwarancja, 
okablowanie, sterowniki, • 280 zł lub zamienię na nagrywar- 
kę CD RW. Wrocław, tel. 0503/62-67-34 
SKANER PRIMAX COLORAD01200 dpi. - 270 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77
STACJA DYSKÓW. • 30 zł. Wrocław, tel. 0503/71-02-46 
STACJA DYSKÓW 1.44 MB • 30 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
17-46-97
TONERY DO DRUKAREK EPSON wszytkie typy. ceny hur
towe od 10 zł/szt., nieoryginalne, sprawdzone. Wrocław, tel. 
071/787-92-22 po godz. 17.0602/33-97-94

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE 

Wrocław, tel. 360-10-39

TORBA DO NOTEBOOKA nowa, z nylonu balistycznego, - 
148 zł. Wrocław, tel. 071/351-76-95 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalny. -100 zł. Legni
ca. tel. 076/856-53-31.0603/99-89-94 
ZAMIENIĘ FAX-MODEM U.S. Robotics 56k, model ’99, ze
wnętrzny (uszkodzony) + karta graficzna ATI 8 mb Rage Ile • 
na Voodoo 212-16 mb. Domasław, tel. 071/311-89-60 
ZAMIENIĘ GRĘ NA PC CD-ROM pt.. Opowieści z Wybrzeża 
Mieczy* • na grę „Might and Magie 8* (w j. angielskim). Wro
cław. tel. 071/322-38-52 po godz. 16 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM. HDD 2.5 GB. CD-ROM (24x), akcelerator 3D. mysz, 
klawiatura, na Poloneza, Fiata 126p, po 1988 r., do remontu, 
z dopłatą. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION SCPH-9002 
Dual Shock + zwykły dżojpad, gry - na motocykl MZ 250, 
sprawny, z dokumentacją. Jawor, tel. 076/870-71-56 
ZASILACZ DO PC 150-W - 40 zł. Jelenia Góra, teł. 075/ 
764-73-35 . >.

ROWERY
AMORTYZATOR CANE CREEK AD 10 tylny, skok 150 mm, 
powietrzny, regulacja, stan b. dobry, - 900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-28-17,0606/82-20-06 
CZĘŚCI ROWEROWE firm Compagnok), Record, Chorus, Er- 
gopower, dźwignie z  carbonu, SPD 747, hamulce Delta Limi
ted Series. Wrocław, tel. 0600/39-78-93 
FOTELIK DO ROWERU prod. włoskiej, wiek do 1.5 roku, - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-39 
FOTELIK DO ROWERU KETTLER dla dziecka, -100 zł. Wro
cław. tel. 071/364-21-55
HULAJNOGA dla dziecka od 5 lat, nowa -160 zł.-Wrocław, 
tel. 0503/54-85-76
KOŁA SPINERGY kompl., model <2000, z  aluminiowymi ob- 
ręczymi, stan bardzo dobry -1500 zł lub inne propozycje. Wro
cław. tel. 0503/77-11-18
KRZESEŁKO NA ROWER dla dziecka, kolor zielony, szelki, 
pasy, stan idealny, - 60 zł. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
KUPIĘ FOTELIK DO ROWERU. Wrocław, tel. 365-56-66 
KUPIĘ KORBĘ DO ROWERU GÓRSKIEGO nową lub uiy- 
waną najlepiej używaną, dobrej klasy. Legnica, tel. 0503/ 
03-12-43
KUPIĘ PRZYCZEPKĘ ROWEROWĄ oryginalną, umożliwia
jąca przewóz dwójki dzieci (bike troller). Opole, tel. 0601/ 
89-78-25
KUPIĘ ROWER duża, aluminiowa rama, osprzęt LX lub LX/ 
STX RC • do 1.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-52-31 
KUPIĘ ROWER JUBILAT. Wrocław, tel. 071/353-50-14 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI dobrej klasy, po okazyjnej cenie. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 20* w dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 344-50-47
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 26". stan b. dobry, -120 zł. 
Wrocław, tel. 328-78-77
KUPIĘ ROW ER GÓRSKI niedrogi. Wrocław, tel. 071/ 
352-64-28.0601/19-27-71
KUPIĘ ROWER GÓRSKI dwa amortyzatory, do 400 zł. Zielo
na Góra, tel. 0603/61-30-36
PEDAŁY TIME, SHIMANO -150 zł/szl Wrocław, tel. 05021 ' 
66-19-57
RAMA czarna, wzmacniana, -180  zł. Wrocław, tel. 0505/ 
59-49-64
RAMA GARY FISHER częściowo uzbrojona, • 680 zł. Oława, 
tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
RAMA GT ZASKAR 20". używana 3 mies., srebrna, stan ide
alny - 800 zł, korby XT ’99 - 250 zł. Bolesławiec, tel. 0606/ 
57-27-68
ROWER męski, przełożenia Shimano (z przodu i z  tyłu), -100 
zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-74 
ROWER HERCULES prod. niemieckiej, rama AL-7005, tar
cze hydrauliczne, fi SACHSA, amortyzator mani-tov, osprzęt 
Zaks Voox, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-68-78, 0608/ 
59-05-47
ROWER BMX, - 70 zł. Kąty Wrocł., tel. 071/316-63-54 
ROWER BMX 16", grube opony, błotniki, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-65-53
ROWER BMX. 2000 r.. koła 16". dla dziecka od 4-7 lat, -100 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/98-39-40 
ROWER BMX FISHBONE, wyczynowy, stan b. dobry, - 800 
zł. Wrocław, tel. 0600/62-69-53 
ROWER GÓRSKI koła 26", aluminiowe obręcze kół, gruba 
rama, oświetlenie, bagażnik, osprzęt Shimano SIS, 18 prze
łożeń, nowe opony, stan b. dobry, - 220 zł. Bolków, tel. 0607/ 
41-54-99
ROWER GÓRSKI srebrny, aluminiowa wzmocniona rama 
7005, amortyzator Bulls 300, v-break Acera, a-head Uno, 
hamulce Tektro, osprzęt Acera, Cat Eye, halogen Dansi, koła 
Shimano hb/fm rm 40. stan idealny, • 900 zł. Brzeg, tel. 077/ 
411-17-29
ROWER GÓRSKI, rama Cr-Mo 17". koła 24". osprzęt Altus 
C-10, stan b. dobry, - 200 zł. Głogów, tel. 076/834-55-89 
ROWER GÓRSKI, stan dobry, osprzęt Shimano, 21 przeło
żeń. -170 zł. Legnica, tel. 076/852-55-13.076/862-05-83 
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, na amortyzatorach, koła 
24", stan b. dobry, 4 szt, • 190 zl. Prochowice, tel. 076/ 
843-59-18-
ROWER GÓRSKI, rama Cr-Mo 18", nowe opony, hamulce 
tarczowe, obręcze stożkowe, osprzęt Sash. -1.100 zł. Szczo
dre. tel. 071/399-85-20
ROWER GÓRSKI dla dziecka 6 - 7-letniego. Tynie Mały, tel. 
0605/03-36-80 po godz. 12
ROWER GÓRSKI koła 20". Śhimano, błotniki, bagażnik, nóż
ka, stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0603/24-99-53 
ROWER GÓRSKI męski, koła 26", błotniki, bagażnik, świa
tła, - 270 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
ROWER GÓRSKI srebrny metalic, 21 biegów, rama CRO-MO. 
alu rafki, rogi. hamulce Shimano, Long Man, osprzęt klasy 
wyższej-średniej. dokumentacja, atrakcyjny wygląd. - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0608/65-74-49
ROWER GÓRSKI rama 21.5", kolor srebrno-bordowy. model 
Bovlder Alulite. nowy, na gwarancji • 1.370 zł. Wrocław, tel. 
071/789-96-22.0501/43-42-28 
ROWER GÓRSKI 2 szt., nowy, na gwarancji, koła 26", osprzęt 
Shimano SIS, błotniki, bagażnik, oświetlenie, drugi dla 7-lat- ■ 
ka • 399 zł i 199 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M-800 osprzęt Shimano'
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HURTOWNIA ROWERÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

NAJNIŻSZE CENY 
Wrocław, ul. Redycka 7 opohoss 

tel. 071/372-77-84, 326-22-43

LX, hamulce Coda, lekki, stan b. dobry, - 1.200 zl. Wrodaw, 
tel. 071/355-19-60 po godz. 16,0501/09-92-18 
ROWER GÓRSKI CHECKER P19 CPX 3020 cały osprzęt 
STX SE, obręcze Mavic, opony Maxxis, rama 21”, - 1.200 zl 
lub zamienię na rower z ramą 17’ -18". Wrodaw, tel. 0501/
10-95-45
ROWER GÓRSKI COLORADO kola 26', 18 przełożeń, stan
b. dobry, -160 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 
ROWER GÓRSKI CTB damski, czerwono-biały, błotniki, pro
sta kierownica, 18 przełożeń, koła 26", -130 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-08-98
ROWER GÓRSKI DIAMOND MTB 26", osprzęt Shimano, 
nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/92-49-14 
ROWER GÓRSKI FISHER rama amortyzowana, stalowo • alu
miniowa, osprzęt Shimano, gwarancja, stan b. dobry - 550 zl. 
Wrocław, tel. 071/348-60-80
ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt Plasma. XTR, XT, RST, Ma- 
vic, Profile, Avid, rama z  włókna węglowego, - 3.300 zł. Le
gnica, tel. 0600/16-62-80
ROWER GÓRSKI GIANT ATX 860 hamulce tarczowe, alumi
niowa rama 19.5", osprzęt Shimano Deore LX, amortyzatory 
MG 91 SR Suntor, 27 przełożeń, opony szosowe, stan ideal
ny. -1.800 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
ROWER GÓRSKI GIANT rama Cr-Mo, osprzęt Altus, stan b. 
dobry, - 790 zł. Wrooław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI GIANT BOULDER 400 rama Cr-Mo, 
osprzęt Shimano, nowy - 700 zł (cena w sklepie - 900 zł), 
GIANT CADEX CARBON LX, XT, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/57-27-68 
ROWER GÓRSKI MERIDA rama Cr-Mo, osprzęt STX, stan
b. dobry, - 840 zł. Wrodaw, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI RALEIGH nowy, rama aluminium 17”, 
osprzęt Deore LX'99, V-Brake, 24 przełożenia, - 1.290 zł. 
Wrodaw. tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI SCOTT damski, osprzęt Deore DX i LX, 
nowy - 650 zł. Wrodaw, tel. 0607/55-33-23 
ROWER GÓRSKI UNIVEGA706X, 1998 r. alum., osprzęt Shi
mano Deore LX, stan dobry, • 555 zl. Głogów, tel. 076/
834-37-84
ROWER GÓRSKI UNIVEGA rama Cr-Mo, Acera - 490 zł. 
Scott, rama Cr-Mo, lx, lekki • 390 zł, Releigh, rama Cr-Mo, 
Deore LX - 590 zł, Look, rama Cr-Mo, b. lekki; koła 28* - 490 
zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER GÓRSKI WOLF aluminium 7005, osprzęt Shimano, 
- 400 zł. Wrodaw, tel. 071/351-41-97.0608/63-11-57 
ROWER KOLARSKI, 1999 r., szosowy, rama Columbus 
Cr-Mo, osprzęt Shimano 105/300, obręcze Remerx-Tomado, 
Look-Carbon, stan idealny, - 1.200 zł. Oleśnica, tel. 0502/
50-44-42
ROWER KOLARSKI rama 570, cienkie opony bezdętkowe, 
stan dobry • 250 zł. Wrodaw, tel. 357-15-26 
ROWER KOLARSKI osprzęt Shimano. obręcze Mavic, rama 
aluminiowa, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/351-41-97, 0608/
63-11-57

ROWER KOLARSKI PEUGEOT rama 500, osprzęt Shima
no, stan b. dobry, - 400 zł: Wrodaw, tel. 782- 07- 78
ROWER KOLARSKO- TURYSTYCZNY, dużo dodatków, koła 
24", -150 zł. Wrocław, tel. 071/787-34-06 
ROWER SKŁADAK ROMET DUET żółty, 2-osobowy, stan do
bry, -190 zł. Legnica, tel. 076/852-55-13.076/862-05-83 
ROWER SKŁADAK WIGRY 2. - 50 zł. Piława Góma, tel. 074/ 
837-17-58
ROWER TREKINGOWY BIANCHILX, - 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0606/57-27-68
ROWER TREKINGOWY DIAMANT rama Cr-Mo, 21". osprzęt 
LX, kaseta 8. -1.250 zł. Strzegom, tel. 0603/27-95-49 
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, prod. niemieckiej, 
koła 28*. 5 przełożeń Shimano, błotniki, bagażniki, oświetle
nie, stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 364-19-24,0601/
88-23-06
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka od 3 lat, odkręcane bocz
ne kółka, -160 zł. Wrodaw, tel. 0503/54-85-76 
ROWEREK DZIECIĘCY BMX z bocznymi kółkami, dla dziec
ka do 4 lat, stan b. dobry, - 55 zł. Lubin, tel. 076/847-50-15 
ROWEREK DZIECIĘCY BMX dla chłopca w wieku 7-10 lat, 
koła 20" - 60 zł. Wrocław, tel. 071/785-74-42 wieczorem 
ROWEREK DZIECIĘCY KUBUŚ nowy, -150 zł. Wrodaw, tel. 
0607/19-60-60
ROWEREK DZIECIĘCY ROMET BULI 2 koła boczne (możli
wość odkręcenia), stan b. dobry, dla dziecka od 3 do 6 lat, - 
110 zł. Wrodaw, tel. 071/784-60-00 
ROWERY 2 szt., prod. radzieckiej • damka i polskiej, duży 
składak, • 140 zł. Izbicko, tel. 077/463-12-86 
ROWERY na części, sprzedam hurtowo - 20 zł/szt. Syców, 
tel. 062/785-35-26
ROWERY GÓRSKIE 4 szt., osprzęt Shimano Altus, koła 26”. 
na amortyzatorach, gruba aluminiowa rama, stan b. dobry • 
190 zł/szt. Prochowice, tel. 076/843-59-18 
ROWERY GÓRSKIE 2 szt., nowe, koła 26”, osprzęt Shima
no, 18 przełożeń, oświetlenie, licznik, sakwa 3-komorowa, 
rogi, błotniki, lakier metalic - 300 zł/damski oraz 500 zł/męski. 
Wrodaw, tel. 325-96-65
ROWERY GÓRSKIE Wheeler, osprzęt Shimano SIS • 200 zł, 
Herkules V-brake, manetki w kierownicy - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-07-34,321-51-44
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI AUTHOR + BMX, koła 24”. 
osprzęt Shimano, 15 przerzutek, turkusowy metalic, cena 190 
zł - na rower górski, koła 26” lub sprzedam. Polkowice, tel. 
076/749-28-36

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  .ABC" DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we, spółdzielczo - lokatorskie. Wrocław, tel. 071/
342-86-02 99000001

•  .ABC’  POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszka
niowe z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania). 
Wrodaw, tel. 071/342-86-02 99000001

O  „TW OJE M " - KREDYT HIPOTECZNY oprocento
wanie ju ż od 7.45%, m oiliw ość  kredytowania do 
100% wartości n ieruchom ości, okres spłaty do 
30 lat, m inimum form a lnośc i, wstępna ocena 
zd o ln o śc i kredytowej przez te lefon. „INVEST- 
PO L” , W rocław (siedziba firmy B iurosyste i), ul. 
K ośc iuszk i 4, tel. 071/341-08-25, 0607/28-52-62 
01019081

BAR pow. 36 m2, aluminiowy pawilon, ogrodzony, prąd, plac 
asfaltowy, dobrze prosperujący. - 35.000 zł. Kłodzko, tel. 0608/
03-58-49
BAR z lokalizacją na giełdzie hurtowej (13 lat) lub przy trasie 
Wrodaw • Poznań, cena od 20.000 zł oraz kwiaciarnia z tra
dycjami, tylko poważne oferty - 50.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
.788-20-31,0606/55-50-80
•  BAR GASTRONOMICZNY na pl. Obornickim, sprzedam 

lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0502/17-75-11 
99000001

BAR, DRINK, odstępne 35.000 zł, koncesja do 31.1.2004 r., 
wyposażenie, towar, stół bilardowy, rejon .Astry". Wrodaw, 
tel. 0501/71-00-65
BAR PIZZERIA w Lubinie, z wyposażeniem, - 37.000 zł. Le
gnica, tel. 076/722-74-10 po godz. 19,0601/72-25-35 
BAR - PUB nowy lokal ze stołem bilardowym, fliperami i kon
cesją ńa sprzedaż alkoholu, • 35.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
781-74-25
BARAKI MIESZKALNE z płyty PW-8, 3 sztuki, wym. 6x2.4 
m. stan dobry, - 7.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-68-91 
BUDYNEK do remontu, w Kraśniku Górnym, - 26.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-89-90
BUDYNEK atrakcyjna lokalizacja, na wszystkie rodzaje uciąż
liwej działalności, parter 280 m2, hala 3.5 m wys., pom. so
cjalne, łazienka, biuro, kotłownia, piętro 280 m2.8 pokoi, ła
zienka, kuchnia z jadalnią, spiżarnia, II piętro + strych i inne -
310.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/734-63-09.0602/19-60-84 
BUDYNEK pow. 200 m2, do kapitalnego remontu, w centrum 
Kluczborka, działka 2,3 ara, • 18.000 zł. Kluczbork, tel. 077/ 
418-52-24,0608/41-51-27
BUDYNEK 215 m2, do adaptacji na mieszkanie, -130.000 zł. 
Łomnica, tel. 075/713-00-23
BUDYNEK do remontu, z garażem, woda, prąd, działka przy- 
domowa pow. 1.5 ha, - 20.000 zł. Michałów 15, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/340-06-48
BUDYNEK stodoła z działką46 a, nadaję się do hodowli koni 
lub do podziału na 4 działki, -10.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-23-00,071/310-30-41 
BUDYNEK do zagospodarowania, na różną działalność, pow. 
600 m2, c.o., energia el. (siła), na uboczu wsi, w cichej, le
śnej miejscowości, dogodny dojazd, blisko autostrady i gra
nicy z Niemcami, • 55.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-00-26 
BUDYNEK GOSPODARCZO- WARSZTATOWY w miejsco
wości Jabłów, piętro o pow. 50 m2, na zaplecze socjalne, moż
liwość adaptacji na mieszkanie, parter o pow. 100 m2, dział
ka 307 m2, na każdą działalność gosp., 5 km od Szczawna 
Zdroju, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
BUDYNEK GOSPODARCZY 175 m2, działka 921 m2, uzbro
jona, w Kątach Wrodawskich, • 49.000 zł. Kostomłoty, tei. 071/
317-02-49 po godz. 20
BUDYNEK GOSPODARCZY wolno stojący, na wsi, pow. 150 
m2, podpiwniczony, woda, energia el. (siła), możliwość ada
ptacji na dom mieszkalny, - 40.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
323-00-26
BUDYNEK MAGAZYNOWO - WARSZTATOWY w Wojnowi- 
cach, 10 km od Wrodawia, pow. 250 m2, działka o pow. 0.32 
ha, możliwość budowy domu jednorodzinnego, - 66.400 zł. 
Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY pow. 700 m2, na każ
dą działalność gosp., działka 22 a, na trasie Wrocław-Kudowa 
Zdrój, - 570.000 zł lub zamienię na mniejszy. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/869-02-22
BUDYNEK MIESZKALNY 8 pomieszczeń, woda, kanaliza
cja, murowany ♦ budynek gospodarczy 280 m2, z  inst. elek
tryczną, działka 30 a, - 60.000 zł. Jawor, tel. 076/870-38-11 
BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY działka 31 a. w 
Sokolnikach, - 65.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-69-05 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2. na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. - Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, woj. wałbrzy
skie, tel. 0602/40-03-48
ĆWIARTKA DOMU w Świętoszowie, pow. 100 m2, ok. Żaga
nia, do remontu, I piętro, - 41.000 zi. Świętoszów, tel. 075/ 
724-27-29
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE komunalne. 2-, 3-poko- 
jowe. Wrocław, tel. 336-52-04
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE komunalne, do 45.000 
zł, załatwię formalności. Wrocław, tel. 071/343-02-48, 0502/
17-67-85
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE spół- 
dzielczo-lokatorskie. może być do remontu. Wrocław, tel. 
0607/71-05-37
DO WYNAJĘCIA 2 kondygnacje + garaż, może być dla firmy, 
główna trasa, w Radwanicach, - 3.500 zł. Radwanice, tel. 071/ 
311-78-13
•  DO WYNAJĘCIA APARTAMENT -1.500 zł, lokal willowy 

-1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) -10 zł/oso
ba/dzień we Wrodawiu oraz sklep gastronomiczny - 900 
zł, biuro - 400 zł, kawalerka - 500 zł, pokój - 200 zł, w 
Jeleniej Górze. BN .BEZPROWIZJA". Wrocław, tel. 0604/
22-32-45 99000001

DO WYNAJĘCIA AUTO-KOMIS w centrum Wałbrzycha -
1.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 0608/40-67-74
DO WYNAJĘCIA BAR na wsi, 20 km do Wrocławia, przy głów
nej trasie -1.500 zł/mies. Wrodaw, tel. 0607/11 -84-32
•  DO WYNAJĘCIA BIURA różne powierzchnie, luksuso

we, prestiżowy budynek, klimatyzacja, dostęp do sieci 
ISDN, całodobowa ochrona obiektu, bezpłatne miejsce 
parkingowe, również strzeżone, atrakcyjna lokalizacja, 
przy drodze wylotowej na Warszawę, okolice centrum 
handlowego .Korona". Wrocław, tel. 0501/74-46-00 
99000001

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK pow. 150 m2, z przeznaczeniem 
na biura, magazyn, wys. 5 mt - 14 zł/m2 + VAT. Psary, gm. 
Wisznia Mała. tel. 071/387-82-96 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogod
ny dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka -1.500 
zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-82-55
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, działka 4 a, na 
mieszkanie, instroligatornię lub inną działalność, w Kamień
cu Wrocławskim, z  widokiem na ładną okolicę, media, telefon 
- 650 zł/mies. + media. Wrocław; tel. 071/310-30-41 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolami, pow. 200 m2 + dodatkowe po
mieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie 
granice Wrodawia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgod
nienia. Wrodaw. tel. 071/317-81-19,0601/82-22-34 
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 160 m2, umeblowany, 2 wejśda, 
ogród, cena • 2.000 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrodaw, tel. 
071/349-30-51.071/349-22-47 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 2-osobowe, umeblowane, 
nie krępujące wejście, dostęp do kuchni i łazienki • 500 zł/ 
pokój. Wrodaw, tel. 071/787-35-30 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1 osobowe, w willi, na Opo- 
rowie, cena 350-400 zl. Wrocław, tel. 363-41-58

^ o w y n a j ę c la ;  |
MAGAZYNY I POWIERZCHNIE 

BIUROWE
te le fon y: 333-20-21,367-30-91

OP005581\J

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE Fabryczna Leśnica, obok 
ronda tramwajów, 17 i 10 m2, wspólna kuchnia i łazienka, 
ceny 500 i 400 zł/pokój. Wrocław, tel. 071/349-22-30 
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA nadaje się na autokomis, przy ul. 
Grota Roweckiego 36, we Wrocławiu, na Wojszycach - 600 
zł/mies. Wrodaw, tel. 071/364-40-56 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na ul. Towarowej w Lubinie,.od lip- 
ca -130 zł/mies. Lubin, tel. 076/846-71-55 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Wrodaw ul. Inowrocławska (Szcze- 
pin), 18 m2 - 200 zł/mies. Wrocław, tel. 317-62-36 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy al. Kasprowicza 36 - 170 zV 
mies. Wrocław, tel. 071/325-14-62 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA GRUNT ogrodzony, pow. 2-10 a, na osie
dlu Przylesie, w Lubinie k. zajezdni autobusowej, nadaje się 
na centrum ogrodnicze, gastronomię. Lubin, tel. 076/ 
842-36-18
DO WYNAJĘCIA GRUNT przemysłowy ogrodzony 800 m2. 
budynek 128 m2 wolno stojący, blisko centrum, media - 2.700 
zł/mies. Wrodaw, tel. 071/363-34-47 
DO WYNAJĘCIA GRUNT ROLNY 2.5 ha - 300 zł/ha. Gilów, 
gm. Niemcza, tel. 074/837-80-02 
DO WYNAJĘCIA HALA konstrukcja stalowa, pow. 360 m2, 
plac utwardzony 3000 m2, w centrum Dzierżoniowa, cena - 5 
zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-03 
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na 
produkcję lub magazyn, 2 x biura po 30 m2, pomieszczenie 
socjalne, plac utwardzony 500 m2, wszystkie media, 20 km 
od Wrodawia (Głuchów Górny 40b) -1.500 zł/mies. Niemcy, 
tel. 0049/293-23-79-84
DO WYNAJĘCIA HALA produkcyjna wraz z budynkami po
mocniczymi po byłej wytwórni wód, położenie nie uciążliwe 
dla miejscowości, woda, prąd, telefon • 1.500 zł/mies. Wią-' 
zów, tel. 071/393-10-57
DO W YNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE w Kędzierzy- 
nie-Kożlu, wys. 3.5 m, teren ogrodzony, zamknięty • 5.000 zł/ 
mies. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
DO WYNAJĘCIA HALE pow. 140 m 2,12 km od Wrocławia, 
kierunek Jelcz-Laskowice, teren ogrodzony • 2 zł/m2. Rato- 
wice, tel. 071/318-91-05
DO WYNAJĘCIA HALE do składowania towaru, pow. 14.500 
m2, kierunek Wrocław - Oława. Wrodaw, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
DO WYNAJĘCIA HALE magazynowe, pomieszczenia biuro
we - od 7 do 10 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/28-92-63 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pokój z kuchnią * 2  podda
sza, w starym budownictwie, b. dobra lokalizacja, południo
wa ściana, częśdowo umeblowane, cena - 300 zł/mies. (bez 
dodatkowych opłat). Głuszyca, tel. 074/845-93-75 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA we Wrodawiu. 400 m od 
Rynku, c.o. miejskie, riiski czynsz, z telefonem, TV kablowa, 
ciche, słoneczne, kuchnia, wnęka sypialna, wyposażone, po 
remoncie, V  p. ostatnie, bez pośredników, • 1.000 zł. Luba
czów, tel. 016/632-14-70 po godz. 22 
O  DO W YN AJĘCIA  KAW ALERKA  w Śródm ieściu, 

komfortowa, w plombie, cena 800 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/353-13-38, 0605/58-02-18, 0609/ 
49-62-32 02019441

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA luksusowa, telefon, umeblo
wana i wyposażona, do zamieszkania od zaraz, we Wrocła
wiu przy ul. Powstańców Śląskich, - 800 zł /mies.. Wrodaw, 
tel. 328-94-91,372-45-48,338-03-85 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA częściowo umeblowana, re
jon .Astry* - 750 zł + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 0501/ 
26-97-54
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Biskupinie, I piętro, ume
blowana - 700 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0601/89-94-65 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 25 m2, na Popowicach 
• 700 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrodaw, tel. 361-70-36 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy Dworcu Świebodzkim, 
lllp, jasna kuchnia, balkon, umeblowana, dżwiękoszczelne 
drzwi, okna, rolety, łazienka, glazura, za RTY i AGD kaucja 
lub bez sprzętu, komfortowa, po remonde - 999 zł + opłaty. 
Wrodaw, tel. 0503/33-33-85
O  DO W YNAJĘCIA LO KA L  przy ul. Kośc iuszk i 198, 

pow. 100 m2, duże witryny, bez pośredników., tel. 
071/785-69-72, 071/341-44-28, 071/363-24-20 
0501/43-49-28 02019841

DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Bielawy, pow., 60 m2, -,
1.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71 
DO WYNAJĘCIA LOKAL hadlowo-usługowy w centrum, pow. 
67 m2,2 witryny, pomieszczenie socjalne, telefon - 3.800 zł/ 
mies. Brzeg Opolski, tel. 0501/72-36-72 
DO WYNAJĘCIA LO KĄ L100 m2,3 pomieszczenia, metalo
we drzwi, kraty w oknach, reklama świetlna, - 900 zł / mies.. 
Chrząstawa Mała, tel. 071/318-96-13 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność gospodarczą, pow. 
400 m2, piętrowy, teren ogrodzony - 4 zł/m2. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-47-12
DO WYNAJĘCIA LOKAL SKLEPOWY w centrum Lubina. 120 
m2. ul. Armii Krajowej 8. cena 80 zł/m2. Lubin, tel. 076/
846-09-76,076/842-25-11,0601/53-45-53 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, 100 m2, centrum Nysy -
3.200 zł. Nysa. tel. 077/433-48-01 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Oławie, pow. 100 
m2, z  wyposażeniem • 1.200 zł/mies. Oława, tel. 071/ 
303-34-91,0608/61-05-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Rynku w Polkowicach, pow. 104 
m2 - 5.000 zł + opłaty. Polkowice, tel. 0605/36-77-90 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w budynku wolno stojącym usługó- 
wo-handlowo-gastronomicznym, na I. piętrze, osobne wejśde, 
wysoki standard, na biuro lub gabinet, w centrum Sobótki, pow. 
50 m2 - 40 zł/m2. Sobótka, tel. 071/316-27-67 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Ścinawie, pow. 50 m2, kanaliza
cja, woda. siła, na sklep lub biuro - 450 zł/mies. ♦ opłaty. Ści
nawa. tel. 076/843-62-02
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdroju, ideal
ny na sklep, biuro, gabinet lekarski, pow. 75 m2 lub część (50 
lub 25 m2). cena - 30 zł/m2. Wołany, tel. 074/868-29-63,0502/
89-68-04
O  DO W YNAJĘCIA  LO KA L  BIUROWO-HANDLOWY 

pow. 68 m2, ul. Skw ierzyńska - róg ul. Zaporo
sk ie j, - 3.700 zł. W rocław , te l. 071/316-63-15 
81008941

DO WYNAJĘCIA LOKAL atrakcyjna lokalizacja, okolice ul. 
Żelaznej, woda ciepła i zimna, prąd, co, wc, telefon, alarm • 
28 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/781-74-88,781-74-89,0604/
26-22-66
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY pow. 160 m2, 4 po
mieszczenia, w tym jedno 60 m2, toaleta, możliwość podziału 
na biuro, handel, usługi, cicha produkcja, parter w budynku 
biurowym, Wrodaw, ul. Dmowskiego, wszystkie media, tele
fon, stałe łącze internetowe 128,256,512 kb/s, parking • 25 zł/ 
m2 netto + media. Wrodaw, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, usługi, 3 pomieszczenia, 
o pow. 42 m2. nowa willa • 1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
357-51-48
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum W-wia, 70 m2, z telefo
nem, na biuro, przedstawicielstwo, - 2.500 zi albo inne propo
zycje. Wrodaw, tel. 071/363-45-72,0607/38-84-83 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY - gabinet, pow. 24 m2, 
wysoki standard, w nowej plombie, ii piętro, winda, recepcja 
całodobowa, telefon, łazienka, w centrum Wrocławia przy ul.

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

OP994238 _

00 WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
150 m2, parter, n i. Kościuszki, w pobliżu Pałacyku.

L O K A L  W Y M A G A  A D A P T A C JI  
I D E A L N Y  N A  B IU R O , G A B IN E T

B E Z P O Ś R E D N I O  OPOHOSS

tel. 0-605 616 561
Odrzańskiej -1.200 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 348-47-52, 
0600/23-43-35
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Wrodawia, 100 m2, 4 
pomieszczenia (3 witryny, 2 wejścia), na biuro lub sklep + za
plecze mieszkalne, z  telefonem, wysoki standard, 4.000 zł/ 
mies. Wrodaw, tel. 0609/49-96-07 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nowy, przy ul. Olszewskiego, osob
ne wejście, pow. 20 m2, na biuro, sklep (nie spożywczy), usługi 
- 800 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/348-42-40 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 200 m2, nadający się na 
garmażeryjny, prod. spożywczą albo inne, kafelki, wędzar
nia, chłodnia, wszystkie media, 15 km od Wrodawia (Rynku)
-1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/10-58-36 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 32 m2, w centrum, na dzia
łalność biurową - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325^20-69, 
0501/85-75-52
DO WYNAJĘCIA LOKAL 120 m2 w budynku wolno stojącm, 
ogrodzonym, w tym dwa pomieszczenia mieszkalno-biurowe, 
hala 70 m2, wys. 330, z  telefonem, siła, woda, gaz, natrysk, 
WC, ogrzewanie -1.500 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/311-71-06 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2, piętro domu jednorodzin
nego, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, nie umeblowane, wszyst
kie media -1.000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 325-41-82,0606/ 
91-29-08
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2, 3 pomieszczenia, na hur
townię, biuro, warsztat, -1.500 zł. Wrocław, tel. 368-67-34 
DO WYNAJĘCiA LOKAL pow. 190 m2, biura 45 m2, ogrze
wanie, wszystkie media, we Wrocławiu, na Sępolnie - 3.850 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-86-38.0601/87-05-67 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nowo wybudowany, w dobrym punk
cie, w Obornikach Śl, estetycznie wykończony, duże witryny, 
90 m2 + parking - 30 zł/m2. Wrodaw, tel. 0603/99-80-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY 120 m2, po remon
cie, z co, na każdą działalność, ul. Wójta Henryka 45 - 2.000 
zł + VAT/m-c, w cenie strych i piwnica o tej samej powierzch
ni. Lubin, tel. 076/844-76-03,0603/98-08-68 
DO WYNAJĘCIA LOKALE w centrum Świdnicy, pl. Ludowy, 
duże hale, dogodne warunki - od 6 zł/m2. Świdnica, tel. 074/
853-67-80
•  DO WYNAJĘCIA LOKALE : pl. Grunwaldzki, 44 m2 -

2.500 zł + liczn., Śródmieście, 76 m2 - 3.500 zł + liczn. i 
opł., Śródmieście, 55 m2 - 2.500 zł + opłaty + liczn., Śród
mieście, 52 m2 - 3.000 zł + liczn., Kochanowskiego, 250 
m2 - 3.500 zł + liczn. BN .LIBUCHA", Wrocław, tel. 071/ 
321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA LOKALE na Dworcu Świebodzkim, na biu
ra, usługi, pow. 14-18 m2, z mediami • 42 zł/m2. Wrodaw, tel. 
0501/34-09-97.071/341-29-87 
DO WYNAJĘCiA MAGAZYN 105 m2. na terenie strzeżonym,
b. dobra lokalizacja i dojazd, we Wrodawiu, boczna ul. Le
gnickiej -15  zł/m2 netto + media. Wrocław, tel. 355-62-84. 
0607/25-64-12.0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN przy ul. Przedmiejskiej we Wro
dawiu (boczna Legnickiej), między 2 wiaduktami, za TGG, 
pow. 18 m2. teren strzeżony - 335 zł/brutto, faktura VAT oraz 
drugi, boczna ul. Legnickiej, pow. 105 m2, teren strzeżony, b. 
dobra lokalizacja i dojazd -15 zł/m2 netto + media. Wrocław, 
tel. 071/355-62-84.0607/25-64-12.0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 600 m2. Wrodaw. tel. 0601/
21-16-29
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 80 m2, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-21-16
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 25 m2, przy al. Kasprowicza 36
• 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325-14-62 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 100 m2. biuro 50 m2. toaleta, 
alarm, linia telefoniczna, teren ogrodzony, cena 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/346-42-40
O DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 468 m2, biuro 

165 m2, w budynku wolno stojącym, monitoro
wanym, telefony, media, parking 84 m2. Wrocław 
Ołtaszyn, tel. 071/364-48-58, 0501/76-03-44 
02020121

O DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 465 m2, biuro 
165 m2, w budynku wolno stojącym, monitoro
wanym, telefony, media, parking 84 m2. 
Wrocław-Ołtaszyn, tel. 071/364-48-58, 0501/
76-03-44 02016361

DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY od 100 m2 do 400 m2, ul. Kra
kowska -10 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/90-00-43
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Jaworo

wa, 20 m2, tel. - 600 zł+ liczn;, Ścinawska, 25 m2. umebl. 
- 650 zł ♦ liczn., pl. Legionów, 28 m2, umebl., tel. • 650 zł 
+ liczn., 2-pok.: Bobrza, 36 m2, umebl., tel. • 800 zł + 
liczn., Śliczna, 33 m2. umebl., tel. • 800 zł + liczn., Kru
cza, 37 m2 tel. - 800 zł + liczn., Wyszyńskiego, 50 m2. 
umebl., tel. - 550 zł + liczn., BN, Wrocław, tel. 071/
342-06-43.0603/07-33-63 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pok.: 37 m2. al. Lipo
wa • 1.000 zł + liczn., ładny pokój, kuchnia, WC bez ła
zienki - 500 zł + liczn., Wesoła, 27 m2 - 700 zł + liczn.,
2-pok., Jedności Narodowej - 1.000 zł + liczn., 2-pok., 
przejśdowe pokoje, 37 m2 - 900 zł + liczn., Nyska • 900 
zł + liczn.. BN .KORAL", Wrodaw, tel. 071/787-80-42. 
0603/85-23-88 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA : M-2, Nowodworska, 
komfort. - 1.400 zł + liczn., M-2, Oławska - 1.000 zł + 
opł., M-2, Daszyńskiego - 900 zl + liczn., M-2, Nowy Dwór 
• 950 zł + liczn., M-3, Górnickiego • 1.000 zl + liczn., 
M-2, pl. Grunwaldzki - 1.200 zł + liczn. BN .LIBUCHA", 
Wrodaw, tel. 071/321-91 -91 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA umeblowane, rozkl..
1-pok. - 650 zł + .liczn., willowe - 600 zł bez dod. opłat,
2-pok. - 850 zł + liczn., willowe - 800 zł bez dod. opłat,
3-pok. • 1.050 zł + liczn., willowe"- 950 zł bez dod. opłat. 
BU .KAMEX", Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1 -POKOJOWE 30-38 m2, 
komfortowe, wyposażony aneks kuchenny oraz łazien
ka, telefon, sieć SDI, bezpłatny parking strzeżony, cało
dobowa ochrona obiektu, prestiżowy budynek, okolice 
centrum handlowego .Korona", trasa wylotowa na War
szawę. Wrocław, tel. 0601/51-96-13 99000001 '

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, umeblowane, 47 m2, 
dwupoziomowe, strzeżone - 1.200 zł + licznikł.., tel. 0607/ 
42-58-80 po 17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE częściowo 
umeblowane, z  telefonem, nowe, Bielany Wrocławskie, do- 
bry dojazd do Wrodawia • 900 zł/mies. + opłaty licznikowe. 
Bielany Wrod., tel. 071/311-23-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJÓWE we Wrocła
wiu, kuchnia, łazienka, pow. 36 m2. przy ul. Żmudzkiej - 850 
zł + liczniki. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-43

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Zagrodziu k. Kleciny, 2 po
koje, kuchnia,- 350 zł. Kąty Wr.,teł. 071/789-11-21 
DÓ WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE W Legnicy. nsrifc 
osiedlu .Piekary", cena 300 .zł + opłaty. Lubin, tel. 076/ 
849-39-13
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 45 m2. 
budynek 4-piętrowy/IV p., na Rynku w Lubinie, na czas nie
określony, telefon, kablówka, bez pośredników, częściowo 
umeblowane • 400 zł/mies.+opłaty (ok. 350 zł) + kaucja zwrot
na 1000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-55 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 27 m2. w cen
trum Lubina, umeblowane, wysoki standard - 600 zł/mies. + /  
liczniki. Lubin, tel. 076/856-60-37 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE wszystkie wy
gody, w willi, osobne wejście, miejsce parkingowe, 8 km od 
Wrocławia - 800 zł/mies. + liczniki, • 52.000 zł. Marcinkowice, 
tel. 071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, 46 m2,1.5 km od centrum handlowego .Korona", Psie 
Pole • 700 zł/miesiąc + opłaty licznikowe, płatne za 2 miesią
ce z góry. Oleśnica, tel. 071/398-96-57,0503/30-42-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, 
we Wrodawiu w Śródmieściu, nowa plomba -1.200 z ł+opła
ty. Opole, tel: 077/410-06-64,0602/59-14-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla 10 pracowników, w Ra
dwanicach, 1 km od Wrocławia - 250 zł/osoba. Radwanice, 
tel. 071/311-75-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, CO, pow. 36 m2, bez mebli i telefonu, osobne wejście, 
duży ogród - 700 zł/mies. + liczniki. Radwanice k. Wrodawia, 
tel. 071/311-70-45,0609/49-96-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka/w 
willi, pokój 24 m2. taras oszklony, umeblowana kuchnia i prysz
nic do dyspozycji - 300 zł/mies. Siechnice, tel. 071/3,11-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Środzie 
Śląskiej, kuchnia, umeblowane, telefon, - 800 zł + liczniki.
Środa śląska, tel. 071/317-52-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi, 75 m2, 
kuchnia, prysznic, garaż, w.ę., częśdowo umeblowane • 800 
zł/mies. Święta Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2. 
w centrum Piaskowej Góry, balkon, z telefonem • 500 zł + 
opłaty. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71,0604/30-15-95 M  .
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2. 

komfortowe, częściowo wyposażone (aneks kuchenny 
AGD oraz łazienka), poddasze, telefon, w cenie garaż, 
lokalizacja: Kiełczów. bezpieczna okolica, nowe budow
nictwo -1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0601/51-96-13 
99000001

O  DO W YN A JĘ C IA  M IESZKAN IE 3 -PO KO JO W E 
przy ul. Kasztelańskiej, rozkładowe, częściow o 
umeblowane • 900 zł/m iesiąc + opłaty, na dłuż
s z y  o k re s . W rocław , te l. 071/357-47-66 po 
godz. 17 81009431

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE z kuchnią -
1.500 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/311-72-04, 071/ 
351-29-12
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
blisko pl. Powstańców Śl., telefon, na 1 .-piętrze, cena 900 zł + 
opłaty. Wrodaw, tel. 0502/20-62-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, 2 pokoje, log
gia, komfortowe, telefon, nowe - 1.200 zł + liczniki na mie
siąc. Wrocław, tel. 071/342-21-43,0604/65-73-72 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, kuch
nia, łazienka, telefon, umeblowane, ładna kuchnia, pełne wy
posażenie, lodówka, pralka, dywany, chodniki, meble, przy 
pl. Dominikańskim, centrum Wrocławia -1.200 zł/mies. + opła
ty. Wrodaw, tel. 071/353-08-37 rano i wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
jasna kuchnia, umeblowane, pralka, lodówka, telefon, -1.000 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/373-91-85 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, Kar
łowice, umeblowane, sprzęt AGD - 700 zł/mies. + opłaty. Wro
cław. tel. 071/321-11-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Śródmie- 
ściu, umeblowane, wyposażone (sprzęt AGD, RTV, TV kablo
wa), z  telefonem, cena -1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE parter willi, pow. 70 m2. na 
Krzykach, samodzielne, z  telefonem, cena - 1.300 zł/mies 
Wrocław, tel. 071/339-87-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Pru
sa, umeblowane, w nowym budownictwie - cena 1.200 zł/mies.
+ liczniki. Wrocław, tel. 071/372-94-26
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2.
Nowy Dwór, po remoncie, umeblowane, wyposażone, z  tele
fonem, wysoki standard, bez pośredników • 1.200 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/354-45-07 wieczorem, 0502/
06-72-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Siechni
cach, z kuchnią i łazienką, zdecydowanemu małżeństwu, •
300 zł + opłaty. Wrodaw, tel. 071/349-17-50 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we W-wiu, 38 
m2, umeblowane, telefon, TV kablowa, parter, opłacone miej
sce parkingowe, - 750 z ł+opłaty. Wrocław, tel. 071/351-90-56. 
0501/27-62-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, we Wrodawiu 
przy ul. Stalowej, pow. 37 m2, umeblowane, TV kablowa, po 
remonde -1.000 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. 788-98-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, na parterze w 
willi, 2 pokoje, kuchnia z  jadalnią, łazienka, pralnia, 54 m2, 
umeblowane, dojazd tramwajem 3 i 10,25 min. do centrum -
1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 354-20-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu przy ul. Gajo- 
wickiej, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, VIII piętro, winda, 
oszklony balkon, po remoncie kapitalnym - 800 zi/mies. + opła
ty + kaucja. Wrocław, tel. 0600/30-18-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, 
kuchnia, aneks łazienkowy, w starym budownictwie, ok. pl. 
Grunwaldzkiego, idealne dla małżeństaw z  dzieckiem, bez po
średników - 550 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. 328-95-34 
wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, przy 
ul. Pilczyckiej, umeblowane, pralka, tv kabl., 750 zł/mies. 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/357-49-68.0605/67-65-69 W 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, na Żer- 
nikach, umeblowane, cena - 600 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, 
tel. 071/353-64-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Bu
skiej, umeblowane, o pow. 57 m2, z telefonem, balkon, kom
fortowe • 1.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/365-30-57 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2.2 po
koje po 20 m2. przy ul. Roosvelta, media z  sieci miejskiej, 
telefon, na li piętrze -1.100 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
345-29-86,0604/22-68-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, umeblowane, 
willowe, 40 m2, pokój, kuchnia, łazienka, w malowniczej oko
licy, k. Stabłowic, Leśnicy, dla pani, pana lub pary pracującej, 
bezdzietnej, miłego usposobienia, - 600 zl. Wrocław, tei.
373-80-76,0503/93-92-61
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Katowicach, 
w pobliżu AE, po remoncie, dla 4 studentów lub rodziny • 800

Do wynajęcia powierzchnie
magazynowe, biurowe i warsztaty samochodowe

w  tym  ha la  S ta c j i O b s łu g i S a m o ch o d ó w  o  p o w ie rz ch n i o ko ło  900 m 2 
z  p o m ie s z c ze n ia m i b iu ro w ym i i s o c ja ln ym i. o p o u s to

Bardzo atrakcyjna lokalizacja. ^
Wrocław, al. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47, 336-70-27
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EUROPEJSKI FUNDUSZ BUDOWLANY

REWELACYJNA PROMOCJA
Zarabiasz tylko 450 zł

EFB da Ci najniższą ratę!
My traktujemy klienta indywidualnie!

Chcesz kupić sprzęt RTV? 
Remontujesz mieszkanie?

SFINANSUJEMY i ’. ;  OPOH913

• m in im u m  fo rm a ln o ś c i
• s ta łe  o p ro cen to w a n ie
• z a b e zp ie c z e n ie  sp ła ty

naw et b e z  z d o ln o ś c i k redy tow e j

• w  t ru d n y ch  sy tu a c ja  fin an so w ych  
zaw ie s ze n ie  b ie żą cy ch  rat

• k o rz y ś c i poda tkow e

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
Z A D Z W O Ń !

LEGNICA 
OPOLE 
BOGATYNIA 
ZIELONA GÓRA 
JELENIA GÓRA

076/866-04-26
077/454-64-08
075/773-30-30
068/322-10-64
075/642-49-34

ŻARY
KALISZ
LESZNO
POZNAŃ
GLIWICE
KATOWICE
WARSZAWA

068/363-64-22
062/757-52-33
065/529-28-41
061/852-76-32, 853-34-09
032/777-53-17
032/253-52-09
022/620-52-42, 693-79-61

KAMIENIEC WROCŁAWSKI
p o w . d z ia łk i  - 1 .OOO m

- domki wolno stojące typ '
TYP “A ”
pow. użytkowa - 220,7 m’ 
pow. całkow ita - 365,1 m' 
kubatura - 785 m'
TYP “B”
pow. użytkowa - 200,9 m' 
pow. całkow ita - 338,0 m' 
kubatura - 670 m’
TYP “C”
pow. użytkowa - 171,4 m’ 
pow. całkow ita - 271,6 m' 
kubatura - 630 m'
TYP “D”
pow. użytkowa - 150,9 m’ 
pow. całkow ita - 238,5 m’ 
kubatura - 750 m’

Wartość d o m k u :  s tan  su ro w y  zam kn ię ty  + grunt 
w a rto ść  d z ia łk i uzbro jonej - 94,00 zł/m2 

-1.516 zł/m’ pow. użytkowej 
- 957 zł/m' pow. całkowitej

Płatność w ratach. 
Ulga budowlana.

}

}

}

} 187.720 zł

254.749 zł 

241.654 zł 

207.343 zł Budowa w stanie surowym zamkniętym 
wraz z elewacją, uzbrojeniem 
zewnętrznym i niezbędną infrastrukturą.

T E R M I N  -  2 0 0 1  r.
K U R  D Z I Ś !  M A S Z  U P U S T

T E L .  3 2 8 -4 7 -8 5  
3 2 8 -1 0 -1 5

'SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA “ KAMIENIEC” 
50-376 WROCŁAW, UL. WROŃSKIEGO 14

zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/357-05-32,0607/52-45-63, 
0607/41-70-61
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-P0K0J0W E na Karłowi
cach, kuchnia, łazienka, balkon, wszystkie media • 1.000 zł/ 
mies. + prąd i telefon, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/
354-35-04
0 0  WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-P0K0J0W E w nowej plom
bie, przy ul. Kościuszki, w centrum Wrocławia • 1.000 zł/mies.
♦ opłaty (250 zł). Wrocław, tel. 071/363-43-70,0502/54-03-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-P0K0J0W E przy ul. Hub- 
skiej 123 1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/332-76-72, 
0601/87-33-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE meble, z  te
lefonem, 45 m2 - 800 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/783-94-57 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pokój 20 m2, kuchnia 7 m2, 
w starym budownictwie, bez wygód, III piętro, na Hubach, bez 
pośredników - 430 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/785-44-86, 
0606/76-72-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. 30 
m2 - 750 zł + opłaty licznikowe, kaucja 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/65-47-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, bal
kon, rozkładowe, ul. Drzewieckiego, cena 1000 zł + energia 
+ woda. Wrocław, tel. 361-18-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 37 m2, nowe, 1 
pokój, kuchnia, łazienka, balkon, meble, komfortowo wykoń
czone, ul. Poleska • 750 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/ K
321-08-43, 0601/83-59-92
DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE pięknie położone, wśród 
drzew, spokojna okolica, 60 m2, wolno stojące, w Kamieńcu 
Wrocławskim, telefon, media, może być pod działalność • 650 
zł/mies + media lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/310-30-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, we Wrocławiu - Śródmieście, z  telefonem, TV, 
umeblowane, od zaraz • 1.000 zł/mies: + czynsz,.liczniki Cc 

- A $ c ja  (1.500 zł). Wrocław, tel. 071/330-00-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. Sę
polno, częściowo umeblowane, z  telefonem, -1.300 z ł+opłaty 
+ kaucja za 1 mies.. Wrocław, tel. 348-56-99 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, telefon, w domku jednorodzinnym, osobne wejście, - 
700 zł /mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/327-49-57, 071/ 
339-89-17 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ko
mandorskiej, we Wrocławiu, 54 m2, telefon, balkon, umeblo
wane na życzenie • 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/. 
332-32-26,0605/24-22-49
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Ko
mandorskiej, we Wrocławiu, kompletnie wyposażone, 35 m2, 
balkon, atrakcyjne -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 0605/24-22-49 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, ok. pl. 
Legionów -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 0604/37-84-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 mZ. balkon, 
łazienka, z  telefonem, częściowo umeblowane, 8 p., ul. Obor
nicka - 900 zł + czynsz/m-c. Wrocław, tel. 071/346-22-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Popowic- 
ka, jasna kuchnia, balkon, telefon, umeblowane, na 1. piętrze 
- 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/355-72-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE ul. Czekola
dowa, z telefonem, umeblowane 35 m2, dla pary - 800 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/789-47-88
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, ume
blowane, bez pośredników, nierozkładowe, jasna kuchnia, na 
Krzykach, przy Akademii Ekonomicznej; dla pary lub 3 osób - 
900 zł/mies. + gaz i energia. Wrocław, tel. 071/784-83-60 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE120 m2, nowe
♦ garaż, osiedle Maślice, cena 1.500 zł + liczniki. Wrocław, 
tel. 354-38-32,0603/65-89-22
J)0 WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Śródmieściu. I piętra, 100 

Sfeź, telefon, na biuro -1.300 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/355-77-05 wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z  telefonem, 
ul. Gajowicka - 900 zł/mies. + liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 
071/783-77-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu - Krzyki, częściowo umeblowane, sprzęt AGO, z telefo
nem, zadbane -1.400 zł/mies. + gaz i prąd. Wrocław, tel. 071/
364-46-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bliźniaku, 
we Wrocławiu • Otta szyn, garaż, ogród, umeblowane, z  tele
fonem - 1.200 zł/mies. + liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 071/
364-45-74,0601/78-04-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Inżynierskiej, umeblowane, wyposażona kuch
nia, pralka, z  telefonem - 1.200 zł/liczniki. Wrocław, tel. 071/
351-97-87,0601/75-67-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu - Krzyki, komfortowe, umeblowane, od zaraz - 1.000 zł/ 
mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/789-58-83,074/845-31-79 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE ul. Racławic
ka (Krzyki), 29 m2, parter - 750 zł/mies. + prąd i gaz. Wro
cław, tel. 071/359-90-27
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
z telefonem, w nowym budownictwie, Wrocław Śródmieście,
-1.300 zł + kaucja. Wrocław, tel. 0602/31-12-80 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, 
przy ul. Na Polance, z telefonem, częściowo umeblowane - 

Wl.000 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/327-42-69 
W  godz. 16.30-17.30 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. gen.

Hallera, na wys. ul. Mieleckiej, I! p. -1.000 zł + liczniki + kau
cja. Wrocław, tel. 071/352-62-60 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, 
umeblowane, dla 1,2 osób - 900 zł/mies., bez dodatkowych 
opłat. Wrocław, tel. 071/368-75-67 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE przy willir2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, osobne wejście, 36 m2, Karłowice - 800 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/325-05-14,0501/95-76-59 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, 43 m2, 
umeblowane, z  balkonem, Krzyki ul. Skarbowców • 1.000 zł ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/362-80-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
z  wyposażeniem AGD, ul. Zemska na Nowym Dworze -1.250 
zł/mies. + kaucja 800 zł. Wrocław, tel. 071/785-94-70.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
w willi, osobne wejście • 1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
367-19-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE wwilli z 1905 
f.. pow. 65 m2, częściowo umeblowane, w leśnicy obok kor
tów tenisowych, spokojna okolica, posesja ogrodzona, garaż, 
piwnica, wc, łazienka - 900 zł + opłaty. Wrocław, tel. 317-07-54, 
0604/20-13-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. mieszk. 
45 m2, łazienka, w centrum, blisko Rynku, całkowicie ume
blowane i urządzone, sprzęt RTV + AGD • 950 zł/mies. bez 
opłat. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Biskupin, 
umeblowane, dobry standard, media, CO, z telefonem, TV ka
blowa, od zaraz, - 1.000 zł + liczniki.'Wrocław, tel. 0601/
59-51-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane. 
Śródmieście, od 01.05.2001 r., dla 4 osób - po 300 zł + liczni
ki. Wrocław, tel. 071/328-70-50 po godz. 20 !
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, 
balkon, nowe, Różanka - 800 zł/mies. + liczpikj. Wrocław, tel. 
0603/38-18-11
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, 
na 4 piętrze, Aleja Pracy, umeblowane, z telefonem, bez po
średników - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-38-71 po 
godz. 17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla 1 
lub 2 mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście, 
WC, łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, dzielnica Krzyki, ni
ski parter, możliwość wynajmu z pomieszczeniem 20 m2, na 
garaż, magazyn • 800 zł. Wrocław, tel. 0717339-75-87 po 
godz. 16,0501/59-89-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Ślicz- 
nej, - 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/348-01-89, 06021
71-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowa kawalerka na Krzykach 
-750 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, 30 m2, przy ul. 
Kamiennej (przy Rondzie) - 900 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
0603/81-06-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi na Ołta- 
szynie, pokój, kuchnia, łazienka, po remoncie, umeblowane, 
- 650 zł. Wrocław, tel. 071/368-10-63,0600/12-57-61 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, w willi, na Krzy
kach, 30 m2 - 600 zł oraz 2-pokojowe, 50 m2, umeblowane • 
900 zł + prąd. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, we 
Wrocławiu, ul. Poleska, cena 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/346-24-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w okolicy pl. 
Grunwaldzkiego, umeblowane, telefon, nowa armatura, po re
moncie - 620 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/355-52-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, gmi
na Długołęka, dobry dojazd dó Wrocławia • 390 zł/miesiąc + 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-18-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, 
na I piętrze, telefon, we Wrocławiu, przy ul. Mińskiej, na Mu- 
choborze Wielkim • 800 zł/miesiąc + opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 071/363-44-60 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w centrum Legnicy, 
pow. 170 m2 - 2.300 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/341-37-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE centrum, pl. 
Kościuszki, II piętro • 1.600 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
z telefonem, czyste, zadbane • 800 zł/mies. Wrocław - os. 
Kosmonautów, tel. 071/347-60-41,0604/53-77-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Ziębicach, 
blisko centrum, pow. 45 m2, rozkładowe, CO, - 400 zł. Ziębi
ce, tel. 074/819-00-04
DO WYNAJĘCIA OBIEKT przy ul. Wilczej, we Wrocławiu, te
ren ogrodzony, prąd - 4.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
330-19-29,0608/84-46-03
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI na Krzykach, 70 m2, sa
modzielny, z  telefonem - 1.300 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/ 
339-87-82
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY w Lubinie k. Mer-

cusa, przy ul. Pawiej, z telefonem, wc. zaplecze, - 700 zł + 
opłaty. Lubin, tel. 0608/81 -63-36 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY 32 m2, woda, wc, 
prąd, siła, okratowany, alarm, atrakcyjna lokalizacja, przy ul. 
Hubskiej,'obok parkingu - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/
788-64-48 po godz.12
DO WYNAJĘCIA PIEKARANIA we Wrocławiu, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 788-48-51
DO WYNAJĘCIA PLAC pow. 800 m2, w centrum Wrocławia 
przy ul. Dmowskiego, ogrodzony, oświetlony, utwardzony, 
prąd, woda, cena netto - 3 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-. 3-osobowe, osobne 

wejście, mieszkania studenckie, umeblowane • 250 zł. 
BU „KAMEX', Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 ,3-osobowe, dla mężczyzn, stu
dentów lub pracujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza, cena 250 • 280 zł/mies. Wrocław, tel. 324-10-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE niekrępujące: 1-osobowy - 350 
zł, 2-osobbwy - 275 zł oraz miejsce dla pani - 275 zł/mies./ 
doba, blisko centrum. Wrocław, tel. 357-74-11

blisko centrum, dla 2 osób - 250 zł/osoba lub 400 zł/osoba. 
Wrocław, tel. 071/355-77-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 2-pokojowym, dla 
dziewczyny, Biskupin -425 zł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 06081
53-61-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch osób niepalących, Opo
rów - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 0608/96-03-34 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ komfortowy, dla pary, z kuchnią i 
łazienką, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-67 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, WC, 
oddzielne wejście, na Krzykach, na osiedlu Borek - 400 zł/ 
miesiąc. Wrocław, tel. 071/361-40-89 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, w willi, z  łazienką i kuch
nią, osobne wejście - 350 zł/mies. Wrocław - Fabryczna, tel. 
071/349-24-30
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią i werandą, 50 m2. w w illi. 
- 850 zł/mies. + rachunki. Wrocław - Karłowice, tel. 0501/ 
49-21-12.071/336-52-87
O  DO W YNAJĘCIA PO KÓ J DLA PANÓW - 250 zł/os., 

nocleg grupowy dla pracujących -19  zł/os., miej-

KREDYT od 9%
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BUDOWĘ • REMONT 
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P K P  W R O C Ł A W , ul. Św . M ikołaja 61/62, tel. 071/34-10-210, 344-10-05

DO WYNAJĘCIA PP01582 
powierzchnia sklepowa 500 m2
ogrzewana, w raz z  wszystkim i m ediam i o raz 

wolne pow ierzchnie m agazynowe 
przy ul. Karmelkowej 66 w e "Wrocławiu. ' 
Tel. kontaktowy: 071/363-44-62

DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 i 2 osobowe, w willi, na Karłowi
cach, cena 400 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 dziewcząt - po 500 zt/osoba 
lub całe mieszkanie za 1.000 zł. Siechnice, tel. 071/789-18-06 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, balkon, umeblo
wany, w wilii, 23 m2- 300 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
O DO W YNAJĘCIA  PO KÓJ umeblowany, dla 1 lub 

2 osób, Karłow ice. Wrocław, tel. 0606/33*37-70 
01023951

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet, umeblowany, z telewi
zorem, dostęp do kuchni i łazienki, w willi, Klecina, bez po
średników - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 333-48-90 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy (może być dla pary), 
duży, umeblowany, z  dostępem do kuchni i łazienki • 600 zł/ 
mies. (bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/328-16-92, 
0608/66-97-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, na poddaszu, łazien
ka, kuchnia, z telefonem - 280 zł/mies. od osoby. Wrocław, 
tel. 071/333-72-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z  łazienką, osobne wejście, dla oso
by samotnej • 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/362-87-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, koło pla
cu Grunwaldzkiego, bdb warunki, dla 1 osoby - 400 zł/m-c, 2 
osoby - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/347-92-04. 0607/
60-85-98
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej dziewczyny, z  wy
godami, przy ul. Grabiszyńskiej • 340 zł/mies. + prąd, lub dla' 
2 dziewczyn, wspólne duże łóżko - 240 zł/osoba/mies. + prąd. 
Wrocław, tel. 0503/68-57-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobna kuchnia, łazien
ka, osobne wejście, - 300 zł /osoby. Wrocław, tel. 071/ 
357-87-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 24 m2, w nowym mieszka
niu studenckim, wszystkie wygody, balkon, bezkonfliktowo, 
dla 2 osób, na Krzykach • 350 zł/osóba. Wrocław, tel. 071/
782-08-09,0602/60-57-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, w nowym budownictwie, 
umeblowany, z  telefonem - 420 zł/mie?. Wrocław, tel. 071/
373-87-82 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, dla dwóch studentów, 
bez nałogów, od zaraz, osobne wejście, TV, telefon (oddziel
na linia), możliwość korzystania z łazienki i kuchni - 400 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/336-33-36,361-11-19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Zaciszu, osobne wej
ście, wszystkie media, dla studentów lub osób pracujących, 
kobiet, 1 osoba - 400 zł, 2 osoby - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-46-48,0608/16-08-87
DO WYNAJĘCIA POKÓJ jednosobowy, w mieszkaniu 2-po
kojowym, używalność kuchni, łazienki, pralka,. lodówka, dla 
dziewczyny - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 341-50-30, 0607/ 
12-77-84
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dziewczyny, we Wrocławiu, na 
Krzykach - 300 zł/mies. Wrocław, tel’ 07,1/782-08-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 panów, używalność kuchnj i - 
łazienki, centrum, - 230 zł. Wrocław, tel. 0717329-73-99 '
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, osobne wejście, kuch
nia, lodówka, łazienka, przedpokój, blisko do pl. Grunwaldz
kiego, można garażować, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z  kuchnią, łazienką na Muchobo- 
rze Małym - 600 zł. Wrocław, tel. 357-93-74 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej osoby • 300 zi lub dla 2 
osób - 250 zł/osoba.^Wrocław, tel. 071/783-49-53 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch kobiet uczących się lub 
pracujących, dogodne warunki, korzystanie z  kuchni, WC i 
łazienki, pełna swoboda, b. dobry dojazd do centrum i uczel
ni, nowe bloki, winda - 300 zł/osoba (bez dodatkowych opłat). 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki,

sce  na auto. Faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/
75-46-14 80006501

DO WYNAJĘCIA POLOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
przy ul. Strachocińskiej, 5 pokoi, pow. 125 m2, wysoki stan
dard, umeblowane, taras, 2 balkony, ogródek, telefon, c.o. na 
gaz, bez pośredników, kominek, ogrodzenie - 2.400 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA ok. 50 m2, na cichą pro- ' 
dukcję lub biuro • 2.500 żł/min. Lęk, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-82-27
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE pow. 300 m2 
i magazynowe, pow. 1300 m2, z rampą, w Wałbrzychu, blisko 
centrum -1 0  zł/m2. Wałbrzych, tel.' 074/847-10-34, 0602/
49-45-89
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE w centrum 
Wrocławia, własny parking, z telefonem, dobry dojazd, różne 
powierzchnie - od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66, 
0501/57-54-12
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA warsztatowe, przy ul. 

'Krakowskiej, we Wrocławiu -10  zł/godz. Wrocław, tel. 071/ 
355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE od 10 m2 do 
50 m2, ul. Krakowska • 15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/90-00-43 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 90 m2, w centrum Zgo
rzelca, na sklep, biuro lub bank - 3.000 zł/mies., tel. 0603/
37-45-53
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 130 m2, z przyległym pla
cem (ok. 300 m2), w centrum Strzegomia, blisko parking, siła, 
woda, telefon, na działalność • 2.000 zł/mies. Strzegom, tel. 
074/855-25-57 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność gospo
darczą, 60 m2, woda, 360 V, w Wojnowicach • 450 zMmies. 
Wojnowice, tel. 071/317-70-03 
•  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 163 m2, z pla

cem utwardzonym o pow. 370 m2, z przeznaczeniem na 
warsztat samochodowy, wewnątrz kanał oraz pomiesz
czenie socjalne, teren ogrodzony, ochrona w godz. noc
nych, przy ul. Kleczkowskiej. Wrocław, tel. 071/329-14-76 
99000001

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 70 m2. na warsz
tat, siła, telefon, dobry dojazd, utwardzona droga, Wrocław 
os. Polanowice - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 071/793-45-10, 
327-60-35
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE nadaje się na biuro, 2 
pokoje, łazienka, telefon, faks, meble biurowe -1.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 337-33-13 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE gospodarcze, 180 m2, 
w centrum Ołtaszyna, na każdą działalność -13  zł/m2. Wro
cław, tel. 071/368-15-83
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom
ku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona • 1200 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE 13m2, wraz 
z regałami, najlepiej .zieleniak", .warzywniak’ , piekarnia. -
1.000 zł (wraz z licznikami). Wrocław, tel. 071/783-39-32. 
0602/85-07-47
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWA 280 m2, w 
Brzegu Opolskim, przy ul. Długiej - 35 zł/m2. Brzeg Opolski, 
tel. 0601/70-76-47

, WYNAJM DŁUGOLETNI
0
1 m ie s z k a n ie  3 -pokoJow e 
3 d w u p o z io m o w e  - now e  
te l. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

DO W YNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWA 71 m2. 
wszystkie media • 1000 zł/mies., może być z mieszkaniem 
(też 71 m2), w Jeszkowicach, 7 km od granic Wrocławia w 
kierunku na Jelcz-Laskowice - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/
67-14-80
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2, 
w centrum Wrocławia, cena - 24 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 
071/337-33-38
DO WYNAJĘCIA SKLEP we Wrocławiu, z  pełnym wyposa
żeniem chłodniczym - 1.300 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/
69-03-91
DO WYNAJĘCIA STOISKO na Hali Strzegomskiej -1.150 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 328-80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w centrum handlowym Gaj - 300 
zł/mies. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT samochodowy, przy ul. Armii 
Krajowej, 168 m2 - 3.500 zł/mies. oraz 380 m2, biura - 25 zł/ 
m2 lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0603/17-69-83, 071/
364-26-25
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT przy ul. Krakowskiej, we Wro
cławiu, 2 stanowiska, podnośnik 4-kolumnowy, kanał, plac, 
obiekt strzeżony -1.500 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/'
355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 pomieszczenia, 
zaplecze, WC -1.500 zł/miesiąc. Wrocław, teł. 071/321-09-22, 
0501/25-06-33
O DOM poniemiecki, z warsztatem, 130 m2 miesz

kanie (piętro) * 50 m2 taras, 180 m2 warsztat (par
ter), po remoncie, do zamieszkania, woda, gaz,
c.o., telefon, przygotowany pod działalność 
gosp., działka 2 + 5 arów, w Św. Katarzynie, 6 km 
od Wrocławia, - 180.000 zł., te!. 0603/78-85-60 
0201935f

O DOM w Oławie, energooszczędny, nowo wybu
dowany, pow. 148 m2, działka 500 m2,5 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, 
działka własnościowa, • 280.000 zł., tel.' 071/'
313-01-02,0502/31-62-09 02017111

DOM WOLNO STOJĄCY w miejscowości Kobiela k. Grodko
wa, pow. 250 m2, pow. użytk. 150 m2, stan surowy zamknię
ty, atrakcyjna lokalizacja, działka własnościowa o pow. 0.65 
ha, nie zadłużona, możliwe raty, I wpłata 50%. • 85.000 zł. 
tel. 0604/12-55-54 po godz. 20 
DOM w zabudowie szeregowej, pow. całkowita 300 m2, dział
ka 280 m2, wykończenie 70%, ciekawie położony, -125.000 
zł. Bielawa, tel. 0605/20-54-70 
DOM JEDNORODZINNY pow. 110 m2 wraz z  magazynami 
(chłodnia) pow. 84 m2, w Cieplicach ul. Wolności 175, •
230.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15, 
074/844-92-55 po godz. 17
DOM PONIEMIECKI do remontu kapitalnego, 4 km od Nowo- 
grodżca, działka 20 arów, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 0751 
736-53-20 wieczorem
DOM w Brzegu, nowy, atrakcyjna lokalizacja, duża, zagospo
darowana działka, - 350.000 zł. Brzeg, tel. 0602/73-68-08 
DOM piętrowy, z  warsztatem, rok budowy 1994, 30 km od 
Wrocławia, • 320.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0602/71-99-07 
DOM WOLNO STOJĄCY jednorodzinny/Brzeźno k. Świdwi
na, woj. zachodniopomorskie, pow. 80 m2, działka 15 arów, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, budynek gospodarczy, CO 
gazowe, kanalizacja, pełne media, blisko jeziora, pilne, •
95.000 zł. Brzeżno, tel. 094/364-24-43
DOM wolno stojący, w Bystrzycy Kłodzkiej, 5 pokoi, 2 łazienki 
- 20.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Kłodzku, 3- i 4-po- 
kojowe. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/12-91-52 
DOM JEDNORODZINNY pow. 141 m2, do wykończenia, 
wszystkie media, tynki we wnątrz, CO, inst. wodna, działka 6 
a, - 95.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 0502/98-74-56 
DOM wolno stojący, pow. 580 m2, działka 2850 m2,'wszyst
kie media, centrum Chocianowa, stan surowy zamknięty, -
450.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-47-33
DOM WOLNO STOJĄCY 240 m2,6 pokoi, media, komforto
wy, duży ogród -1.000 zł/m2. Chojnów, tel. 0604/96-36-37 
DOM w Cieszowie, 4 km od Świebodzic, działka budowlana 
30 a, rolna 50 a, siła, woda + zabudowania gosp, - 69.000 zł 
lub zamiana na mieszkanie 50 m2 własnościowe, Świebodzi
ce. Cieszów Dolny, tel. 074/845-20-85 
DOM nowy, atrakcyjny, 134 m2, działka 1500 m 2,10 km od 
granic Wrocławia, parterowy, garaż, na miejscu szkoła pod
stawowa, -gimnazjum, ośrodek zdrowia, przedszkole. -
375.000 zł. Czernica k. Wrocławia, tel. 0603/30-10-11 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00482 www.autogielda.com.pl)
DOM piętrowy, pow. 180 m2 + budynek gosp. o pow. 150 m2,
2 garaże, działka 0.17 ha. 1 km od ośrodka wypoczynkowe
go w Rokitnikach, blisko lasy, czysta woda, - 75.000 zł. Czer- f 
nikowice, gm. Chojnów, tel. 0608/82-07-64 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.ę., tele
fon, +zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek 
czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 2 5km od Olszty
na, 20 km od Gubina. -100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29

Kiełczów - dom wolno stojący
nowy, pow. 210 m2, działka 1.550 m2 

do niewielkiego wykończenia
335.000 zł OP011190

tel. 343-53-33
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DOMKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
Stan surowy otwarty, z  cegły K-2.J 

S dach dwuspadowy, pow. całk.170m2, 
5  w Zielonej Górze, na os, Jędrzychów, 
o ulga budowlana, cena -115.000 zł 

tel. 068 320 42 01 lub 0-602 27 97 39

Sprzedam dom - okazja! \
wolno stojący, parterowy, 3-letni, 2 km ' § 

za Ołtaszynem, 7 km od Dworca Gł. 
pow. 140 m2, działka 1600 m2 £

cena: 239.000 zł (do negocjacji) °
tel. 0-501 24 60 36,071/373-30-51 (wieczorem)

(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM 2-poziomowy, w Długołęce, 2 garaże, 6 pokoi, 2 kuch
nie, możliwość adaptacji poddasza, atrakcyjna lokalizacja, 
działka 1000 m2, dużo zieleni, kostka brukowa 100 m2, -
320.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-56,071/315-16-28 
DOM atrakcyjna lokalizacja na działalność gosp., w okolicy 
Opola -1100 zł/m2. Dobrzeń Wielki, tel. 077/453-86-80 do 
godz. 16
DOM PONIEMIECKI 290 m2, działka 15 arów, + zabudowa
nia gosp., woda, prąd, telefon, do zamieszkania lub na dzia
łalność gosp., blisko Nysy, autobus MZK, - 60.000 zł. Domasz- 
kowice, tel. 077/435-44-48
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Głogowie, pow. całk. 
260 m2,4 pokoje + 2 letnie, wysoki strych, kuchnia, jadalnia, 
łazienki, spiżarnia, pralnia, ciepła woda, c.o. gazowo-węglo- 
we, garaż na 2 samochody, warsztat tokarsko-ślusarski, z te
lefonem, • 180.000 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35 
DOM działka o pow. 5 a, 3 pokoje, kuchnia, WC, CO, w Świ
noujściu, - 60.000 zł. Głogów, tel. 076/833-38-02, 0605/
28-05-32
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 200 m2, działka 15 a, z zaple
czem, w Nowych Skalmierzycach k. Ostrowa Wlkp, -165.000 
zł. Gogolin, tel. 077/460-76-23 
DOM PONIEMIECK115 km od Gubina, przy granicy z Niem
cami, po częściowym remoncie, budynki gospodarcze, 0.5 ha,
• 66.000 zł. Grabice, gm. Gubin, tel. 0608/73-78-99
DOM w Świdnicy, 150 m2, 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, CO, 
do zamieszkania od zaraz, działka własnościowa 4.5 a, •
180.000 zł. Gruszów, tel. 074/858-53-62
DOM mały, pow. użytk. 65 m2, działka 630 m2, prąd, woda, w 
trakcie przygotowania do zamieszkania, - 56.000 zł. Grzędy, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0601/89-21-19 
DOM 120 m2, działka 10 a, bydynki gospodarcze, 6 km od 
Wrocławia, w kierunku Jelcza-Laskowic, - 200.000 zł. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-24
DOM PONIEMIECKI + rozpoczęta budowa nowego domu o 
pow. 186 m2 (ściany zewnętrzne), materiał na więżbę dacho
wą i deskowanie, działka 98 a, ogrodzona, 100 m od lasu, 30 
km od Wrocławia, w Siemianowie gm. Borów, powiat Strzelin 
-100.000 zł. Jodłownik, tel. 074/833-08-30,090/67-21-42 
DOM JEDNORODZINNY do wykończenia, pow. 180 m2, dział
ka 10 a, - 65.000 zł. Jodłów, gm. Międzylesie, tel. 074/ - 
813-69-52,0603/28-77-08
DOM + zabudowania gospodarcze, blisko lasu, gm. Miękinia,
- 70.000 zł. Kadłub, tel. 071/317-85-99
DOM PONIEMIECKI pow. 200 m2, kafelki, panele, korek, WC, 
budynki gosp., działka pow. 1 ha, blisko trasy A4, - 126.000 
zł. Kalinowa, gm. Wiązów, tel. 071/393-14-49,0605/05-95-26 
DOM piętrowy, częściowo podpiwniczony, wolno stojący, w 
Kamieńcu Wrocławskim, ok. 180 m2, ok. 50 m2 piwnicy, dział
ka 3 ary, - 250.000 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-28 
DOM wolno stojący, w Kamieńcu Wrocławskim, piętrowy, piw
nice, możliwość adaptacji na 2 mieszkania, • 220.000 zł. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-70 
DOM parterowy, z  poddaszem użytkowym, ok. 190 m2, wol
no stojący, w Kamieńcu Wrocławskim, wszystkie przyłącza, 
stan surowy otwarty, działka 13 arów, częściowo ogrodzona,
• 200.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-5^-28 
DOM 4 pokoje, kuchnia, łazienka, woda z  sieci, studnia + za
budowania gosp., działka 0.54 ha, - 70.000 zł. Kamieniec 
Ząbk., tel. 0609/50-30-57
DOM w Karpaczu Górnym z 1982 r., pow. całk. 280 m2, 6 
pokoi, kuchnia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo par
ter do wykończenia, 2 garaże, działka 500 m2, wszystkie 
media, atrakcyjna lokalizacja, - 370.000 zł. Karpacz, tel. 0600/
24-93-05,0606/74-57-31
DOM PONIEMIECKI parterowy, pow. 150 m2, na działce 9 a,
- 87,000 zł. Kątki, gm. Marcinowice, tel. 074/850-58-94 
DOM typu .dworek', stan surowy zamknięty, działka 10 a, z 
mediami, Kiełczów, - 295.000 zł. Kiełczów, tel. 071/324-90-39, 
0601/71-28-17
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, -420.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, piętrowy, nowy, 10 
a, działka 160 m2, w Krzeszowie, • 200.000 zł. Krzeszów, tel. 
075/742-33-39 po godz. 20
DOM w centrum Lądka Zdroju, 200 m2, w drugim domu ka
wiarnia (dochodowa), 110 m2, zabudowania gosp., 200 m2 
sad, ogród, wszystko na działce 3.300 m2, - 490.000 zł. Lą
dek Zdrój. tel. 0602/29-93-50
DOM WOLNO STOJĄCY 140 m2. 4 pokoje, działka 4 a •
165.000 zł (w rozliczeniu może być małe mieszkanie). Legni
ca, tel. 076/862-65-41
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 2 pokoje, kuchnia, wc, 
łazienka + strych do adaptacji, działka 13 a + garaż - 75.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
DOM pow. *135 m2, podpiwniczony, 4 pokoje, kuchnio-jadal- 
nia, 2 łazienki, garaż, wszystkie media, ogrzewanie gazo- 
wo-koksowe, z telefonem, działka własnościowa o pow. 565 
m2, zagospodarowana, ogrodzona + budynek gosp. o pow. 8 
m2, • 195.000 z ł , w rozlicz, może być małe mieszkanie. Le
gnica, tel. 076/722-46-19
DOM w zabudowie szeregowej, skrajny o pow. 360 m2,6 po
koi, 2 kuchnie, 2 łazienki, na parterze część handlowa, -
290.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37
DOM w Legnicy, 133 m2, działka 612 m2,5-pokojowy, 2 ła
zienki, c.o. gazowe, po remoncie kapitalnym, - 225.000 zł. 
Legnica, tel. 0606/38-14-80
DOM WOLNO STOJĄCY w Legnicy, pow. 500 m2,7 pokoi, 2 
łazienki, działka o pow. 6 a, do wykończenia, • 200.000 zł. 
Legnica, tel. 0606/38-14-80
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w Legnicy, stan su
rowy zadaszony, dach płaski, piętrowy z  garażem i piwnica
mi, działka 720 m2, pow. mieszkalna 120 m, szerokie ławy, 
można dostawić piętro, - 69.000 zł. Legnica, tel. 076/
721-76-88, 0501/27-19-35
DOM wolno stojący, w Lesznie, 130 m2, okna PCV, c.o. mie
dziane, piec c.o. 2-funkcyjny, wiszący, ocieplony, kafle, drzwi 
wejściowe antywłamaniowe, góra: 3 pokoje, łazienka, garde
roba, dół: 2 pokoje, łazienka, kuchnia, podpiwniczony, taras 
30 m2, siła, - 220.000 zł. Leszno, tel. 065/529-91-26 
DOM poniemiecki, pod Lubaniem, pow. całk. 300 m2, działka 
ogrodzona 27 arów, c.o. olejowe i koksowe, 2 garaże, blisko 
Niemiec i Czech, niedaleko jezior i gór, - 190.000 zł lub za
mienię na mieszkanie albo działkę pod Wrocławiem. Lubań, 
tei. 0600/83-60-39
DOM poniemiecki, 18 km od Jeleniej Góry, pow. użytk. 120 
m2, c.o., woda pod wł. ciśnieniem + nowe budynki gosp.. ga
raż 40 m2. działka siedliskowa 24 ary, możliwy zakup gruntu 
2 ha, - 50.000 zł. Lubiechowa, tel. 075/713-47-27 
DOM PONIEMIECKI w woj. lubuskim, pow. użyftowa 160 m2, 
działka 7 arów, 2 wejścia, 2 kuchnie, wszystkie media, tele
fon, zabudowania gospodarcze, na działalność gospodarczą 
lub agroturystykę, okolica z  jeziorami, lasami, • 170.000 zł. 
Lubięcin, tel. 068/388-15-82
DOM - obiekt mieszkalno-usługowy, biurowy, produkcyjny oraz 
magazyny, łączna pow. 1750 m2, działka 2333 m2, kpi. uzbro
jenie, własne c.o., cena do negocjacji, • 950.000 zł. Lubin, ul. 
Małomicka 71, tel. 0603/70-83-74 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem -AG0156 www.auto- 
gielda.com.pl)
DOM nowy, parterowy, pow. 200 m2 + garaż, działka 15 arów, 
wszystkie media, k. Lubina, - 250.000 zł. Lubin, tel. 0601/
56-40-73
DOM zabudowania gosp., do przebudowy, po zakładzie ka
mieniarskim, w okolicy Czarnej Góry, działka 4200 m2, ze stru
mykiem, siła, -120.000 zł. Lubin, tei. 076/844-24-07 
DOM WOLNO STOJĄCY, 1990 r. murowany,j»ow. całkowita 
330 m2, mieszk. 110 m2,11-letni, działka 16 a, tereny ekolo
giczne, lasy, jeziora, ładnie położony - 240.000 zł. Lubrza, 
tel. 068/381-31-98 po godz. 20,0606/19-89-64 
DOM w Morągu k. Olsztyna, pow. 110 m2, urokliwy, działka 
42 a, - 250.000 zł. Morąg, tel. 089/757-20-14

DOM PIĘTROWY budynek gospodarczy, 10-letni, działka 500 
m2, grunt omy 7 ha, sprzęt, zagroda wyróżniona w konkursie 
wojewódzkim, - 390.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-40-83 
DOM, w Niegosławicach 32 k. Szprotawy, woj. lubuskie, do 
zamieszkania od zaraz, możl. prow. dział, gosp., dom miesz
kalny 222 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 niezależne wejścia na 
parter, piece, wodociąg, kanalizacja, przył. tel., zasilanie 220V, 
bud. gosp. z  garażem 84 m2, działka siedliskowa 0.47 ha, 
ogród i łąka, pole orne 0.77 ha. - 84.000 zł, Niegosławice 32, 
tel. 0607/81-07-01. (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AC0196 www.autogielda.com.pl) 
DOM JEDNORODZINNY w miejscowości Niziny, działka 8 a, 
blisko lasu, - 60.000 zł. Niziny, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/
310-82-00
DOM WOLNO STOJĄCY 2-rodzinny, 12-letni, ceglany, 2 nie
zależne wejścia, pow. 440 m2, okna PCV, co miedziane, atrak
cyjna lokalizacja, dzielnica w zieleni, działka 8 a - 240.000 zł 
(możliwość sprzedaży połowy domu). Nowa Ruda, tel. 074/
872-28-77
DOM JEDNORODZINNY w Nowej Soli, wysoki parter, -
135.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/62-28-97
DOM z warsztatem sam., 4 km od Nysy, pow. całkowita 200 
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, CO, pow. działki 0,5 ara, 
warsztat posiada 2 kanały, siłę, taryfę nocną CO, - 76.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie. Nysa, tei. 077/435-47-01 
DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śl., pow. mieszkalna 
165 m2, działka 8 a, - 285.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-25-74
DOM PONIEMIECKI w miejscowości Olszyna Lub., wszyst
kie media, atrakcyjna lokalizacja, działka 900 m2, możliwość 
dokupienia działek budowlanych, - 68.000 zł. Olszyna, tel. 
0600/32-70-31
•  DOM duży, z warsztatem, o pow. łącznej 350 m2, na 

działce 7 arów, bardzo dobra lokalizacja, w Oławie •
400.000 zł, dom mieszkalny we Wierzbnie, na działce 
22 ary, pomieszczenia warsztatowe - 135.000 zł! BN, 
Oława, ul. Rynek 28, tel. 071/303-41-20 99000001 

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ działka 10 a i pomiesz- 
czenia na hurtownię lub produkcję, pow. ogółem 320 m2, -
300.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-90
DOM jednorodzinny, wolno stojącym, 200 m2, budynek gosp., 
działka 30 arów, 3 sypialnie, 2 łazienki, salon z kominkiem, 
garaż na 2 samochody, może być z 2 ha gruntu, - 399.000 zł 
(cena do negocjacji). Oława, tel. 0604/69-93-26 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00018 
www.autogielda.com.pl)
DOM PONIEMIECKI piętrowy, działka 0.25 ha + 4 ha, + zabu
dowania gosp., 2 telefony, 8-pokojowy, 2 kuchnie, 2 wejścia, 
10 km od Oławy, • 125.000 zł. Oława, tel. 071/301-52-06 
DOM JEDNORODZINNY w Opolu (Zakrzów), • 160.000 zł. 
Opole, tel. 077/456-69-04,0608/41-31-84 
DOM 133 m2, 5-pokojowy, kuchnia, łazienka, w.c., z  telefo
nem, siła, garaż, zabudowania gosp., działka 12 a, ogrodzo
na, dojazd (asfalt), blisko las, rzeka, droga E8, -150.000 zł. 
Opolnica, gm. Bardo, tel. 074/817-18-53 
DOM parter 200 m2, poddasze 200 m2 + strych, piwnice, dział
ka 11 a, Osiecznica, przy trasie Zielona Góra-Świecko, na 
mieszkania, hotel, bar, -100.000 zł. Osiecznica, gm. Krosno 
Odrz., tel. 068/383-86-24,0605/36-52-47 
DOM pow. użytkowa 56 m2, z cegły, do remontu, budynek 
gospodarczy z  poddaszem - możliwość adaptacji na miesz
kalny, działka 4000 m2,600 m2 gruntu budowlanego - woda, 
gaz, telefon, położony na wski, 6 km od Gostynia (wielkopol
skie), - 68.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, nowy, w Przerzeczynie 
Zdr., 220 m2,4-pokojowy, 2 balkony, 2 łazienki, 2 kuchnie, 2 
garaże, na posesji zakład kamieniarski, - 650.000 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-52-41
DOM wielorodzinny, 300 m2, 2 garaże, 2 szklarnie, kurnik, 
duży parking, sala z zapleczem 200 m2,52 a, 2 km od Brze
gu, - 900.000 zł. PiSarzowice, gm. Lubsza, tel. 077/411-84-09 
DOM WOLNO STOJĄCY poniemiecki, po remoncie, w łubu- 
skiem, cicha, spokojna okolica, - 76.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu. Polkowice, tel. 076/847-48-21, 
0603/62-17-95
DOM w zabudowie szeregowej, nowo wybudowany, w cen
trum Polkowic, 260 m2, - 140.000 zł. Polkowice, tel. 076/
845-45-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme- 
cie pod numerem - AG0164 www.autogielda.com.pl)
DOM PONIEMIECKI 3 pokoje, kuchnia, c.o., kanalizacja, gaz, 
z  telefonem, zabudowania gosp., działka o pow. 53 ary, w Ję- 
drzychowie (8 km od Polkowic), - 55.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-09-34
DOM pow. 200 m2, z zakładem 380 m2 - na każdą działal
ność, działka 18 a, zadrzewiona, garaż, duży taras, basen 30 
m2, - 500.000 zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-63 
DOM WOLNO STOJĄCY u podnóża Gór Stołowych, pow. 150 
m2, piętrowy, salon z kominkiem, wszystkie media, działka 
0.5 ha, -170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM do remontu lub rozbiórki, działka o pow. 30 a, w okol. 
Żmigrodu, - 26.000 zł. Radziądz, woj. wrocławskie, tel. 0604/
33-35-99
DOM w Radzyniu k. Sławy, 3-letni, stan surowy zamknięty, 
pow. 120 m2 + garaż, działka 3,6 a. kryty dachówką, okna 
PCV, 200 m do jeziora, - 130.000 zł. Radzyń, tel. 068/
356-60-90 po godz. 17
DOM, 1974 r. wolno stojący, w rejonie Rawicza, piętrowy, 160 
m2, + zabudowania gosp., działka 75 a, wodociąg, energia, z 
telefonem, • 130.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-14, 0603/
77-50-08
DOM JEDNORODZINNY pow. 200 m2, w Rychtalu, działka 
uzbrojona, - 80.000 zł. Rychtal, tel. 062/781-60-06 
DOM wczasowy w Orłowcu k. Lądka Zdroju, z  wyciągiem nar
ciarskim, pow. mieszk. 5000 m2, cena - 120.000.000. Rze
pin, tel. 095/759-74-23
DOM poniemiecki, duży, + budynki gospodarcze oraz 1.47 
ha gruntu w Wigancicach, • 40.000 Zł. Sarby, tel. 074/ 
810-25-62
DOM PONIEMIECKI ze służebnością, 10 km od Wrocławia ♦ 
działka, -100.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocła
wiu. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-71 
DOM w Składowicach, 140 m2, działka 16 a, w tym .oczko 
wodne’ , w rozliczeniu może być mieszkanie w Lubinie, pow.
50-60 m2, -170.000 zł. Składowice, woj. legnickie, tel. 0600/
52-49-58
DOM WOLNO STOJĄCY 5-pokojowy, do wykończenia, ce
gła, dachówka ceramiczna, tynki wewnętrzne, schody beto
nowe, garaż, działka 10 arów, własność, lasy, jeziora (Wil
cze, Rudno), - 60.000 zł. Sławocin, gm. Kolsko, tel. 068/
352-45-28
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w Sobótce Zachodniej, 
stan dobry, - 200.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-92 
DOM na parterze sklep mięsny, w Jeleniej Górze, 200 m2, -

300.000 zł lub wynajmę. Sosnówka, gm. Podgótżyn, tel. 075/ 
761-06-33, 0603/44-25-44
DOM w Sycowie, jednorodzinny, działka 5,5 a + budynek gosp. 
z garażem, • 100.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-55,582-02-19 
DOM pow. działki 1.86 ha, ze stawem, ładnie położony, w 
Szczawnie Zdroju, • 350.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/ 
840-10-88
DOM JEDNORODZINNY wysoka piwnica, garaż, parter, pię
tro, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, taras 200 m2, ocieplony, okna 
PCV, c.o. miedź, działka 960 m2, ogrodzona, - 180.000 zł. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-08 
DOM piętrowy, do częściowego wykończenia, na działce ok. 
9 arów, na osiedlu domków, w Ścinawie, • 120.000 zł. ścina

k a ,  tel. 076/843-73-92 po godz. 18 
DOM PONIEMIECKI w zabudowie bliźniaczej, do remontu 160 
m2, w Szczepanowie, gm.środa śląska, nowy dach, okna da
chowe i szczytowe, - 48.000 zł. środa Śląska, tel. 0603/
89-48-39
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, ładna architektura, 
w Świdnicy, 7 pokoi, działka 6 a, garaż wolno stojący na dwa 
samochody, • 265.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-00-04 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w podgórskiej miej
scowości, przy lesie, o pow. 103 m2, 5-pokojowy, kuchnia, 
CO, gaz, woda, siła, telefon, garaż, działka 1320 m2 -150.000 
zł lub zamienię na dom, na peryferiach miasta, lub w rozlicze
niu mieszkanie, z garażem. Świeradów Zdrój-Czemiawa, tel. 
075/784-52-28
DOM w Tuplicach k. Żar, działka o pow. 25 arów, • 65.000 zł. 
Tuplice, tel. 068/375-74-91
DOM JEDNORODZINNY w Twardogórze, taras 50 m2,2 ga
raże, wszystkie media, wolno stojący, pomieszczenia warsz
tatowe 80 m2, działka 489 m2, • 300.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-89-55
DOM PONIEMIECKI 2-piętrowy, w trakcie remontu + pom. go
spodarcze, ogród 45 a, ziemia oma 75 a, -150.000 zł. Walim, 
tel. 074/845-71-99
DOM w centrum Szczawna Zdroju (przy deptaku), pow. 220 
m2. pow. działki 270 m2, nadaje się na gastronomię (parter) i 
mieszkanie (piętro), - 400.000 zł lub zamienię na dom (go
spodarstwo) na wsi. Wałbrzych, tel. 074/843-85-29, 0602/ 
42-82-49
DOM wolno stojący, garaż, ogród, w atrakcyjnej dzielnicy Wał
brzycha, pow. 100 m2, - 160.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-52-29
DOM WOLNO STOJĄCY ogrzewanie gazowe (konwektory), 
z garażem i ładnym ogrodem, w atrakcyjnej dzielnicy Wał
brzycha, -160.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-52-29
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DOM wolno stojący 15 km od centrum Warszawy, blisko cen
trum handlowego (M-1, Castorama, HIT, Macro), w okolicy 
dużo lasu, jezioro, dom o pow. 120 m2, wykończony, gaz, te
lefon, TV sat, szambo, własne ujęcie wodyz działką ok. 1000 
m2, cicha okolica sprzedam z  powodu wyjazdu - 315.000 zł. 
Warszawa, tel. 022/771-23-55,0602/60-66-24 
DOM 120 m2, w Wilkowie, - 180.000 zł. Wilków, gm. Niem
cza, tel. 074/837-88-34
DOM przedwojenny, piętrowy, jednolita bryła, działka 45 arów, 
siding, wymienione okna, drzwi, przekładka dachu, 5-pokojo
wy, kuchnia, łazienka, hol, przedpokój, z  telefonem, c.o. tra
dycyjne, trawnik + dużo iglaków, 6 km od Złotoryi, -120,000 
zł. Wojcieszyn, tel. 076/877-51-94 po godz.20 
DOM piętrowy, ze sklepem, pomieszczenia magazynowe, 
gosp., chłodnia, warsztat, CO, działka 65 a, ogrodzona, utwar
dzona, na każdą działalność gosp., 7 km od autostrady, na 
trasie Wrocław-Nysa, - 350.000 zł. Wojsław, gm. Grodków, 
tel. 077/415-16-29 do godz. 15,077/415-16-67 po godz. 18 
DOM JEDNORODZINNY w miejscowości górskiej Przygórze, 
7 km od Nowej Rudy, woj. dolnośląskie, pow. użytkowa 104 
m2, działka 9 arów, -140.000 zł. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, 
tel. 0608/86-59-57
DOM jednorodzinny, k. Wołowa, - 220.000 zł lub zamienię na 
2 mieszkania we Wrocławiu. Wołów, tel. 071/389-17-22 
O DOM jednorodzinny, na osiedlu domków wolno 

stojących, w spokojnej dzielnicy, stan surowy za* 
daszony, prąd, telefon w domu, pozostałe media 
na działce o pow. 517 m2, indywidualny projekt, 
ciekawa architektura, zbudowany z mat. cera
micznych, bez pośredników, • 135.000 z ł, oka* 
zja. Wrocław, tel. 0601/72-61-98 02020311

O DOM z zabudowaniami, lokalizacja idealna na 
działalność, przy głównej drodze przelotowej, 
działka 2500 m2 lub 16.200 m2, okazjal, • 420.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 02017751 

O DOM w trakcie remontu kapitalnego, okolice Pro
chowic, parter 142 m2, piętro przewidziane 90 m2 
+ materiały budowlane do remontu w cenie, na 
działce 1 ha, pilne, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
32-98-06 01024281

O  DOM nowo wybudowany, do zam ieszkania, Wro
cław Leśn ica, Maślice, 300/200 m2, • 299.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/75-25-96 80006781

O  DOM wolno sto jący we Wrocławiu, pow. 230 m2, 
działka 1000 m2, ■ 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
355-33-28 02018471

•  DOM w górach, k. Walimia, 170 m2, działka 0.5 ha, nowy, 
pięknie położony, przy lesie, nad strumieniem, - 300.000 
zł lub zamienię na domek we Wrocławiu, bez prowizji. 
BN .ABAX", Wrocław, tel. 0601/75-46-14 99000001 

DOM WOLNO STOJĄCY w Polanicy Zdroju, 120 m2,5 pokoi, 
kuchnia, łazienka, działka 1 ha, przy lesie • 200.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/14-12-97
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, w Ostrowie Wlkp., nowy (z 
1998 r.), 230 m2, wykończony, wysoki standard, ogród 900 
m2, • 310.000 zł. Arkadiusz Wolski, Wrocław, tel. 0601/
47-65-92,0605/94-92-90 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0202 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM w Szymanowie, wybudowany w 1989 r„ 300 m2. siła, 
gaz, telefon, działka 10 arów, budynek warsztatowy oraz go
spodarczy, cena do ugodnienia. Wrocław, tel. 071/357-86-49, 
0601/58-50-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00486 www.autogielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY o pow. 200 m2, na działce 10 a, w 
gminie św. Katarzyna, nowy, do częściowego wykończnenia, 
działka ogrodzona, prąd, II taryfa, woda, telefon, bardzo ład
ny • 350.000 zł. Wrocław, tel. 0502/96-48-23 
DOM WOLNO STOJĄCY podpiwniczony, pow. 220 m2,2 ga
raże, działka o pow. 1.250 m2, na Księżu Małym, - 320.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-11-09 
DOM we Wrocławiu, na Muchoborze Małym, blisko budowa
nej obwodnicy śródmiejskiej, pow. 80 m2, c.o. gazowe, wszyst
kie media, w zabudowie szeregowej + ogródek, działka pra
cownicza, bez wad prawnych, bez pośredników, - 260.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/63-33=90
DOM w zabudowie bliźniaczej, nowy, na Brochowie, komfor
towy wykończony, - 570.000 zł lub zamienię na mieszkanie 
willowe, lub inne duże, nowe. Wrocław, tel. 071/346-50-18 
DOM w Henrykowie, 220 m2,50 minut drogi od Wrocławia, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-64-48 po godz. 12
DOM poniemiecki, do remontu, w Kamieńcu Wrocł., działka
12 a, -142.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15,0604/43-68-73
DOM do wykończenia, w Radwanicach, z zabudowaniami,
działka 2.500 m2 lub 16.200 m2, - 420.000 zł. Wrocław, tel.
071/783-66-03.0603/07-07-99
DOM w Oleśnicy, - 300.000 zł lub zamienię na dom na wsi.
Wrocław, tel. 071/398-53-64,0602/12-05-73
DOM do rozbiórki, w Kobylinie k. Krotoszyna, lokal sklepowy,
działka 1700 m2, w centrum, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/
363-35-48
DOM JEDNORODZINNY 20 km od Wrocławia, 140 m2, pię
trowy, podpiwniczony, działka 16 a, od zaraz, - 230.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-92-61
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, we Wrocławiu - Soł- 
tysowice, poniemiecki, w rozbudowie, 150 m2, działka 1516 
m2, ogrzewanie gazowe, garaż, - 390.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17:19
DOM budynek gosp., działka 900 m2. Kuźnica Trzcińska, 15 
km od Kępna. - 30.000 zł. Wrocław, tel. 367-08-22,336-66-50 
DOM w Radwanicach k. Wrocławia, 220 m2,2 kuchnie, 2 ła
zienki, garaż, działka 7.5 a, do częściowego remontu, -
199.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-03-25,0502/04-36-31 
DOM poniemiecki, pow. mieszkalna 56 m2, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, strych, piwnica, woda, prąd, gaz, warsztat sa
mochodowy o pow. 50 m2, działka ok. 1.000 m2, -180.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/45-11-36
DOM wolno stojący, w Szczodrem, na nowym osiedlu, pow. 
170*220 m2, na parterze: kuchnia z jadalnią, łazienka, pokój, 
na piętrze: 2 sypialnie, salon, łazienka, garderoba, do nie
wielkiego wykończenia, skrajna działka o pow. 700 m2, pięk
ne położenie, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/399-85-44,0600/
81-44-29
DOM przedwojenny, Wrocław-Północ, wolno stojący, piętro
wy, podpiwniczony, po remoncie kapitalnym, do małego wy
kończenia, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, pow. całkowita 350 
m2, pow. mieszkalna 200 m2, działka 1000 m2, może być 
dwurodzinny, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-51-01,0501/
46-64-18
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, po remoncie, dział
ka 22 ary pod budowę lub rozbudowę, - 350.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-65-86
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ możliwość zamiesz
kania dwóch rodzin, działka 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, 
parter: salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, ko
tłownia, garaż, piętro: salon z  kominkiem, sypialnia, łazienka, 
balkon, poddasze: salon, dwie sypialnie, • 460.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10
DOM nowy, na Ołtaszynie, 200 m2, działka 10 a, wszystkie 
media, możliwość 2-ch osobnych mieszkań, parkiety, do za
mieszkania, • 380.000 zł. Wrocław, tel. 0607/53-68-64 
DOM wolno stojący, dwurodzinny, piętrowy, piwnica, strych, 
ocieplony, Wrocław • Osobowice, • 360.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-43-66
DOM 30 km od Wrocławia, działka 60 arów, zabudowania 
gosp. po remoncie, okna PCV, c.o., łazienka, możliwość roz
budowy, pięknie położony, dobry dojazd, PKP, PKS, do za
mieszkania od zaraz, • 135.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-25-66 
DOM WOLNO STOJĄCY wykończony w 80%, 1-piętrowy, 5 
pokoi, kuchnia, działka 1000 m2, pow. użytkowa 142 m2, - 
J10.000 zł. Wrocław - Widawa, tel. 0604/41-11-06 
DOM WOLNO STOJĄCY 6 pokoi, kuchnia, łazienka, spiżar
ka, 2 garaże, 2 tarasy, nowe okna, podłogi, glazura, gładzie, 
ocieplony, ogrzewanie gazowo-koksowe, działka 4.5 a, •
280.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-17-72 wieczorem, 
074/815-11-86 w godz. 10-17
DOM wolno stojący, 2 km od Ząbkowic Śl., 5 pokoi, kuchnia, 
łazienka, co, z  telefonem, komórka, oczyszczalnia ścieków, 
działka 18 a, - 88.000 zł lub zamiana na 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-32-04 do 13 lub po 
20, 815-32-70
DOM w Krotoszynie, nowy,wykończony w 80%, • 120.000 zł. 
Zduny, gm. Krotoszyn, tel. 062/721-57-18 
DOM 70 m2, w zabudowie szeregowej, narożny, nowo wybu
dowany, komfortowy, bez elewacji, zamieszkany, garaż, piw
nica, 4 balkony, w Zgorzelcu, na os. Słonecznym, - 250.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-37-84 
DOM 230 m2, pomieszczenia biurowo-magazynowe 300 m2, 
działka 850 m2, w centrum Zielonej Góry, - 450.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/324-21-26
DOM PONIEMIECKI okol. Ziębic, pow. ok. 100 m2, nowe pod
łogi, stropy, okna i parapety, inst. elektr. i wodna, siła, CO, 
piękna łazienka, WC, szambo, studnia, nowe schody, telefon, 
działka 56 a, ogrodzona, sad, 250 m do lasu, blisko jez. Otmu- 
chowskie, • 130.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-49-42 
DOM WOLNO STOJĄCY o pow. 150 m2, na działce 9 arów, 
zadrzewiona krzewami iglastymi8, ogrodzony, wszystkie me
dia, kafelki, parkiet + garaż wolno stojący, kuchnia letnia, skład 
opału, • 230.000 zł. Złotoryja, tel. 076/857-50-88, 0503/ 
79-67-89
DOM w miejscowości Zwiastowice, woj. opolskie, parterowy, 
2 duże pokoje, kuchnia, strych, okna plastikowe, ganek, ga
raż, podwórko, • 20.000 zł. Zwiastowice, gm. Głogówek, tel. 
077/436-27-99 .

DOM jednorodzinny + gospod. rolne 1.15 ha, - 52.000 zł. Ża
rów, gm. Grodków, tel. 0600/65-08-60 
O DOM - REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garaż. Dom poło
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy
dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena
690.000 zł. (pilne, do negocjacji), Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69 , 03002211

DOM NA WSI PONIEMIECKI piętrowy, 8 pokoi, CO, z telefo
nem, ogród, zabudowania gospodarcze, na miejscu szkoła i 
ośrodek zdrowia, 50 km od Wrocławia, - 90.000 zł. Budzi
szów Wielki, tel. 076/857-45-50 
DOM NA WSI PONIEMIECKI wolno stojący, po remoncie, CO, 
z telefonem, garaż, pow. 150 m2, działka 20 a, w Dalborowi- 
cach, 60 m od Wrocławia, - 55.000 zł. Dalborowice, gm. Dzia
dowa Kłoda. tel. 062/785-91-06 
DOM NA WSI PONIEMIECKI w Płoninie, 150 m2, - 85.000 zł. 
Tadeusz Buczyński, Kaczorów, Płonina 5, gm. Bolków 
DOM NA WSI wolno stojący, na działce 1.4 ha, 4 pokoje, kuch
nia, jadalnia, łazienka, ganek, garaże + budynek gosp., staw, 
ogrodzone, możliwość rozbudowy na różne inwestycje, może 
być sad, 8 km od autostrady, budynek do zamieszkania, -
130.000 zł. Kuchary, gm. Domaniów, tel. 071/302-74-00,
302-75-16
DOM NA WSI z cegły, 5 km od Sławy, w Starym Strączu, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, CO + zabudowania gosp., ogród, 
sad, mały staw, całość na działce 52 arów, - 90.000 zł. Lubin, 
tel. 076/749-06-19,0603/69-60-58 
DOM NA WSI 9 pokoi, o pow. mieszkalnej 136 m2, całkowity , 
300 m3, garaż, stodoła 160 m3, działka 1.35 ha, sad stau.- v 
drzew 35 a, możliwość urządzenia warsztatu, działalności 
gosp., w spokojnej, cichej miejscowości przy lesie, 30 km od 
Głogowa, - 65.000 zł. Luboszyce Małe, tel. 065/544-81-03 
DOM NA WSI ok. Lwówka śl., poniemiecki, piętrowy, 200 m2. 
stodoła 140 m2. możliwość adatacji na mieszkanie, czerwo
na cegła, - 95.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/647-81-20 
DOM NA WSI poniemiecki, do remontu, na działce 10 a, w 
miejscowości Świerczów k. Namysłowa. - 18.000 zł. Namy
słów, tel. 0606/93-21-56
DOM NA WS11/3 całości, 20 km od Wrocławia, 60 m2,2 po
koje, łazienka, kuchnia, przedpokój, c.o., gaz, telefon, szam
bo, siła, piwnica, garaż, zabudowania gospodarcze, ogród, -
60.000 zł. Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 071/399-04-19 
DOM NA WSI pow. 360 mi, 4 sypialnie, 2 łazienki, 2 kuchnie, 
media, działka 635 m2, od zaraz, 20 km od Wrocławia, •
200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00
DOM NA WSI do remontu, o pow. 120 m2, na działce 17 arów,
- 22.000 zł. Osetno, tel. 065/544-44-48 po godz. 16
DOM NA WSI w Dębnicy w byłym woj. kaliskim, dom o pow.
60 m2, działka o pow. 600 m2, budynki gospodarcze o pow.
50 m2, woda, prąd, gaz, C.O w miedzi, naprzeciwko zalewu,
• 65.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05
DOM NA WSI okolice Polkowic, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
c.o., wszystkie media, nowy dach z blachy, nowy garaż, działka 
17 arów, całość ogrodzona, - 95.000 zł lub zamienię na miesz
kanie w Lubinie, Głogowie, Wrocławiu. Polkowice, tel. 0609/
53-40-90
DOM NA WSI 3 km od Polkowic, pow. użytkowa 80 m2, c.o. w 
miedzi, olejowe, woda, gaz, kanalizacja, panele, glazura, 
ogród zagospodarowany, 6 arów, atrakcyjna lokalizacja, -
85.000 zł. Polkowice, Trzebcz 40
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
c.o., budynki gosp., garaż, na działce o pow. 30 arów + ogród 
50 arów, w Przecławiu k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, •
85.000 zł. Przecław, tel. 0602/63-23-56
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia, kier. Oborniki ŚL, 196 
m2, ,6 dużych i 6 małych pokoi, do remontu, • 50.000 zł ** -■ 
zamienię na mieszkanie we Wrocławiu lub Wołowie. Radedz, 
gm. Brzeg Dolny, tel. 071/389-17-48 
DOM NA WSI parterowy, wolno stojący, rejon Rawicza, po
czątek XX w., 75 m2, + zabudowania gosp., działka 75 a, wo
dociąg, prąd, • 50.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-.32-14,0603/
77-50-08
DOM NA WSI PONIEMIECKI o pow. 150 m2, działka 62 ary, 
w Sokolcu k. Rzeczki, • 110.000 zł. Sokolec, woj. wałbrzy
skie. tel. 0606/22-89-94
DOM NA WSI w miejscowości Lipniki, blisko Jez. Otmuchow- 
skiego, pow. 120 m2, + 2 budynki gosp., wnętrza do‘remontu, 
działka o pow. 16 arów - 31.000 zł, w rozliczeniu może być 
ciągnik Zetor 5211,5245,7211 lub 7245. Stoszowice, tel. 074/ 
818-11-38,0603/24-77-72
•  DOM NA WSI położony 15 km od Wołowa, pow. 120 m2,

4 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. tradycyjne, stodoła, 
obora, dom położony na działce o pow. 50 arów, w są
siedztwie terenów leśnych, cena 85.000 zł (do negocja
cji). Biuro Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/
389-13-18,071/389-11-28 99000001

•  DOM NA WSI położony 7 km o Wołowa, pow. 100 m2,4 
pokoje, kuchnia, łazienka, budynki gosp., stodoła, obo
ra, dom położony na działce o pow. 50 arów, 5 ha grun
tów +1 ha lasu, nadaje się na prowadzenie hodowli koni,
- 165.000 zł (do negocjacji). Biuro Nieruchomości, Wo
łów, pl. Szkolny 1, tel. 071/389-13-18, 071/389-11-28 
99000001

•  DOM NA WSI położony 10 km od Wołowa, pow. 100 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, działka o pow. 30 artJw, 1 
ha pola, dom położony na uboczu, w sąsiedztwie tere
nów leśnych, dom do sprzedania z maszynami rolniczy
mi, ciągnikiem oraz małym warsztatem stolarskim, -
80.000 zł (do negocjacji). Biuro Nieruchomości, Wołów, 
pl. Szkolny 1, tel. 071/389-13-18, O71/389-TI-20 
99000011

DOM NA WSI w woj. lubuskim, na działce 80 arów, nowe 
zabudowania gospodarcze ok. 300 m2, staw, sad, łąka, dom 
po remoncie, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/
39-76-23
DOM NA WSI mur pruski, 8 pokoi, 2 kuchnie, łazienka, w.c., 
woda, siła, c.o., sad owocowy, grunt rolny 4.5 ha, zabudowa
nia gosp., atrakcyjna okolica, na Pogórzu Izerskim, blisko las, 
jezioro, rzeka, strumyk na posesji, powiat Lubań Śląski, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00477 www.autogielda.com.pl)
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśnica
- Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, -170.000 
zł. Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95-76
DOM NA WSI na obrzeżach Wrocławia, o pow. 400 m 2,12 
pokoi, c.o. gazowe, z  telefonem, sauna, działka o pow. 800 
m2, - 740.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po godz. 20, 
0602/23-66-05
DOM NA WSI w górach, 8 pokoi, hol, kuchnia, łazienka, pie
ce, woda, z telefonem, 14 ha gruntu, staw, strumień. Góry 
Izerskie, - 290.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-55-56 
DOM NA WSI PONIEMIECKI ok. Trzebnicy, 3 km od miasta, 
pow. mieszkalna 100 m2 + garaż (podwójny), adaptacja stry
chu 200 m2, warsztat 90 m2, kanał, ogrzewanie, siła II taryfa 
+ działka, 700 m2, uzbrojona, -135.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
51-71-98
DOM NA WSI zabudowania gospodarcze, bar, duży sad,' 20'. 
km od Wrocławia, pow. działki 1.8 ha, - 220.000 zł lub zamib vf  
nię na mieszkanie. Wrocław, tel. 0607/11-84-32

I bliźniaki 146,3 m’ z  możliwością 
rozbudowy na działkach 316-456 m2 

■Uwaga! Rezerwacje - tylko 6 sztuk;',
I jednorodzinne w zabud. szeregowej 

o pow. 146,3 m’; 138,8 m’, z  garażem, \ 
2 tarasami, kominkiem, działką 228 m2;

I gotowe mieszkania dwupoziomowo 97 m1 
przy ul. Pasłęckiej z  własnym ogródkiem, 
garażem, 2 tarasami i niezależnym wejści'

SBM MASLICE til;
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BUDOWA DOMÓW 
YTONG, POROTHERM 

od 700 zł/mZ 
pow. użytkowej, stan surowy 

OP011432 td . 071/327-60-00
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
O  DOM NA WSI z cegły, atrakcyjna lokalizacja , 3 

poko je, ła zienka , s p iża rn ia , d z ia łka  70 arów, 
woda, prąd, telefon, 65 km od Wrocławia, oko li
ce Kobyle j Góry, • 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
789-62-75 po godz. 18

DOM NA WSI 70 m2, jednorodzinny, pod lasem, działka 15 a, 
wysoki strych do adaptacji, 1 km od jeziora, - 46.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-27r17 '
DOM W BUDOWIE, konstrukcja do postawienia, typ kana
dyjski, wykonany pod klucz, 4 pokoje, kuchnia, garderoba, 
podpiwniczenie z  garażem, nowy odpis, pow. 112 m2, -
187.000 zł. Łukaszów, gm. Zagrodno, tel. 0503/89-13-76, woj. 
legnickie
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2, 
60 m2 piwnicy, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne, 3 
ary, w Niemstowie, 7 km od Lubina, 300 m od szosy Zielona 
Góra - Wrocław, -130.000 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, dom pokryty dachówką, 
działka 7 a, w Nowej Soli, ul. Różana 10, - 58.000 zł. Ochla, 
tel. 0600/38-58-99,068/321-10-02 
DOM W BUDOWIE działka 8 a, woda, prąd, 15 km od Strze
lina w kierunku Ziębic, - '20.000 zł. Przeworno, tel. 074/ 
810-23-88
DOM W BUDOWIE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ stan su
rowy otwarty, zadaszony, pow. całkowita 314 m2, wszystkie 
media, działka 73Ó m2, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
66-64-24,071/333-94-20
DOM W BUDOWIE wielorodzinny, stan surowy, działka 640 
m2, niezależne kondygnacje, atrakcyjna lokalizacja, Krzyki - 
Klecina, nadaje się również na biura lub inną działalność go
spodarczą, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-91-70 
DOM W BUDOWIE wolno stojący, parterowy, stan surowy za
daszony, dachówka, ścianki działowe, działka 1000 m2, uzbro
jona, woda w budynku, przy drodze asfaltowej, 6 km od Wro
cławia, -170.000 zł. Wrocław, tel. 342-13-86 
DOM W BUDOWIE do wykończenia - 800 zł/m2, działka, me
dia (prąd, woda, kanalizacja, telefon) - 80 zł/2m, 1.5 km od 
granicy Wrocławia. Wrocław, tel. 071/330-11-57 
DOM W BUDOWIE wolno stojący, na działce 900 m2, Kamie
niec Wr., pow. użytk. 180 m2, woda, kanalizacja, CO, prąd, 
telefon, garaż, stan surowy zamknięty, do wykończenia, •
395.000 zł. Wrocław, tel. 071/369-15-09,344-25-78
DOM W BUDOWIE w elementach, z  wielkiej płyty, pow. 180 
m2,1 -piętrowy, wraz z projektem - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-01-53 rano i wieczorem
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona 2x481 m2, możl. prow. dział. gosp. - 92.000 zł, sprzedaż 
całości albo części lub zamiana na małe mieszkanie w Zielo
nej Górze albo we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - A00485 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE w Wińsku, stan surowy zadaszony, pię

trowy, podpiwniczony, - 48.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-82-02, 
076/866-45-79 Legnica
DOM W BUDOWIE wolno stojący, stan surowy, działka 1.000 
m2, duży garaż, media, w Długołęce, -190.000 zł. Wrocław, 
tel. 324-11-61,0607/38-53-93
DOM W BUDOWIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan su- 
rowy zamknięty, kryty dachówką, pow. całk. 260 m2, działka 
o pow. 400 m2, podpiwniczony, z garażem, doprowadzone 
przyłącza: woda, gaz, energia el., telefon, w Mirkowie, -
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-19-83
DOM W BUDOWIE, w Jordanowie Śląskim. 30 km od Wro
cławia, stan surowy, bez pokrycia dachowego, działka 7,3 ara, 
prąd, woda, blisko budowany zalew, - 125.000 zł. Wrocław, 
tei. 355-61-50'
DOM W BUDOWIE stan surowy, pod lasem, indywidualny pro
jekt amerykański, działka 19 a, w Janikowie k. Oławy, -
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-39-23
DOM W BUDOWIE stan surowy, pow. 340 m2,2 garaże, dach 
z  oknami, działka 7 a, w Opolu, - 300.000 zł. Opole, tel. 077/ 
452-60-16 po godz. 18
DOM W BUDOWIE stan surowy otwarty, zadaszony, pow. 250 
m2, działka 1.100 m2, przyłącza, prąd, woda, w miejscowo
ści Łozina gm. Długołęka, 8 km od Wrocławia, - 115.000 zł. 
Wrocław, tel. 352-92-37,0605/43-33-85 
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, stan surowy, 
10 km od Wrocławia, -145.000 zł lub zacienię. Wrocław, tel. 
071/362-61-26,0501/06-53-78 
DOM W BUDOWIE w Jordanowie Śl., 30 km od Wrocławia, 
działka 7.3 a, woda, prąd, stan surowy, bez pokrycia dacho
wego, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-61*50 
DOM W BUDOWIE we Wrocławiu - Kiełczów, wykonane fun
damenty i 1. kondygancja, • 115.000 zł. Wrocław, tel. ,071/
332-72-40
DOM W BUDOWIE WOLNO STOJĄCY w Biestrzykowie, 248 
m2 + 46 m2 (strych), stan surowy otwarty, woda, energia elekt 
tryczna, garaż na 2 samochody, działka 1139 m2, całość ogro
dzona, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-35-28 po godz. 20 
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona 2 x 481 m2, możliwość prowadzenia dział, gospodarczej 
• 92.000 zł, sprzedaż całości albo części lub zamiana na małe 
mieszkanie w Zielonej Górze albo we W-wiu, zdjęcia tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie. A00485, Wrodaw, tel. 071/ 
345-65-86
DOM W BUDOWIE wybudowana pierwsza kondygnacja, wy
lany strop, pow. 90 m2, doprowadzony gaz, działka o pow. 6 
a. w gm. Rudna, - 22.000 zł lub inne propozycje. Złotoryja, 
tel. 076/878-41-17,0608/74-38-25 
DOM • PENSJONAT nowy, działka zagospodarowana, nowe 
technologie, koło Kątów Wrocławskich, - 300.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00476 www.autogielda.com.pl) 
DOMEK KEMPINGOWY pow. 25 m2. rozbierany, • 2.000 zł. 
Maciejowice, tel. 077/431-56-47

SPRZEDAM DOM LETNISKOWY
ze sklepem w Osłoninie k. Wielenia, 

działka 16 arów, z bezpośrednim i 
dostępem do jeziora - 240.000 zł. g
TEL. 0-605 82 85 71 §

DOMKI LETNISKOWE
 A L T A N Y ----- -
ARCHITEKTURA OGRODOWA

Z.U.W. - “DM”
(071) 3 1 5  37  37, 0601 851 215  

g o d z .  6 . 0 0 - 2 2 . 0 0  ppooąsss

DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, 70 
m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, działka ogrodzona 1.6 
ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, • 150.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-50-11. 0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00448 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY z ogrzewaniem, media, 25 m od je
ziora, w Wieleniu, - 160.000 zł. Lubin, tel. 076/844-33-82 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, wysoki standard, atrak
cyjna lokalizacja, 100 m od jeziora, pow. działki 4.5 a, w Bosz
kowie k. Leszna, • 260.000 zł. Lubin, tel. 076/847-90-97,0605/
22-05-12
DOMEK LETNISKOWY na kołach, łatwy w przemieszczaniu, 
21 m2, wym. 3 x 7 m, salon, kuchnia, sypialnia, WC, łazienka, 
kpi. umeblowany, urządzenia AGD i sanitarne, ogrzewanie, 
prod. holenderskiej, nie wymaga zezwolenia na budowę, •
20.000 zł. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0602/46-55-60 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, na Mazurach, na szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich, pow. 250 m2, działka 8 arów, 
nowy, komfortowy (hangar, sauna, jaccuzi, bilard), • 500.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23
DOMEK LETNISKOWY nad Jez. Wieleńskim, - 165.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/330-06-,62
DOMEK LETNISKOWY murowany podpiwniczony, z podda
szem, pomieszczenia gospodarcze (prąd, pompa), działka za
gospodarowana, pow. 370 m2, przy ul. Toruńskiej, • 26.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/324-27-87,0600/35-33-87 
DOMEK LETNISKOWY typu Brda, podpiwniczony, pow. użytk. 
130 m2,2 tarasy, działka 419 m2, zagospodarowana, w Bosz
kowie, -150.000 zł. Wrocław, tel. 0601/17-87-08 
DOMEK LETNISKOWY murowany, całoroczny, podpiwniczo
ny, woda, prąd, c.o., telefon, w lesie, zagospodarowana, oczko 
wodne, 2 jeziora w odległości 100 m, cisza, spokój, gm. Wije
wo, - 220.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-89-14,0605/43-31-52 
DOMEK LETNISKOWY murowany, podpiwniczony, z podda
szem 80 m2, woda, prąd, zagospodarowany ogród 850 m2, 
szklarnia 40 m2, Wrocław Zacisze, POD, ul. Czackiego, -
30.000 zł. Wrodaw, tel. 071/322-91-74
DOMEK LETNISKOWY na jeziorem, woj. lubuskie, - 8.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-25 
DOMKI LETNISKOWE 4 szt. + zaplecze socjalne, w Otmu
chowie, na terenie ośrodka PTTK, • 22.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-36-90
DOMKI LETNISKOWE 2-pokojowe, 22 m2, składane z ele
mentów, możliwość demontażu i załadunku, 5 szt., stan do
bry, od 2.500 zł do 3.000 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/310-26-87 
DOMY NA WSI PONIEMIECKIE dwa duże i 12 ha ziemi, 
Grzmiąca 3 km od Głuszycy, piękna okolica, cisza i spokój, 
nadają się na wszelką działalność, woda, prąd, CO, -130.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/845-73-04 
DRUKARNIA nieduża, lokal własny, teren dzierżawa, •
230.000 zł. Wrocław, tel. 353-18-26

•  DWA MIESZKANIA w Wołowie, o pow. 50 m2 i jedno 
mieszkanie o pow. 90 m2, cena do uzgodnienia. Biuro 
Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/389-13-18, 
071/389-11-28 99000001

•  DWIE BUDOWY DOMÓW rozpoczęte, w Wołowie, cena 
do uzgodnienia. Biuro Nieruchomości, Wołów, pl. Szkol
ny 1, tel. 071/389-13-18,071/389-11-28 99000001

O  DZIAŁKA przy głównej ulicy, atrakcyjna, 7600 m2, 
handel, produkcja, funkcja m ieszkaniowa, pełne 
uzbrojenie • 10 zł/m2, Je lcz-Laskow ice .., tel. 071/ 
343-27-04 02019651

DZIAŁKA własnościowa, 42 ary 23 m2, z  lokalizacją na tere
nie miasta Bolesławca, pod zabudowę mieszkalną, możliwość 
prowadzenia usług nieuciążliwych • 12 zł/m2. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-38.0602/38-28-96 
DZIAŁKA pow. 13.5 m2. z małym pawilonem blaszanym, na 
działalność gosp., w centrum Chocianowa, gratis kasa fiskal
na, - 20.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-41-39 
DZIAŁKA 2 ha, obok działki rzeka z tamą, atrakcyjna lokali
zacja. nadaje się na staw lub oczko wodne, prąd, częściowo 
zalesiona, -10.000 żł. Kalisz, tel. 062/591-10-26 
DZIAŁKA w Kamieńcu Wrodawskim, pow. 0,3867 ha, w trak
cie przekształcania • 35 zł/m2, • 72.000 zł. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA pow. 70 a, 2 km od Środy ŚL, przy drodze w kier. 
Wrocławia, możliwość przekwalifikowania, • 35.000 zł. Komor
niki, tel. 071/317-25-10 po godz. 20,0607/45-76-90 
DZIAŁKA działka 2800 m2, atrakcyjna, położona w Kozłach, 
3 km od Antonina, przy trasie Antonin-Ostrzeszów, z możli
wością podziału na 3 działki - 8 zł/m2. Kozły, tel. 062/732-78-68 

, DZIAŁKA 2.50 ha w tym 2.20 ha lasu (1.12 ha - 80-letniego, 
) 1.08 ha nowo zasadzonego), • 30.000 zł. Kużniczysko, gm. 

Trzebnica, tel. 071/312-77-24
DZIAŁKA pow. 22 ary, blisko żwirowni Wójcice, - 2.500 zł. 
Maciejowice, tel. 077/431 -56-47 
DZIAŁKA pod stację benzynową, pow. 1.5 ha, położona w 
Marcinowicach przy drodze krajowej Opole-Wrocław, w od
ległości ok. 8 km od Oławy - 27 DEM/m2. Oława, tel. 071/
313-01-85,0602/46-64-17
DZIAŁKA miejska, z  dostępem do mediów komunalnych,
30.000 m2 - 80 zł/m2. Oława, tel. 071/313-90-43 
DZIAŁKA z  zabudową gospodarczą (2 warsztaty samocho
dowe), wszystkie media, telefon, atrakcyjne położenie, na 
warsztat, hurtownię, - 60.000 zł. Osiek, tel. 076/849-10-97, 
0604/20-23-23
DZIAŁKA 55 a, w tym 30 a budowlana. Małopolska (Boch
nia), ogrodzone, przestrzenne, uzbrojone, obok komunikacja 
MPK, las, rzeka. - 40.000 zł. Pastuchów, tel. 074/850-81-28 
DZIAŁKA o pow. 1,38 ha, wszystkie media, atrakcyjna lokali
zacja, w Świdnicy, ogrodzona, - 500.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-90-32
DZIAŁKA 4 ha, okolice Świdnicy, pod każdy rodzaj działalno
ści lub zabudowy, w tym stacja paliwowa lub osiedle <* 5 zł/ 
m2. Wałbrzych, tel. 074/845-33-20
•  DZIAŁKA w górach, k. Walimia, duża, 5 ha, pięknie poło

żona, bezpośrednio przy lesie, strumień, dojazd, uzbro
jenie, cena 5 zł/m2, bez prowizji. BN «ABAX", Wrodaw, 
tel. 0601/75-46-14 99000001

DZIAŁKA we Wrodawiu, 1350 m2, b. ładnie położona, na Ni
skich Łąkach, otaczająca starodrzew, w sąsiedztwie stary 
dworek, możliwość przyłącza wody i energii elektrycznej • 85 
zł/m2. Wrodaw, tel. 0501/15-41-80

DZIAŁKA w Rościsławiu k. Obornik śląskich, woda, prąd, te
lefon, 10 a lub 46 a • 1.000 zł/a. Wrocław, tel. 071/310-30-41 
DZIAŁKA na Muchoborze Wielkim, 1000 m2, uzbrojenie w 
granicy działki, wydane warunki zabudowy, bez pośreników - 
80 zł/m2. Wrodaw, tel. 0601/73-72-87 
DZIAŁKA 670 m2, 2 km od granicy miasta Wrodawia, gm. 
Kąty Wrodawskie, uzbrojona, prąd o mocy 7 kW, woda, gaz, 
utwardzona droga, kanalizacja, bez pośredników. Wrodaw, 
tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA przy autostradzie A4, 80 x 250 m, woda, gaz 300 - 
m, prąd 200 m od działki, rejon węzła Kąty Wr, - 120.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/390-55-69 po godz. 17 
O  DZIAŁKA BUDOW LANA w Tyńcu Małym, pow. 829 

m2, gaz, woda, prąd, telefon -105 zł/m2., tel. 071/ 
311-81-17 po godz. 18 80005091

DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 m2, na małym osiedlu dom- 
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrodawia w stronę Kobierzyc, 
możliwość podziału na. mniejsze, - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
367-72-87. 0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA zabudowana o pow. 0.12 ha, poło
żona w Kotlinie Kłodzkiej - Długopole Górne - 90.000 zł., tel. 
071/352-07-46,0606/67-87-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8,29 a, uzbrojona, w Bielanach Wr., 
wstępne war. zabudowy, b. ładna lokalizacja, 12,5 zł/m2. Bie
lany Wr., tel. 071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22.600 m2, Wilczków, koło Kobie
rzyc, uzbrojona, dobry dojazd i lokalizacja - 35 zł/m2. Bie- 
strzyków, tel. 071/311-31-46
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bogdaszowicach, 10 a, uzbrojo
na, prąd, woda, telefon, - 28.000 zł. Bogdaszowice, tel. 071/ 
789-10-21,0501/14-83-91
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10.400 m2, wraz z  domkiem 
parterowym, murowanym, 2-pokojowy, kuchnia, łazienka, gaz, 
prąd, woda, działka na strumieniem wśród lasu liściastego, 
Sławoborze, 30 km od Kołobrzegu, • 38.000 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15,074/844-92-55 
po godz. 17
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow. 42.23 a, w Bo
lesławcu, pod zabudowę mieszkalną lub z  możliwością pro
wadzenia usług nieuciążliwych • 12 zł/m2. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-38,0602/38-28-96
•  DZIAŁKA BUDOWLANA - obrzeża Brzegu Dolnego, pow. 

71 arów, dojazd z drogi asfaltowej, w planach zagospo
darowania przeznaczona pod budownictwo jednorodzin
ne z usługami, cena 3 zł/m2 (do negocjacji). BP .NIE
RUCHOMOŚĆ*, Brzeg Dolny, tel. 071/319-76-66,0601/
98-99-63 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0,25 ha, w Obornikach Śl., 
woda, prąd -12  zł/m2. Bukowice, gm. Brzeg Dolny, tel. 071/ 
319-93-29
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubihna, pow. 20 a, uzbro
jona - 22.000 zł, 10 km od Lubina, pow. 9 a, uzbrojona -12.000 
zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chojnowie, uzbrojona, z  pozwo
leniem na budowę i projektem, 850 m2, dogodna lokalizacja,
• 25.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-18-50
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 a, media, Chróstnik k. Lu
bina. - 40.000 zł. Chróstnik, tel. 076/844-80-41,071/318-57-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 szt., pow. 10-29 arów, otoczo
ne lasem, w dużej miejscowości, w sąsiedztwie szkoła pod
stawowa i gimnazjum, cisza i świeże powietrze - 8 zł/m2. Cie- 
chów, gm. środa Śląska, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA Dobrzykowice, pow. 8 ha, woda, ka
nalizacja, telefon, prąd, bez pośredników, • 38.000 zl. Dobrzy
kowice. tel. 071/318-52-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławiu, 2000 m2. ładna oko

lica, przy drodze asfaltowej - 50 zł/m2. Domasław, tel. 071/
311-98-84
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w miejsc. Rości- 
szów, podbudowę, wszystkie media obok działki, - 75.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-01-87,0605/85-19-28 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Gajków, pow. 11 a, 
indywidualny projekt, - 35.000 zł. Gajków, woj. wrodawskie, 
tel. 0605/13-27-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.4 ha, • 10.000 zł. Kazimierz 
Mielnik, 56-303 Gądkowice, Wroclawice 1, gm. Milicz 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.01 ha, na skraju wsi Kłobu- 
czyn, pow. Polkowice, możliwość podziału na 3 działki, prąd, 
gaz, wóda przy działce, - 20.000 zł. Głogów, tel. 076/835-60-37 
po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, o pow. 10 arów, uzbro
jona, - 47.000 zł! Głogów, tel. 076/833-31-75 
. DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w Sierpnicy, pow. 
1,8 ha, przy drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość 
podziału, prąd na działce -1 0  zł/m2. Głuszyca, tel. 074/
845-68-69
DZIAŁKA BUDOWLANA we wsi Jegłowa, gm. Przeworno, 
pow. 16 arów, - 9.600 zł. Jegłowa  ̂tel. 0606/58-16-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową, w Jel- 
czu-Laskowicach, - 12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-23-66 po godz. 22,0503/89-91-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Laskowicach, pow. 11 arów, do
stęp do wszystkich mediów, spokojna okolicćf, teren nie zale
wowy, osiedle domków jednorodzinnych, atrakcyjne położe
nie (blisko las, stawy) - 3500 zł/ar. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-80-40
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wojnowicach k. Czernicy Wr., 18 
km od centrum -17 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 0602/84-61-56, 
071/318-52-81 po godz. 20 '
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, na osiedlu Skalnym, 
800 m2, własnościowa -110 zł/m2, w rozliczeniu przyjmę busa 
osobowego. Karpacz, tel. 075/761-88-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 a, Kątna, - 25.000 zł. Kątna, tel. 
071/315-38-19
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12.000 m2, woda, prąd. w 
Szczytnej - 5 zł/m2 oraz grunt rolny o pow. 7.5 ha, woda, prąd, 
pod lasem, płaski teren, 2 km od Dusznik Zdrój -1.5 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 48 arów, przy dro
dze, ładna okolica, blisko Sławy, - 15.000 zł. Krążkowo 97, 
gm. Sława, tel. 068/356-81-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.5 ha, w Księginicach k. Domasła- 
wia, siła, woda, możliwość podziału • 55 zł/m2. Księginice, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/311-89-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 17.5 a, na os. Zimnice w Le
gnicy - 25 zł/m2. Legnica, tel. 076/856-53-00 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, osiedle Sienkiewicza, 5 
a, uzbrojona, ul. Jaśminowa, - 15.000 zł. Legnica, tel. 076/
722-74-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 15.3 a, na dom lub warsztat, wszyst
kie media, Legnica, ul. Piątnicka 38, - 29.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-17-58 po 19
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, stan zerowy, 500 m do jezio
ra, Lgiń, • 40.000 zł. Lgiń, gm. Wschowa, tel. 065/549-27-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, woda, prąd, telefon,' 
ogrodzona, atrakcyjna lokalizacja - 55 zł/m2. Ligota Piękna, 
tel. 312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, pow. 300 m2, wszystkie

media, własnościowa, z  projektem i pozwoleniem na budo
wę, - 35.000 zł. Lubin, tel. 076/844-77-87 
DZjAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, własnościowa, pow. 1000 
m2, częściowo uzbrojona • 74.000 zł lub 500 m2 - 36.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/70-55-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6 arów, w Lubinie, za sklepem 
Real lub w całości 30 arów, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0603/ 
12-68-40
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, pod budownictwo 
mieszkalno-usługowe, w Szklarach Górnych k. Lubina, uzbro
jona + liczniki energetyczny, spokojna dzielnica, - 32.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-68-26 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 6 arów, w Jaksonowie, gm. 
Żórawina, -15.000 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-81-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Czeszowie koło Trzebnicy, uzbro
jona, 8 arów, -13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-24-31 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.30 ha, w Gądkowicach, po
wiat Milicz, - 25.000 zł. Milicz, tel. 071/384-72-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 14 arów, w Miłonowicach, 
gm. Zawonia, • 20.000 zł. Miłonowice, tel. 071/399-77-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA 800 m2, częściowo ogrodzona w 
Nadolicach Wielkich, blisko media, - 22.000 zł. Nadolice Wiel
kie k. Wrocławia, tel. 0605/85-48-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA 68 arów, prąd, woda, Sady k. Nie
modlina, • 24.000 zł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0607/
08-01-52
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem, 2 km od Obornik Śl., 
cena 35 zł/m2. Nowosielce, tel. 071/310-20-59 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7 arów, w Michałowicach, 3 
km od Brzegu Opolskiego, - 7.000 zł. Nysa, tel. 077/435-54-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA 41 a, we Wrodawiu, przy ul. Osi- 
nieckiej, uzbrojona, woda, gaz, energia, telefon -140.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-49-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, w Łozinie, 11 km od Psie
go Pola, woda, prąd - 38 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-77-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Marcinkowicach, 15 km od Wro
dawia, 900 m2, w centrum, media, indywidualny projekt dom
ku parterowego • 59 zł/m2. Oława, tel. 071/313-85-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA mieszkaniowa, 1 ha, możl. usługi 
lub rzemiosło, przy trasie Opole - Nysa, 15 km od Opola, 2 
km od zjazdu z A4, - 80.000 zł. Opole, tel. 0602/79-42-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową w Paczkowie, 
pow. 904 m2. - 30.000 zł. Paczków, tel. 0608/24-56-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.060 m2, w Pęgowie, ener
gia el., woda, telefon na granicy działki, - 38.000 zł. Pęgów. 
tel. 071/310-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a. bardzo ładnie położona, do
bry dojazd, media, ok. Polkowic, - 25.000 Zł. Polkowice, tel. 
0609/53-40-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a, w miejscowości Miedzi
chowo, w połowie trasy świecko - Poznań, uzbrojona, spo
kojna okolica, zdrowe powietrze, w pobliżu jeziora: Chłop, 
Konińskie, - 11.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-08-19 po 
godz. 19,0608/52-29-65
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, Radków, woj. 
dolnośląskie, 950 m2, piękne górzyste i uzdrowiskowe okoli
ce. -18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 43 a. woda gaz, telefon do podłą
czenia - 3.500 zł/a. Radwanice, gm. Sw. Katarzyna, tel. 071/ 
311-75-19
DZIAŁKA BUDOWLANA 25 a, w miejscowości Uraz, wstęp
ne uzgodnienia o warunkach zabudowy, możliwość podziału, 
w nowo powstającej dzielnicy, blisko szkoła - 20 zł/m2. Ra
ków, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-81-88

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Serbach k. Głogo
wa, - 20.000 zł. Serby, tel. 076/833-11-33 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, wylana ława fundamen
towa, 30 arów -10 zł/m2. Siedliska, tel. 076/887-14-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA położona, w miejscowości, w Mię
dzyborzu, pow. 8.3 a, dobra lokalizacja, • 4.500 zł. Syców, tel. 
062/785-31-55
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 a, w Szewcach, woda, prąd 
• 2.500 zł/ar. Szewce, gm. Wisznia Mała. tel. 071/310-71-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szklarskiej Porębie, w centrum, 
z fundamentami, wszystkie media -150.000 zł. Szklarska Po
ręba. tel. 0603/52-75-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, uzbrojona, - 20.000 zł. Szyt- 
kowice, gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1332 m2, w środzie śląskiej • 
80 zł/m2. Środa Śląska, tel. 071/317-58-47,071/317-20-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Środzie Śl.. 7.5 ą, - 30.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-59-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA 700 m2, w Malczycach, 10 km od 
Środy śląskiej, woda, prąd, blisko stacja PKP, trasa Wro- 
daw-Legnica, -12.000 zł. środa Śląska, tel. 071/317-54-09 
lub 0605/63-81-72
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2, Szczepanów k. Środy Śl., 
na nowo powstałym osiedlu domków jednorodzinnych, me
dia przy drodze, atrakcyjna lokalizacja - 20 zł/m2. Środa Ślą
ska, tel. 0603/91-67-26
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 arów, 4 km od Wrodawia, 
na nowym osiedlu, woda, gaz i prąd na działce, projekt, wyla
ne fundamenty, -100.000 zł. św. Katarzyna, tel. 071/311-78-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Św. Katarzynie, wszystkie 
media na terenie działki - 65 zł/m2. Św. Katarzyna, tel. 071/
311-62-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.5 ha, w Witoszowie Dolnym k. 
Świdnicy -15 zł/m2. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, atrakcyjna lokalizacja, w miej
scowości Tąpadła, obsadzona drzewkami owocowymi - 40 zł/ 
m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 20 a, 6 km od Świdnicy, 
w Burkatowie, - 38.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-45-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów w Świdnicy Polskiej przy 
trasie Środa Śl. • Kąty Wr., uzbrojenie w odległości 20 m, atrak
cyjna lokalizacja, - 16.000 zł. Świdnica Polska, tel. 0605/
78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 1.200 m2. Wrodaw Wi-
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dawa, wyłączona, bardzo dobry dojazd -110 zł/m2. Trzebni
ca, tel. 0608/45-12-39
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.5 ha, uzbrojona, możliwość 
podziału na mniejsze -15 zł/m2. Uraz, tel. 071/310-80-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 25 a w tym 12 a pod zabudowę, 
energia, telefon, w spokojnym miejscu, możliwość dokupie
nia 1 ha pola, cena 650 zł/a. Wadachowice, tel. 074/810-24-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Warcie Bolesławieckiej, peł
ne uzbrojenie, 7 km od Bolesławca, -17.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 190 D. Warta Bolesławiecka, tel. 0601/
99-37-97, woj. legnickie
DZIAŁKA BUDOWLANA 707 m2, uzbrojona, woda, prąd, te
lefon, ogrodzona, budynek 60 m2, Wilkowice koło Leszna 
Wlkp, - 55.000 zł. Wilkowice, tel. 0607/16-35-95, woj. lesz
czyńskie
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie k. Stabłowic, pow. 8 
arów, - 30.000 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA 40 a, okolice Sobótki - 25.000 zł. 
Wojnarowice, tel. 071/391-20-22
•  DZIAŁKA BUDOWLANA 0.60 ha, uzbrojenie, w Śliwicach 

k. Wrocławia, bez prowizji. BN .ABAX’ , Wrocław, tel. 
0601/75-46-14 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 933 m2. z  wydanymi warunka
mi zabudowy, prąd, woda, gaz, atrakcyjna lokalizacja, 
przy ul. Jerzmanowskiej, na nowym osiedlu, cena 70 zł/ 
mi. Wrodaw, tel. 071/349-52-^5 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własno
ściowa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą za
budowę, o pow. 2000 do 10000 m2, możl. podziału -170 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem -A00438 www.autogiel- 
da.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, w pobliżu .miastecz
ka country* -100 zł/m2 (do negocjacji). Wrocław, tel. 071/
789-57-42 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem - AC0210 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, na działce budynek go
spodarczy o pow. 100 m2, woda, kanalizacja burzowa, gaz 
40 m, prąd 10 m - cena 85 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/311-31-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, 8.29 a, 
uzbrojona, adres, warunki zabudowy -105.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/311-29-26
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 800 m2, w Miękini, pozwole
nie na budowę, dziennik budowy, projekt domu jednorodzin
nego. - 31.000 zł. Wrodaw, tel. 349-15-77,0605/31-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA gm. Zawonia, pow. 32 a, atrakcyj
na lokalizacja, uzbrojenie przy drodze, warunki zabudowy - 
10 zł/m2. Wrodaw, tel. 0501/21-27-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Trzebnicy, miejskie uzbrojenie, 
0.13 ha, - 89.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-01-00 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., pow. 1.000 m2, w miejsco
wości Brzezia Łąka pod Wrodawiem - 30 zł/m2. Wrodaw, tel. 
0604/12-19-29
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, pow. 0.48 ha. poło
żona przy lesie, ogrodzona, możliwość podłączenia prądu i 
wody - 30 zł/m2. Wrodaw, tel. 354-28-39,0603/40-96-42

DZIAŁKA BUDOWLANA 805 m2, przy drodze asfaltowej, w 
Mokronosie Dolnym, 1 km od Wrocławia, dobra lokalizacja, -
95.000 zł. Wrodaw, tel. 071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, we Wrocławiu (Pawłowi
ce), pozwolenie na budowę, woda, prąd, bez pośredników, -
48.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/25-67-87
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 ara, w Lutyni, 5 km od Wrocła
wia, nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w dro
dze cena 30 zł/m2. Wrodaw, tel. 349-11-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świniarach, pow. 36 a, atrakcyj
na lokalizacja, media -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-21-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Pęgowie, teren zale- 

. siony, ogrodzona, przy drodze asfaltowej, energia i woda przy 
granicy działki, - 36.000 zł. Wrodaw. tel. 071/788-87-01 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1635 m2. w Pierwoszowie. 9 km od 
granic Wrodawia, wszystkie media, zezwolenia, wytyczony 
budynek, ogrodzenie, atrakcyjna lokalizacja, 300 m od lasu, -
85.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-14-68.
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.200 m2, przemysłowo-handlowa 
- 220 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/90-00-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy głównej drodze, 15 a, ogro
dzona, sad, media, Pietrzykowice • 60 zi/m2. Wrocław, tel. 
348-56-99,0603/89-04-01
DZIAŁKA BUDOWLANA w Nadolicach Wielkich, 8 km od 
Wrodawia (kierunek Jelcz Laskowice), pow. 20 arów - 22 zł/ 
m 2, grunt rolny 50 arów (lub bez gruntu). Wrodaw, tel. 071/
318-99-93 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., pow. 9.5 a, pełne 
uzbrojenie, warunki zabudowy, mapa do celów projektowych, 
projekt, - 50.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/22-11-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1400 m2, w Łozinie, 7 km od Wro
dawia w kierunku Trzebnicy - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 06071
81-69-46
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrodawiu - Psie Pole, ul. Ma
zepy 5, przy domkach jednorodzinnych - 65 zł/m2. Wrodaw. 
tel. 071/345-82-75
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Bierzycach k. Łoziny, 8 km 
od Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja, woda, prąd, telefon przy 
działce, obok szkoła i ośrodek zdrowia - 38 zl/m2. Wrodaw, 
tel. 071/315-49-38
DZIAŁKA BUDOWLANA 10.5 a, z  rozpoczętą budową domu, 
pozwolenie na budowę, media w bespośrednim zasięgu, 10 
km od granicy miasta, bez pośredników, • 49.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0604/18-55-69
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w dchej i spokojnej okolicy, północ
no-zachodnia część Wrodawia, ubrojenie (prąd, woda, ja z ,  
kanalizacja), droga utwardzona, bez pośredników • 70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, ubrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, 650 m2 • 40 zł/m2: Wrodaw, 
tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, po
łożona na granicy miasta Wrodawia, okolice Muchobora Wiel-

Działka budowlana 55 a
inwestycyjna, w Świdnicy przy ul. Łącznej 4, obok 
nowego salonu Renaulta. Pod każdą zabudowę, 
np. salon sam., magazyny, usługi, budownictwo 
mieszkalne. Sprzedam lub wydzierżawię, część 
lub całość. Tel. 0601 33 77 32. OPOH796
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powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, 
prąd, woda, telefon, droga, komunikacja M PK , 
wydane warunki zabudowy, cena 35-38 zł/m2 

k tel. 071/357-21-02,0-608 27 09 14 J
kiego, 740 m2, uzbrojona - 70 zł/m2. Wrodaw, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową, w Jel- 
czu-Laskowicach, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, Wrocław Zakrzów, 15 min. 
od centrum, urocza okolica, las, droga asfaltowa, uzbrojona 
(prąd, woda) - 75 zł/m2. Wrocław, tel. 324-24-59, 0606/
49-85-83
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1066 m2 w Krynicznie, 7 km 
od Wrocławia, kierunek Poznań, prąd, woda, gaz, telefon, 
droga asfaltowa, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-46-06 po 
godz. 15
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel.
357-87-83, 0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, pow. 9 arów, nie
uzbrojona, woda i lokalizacja transformatora w pobliżu, -
34.000 zł. Wrocław, tel. 784-33-97,0605/36-00-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 21.5 ara, prąd, pomieszczenie 
warsztatowe - 43 zł/m2. Wrocław, tel. 324-27-01 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Widawa, pow. 43 a -125 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-94-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, uzbrojona, w Brzezinie k. 
Wrocławia, dogodny dojazd - 36 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/ 
30-29-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. - 20.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6000 m2, uzbrojona, atrakcyj
na lokalizacja, możliwość podziału na mniejsze, okolice Wro
cławia - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, pod lasem 
iglastym, na terenie uzbrojonym, przeznaczonym pod budo
wę domków jednorodzinnych, 8 km na wschód od Wrocławia, 
pow. 1160 m2, - 40.000 zł lub zamienię na samochód tereno
wy. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, blisko lasu, 
8 km od Wrocławia, pow. 8000 m2, w całości lub podzielę, 
prąd 10 m od działki, przy drodze asfaltowej -18  zł/m2. Wro
cław, tel. 071/330-08-08 po godz. 20?
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, wszystkie media przy działce, 
blisko las, ośrodek zdrowia, Siedlec gm. Długołęka, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-35-95,0605/57-97-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA 947 m2, w Kamieńcu Wr., wylane 
fundamenty, projekt, pozwolenie na budowę, prąd na działce, 
kanalizacja obok, częściowo ogrodzona, - 90.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-49-24
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, w Pawłowicach (Wro
cław), 2636 m2, ogrodzona, zadrzewiona, rozpoczęta budo
wa, energia, woda, gaz, telefon, studnia, droga dojazdowa 
asfaltowa, oświetlona -120 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-24-32 
po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, wszystkie media, czę
ściowo ogrodzona, 17 arów - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
315-11-39,071/364-16-90
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrocławskie, 1500 m2, 
uzbrojona, wszystkie media, księga wieczysta, możliwe raty, 
w rozliczeniu przyjmę samochód -120 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/338-12-45,0607/62-80-53 ^
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2.500 m2, w okol. Sobótki, bu
dynek gospodarczy, energia el., ogrodzona, widok na Ślężę, 
- 80.000 zł. Wrocław, tel. 0503/98-59-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA 400 m2, projekt, uzgodnienia, re
jon ul. Samotnej, - 54.000 zł. Wrocław - Stabłowice, tel.
355-45*48
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 61 a, w Zebrzydowie k. So
bótki, droga asfaltowa, prąd, woda, linia telefoniczna, na dział
ce, 35 km od Wrocławia, 10 km od Świdnicy, - 20.000 zł. Ze- 
brzydów, gm. Marcinowice, tel. 074/858-50-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Zielonej Górze, o pow. 380 m2, 
pozwolenie na budowę, uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja • 
90 zł/m2. Zielona Góra, tel. 0603/69-92-27 
DZIAŁKA BUDOWLANO • LETNISKOWA Kolonia Strzelce, 
na uboczu, pod lasem, rzeczka, 0.78 ha, możl. zrobienia sta
wu - 9 z!/m2 lub zamienię na samochód osobowy, dostawczy. 
Kolonia Strzelce, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-16-80, 071/
314-17-27
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA 3 ha, w Woło- 
wie, 35 km od Wrocławia, woda, prąd, ogrodzenie, możliwość 
podziału, piękna okolica - 10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
341-54-29
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA w Wieleniu k. 
Wschowy, niedaleko jeziora, obok lasu, teren parku krajobra
zowego, pozwolenie na budowę, 800 m2 -1 8  zł/m2. Kasz- 
czor, tel. 065/549-90-39
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona 100 m od brzegu jeziora Wo- 
nieść, idealny dojazd (Pojezierze Leszczyńskie), • 89.000 zł 
oraz pow. 959 m2, uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 
100 m od brzegu jeziora Wonieść. idealny dojazd (Pojezierze 
Leszczyńskie), - 24.500 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po 
godz. 18,0605/54-11-78
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA 5,58 a, otocze
nie lasu, do jeziora 250 m, uzbrojona w prąd, • 14.000 zł. Tar
nówek, tel. 068/356-66-45
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA graniczy z la
sem, blisko media, atrakcyjna lokalizacja, możliwość wyko
pania stawu, cena 6 zł/m2. Tąpadła, tel. 074/850-56-94 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA pow. 770Ó m2, 
okolice Złotego Stoku -10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/318-57-96 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA nad morzem, w 
miejscowości Gąska k. Mielna • 200 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/
78-99-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem • AC0203 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA na pojezierzu lu
buskim, las, grzyby, czyśte jezioro, cicha i piękna okolica, cena 
-1.600 zł/ar. Wrocław, tel. 071/328-28-87 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA atrakcyjna lo
kalizacja, Uraz, 18 km od Wrocławia w kierunku Obornik śl., 
księga wieczysta, zezwolenie na budowę, 83 ary - 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0603/99-80-29
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA 0.36 ha. Osolin, 
atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-95-72 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA w śród lasów i 
jezior, woj. gorzowskie, własnościowa, księga wieczysta, 
woda, energia, droga asfaltowa, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
354-38-15, 0603/89-58-91
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA w Bykowie, gm. 
Długołęka, przy trasie nr 8 (kier. Warszawa), wydane war. za
budowy, energia, bad. geologiczne, 2Qa, 40 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/322-19-78,0602/60-71-92 
DZIAŁKA BUDOWLANO- RZEMIEŚLNICZA o pow. 30 a, 15 
km od Wrocławia, przy głównej trasie, - 60.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35 -
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA pow. 0,66 ha, z 
przeznaczeniem usługowo-przemysłowym, blisko autostrady, 
w Kątach Wrocławskich, media, bez pośredników - 30 zł/m2. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-35 
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA o pow. 3,26 ha. 
przy drodze asfaltowej, wszystkie media -10 zł/m2. Miękinia, 
tel. 071/317-00-25
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA 1 ha do 12 ha, 
przy lesie, uzbrojenie, park krajobrazowy, woda, lasy, ideal
na na rezydencję • 2 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-90-79 
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDUSKOWA pow. 1,55 ha, w
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Ligocie Wielkiej, 4 km od Oleśnicy, prąd, woda, z telefonem, 
warunki zabudowy aktualne • 5 zł/m2. Oleśnicat tel. 071/
314-99-83,0602/22-54-31
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA rzemieślnicza, w 
Małkowicach, 2800 m2, woda, prąd, telefon, na końcu wsi - 
32 zł/m2, oraz działka 750 m2 w Masywie ślęży, we wsi Tą
padła (dom do rozbiórki) - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/
38-17-51
DZIAŁKA BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZA na Bielanach 
Wrocławskich, pow. 1100 m2. atrakcyjna lokalizacja, wszyst
kie media przydziałce, - 150.000 zł lub zamienię na dom. 
Wrocław, tel. 338-04-73
DZIAŁKA OGRODOWA + sad, z  możliwością przekwalifiko
wania na działkę budowlaną atrakcyjna lokalizacja, koło par
ku, w zacisznym miejscu, pow. 85 arów, - 6.500 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-60-48 po godz. 19 
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 5 a, w Legnicy, przy ul. Rolni
czej, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA POD .Słowian
ka*, pow. 488 m2, prąd, woda. ogrodzona, altana z  piwnicą, 
dużo drzew owocowych, blisko jeziora, możliwość budowy, -
18.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-36
DZIAŁKA OGRODOWO - REKREACYJNA 320 m2, w są
siedztwie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, murowa
na altanka z  kominkiem, 75 drzew, w tym 25 owocowych, •
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/365-44-15
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • BUDOWLANA w Kątach Wro
cławskich, pow. 14 arów, przeznaczona na usługi, produkcję, 
składowanie, lokalizacja przyszłościowa, 15 km od Wrocła
wia, - 35.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-68-38 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • HANDLOWA uzbrojona, 27 a, 
Smardzów, - 90.000 zł. Bierutów, tel. 071/315-61-13 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie. 100 m od jeziora, 
pow. 8 arów, - 21.000 zł. Boszków, tel. 071/345-12-26,0601/
15-61-33
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 40 arów, stare fundamen
ty, woda, prąd, blisko przejścia granicznego z Czechami (Zie
leniec/Czarna Góra), atrakcyjna lokalizacja w Kotlinie Kłodz
kiej, niedaleko Długopola Zdroju, • 8.500 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-25-73
DZIAŁKA REKREACYJNA 7 ha, możliwość założeniu sta
wu, przy nowo powstałym osiedlu w Chwałowicach, - 350.000 
zł. Dębina, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-19 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 1,5 ha w tym 0.30 ha lasu, 
w Łazach Wielkich, gm. Krośnica k. Kubryku, • 80.000 zł. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071(318-50-91 
DZIAŁKA REKREACYJNA uzbrojona, na działce 70-letni las 
sosnowy, • 30.000 zł. Krościna Wlk., gm. Prusice, tel. 071/
312-57-73
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie koło Leszna, pow. 
420 m2. piękny widok na całe jezioro Dominickie, lasy, cisza, 
-13.000 zł. Leszno, tel. 0605/05r90-74 
DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjne zagospodarowana, 
woda, w.c., 6.5 a, 300 m od jeziora, w Boszkowie k. Leszna. 
Lubin, tel. 076/847-90-97,0605/22-05-12 N 
DZIAŁKA REKREACYJNA blisko lasu. widok na Ślężę, pow. 
65 arów, cena - 4 zł/m2. Sady, tel. 074/850-58-15 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 30, arów w Sarnowicach, nad 
Jeziorem Otmuchowskim, • 20.000 zł. Samowice, tel. 077/ 
431-42-48
DZIAŁKA REKREACYJNA 3000 m3, nad zalewem w So
snówce k. Karpacza, - 1.500 zł lub zamienię na samochód. 
Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-06-33,0603/44-25-44 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem Szelment Wielki, z 
prawem zabudowy (Pojezierze Suwalskie) -12 zł/m2. Suwał
ki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Karkonoszach, 1,5 ha. z  wido
kiem na góry, własną drogą dojazdową, 5 km od Świerado
wa, -18.500 zł. Świeradów, tel. 074/784-40-94.0604/98-19-04 
DZIAŁKA REKREACYJNA pod zabudowę, w Górach Sowich, 
atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, las, woda, prąd, gaz, te
lefon, możliwość podziału na dowolne wielkości, np. 20 arów 
- 6.100 zł, 0.5 ha -12.500 zł lub 320 zł/ar. Walim. tel. 0608/
36-24-23
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, pow. 12.5 ara. z bez
pośrednim dostępem do Jeziora Wieleńskiego, media, pro
jekt domu z  pozwoleniem na budowę, dobre sąsiedztwo, moż
liwość budowy własnej przystani, • 52.000 zł. Wieleń, woj. 
pilskie, tel. 0608/10-85-89
DZIAŁKA REKREACYJNA k. Sycowa, pow. 60 a. 100 drzew 
owocowych, lasy. przy drodze asfaltowej, domek, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, z  telefonem, bieżąca woda, - 80.000 zł. Wro
cław. tel. 071/787-42-30.062/785-01-62 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA w Górach Sowich, w 
Sierpnicy. teren ekologiczny, blisko wyciągi narciarskie, pięk
ne widoki, różne pow. - 5 zł/m2. Głuszyca, tęl. 074/845-68-69 
DZIAŁKA ROLNA pow. 1.15 ha, położona w bardzo ładnej, 
spokojnej, leśnej miejscowości, 35 km od Zielonej Góry, bli
sko przejście graniczne, w Olszynie -1  zł/m2... tel. 068/
323-00-26
DZIAŁKA ROLNA przy drodze, 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 
ha, cena 6.000 zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 071/ 
384-56-89
DZIAŁKA ROLNA pow. 8.600 m2, możliwość przekwalifiko
wania - 20 zł/m2. Kępa, gm. Długołęka, tel. 071/398-79-94 
DZIAŁKA ROLNA o pow. 12 arów, w Kiełczowie, woda - 25 
zł/m2. Kiełczów, tel. 0501/59-34-52, woj. wrocławskie 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.24 ha, blisko las, przy rzece, dobry 
dojazd, -160.000 zł. Kolonia Strzelce, gm. Dobroszyce, tel. 
071/314-16-82
DZIAŁKA ROLNA nad potokiem, w górach, garaż, materiały, 
prąd, ogrodzona, 2139 m2. blisko wyciąg orczykowy, wieś 
Łomnica - 11,zł/m2. Legnica, tel. 076/866-09-19 
DZIAŁKA ROLNA możliwość przekwalifikowania pod budo
wę, w Legnicy ul. Wrocławska, pow. 0.30 a, cena 1.500 zł/a. 
Legnica, tel. 076/854-39-51
DZIAŁKA ROLNA 6.4 ha. w tym działka pod budowę stawu, 
okolice lasów, gm. Twardogóra - 3000-4000 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-90-04 po godz.18
DZIAŁKA ROLNA o pow. 1 ha - 4.5 zł/m2. Wilkszyn, tel. 071/ 
396-35-94
DZIAŁKA ROLNA we Wrocławiu (Rędzin), pow. 30 arów, przy 
drodze dojazdowej, w pobliżu zabudowań, cisza, spokój, na
daje się jako rekreacyjną lub pod zabudowę - 8 zł/m2. Wro
cław, tel. 346-21-07 po godz. 16 
DZIAŁKA ROLNA pow. 90 a, w Śliwicach (za Kiełczowem), 
bez pośredników, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA ROLNA w trakcie przeształcania na budowlaną, 
Mókrónos Górny, przy drodze, pow, 38 arów, -.40 zl/m2. Wro
cław. tel.. 071/332-76-71
DZIAŁKA ROLNA pow. 1.5 ha, w b. ładnej, leśnej i spokojnej 
okolicy, 39 km od Zielonej Góry, blisko granicy z Niemcami w 
Olszynie -1 zł/m2. Zielona Góra, tel. 068/323-00-26 

, DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Kamiennej Górze. pow. 
Ó.5 ha, na trasie do przejścia granicznego z  Czechami, -
25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-38-34,0604/61-56-95 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA + budynek gosp., przyłą
cze elektr., szambo, pow. 29 a, we Wrocławiu - Lipa Piotrow
ska, ogrodzona, • 85.000 zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-43-72 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA 5300 m2. Wrocła-Leśni- 
ca, przy ul. Wińskiej, przystanek MPK przy działce, -150.000 
zł. Wrocław, tel. 354-38-15
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA pow. 1.86 ha, uzbrojona,

możl. budowy stawu, • 70.000 zł. Waldemar Radota, 55-106 
Zawonia, ul. Szkolna 12
DZIAŁKA ROLNO - REKREACYJNA 0.2 ha, gm. Międzybórz, 
drewniana altana, • 4.000 zł. Syców, tel. 062/785-42-50 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1 ha - 6 zł/m 2.gm . Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-75-91 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 3.56 ha, droga dojazdowa, 
atrakcyjna lokalizacja, 5 km od wyciągu narciarskiego - 4 zII 
m2 lub zamienię na samochód. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0504/
91-99-76
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.01 ha, wszystkie media •
2,50 zł/m2. Dobra, gm. Dobroszyce, tel. 071/315-53-52 % 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 37 a, wszystkie media -10 zł/ 
m2. Pełcznica, gm. Kąty Wr., tel. 071/337-03-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1.5 ha, w Smolcu, gm. Kąty 
Wrocławskie, woda, prąd, gaz, w trakcie przekwalifikowania - 
15 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-17-75 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA na pograniczu Wrocławia - 70 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/346-40-47 po godz. 20 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Mirkowie Starym, pow. 59 arów, 
- 40 zł /m2. Wrocław, tel. 071/311-74-5,6.0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.3 ha, Lubnów, 7 km od granic 
Wrocławia (w stronę Obornik Śl.), woda, prąd, okazja - 6 zł/ 
rti2. Wrocław, tel. 071/352-90-03 (k00073)
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 6 km od północno-zachodniej gra
nicy miasta, 40 a, uzbrojona, bez pośreników, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 6200 m2,4 km od Oporowa, przy 
drodze asfaltowej, bez pośredników, ubrojenie w odległości 
100 m od granicy działki - 9 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • REKREACYJNA z możl. prze
kształcenia na budowlaną 500 m od autostrady A4. obok rzeki, 
blisko lasu, pow. 1 ha, - 5.000 zł. Krzywa k. Chojnowa, tel. 
076/817-75-28
•  DZIAŁKI - Smolec, 6.500 m2 - 25 zł/m2.8.200 m2 - 8 zł/ 

m2. 4 km od Wrocławia, media, KRUS, możliwość po
działu. Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 
99000001
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DZIAŁKI w Iwinach, 3000 m2 i 2500 m2, położone na połu
dniowej granicy Wrocławia - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
316-57-59
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8 i 20 a, pełne uzbrojenie, bez 
pośredników • od 80 do 125 zł/m2. Bielany Wrocł.. tel. 05021 
83-78-27
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8 i 12 arów, pod lasem, cena • 
950 zł/ar. Chwałkowice, tel. 071/318-14-57 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10,12.16 a i większe, atrak
cyjna lokalizacja, woda, prąd, telefon, blisko lasu, w Dębinie, 
3 km od Jelcza Laskowic - 1.200 zł/a. Dębina, gm. Jelcz La- 
skowice, tel. 071/318-10-18 po godz. 18 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce - 7.000 zł/a. Długołęka, 
tel. 0603/85-23-15
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 13 i 10 arów, w Gajkowie • 25 
zł/m2. Gajków, tel. 071/318-51-91 lub. 0603/85-19-20 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 x 10 a, trasa Wrocław - Trzebnica, 
przez Krzyżanowice, Pasikurowice. 15 km od Wrocławia, spo
kojna okolica, nowe osiedle domków jednorodzinnych, woda, 
prąd, telefon przy działce, pozwolenie na budowę, ośrodek 
zdrowia 500 m. nowo wybudowana szkoła '1000 m. cena 25 
zł/m2. Godziszowa, gm. Długołęka, tel.;071/398-77-94 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Łaziskach k. Bolesławca -1.650 
zł/a. Iwiny, tel. 076/818-98-52 po godz. 16 
DZIAŁKI BUDOWLANE grunt o pow. 63 ha, w Jelczu-Lasko- 
wicach, graniczy z  wysypiskiem śmieci gminnym, 2 km od za
budowań, przy głównej drodze, 18 km od Wrocławia - 5 zł/ 
m2. Jelcz-Laskowice. tel. 071/381-10-76,0502/53-17-96 
DZIAŁKI BUDOWLANE grunt 2.5 ha, uzbrojony, w Dębinie, 
gm. Jelcz-Laskowice. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-76, 
0502/53-17-96
DZIAŁKI BUDOWLANE i rekreacyjno-siedliskowe, nad mo
rzem, własna linia brzegowa, uzbrojona • 13 DEM/m2. Ka
mień Pomorski, tel. 0606/26-58-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, uzbrojone i 
nie Uzbrojone, w Kaszczorze, 1 km od Wielenia • 6 zt/m2. 
Kaszczor, tel. 065/549-90-91
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bukowcu, z widokiem na Śnieżkę, 
-16 zł / m2. Kowary, tel. 0503/96-18-20N 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Górach Stołowych, 2.5 km od Ku
dowy Zdroju, pow. 14-18 a, pod lasem, prąd, woda, cicha oko
lica -1 2  zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-18-65. 0603/
23-01-55
DZIAŁKI BUDOWLANE po 35 a oraz działkę ze starym dom- 
kiem, lub całość -1.04 ha, w Kudowie Zdroju, atrakcyjna'lo
kalizacja, w sąsiedztwie parku zdrojowego - 80 zł/m2. Kudo
wa Zdrój. tel. 074/866-95-11,0601/15-80-96 
DZIAŁKI BUDOWLANE 24 a i 2- szt. po 12 a, woda, prąd, 
telefon - 4.000 zł/ar. Lutynia, tel. 071/317-77-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE przekwalifikowane, 4 szt., pow. ok. 
10 a, ładna okolica • 2.500 zł/a. Nadolice M„ gm. Czernica, 
tęl, 071/318-96-87 wieczorem
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny -15 
zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 11-12 a, prąd, woda, gaz, 3 km 
od centrum Milicza, blisko Barycz i stawy • 22 zł/m2. Sławo- 
sżowice. gm. Milicz, tel. 071/383-03-01 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 a, atrakcyjna lokalizacja, w 
Sobótce k. Wrocławia, 40.000 zł/1 działka. Lesław Cyrklewicz,
55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 54 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 12 a, 4 km od granicy Wrocła
wia, wzdłuż działek woda, prąd • 2.400 zł/a. Szewce. tel: 071/
310-70-61
DZIAŁKI BUDOWLANE w Św. Katarzynie, 15 a i 30 a - 45 zł/ 
m2. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-43 
DZIAŁKI BUDOW LANE10-25 a, w Łukaszowicach. gm. Św. 
Katarzyna, cena 50 zł/m2. Św. Katarzyna, tel. 071/311-42-12 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 i 7 arów, w miejscowości wypo
czynkowej Michalkowa-Glinno. lasy, Góry Sowie, Jezioro By
strzyckie -15 zł/mi.1 Świdnica, tel. 074/850-28-59 po godz. 20 
O  DZIAŁKI BUDOW LANE na przedm ieściach Kar

pacza, z  w idokiem  na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem  Słup koło Jawora. Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

DZIAŁKI BUDOWLANE w Trzebnicy. Trzebnica, tel. 071/
312-33-10 • 5
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., położone obok siebie, 2 x 20 
a, 25 km od Wrocławia, 1 km od trasy Wrocław-Kudowa Zdr. 
• 42.000 zł/szt. Wilczkowice, tel. 071/316-13^77 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 15 a - 28 zł/m2. Wilkszyn. tel. 
071/396-36-42

O DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjnie położone bez
pośrednio pod dużym lasem iglastym, na tere
nie uzbrojonym (prąd, telefon, wodociąg, gaz) 
nowo powstającego osiedla domów, pow. od 
1000 m2, warunki zabudowy. Cena promocyjna • 
od 27 zł/m2. Okazjal. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
02019211

DZIAŁKI BUDOWLANE pod budowę w Wilkszynie/Pisarzo- 
wicach za Stabłowicami, o pow. od 1700 do 3600 m2 oraz 
pod rezydencję, uzbrojone, woda, prąd, przy lesie oraz przy 
drodze głównej, autobus miejski z  Wrocławia -18-24 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0600/16-04-18
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kotowicach, kier. Oława, park kra
jobrazowy, lasy, jeziora, 14 km od Wrocławia • 37 zł/m2. Wro
cław, tel. 781-45-32,0606/28-39-72 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 km od granicy miasta, 650 m2. wy
dane warunki wodne i energetyczne, bez pośredników - od 
40 do 60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1000 do 1500 m2. położone w 
lesie sosnowym, w Chrząstawie Wielkiej, możliwość projek
towania i budowy w systemie wspólnoty mieszkaniowej - 35 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-65-94.0502/03-64-76 
DZIAŁKI BUDOWLANE Wrocław - Jerzmanowo, pow. 1150 
do 1300 m2, atrakcyjna lokalizacja, na nowo powstającym 
osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, woda, telefon, ko
munikacja MPK, wydane warunki zabudowy, od 35 zł do 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zł/mkw. Wrocław, 
tel. 071/361-52-50.0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wr., 767 m2 i 710 m2, 
obok siebie -120 zł/m2. Wrocław, tel. 071/337-04-04 
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 1200-2050 m2, w Żarach - 
18 zl/m2. Żary, tel. 0600/85-20-69
•  DZIAŁKI BUDOWLANO - KOMERCYJNE Cieplice, prze- 

mysłowe, Prochowice-Kawice - od 19 zł/m2; dom „bliź
niak* nowy - 259.000 zł, Cieplice; dochodowa kamieni
ca (sklepy, biura) - 590.000 zł w Jeleniej Górze; pensjo
nat w Karpaczu, 30 miejsc - 690.000 zł. BN .BEZPRO- 
WIZJA*, Wrocław, tel. 0604/22-32-45 99000001

DZIAŁKI BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZE w miejscowości 
Sobin k. Polkowic, 3 szt. o pow. 10 a każda • 1.300 zł/a. Po
lkowice, tel. 076/845-96-43
DZIAŁKI BUDOWLANO - SIEDLISKOWE Wrocław • Jerz
manowo - Jarnałtów, pow. od 13000 do 20000 m2, wydane 
warunki zabudowy i energetyczne, prąd, woda, telefon, ko
munikacja MPK -17 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/
27-09-14
•  DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE - Wołów, 35 

km od Wrocławia, przy'drodze Oborniki Śląskie • Wołów 
oraz Wołów - Brzeg Dolny, pow. 1.71 ha oraz 15 ha, do
jazd z  drogi asfaltowej, cena do uzgodnienia. BP .NIE
RUCHOMOŚĆ’ , Brzeg Dolny. tel. 071/319-76-66.0601/ 
98-99-63 99000001

DZIAŁKI REKREACYJNE położone na terenie leśnym, bez 
prawa do zabudowy, 100 m od Jeziora Wieleńskiego - 6 zł/ 
m2. Błotnica, tel. 065/549-60-47 
DZIAŁKI REKREACYJNE w okolicy Międzylesia, 1.5 ha, 2 
ha, 4 ha, atrakcyjna lokalizacja, z widokiem na Kotlinę Kłodz
ką, energia elektryczna, możliwość budowy domu i stawu, do
kumentacja • 1 zł/m2. Międzylesie, tel. 0607/15-93-09 
DZIAŁKI REKREACYJNE przy leśniczówce, na wzniesieniu, 
uzbrojone -15 Zł/m2. Milicz, tel. 071/384-29-09 
DZIAŁKI REKREACYJNE pod lasem, 2 km od zalewu Koby
la Góra - 6.50 zł/m2. Oleśnica, Ligota, tel. 071/314-25-32,0621
731-65-38
DZIAŁKI REKREACYJNE nad Jeziorem Wieleńskim, z pra
wem zabudowy -15 zł/m2. Osłonin, tel. 065/549-91-08 
DZIAŁKI REKREACYJNE z bezpośrednim dostępem do je
ziora, w dużym sosnowym lesie, atrakcyjne i spokojne miej
sce na wypoczynek, ryby, grzyby -1 9  zł/m2. Przemęt, gm. 
Wieleń, tel. 065/549-91-87,0607/17-03-68 
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, cena 6 zł/m2. 
Sierpnica, gm. Głuszyca, tel. 074/845-62-73 w godz. 8-20 
DZIAŁKI REKREACYJNE 5 i 8 a, blisko jeziora i lasu, uzbro
jona, w Sławie - 20 zł/m2. Sława, tel. 068/356-69-01, 068/
356-68-37
O DZIAŁKI REKREACYJNO - BUDOWLANE pow. 

500-1000 m2, przy lesie, 100 m od trżegu jeziora 
Wonieść (Pojezierze Leszczyńskie), idealny do
jazd -15 zł/m2. Leszno, tel. 0605/54-11-78, 065/ 
520-93-30 02018951

DZIAŁKI ROLNE 1 ha. 2 ha, położone na terenie Międzyle
sia, energia elektryczna, atrakcyjna lokalizacja, z  widokiem 
na góry, możliwość działalności rolniczej - 5 zł/m2. Międzyle
sie, tel. 0607/15-93-09, woj. wałbrzyskie 
DZIAŁKI ROLNE w Parku Krajobrazowym Gór Stołowych, ide
alne na rekreację, cena 8 zł/m2. Świdnica, tel. 074/853-66-61 
DZIAŁKI ROLNE 1 i 2 ha, możliwość podziału na mniejsze, w 
ok. miejscowości Tąpadła w masywie ślęży - 4 zł/m2. Świdni
ca, tel. 074/850-56-55
O DZIAŁKI ROLNE w trakcie przekształcania, w 

okolicy Żórawiny - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
787-88-56 80007051

DZIAŁKI ROLNE w Zagórzu Śl. -1  zł/m2. Zagórze ŚL, gm. 
Walim. tel. 074/845-38-37
•  DZIAŁKI SIEDLISKOWE okolicą Wolowa, 40 km od Wro

cławia, położone przy lesie, różne powierzchnie, w tym 
działka ze stawem hodowlanym o pow. 9.917 m2 (pow. 
wody 4.587 m2), woda, prąd w pobliżu, cena do uzgod
nienia. BP .NIERUCHOMOŚĆ’ , Brzeg Dolny, tel. 071/
319-76-66,0601/98-99-63 99000001

DZIAŁKI SIEDLISKOWE 5000 • 6000 m2. 6 km od północ
no-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicy działki, 
cicha, zalesiona okolica, strodrzew, woda, gaz, prąd, droga, 
bez pośredników - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, prąd, w Jelczu 
Laskowicach. -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-70 
GARAŻ murowany uL Ogińskiego (koło szpitala), -14.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/54-35-71 
GARAŻ murowany w centrum Wałbrzycha, pow. 25 m2, księ
ga wieczysta, bez kanału, - 12.000 zł lub wydzierżawię. Ju- 
gowice, gm. Walim, tel. 074/845-31-03 
GARAŻ własnościowy, pow. 24 m2, w Legnicy, przy ul. Rolni
czej, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
GARAŻ w Legnicy ul. Al. Rzeczypospolitej, 18 m2, z kana
łem, dobra lokalizacja, wykupiony, własnościowy, -12.000 zł. 
Legnica, tel. 0606/36-89-03 po godz. 18 
GARAŻ w Legnicy, przy ul. Jaskółczej, • 9.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-07-38
GARAŻ murowany księga wieczysta, światło, kanał, ul. Kole
jowa, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/842-54-19 
GARAŻ w Lubinie, własnościowy, przy ul. Budziszyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96 
GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr. 89, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33
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W  RATY - LEASING
GARAŻ w zabudowie szeregowej, przy ul. Lnianej, • 20.000 

*zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ przy ul. Litomskiej, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/
343-30-96
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej, na 
Kozanowie, - 25.000 z l  Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ nowy, własnościowy, w zabudowie szeregowej, mu
rowany, prąd, automatyczna brama, 17 m2, przy ul. Fiołko
wej, boczna ul. Grabiszyńskiej, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/
362-16-15,0601/70-22-65
GARAŻ METALOWY dł. 530 cm. wys. 220 cm, szer. 340 cm,

. - 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-80-44 
GARAŻ WŁASNOŚCIOWY we Wrocławiu przy ul. Zachod
niej. - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0503/55-15-61
•  GOSPODARSTWO OGRODNICZE Brzeg Dolny. 30 km 

od Wrocławia, przy drodze asfaltowej, 5005 m2, namio
ty foliowe - cieplarnie (7 szt.), budynek gospodar- 
czo-socjalno-mieszkalny murowany (z 2 garażami), bu
dynek magazynowy blaszany, wiata kryta blachą kotłow
nia (2 piece), 2 linie tel plac utwardzony, pozwolenie na

'  budowę budynku usługow., działka ogrodzona, woda, -
220.000 zł. BP .Nieruchomość*, tel. 071/319-76-66, 
0601/98-99-63 Brzeg Dolny 99000001 

GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wie
ruszowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, szopy, 
grunt omy 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, tel. 
071/399-31-85
•  GOSPODARSTWO ROLNE okolice Brzegu Dolnego, 30 

km od Wrocławia, dom do remontu (ok. 100 m2), zabu
dowania gosp. w dobrym stanie, idealne.na prowadze
nie działalności gospodarczej, media miejskie (woda.ka- 
n^iizacja. siła), dojazd z drogi asfaltowej,.cena do ûzgod- 
nienia. BP .NIERUCHOMOŚĆ*, Brzeg Dolny, tel. 0711
319-76-66.0601/98-99-63 99000001

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 2.04 ha + zabudowania 
gosp., dom jednorodzinny (nowy), pow. użytkowa 300 m2 •
250.000 zł, grunt rolny pow. 18 ha, woj. lubuskie • 5.000 zł/ha. 
Dębowa Łęka, gm. Wschowa, tel. 065/540-25-87 po godz. 18 
GOSPODARSTWO ROLNE + zabudowania gosp., grunty 
orne pow. 14 ha, w tym 2 ha łąki, 80 arów lasu, budynek miesz
kalny, wodociąg, siła, stodoła, - 100.000 zł. Drozdowo, gm: 
Debrzno, tel. 059/832-20-46
GOSPODARSTWO ROLNE dom mieszkalny, zabudowania 
gosp., grunt 1.40 ha, przyległy do posesji, - 48.000 zł. Kru
ków, gm. Żarów, tel. 074/855-85-15 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 8 ha, dom mieszkalny + za
budowania gosp., w miejscowości Orle Wlk. (10 km od Pniew, 
woj. wielkopolskie), atrakcyjna lokalizacja, blisko lasów i je
zior, grunt III i IV klasy. -120.000 zł. Leszno, tel. 065/520-03-98 
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnym do remontu, 4.15 ha w tym łąka i kawałek lasu, 
cena 120.000 zł. Miłochów k.świdnicy, tel. 074/640-40-80 
GOSPODARSTWO ROLNE 45 ha, dom mieszkalny 140 m2, 
ogród, nowe zabudowania gosp. 400 m2, wiaty, magazyny, 
garaże, maszyny (kombajn, ciągnik), przy głównej drodze, bez 
sąsiadów, blisko las, stawy, - 100.000 zł. Oława, tel. 071/
303-75-43
GOSPODARSTWO ROLNE dom lusksusowo wykończony, 
obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, - 230.000 zł. Su
wałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO ROLNE dom piętrowy, + zabudowania 
gosp., 9 ha, nadaje się na sad, hodowlę koni, strusi, agrotury
stykę, na uboczu, blisko las, okolice Milicza, - 190.000 zł. J. 
Kolasa, 56-320 Świebodów 1, gm. Krośnice 
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 15 ha, kl. III i IV, na dział
ce o pow. 0.50 ha, z budynkiem mieszkalnym i budynkarfti 
gosp., blisko Wrocławia, idealne na stadninę koni, bazę trans
portową, tartak, magazyn lub hodowlę, możliwość dokupie
nia gruntu, blisko las, woda, piękna okolica, -150.000 zł. Wro
cław, tel. 071/319-65-68
GOSPODARSTWO ROLNE 3.5 ha, 12 km od Głogowa, dom 
o pow. 200 m2. woda, kanalizacja, telefon, siła, okna PCV, 
nowy dach, - 45.000 zł lub zamienię na samochód. Zielona 
Góra. tel. 068/374-39-32
O GRUNT 50 ha, w Chrząstawie Małej, przeznaczo

ny pod zabudowę, ładnie położone, przy lesie i 
wodzie, 10 km od granic Wrocławia -ifrzł/m2.., 
tel. 071/318-01-28, 0608/33-44-66 01020931

O GRUNT w Jeszkowicach (10 km od granicy Wro
cławia), pow. 3 ha, w trakcie przekształcania,

Wrocławska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości - pawilonu handlowego 
położonego w Trzebnicy przy ul. Żołnierzy Września 9a, dla której prowadzona jest 

księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy nr KW 19775
✓ powierzchnia działki -1051 m kw.
✓ powierzchnia zabudowy-180 mkw. 0P011921
✓ powierzchnia użytkowa -152,5 m kw
✓ cena wywoławcza - 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy zł)
Nieruchomość położona jest w centrum Trzebnicy. Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2001 r. 
o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tęczowej 84 we Wrocławiu, tel/fax 071/342-73-44. 
Z dokumentacją nieruchomości i regulaminem przetargu można zapoznać się w Spółdzielni.
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Do wynajęcia:

C £ T

■ bardzo dobre położenie komunikacyjne
• duży i utwardzony plac manewrowy
• bezpyłowe posadzki
■ możliwość wynajęcia pomieszczeń biurowych
• wszelkie media i pełne zaplecze biurowo-socjalne
• miejsca parkingowe
■ teren ogrodzony i monitorowany

Szczegółowe informacje:
■  te l. /0-71/ 348-63-61 lub 348-67-39
■  te l. /0-71/ 367-91 -99 lub 334-65-29

OPOH1Ć6

■  ATRAKCYJNA DUŻA HALA
■  T A N I E  M A G A Z Y N Y

media na działce, 7 zł/m2. Czernica, tel. 071/ 
318-01-28,0608/33-44-66 01018841

GRUNT pow. 8.4 ha, na żwirownię, w pobliżu stawów milic- 
kich, • 20.000 zł. Kazimierz Mielnik, 56-303 Gądkowice, Wro- 
cławice 1, gm. Milicz
GRUNT 4.09 ha, przylegająca do lasu, przez działkę przepły
wa rzeka, nadaje się pod stawy, ok. 300 m od drogi asfalto
wej - 5.000 zł/ha. Kuźniczysko, gm. Trzebnica, tel. 071/ 
312-77-24
GRUNT o pow. 17.8 ha, z  możliwością podziału, pod zabudo
wę jednorodzinną, przemysłową lub rekreacyjną, 2.4 km od 
centrum Polanicy Zdroju. - 500.000 zł. Laski, gm. Złoty Stok, 
tel. 074/817-78-09
GRUNT 1.20 ha, klasa IV, w Pątnowie k. Legnicy, - 4.200 zł. 
Legnica, tel. 076/862-85-28
GRUNT okolice Odolanowa, pow. 3.67 ha, w tym 2 ha 50-let- 
niego lasu lub podzielę na działki rekreacyjne, woda, gaz, te
lefon obok działki - 3 zł/m2. Przygodzice, tel. 062/592-67-04 
GRUNT 10 a lub więcej w Rościsławicach k. Obornik ŚL, woda, 
prąd, telefon, 10.000zł/10 a. może być w ratach. Rościsławi- 
ce, tel. 071/310-30-41.071/310-23-00 
GRUNT 4.5 ha, V i VI klasa, okolica Glinna, droga dojazdy 
wa, możl. wykonania stawu • 1.5 zł/m2, w rozliczeniu może 
być samochód. Świdnica, tel. 074/850-28-59 po godz. 20 
GRUNT przemysłowy, pow. 750 m2, budynek wolno stojący 
128 m2, własność, ogrodzenie, media, możliwość rozbudo
wy, - 295.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-34-47 
GRUNT 1 ha, w trakcie przekształcania na działki przemysło
we, przy drodze Wrocław - Kąty Wr. - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/77-59-80
GRUNT pow. 1.02 ha, położony na osiedlu Jagodno - Lamo- 
wice, graniczy z  terenem przyszłych zabudowań firmy .Ar* 
chicom’  - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/92-62-88 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT w Ozorowicach, 16 km od Wrocławia, kierunek na 
Oborniki ŚL, 26.800 m2, w lesie, całość ogrodzona, rafosta- 
cja, studnia, wykończony domek myśliwski, rozpoczęta bu
dowa rezydencji • 1.900.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-60-01 
GRUNT przy drodze nr 5, na Poznań, 2,26 ha, - 20.000 zł. 
Źmigródek, tel. 071/385-36-92 
GRUNT ORNY pow. 2 ha - 2.500 zł/ha. Dębowy Gaj, gm. Lwó
wek Śląski, tel. 075/784-20-62 
GRUNT ORNY pow. 10 ha. Ili i IV ki., od 2.000-2.500 zł/ha. 
Rusęowice, gm. Głogów, tel. 076/835-25-27 
GRUNT ORNY w Rościsławicach, pow. 1.46 ha -1 0  zł/m2. 
Wrocław, tel. 0603/52-76-34
GRUNT ORNY 4.000 m2,4 km od Wrocławia - 25 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/328-08-49
GRUNT ORNY 1.5 ha, w okolicy Strzelina, na potrzeby ubez
pieczenia rolniczego KRUS, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
364-45-83,0602/29-44-35
GRUNT POD BUDOWĘ marketu lub stacji paliw, o pow. oko
ło 5000 m2. w centrum Oławy. - 450.000 zł. Brzeg Opolski, 
tel. 0601/70-76-47
GRUNT POD BUDOWĘ w miejscowości Szczytna, pow. 
12.000 m2, woda, prąd - 5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
GRUNT ROLNY las,'pastwiska, 2,44 ha, na cele rolnicze lub 
ubezpieczenie KRUS, - 40.000 zł. Bieżyce. tel. 071/788-71-75 
GRUNT ROLNY pow. 6 ha, przy drodze, wszystkie media, z 
możliwością przekształcenia na działki siedliskowe -1.50 zł/ 
m2. Dobra. gm. Dobroszyce, tel. 071/315-53-52 
GRUNT ROLNY w Kotlinie Kłodzkiej, gm. Międzylesie, atrak
cyjna lokalizacja, prąd, strumień, las, od 0.70-2.20 zł/m2. Do
rna szkó w, tel. 074/812-66-79
GRUNT ROLNY (łąka), pow. 0.5 ha, przy drodze Dzierżoniów
- Świdnica, możliwość przekwalifikowania. - 22.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-98-27
GRUNT ROLNY pow. 30 ha, woj, lubuskie, pięknie położony 
w parku krajobrazowym, wśród lasów, jezior, cicha, ekologicz
na okolica, wieś letniskowa, możliwość sprzedaży 10 ha - 
2.800 zł/ha. Gryżyna, gm. Bytnica, tel. 068/391-50-19, 
391-50-23
GRUNT ROLNY pow. 7.5 ha, woda, prąd, staw, na płaskim 
terenie, pod lasem, 2 km od Dusznik Zdroju • 1.50 zł/m2. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
GRUNT ROLNY pow. 8.60 ha, kl. IV i V  + działka budowlana, 
w górach, 4 km od Kłodzka - 3.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/ 
867-77-17
GRUNT ROLNY pow. 12 ha - 3 zł/m2. Komorniki, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/317-25-10 po godz. 20.0607/45-76-90 
GRUNT ROLNY pow. 5.5 ha - 2.500 zł/ha. Mikołajów, gm. 
Stoszowice, tel. 074/818-11-84 
GRUNT ROLNY i pod zabudowę, pow. 11 ha. możliwość 
sprzedaży w częściach. Ostrów Wielkopolski, tel. 0621 
734-34-28 wieczorem
GRUNT ROLNY pow. 64 arów, możliwość przekwalifikowa
nia, okolice Czarnej Góry, -11.000 zł. Pławnice, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/813-02-08 
GRUNT ROLNY 2.5 ha, 2 km od granic miasta - 4 zł/m2. Wro
cław. teł. 0502/30-00-07
GRUNT ROLNY Wrocław - Jerzmanowo, pow. 1100 m2, kla
sy IV. przy nowo powstającym osiedlu domków jednorodzin
nych. -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02.0608/27-09-14 
GRUNT ROLNY 58 a, w Ścinawce Średniej k. Nowej Rudy, 
przy brzegu rzeki, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 327-48-30 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk.. przy plano
wanej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistycz
ne. cena 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY II i III klasa, 12 km od Wrocławia - 3 zł/m2. 
Żórawina, tel. 071/316-56-81
GRUNTY ORNE 20 ha, w Długopolu Górnym (Kotlina Kłodz
ka), idealne na rekreację, widok na masyw Śnieżnika. możli
wość przekwalifikowania - 3000 zł/ha. Wrocław, tel. 0602/ 
40-03-48
GRUNTY ROLNE klasy III i IV, - 4.000 zł /ha. Krzywa k. Choj
nowa, tel. 076/817-75-28
GRUNTY ROLNE pow. 5 ha - 3.000 zł/ha. Rębiszów, tel. 075/ 
783-91-21
HALA o pow. 1000 m2, w Legnicy, możliwość przystosowa
nia pod każdą działalność handlowo-usługowo-produkcyjną.
- 350.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34
HALA nowa. 200 m2. działka 5.2 a. kpi. dokumentacja, wła
sność hipoteczna, - 75.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-47-89 
HALA pow. 1.200 m2. na działce pow. 1.05 ha, przy trasie

Wrocław • Poznań, w Prusicach, CO, telefon, - 127.000 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-05
HALA w miejscowości Szklary, pow. 220 m2. media, • 18.000 
zł. Przerzeczyn-Zdrój. tel. 0606/13-50-56 
HALA pow. 1000 m2 + zaplecze, działka pow. 5000 m 2,17 
km od Bielan Wrocławskich, trasa Wrocław • Kudowa, dach 
do remontu -100.000 zł. Wrocław, tel. 0603/52-75-98 
HALA 960 m2. c.o., wentylacja. 2 bramy, na granicy Ziębic, 
wszystkie media, ostatnio funkcjonowała jako drukarnia na 
kartonie, rok budowy 1980, odnowiona, na każdą działalność 
oraz działki budowlane • 110 zł/m2. Ziębice, tel. ,074/819-17-43 
, Brzeg. 077/416-54-05
HALA wym. 54 x 18 x 6 m. w elementach, do sprowadzenia z 
Niemiec • 70.000 zł + 7% VAT. Żagań, tel. 0600/85-20-69 
H A U  MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA pow. 400 m2. bu
dynek biurowy o pow. 152 m2, plac manewrowy, możliwość 
prowadzenia działalności uciążliwej, działka o pow. 574 m2, •
350.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0501/70-83-04,0605/20-54-70/ 
H A U  MUROWANA 1200 m2, c.o., woda, 2 studnie głębino
we, siła, transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 m2. 
3-pokojowe, hol, kuchnia, łazienka, działka 0.4? ha, ogrodzo
ne, teren utwardzony, • 240.000 zł. Dębowiec, tel. 074/ 
816-11-86
HALE stodoła, 890 m2. położona 12 km od granicy Wrocła
wia, plac manewrowy o dowolnej wielkości, przylegająca bez
pośrednio do drogi asfaltowej, bez pośredników, • 75.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-94-32
HOTEL + restauracja, w trakcie modernizacji, 14 pokoi + 400 
m2. teren ogrodzony, 3.400 m2, Pieszyce, - 290.000 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-55-80
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH działka 
2.600 m2, pow. magazynowo-produkcyjna 800 m2, woda, gaz, 
telefon, w centrum Strzelina, - 350.000 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-24-16,0606/35-02-93
KIOSK pow. 9 m2 nadający się na działalność handlową lub 
na domek na działce, • 7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
767-31-44
KIOSK 10 m2, zadaszenie, prąd, z lokalizacją, Kozanów, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-34-24
KIOSK nabiałowy, 14 m2, z wyposażeniem, ul. Widna (plac
targowy), - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 0501/
57-54-16
KIOSK na targowisku stała lokalizacja, obecnie używany jako 
sklep z  drobiem, mięsem i wędlinami, odbiór sanepidu, 2 lady, 
2 wagi, terma, wejście do środka, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-64-34 po godz. 20,0503/38-08-09 do godz. 20 
KIOSK HANDLOWY na pl. targowym Gaj, 10 m2 ♦ wyposa
żenie, obecnie sklep mięsny - 6.000 zł. Królikowice, tel. 071/ 
311-17-61
KIOSK HANDLOWY 8 m2, płyta obornicka, biały, inst. elektr,
- 3.200 zł. Leszno, tel. 065/529-97-47,0603/97-04-15 
KIOSK HANDLOWY bez lokalizacji,fpow. ,9 m2, konstrukcja 
drewniana, z zewnątrz boazeria plastikowa, inst. elektr., woda, 
liczniki, • 8.000 zł. Rawicz, tel. 0605/35-03-68
KIOSK HANDLOWY przenośny, ocieplony, wejście do środ
ka, woda, regał, zabezpieczony, typ Wieruszów, czerwony, -
9.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-58-26
KIOSK HANDLOWY z  wejściem do środka, 10-m2, przeno
śny, lady, regały, okratowane okna, estetyczny wygląd, - 8.200 
zł. Strzegom, tel. 074/855-43-66 
KIOSK HANDLOWY 20 m2, typu Namysłów, z lokalizacją, -
4.000 zł. Syców, tel. 062/785-34-16
KIOSK HANDLOWY TYP .OBORNICKI* okratowany, wejście 
do środka, pow. 10 m2, - 2.000 zł. Świebodzin, tel. 068/ 
382-99-31
KIOSK HANDLOWY typ .Jugosławiański", lady, półki, inst. 
elektryczna i wodna, żaluzje antywłamaniowe, bez lokaliza
cji, 6 m2. - 4.800 zł. Wrocław,, tel. 071/317-47*92 
KIOSK HANDLOWY na placu przy ul. Zielińskiego, atrakcyj-_ 
na lokalizacja, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-66-13,071/ 
336-06-18
KIOSK HANDLOWY 10 m2. bez lokalizacji. • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 355-68-10
KIOSK HANDLOWY TYPU .NAMYSŁÓW- pow. 20 m2, wej- 
ście do środka, prąd, woda, WC, ochrona, targowisku przy ul. 
Orzechowej, • 28.000 zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 071/ 
793-56-77
KIOSK HANDLOWY z wejściem do środka, 15 m2, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-59-49 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego,
- 69.000 zł. Wrocław, teł. 0606/93-82-96
KONTENER BIUROWY o pow. 12 m2, z wyposażeniem. 
Nysa, tel. 077/433-19-80 po godz. 18 
KUPIĘ DOM do remontu lub przebudowy, lub mieszkanie z 
ogrodem lub garażem, do 49.000 zł, okolice Jeleniej Góry, 
Janowic, Piechowic, Podgórzyna. Ciechanowice, gm. Marci
szów. tel. 0609/58-37-57
KUPIĘ DOM do remontu, w okolicy Środy śl. lub Kątów Wro
cławskich Karczyce, woj. wrocławskie, tel. 0602/62-23-50 
KUPIĘ DOM w Legnicy lub okolicy. Legnica, tel. 076/ 
850-60-00
KUPIĘ DOM może być do remontu. Nowogrodziec, tel. 075/ 
731-65-73
KUPIĘ DOM z  gruntami lub bez, we Wrocławiu lub okolicy, 
do 25 km od Wrocławia, do 40.000 zł. Trzebnica, tel. 0606/ 
69-48-67
KUPIĘ DOM na południu Wrocławia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 
KUPIĘ DOM do wykończenia lub rozpoczętą budowę, może 
być szeregówka lub bliźniak, we Wrocławiu lub zamienię za 
mieszkanie. Wrocław* tel. 071/352-64-28,061/19-27-71 ; 
KUPIĘ DOM może być do remontu, w okolicach Milicza, w 
rozliczeniu może być mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/341-20-52
KUPIĘ DOM stylową willę poniemiecką, na Krzykach lub Opo- 
rowie, może być do remontu lub mieszkanie 4-5-pokojowe. 
ponad 120 m2. może być adaptacja strychu, na Krzykach lub 
Oporowie. Wrocław, tel. 071/342-45-10 
KUPIĘ DOM w Namysłowie lub w Jeleniej Górze - Sobieszo
wie, może być do remontu. Wrocław, tel. 0600/83-72-99,0600/ 
83-72-97
KUPIĘ DOM mały, poniemiecki, do 45.000 zł, do 30 km od 
Wrocławia lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, jasna 
kucnnia, w.c., ładne, kwaterunkowe, w centrum Wrocławia, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/328-94-63

KUPIĘ DOM do remontu, z  budynkami gospodarczymi, we 
Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, teł. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM do remontu. Wrocław, tel. 372-60-43 po godz. 20, 
0605/54-30-45
KUPIĘ DOM NA WSI + zabudowania gosp., ok. 0.3 - 0.5 ha, 
może być do remontu, okolice Nysy, Otmuchowa, Grodkowa. 
Nysa, tel. 0604/08-14-92
KUPIĘ DOM NA WSI w okol. Złotoryi (np. Wilków, Sępów, 
Jerzmanice) lub Legnicy, w cenie do 50.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-48-32,0606/32-04-32 
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY w Brennie., tel. 0605/08-83-21 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOW UNĄ lub dom do remontu lub wy
kończenia, najchętniej w okolicach Strachowic, Jerzmanowa, 
Żemik, Muchoboru, Kleciny lub Oporowa, bez pośredników. 
Wrocław, tel. 071/343-72-77
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOW UNĄ lub dom, może być stan su
rowy, w Ligocie Pięknej, Wiszni Małej, Szczodrem, Długołę
ce. Wrocław, tel. 352-25-80,781-£9-50 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDO W UNĄ 500 do 700 m2, pod zabu
dowę jednorodzinną, lub pół bliźniaka, północne dzielnice 
Wrocławia. Wrocław, tel. 0605/54-30-45 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOW UNĄ pow. 15-100 arów lub do
mek do remontu, położone do 10 km od Kłodzka. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0602/63-63-38
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfelda. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
KUPIĘ GRUNT NIEUŻYTKI od 0.5 do 1 ha, stan obojętny, 
daleko od zabudowań, przy drodze, w obrębie 50 km od Kę- 
dzierzyna-Kożla - 5.000 • 6.000 zł/ha. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-55-06 po godz. 16
KUPIĘ GRUNT lub nieużytki, w okolicy Wrocławia. Wrocław, 
tel. 071/362-21-69
KUPIĘ GRUNT ROLNY łąkę lub nieużytki, dojazd drogą as
faltową, w bliskiej okolicy Polanicy Zdroju, Dusznik Zdroju, 
Kudowy Zdroju, Karpacza, Szklarskiej Poręby. Lubin, tel. 0502/ 
36-39-18
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub nieużytki, ok. 2 ha, najchętnieh w 
okolicy Radwanic, Siechnic, Groblic, Oławy, oraz w innych 
okolicach Wrocławia. Radwanice, tel. 071/311-75-54 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 
0604/41-11-94
KUPIĘ GRUNT ROLNY 10 ha, sad owocowy, okolice Obor
nik Śl. i Trzebnicy, strona południowa. Wrocław, tel. 0605/ 
54-30-45
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice. Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pie- 
trzykowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bog- 
daszowice, Lisowice, itp., w gminie Kąty Wrocławskie, Ko
stomłoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ KIOSK lub wynajmę, we Wrocławiu, w dobrym punk
cie. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KWIACIARNIĘ o małej pow., w centrum. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
KUPIĘ LOKAL z przeznaczeniem na sklep mięsny we Wro
cławiu, lub wydzierżawię. Niemcza, tel. 074/837-63-58 
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY parter, witryna, media, własno
ściowy, w centrum, chętnie okolice pl. Grunwaldzkiego. Wro
cław, tel. 0608/46-81-69
KUPIĘ MIESZKANIE w świętoszowie, do remontu w cenie 
do 200 zł/m2, na 2., 3. piętrze, 1- lub 2-pokojowe. Osieczni
ca, tel. 075/732-12-90
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe. we Wrocławiu, z  c.o., 
może być do remontu, bez pośredników. Wrocław, tel. 0607/ 
51-92-50
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, we Wrocławiu, z  c.o., może 
być zadłużone. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
KUPIĘ MIESZKANIE w centrum, na parterze. Wrocław, tel. 
0606/41-11-94
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w cenie do 40.000 zł, 
bez pośredników, płatne gotówką. Wrocław, tel. 071/338-03-70 
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe, może być do remontu, 
mały metraż, we Wrocławiu lub okolicy, do 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-29-45 po godz. 20,0601/05-78-41 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, może być do remon
tu, do 30.000 zł, we Wrocławiu (ew. Leśnica, Nowy Dwór, Bro
chów, Kłecina). Wrocław, tel. 357-41-31 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, kwaterunkowe, może być 
dó małego remontu lub zadłużone, pow. Ok! 45 m2 lub mniej
sze, do II p.. płatne gotówką. Wrocław, tel. 071/787-29-67 
KUPIĘ MIESZKANIE lub strych, Biskupin, Sępolno. Wrocław, 
tel. 0601/70-33-00
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 071/351-17-41,0606/65-51-02 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, do remontu, w cenie 
do 30.000 zł, we Wrocławiu lub okolicach. Wrocław, tel. 071/ 
357-41-31
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, 30 m2, Śródmieście. Sę
polno, Karłowice. Wrocław, tel. 0502/41-58-53 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE ok. 30 m2. z  jasną kuch
nią, w nowej plombie, ok. ul. Żeromskiego. Wrocław, tel. 
322-35-59 po godz. 19
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2- LUB 3-POKOJOWE w Legnicy, 

w starym budownictwie, do 85.000 zł, do III piętra, kupię 
kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe, w Legnicy, wy
najmę lokal na nieuciążliwą działalność. BONT, Legni
ca, ul. Piastowska 20, tel. 076/722-39-72 99000001 

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE powyżej 40 m2, rozkła
dowe. Wrocław, tel. 336-52-04 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE małe, we Wrocławiu, w 
cenie do 65.000 zł, w niskiej zabudowie, bez pośredników. 
Wrocław, tel. 0600/42-61-92

KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE min. 80 m2, w rozlicze
niu 2-pokojowe, własnościowe, 50 m2, na 2. piętrze, może 
być z garażem. Wrocław, tel. 071/339-23-80 
KUPIĘ STACJĘ PALIW (gaz), na terenie Wrocławia. Wrocław, 
tel. 071/346-05-05 w. 50, w godz. 10-19 
KUPIĘ STOISKO lub wydzierżawię, pow. 12-15 m2, branż 
spożywcza, na terenie domu handlowego lub centrum han
dlowego. Wrocław, tel. 0606/14-35-98,071/343-84-57 w. 50, 
w godz. 10-18
KUŹNIA w Domaniowie, -15.000 zł. Oława, tel. 071/313-91-90 
KWIACIARNIA wolno stojąca, pow. 17 m2. woda, prąd, -
23.000 zł. Wrocław, tel. 329-13-78,0600/43-23-65 
KWIACIARNIA o pow. 70 m2, na Krzykach, atrakcyjna lokali
zacja, -145.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
KWIACIARNIA na Krzykach, 70 m2. możliwość rozbudowy 
do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja. -145.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/59-61-90
LOKAL pow. 30 m2, w Nysie, na osiedlu, po remoncie, ideal
ny na gastronomię, gabinet lekarski, biuro, - 29.000 zł. Opo- 

. le, tel. 0604/92-70-08 
LOKAL pow. 100 m2, w Rynku w Polkowicach, - 300.000 zł.

. Polkowice, tel. 0607/27-68-80 
O LOKAL po remoncie, pow. 54 m2,2 pokoje, aneks 

kuchenny, rozkładowy, możliwość adaptacji jesz
cze jednego pokoju, garaż, zagospodarowany 
ogród, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-48-02, 
0605/35-61-90 80006311

LOKAL 21 m2, przy ul. Traugutta, we Wrocławiu, po remon
cie, WC, nowa witryna, obecnie sklep meblowy, - 75.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-70-50 po godz. 20 
LOKAL 28 m2. 2 pomieszczenia, korytarz, WC, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-09-22,0501/25-06-33 
LOKAL BIUROWY pow. 58-230 m2, w centrum handlo- 
wo-biurowym we Wrocławiu -1.690 zł/m2, odbiór w 4. kwar
tale 2001 r.. okna PCW, CO miejskie, parking, wysoki stan
dard. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 071/346-05-05 w. 50. w 
godz. 9-19
LOKAL GASTRONOMICZNY pow. 140 m2. na działce pow. 
0.32 ha. woj. opolskie, - 120.000 zł e-mail: konrad1f@pocz- 
ta.onet.pl. Poborszów, gm. Reńska Wieś, tel. 077/482-83-14 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
66-34-47.0602/23-43-28
LOKAL GASTRONOMICZNY w miejscowości Braszowice 62. 
na trasie Wrocław-Kłodzko, z wyposażeniem, • 180.000 zł lub 
wydzierżawię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-28-25 
LOKAL HANDLOWOW • USŁUGOWY we Wrocławiu - Śród
mieście, ul. Otwarta, 30 m2, po remoncie kapitalnym, siłą, w.c., 
c.o, - 75.000 zł. Wrodaw, tel. 071/322-70-21 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWY 350 m2 - 400 zł/m2. Pieszyce, tel. 074/ 
836-55-80
LOKAL UŻYTKOWY 30 m2. wolno stojący, woda. WC. -
25.000 zł. Jawor, tel. 076/870-66-62
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 68 m2. w centrum miasta, wej- 

» ście od głównej ulicy, alarm, kraty, witryna, markiza, w Jedli
nie Zdroju. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-50-21,0608/89-44-31 
LOKAL UŻYTKOWY naprzeciwko HIT-u, 70 m2. nadający się 
na gabinet lekarski, prawniczy itp., wysoki standard, witryny, 
parter, parking, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-94, 
0601/41-98-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00489 www.autogielda.com.pl) 
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju. - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51
•  LOKALE w Strzelinie, od 200 m2. ceny do uzg., z możli

wością rozbudowy, Wrocław, parter 100 m2 + 300 m2 
pow. mieszkalna, duży taras • 800.000 zł do neg.. warsz
tat samochodowy, budynek zakładu wolno stojący 100 
m2, 2 bramy wjazdowe, działka 1440m2, wiaty maga
zyn ok. 90 m2, może być na inne przeznaczenie -
300.000 zł. do neg., BN .KORAL', Wrocław, tel. 071/ 
787-80-42,0603/85-23-88 99000001

•  ŁĄKA przy lesie, 10 km za Kiełczowem, 5000 m2. do
mek gospodarczy 40 m2. oczko wodne, na rekreację, 
cena 50.000 zł (bez prowizji). BN .ABAX', Wrocław, tel. 
0601/75-46-14 99000001

•  MIESZKANIA M-2, Nowodworska, 48 m2, VI/VII p. •
120.000 zł, M-2, Potiebni, 66 m2, IV/II p. • 160.000 zł, 
M-2, Reja, 48 m2, IV/IV p. - 95.000 zł, M-2, Kościuszki. 
34 m2.1/IV p. • 85.000 zł, M-2, Drukarska. 56 m2. l/IV p.
- 120.000 zł. M-3, C. Skłodowskiej. 95 m2 ll/IV p. -
145.000 zł. M-3. Rostafińskiego. 86 m2.1/IV p. -140.000 
zł, BN .LIBUCHA ', Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001

•  MIESZKANIA - Brzeg Dolny, 30 km od Wrocławia, 1 -. 2-, 
3-, 4-pokojowe, różne powierzchnie, rozsądne ceny (już 
od 1.100 zł/m2). BP .NIERUCHOMOŚĆ", Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-76-66.0601/98-99-63 99000001

MIESZKANIA we Wrocławiu, 1. 48 m2, przy ul. Grabiszyń
skiej -110.000 zł, 2.90 m2, przy ul. Komandorskiej • 250.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE własnościowe, parter, 51 m2, balkon, piwnica, 
kafelki, boazeria, z telefonem, • 60.000 zł. Bielawa, tel. 074/ 
645-70-74
MIESZKANIE z  lokalem handlowym, z  rozpoczętą budową, 
działka 500 m2, w centrum Bogatyni, • 210.000 zł. Bogatynia, 
tel. 0605/94-66-56
MIESZKANIE pow. 48 m2, w Brzegu Dolnym, własnościowe, 
na 3 piętrze, okna PCV, - 60.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/. 
319-98-02
MIESZKANIE 80 m2. z możliwością rozbudowy do 160 m2. + 
hala 1 000 m2, 5 km od trasy Wrocław • Kudowa Zdrój, do

remontu, - 45.000 zł. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 0603/ 
52-75-98, woj. wrocławskie
MtEŚZKANIE pow. 37 m2, przy przejściu granicznym, w cen
trum Gubina, na 2. piętrze, po remoncie, okna pcv, opomiaro- 
wane, piwnica, z widokiem na rzekę, wyspę i Niemcy, • 55.000 
zł. Gubin, tel. 068/359-42-58 po godz. 16 
MIESZKANIE na działalność gosp., 68 m2, garaż, piwnica pod 
mieszkaniem, w starym budownictwie, c.o., gaz, -105.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/501-62-57
MIESZKANIE 74 m2, własnościowe, 1 p., stare budownictwo, 
wszystkie media, garaże i wiaty 79 m2, siła, 8,49 a działki, 
ogródek, kemping, na przedmieściu Karpacza, do zamiesz
kania od zaraz, • 90.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-83-59 
MIESZKANIE w Nadolicach Wielkich, możliwość adaptacji 
strychu, pomieszczenia gosp. ♦ ogród, -110.000 zł. Nadolice 
Wielkie, tel. 071/318-97-06 po godz. 17 
MIESZKANIE własnościowe, z kredytem 40-letnim, pow. 74 
m2. duży balkon, piwnica 11 m2, mieszkanie jasne, atrakcyj
na lokalizacja, w Obornikach ŚL, blisko las, basen, szkoła, 
kort tenisowy, mikroklimat, - 89.000 zł. Obórniki Śląskie, tel. 
0601/07-65-01
MIESZKANIE własnościowe, pow. 70 m2, z możliwością po
działu na dwa, na parterze, - 89.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314-93-41,0607/43-17-31
•  MIESZKANIE atrakcyjne, w Oławie, blisko stadionu, 71 

m2, balkon - 120.000 zł, mieszkanie w Oławie, 62 m2, 
balkon - 88.000 zł, i inne nieruchomości. BN, Oława, ul. 
Rynek 28. tel. 071/303-41-20 99000001 

MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, w Praszce, woj. 
opolskie, blok, I piętro, pow. 44 m2 - 37.000 zł. Syców, tel. 
062/783-11-01 po godz. 16
MIESZKANIE własnościowe, nowe. 53 m2 i 70 m2, z  tara
sem. balkony, cały parter, księga wieczysta, siła, taryfa, CO 
gazowe, telefon, kominek, umeblowana kuchnia, 2 łazienki, - 
1.450 zł / m2. Piława Górna, tel. 074/837-22-95 
MIESZKANIE w Brzegu Opolskim, pow. 95.18 m2 + piwnica.
2-poziomowe, na II. piętrze, do wykończenia, - 80.000 zł. Pru
sy. tel. 071/392-63-15
O MIESZKANIE z lokalem usługowym. Strzelin, tel.

071/392-02-16,0601/79-96-70 01019871
MIESZKANIE pilne, 48 m2. do remontu, w Kondratowicach, 8 
km od Strzelina, cena ok. 10.000 zł. Strzelin, tel. 065/ 
529-44-19
MIESZKANIE pow. 40 m2, w Szczebrzyku, koło Ozimka, -
30.000 zł. Szczebrzyk, woj. opolskie, tel. 0606/30-83-32
O MIESZKANIE własnościowe (hipoteczne), pow. 65 

m2, nowe budownictwo, łazienka, WC osobno, 
zadbane, • 95.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-93-18 
01024151

MIESZKANIE pow. 80 m2. nowe, bezczynszowe, jasne, atrak
cyjna lokalizacja, - 125.000 zł. Święta Katarzyna, woj. wro
cławskie, tel. 0502/57-74-70
MIESZKANIE w Tomaszowie Bolesławieckim, pow. 59 m2, 
garaż, - 45.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/ 
877-57-07
MIESZKANIE o pow. 38 m2. w centrum Jedliny Zdroju, -
27.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/36-01-64 
MIESZKANIE własnościowe, w Wołowie. 92 m2. blisko cen
trum, własne CO, korzystna cena - 870 zł/m2. Wołów, teł. 0502/ 
30-28-52
O MIESZKANIE przy ul. Powstańców Śl., 2-pozio

mowe, pow. 85 m2, z kredytem. Wrocław, tel. 071/ 
364-03-11 01023461

MIESZKANIE 72 m2, własnościowe, III p.. jasne, ciche, po 
remoncie, ustawne, kuchnia umeblowana, -160.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/50-38-92
MIESZKANIE pow. 46 m2, księga wieczysta, X/XI, budynek 
ocieplony, Krzyki, ul. Krucza, • 120.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
362-79-12
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe. w Kresówce Le
śnej. pow. Bolesławiec, przy autostradzie A4, kierunek Olszy
na, strefa ekonomiczna, 1-pok. -10.000 zł, 2-pok. -18.000 zł.
3-pok. • 24.000 zł, możliwe raty. Wrodaw, tel. 071/364-58-67 
MIESZKANIE na Różance, willowe, w domu 2-rodzinnym, pię
tro, pow. 76 m2, taras 11 m2, ogród 504 m2, ogrzewanie ga
zowe, niskie koszty utrzymania, - 190.000 zł. Wrodaw, tel. 
352-65-12.0605/95-77-90
MIESZKANIE spółdzielczo-własnośdowe, pow. 34 m2. IX pię
tro, na Popowicach, warunek • małe, zastępcze mieszkanie 
kwaterunkowe, może być bez wygód, - 70.000 zł. Wrocław, 
tel. 354-27-25
MIESZKANIE własnośdowe, 48 m2, rozkładowe, II p., niska 
zabudowa. - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-36-73 po 
godz. 18,0600/41-32-76
MIESZKANIE spółdzielczo-własnośdowe, we Wrocławiu, na 
Krzykach, wśród alei k. Parku Południowego, przy ul. Sudec
kiej. - 74.000 zł. Wrodaw. tel. 071/354-34-18 
MIESZKANIE i lokal użytkowy, na Krzykach, w trakcie budo
wy, termin realizacji - jesień 2001 r., blisko centrum -1.500 zł/ 
m2. Wrodaw, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE willowe, 100 m2. w Strzelinie, ul. Piłsudskiego 
33, -100.000 zł. Wrodaw, tel. 071/361-05-05 
MIESZKANIE we Wrocławiu - Krzyki, 43 m2, łazienka, kuch
nia, przepokój, nowe kafelki, regipsy, wanna, kuchenka ga
zowa oraz drzwi, komfortowe, -112.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
789-58-83. 074/845-31-79, Wałbrzych 
MIESZKANIE 80 m2. w Miękini, 9 km za Leśnicą, bezczyn
szowe, spokojna okolica, niska zabudowa - 950 zł/m2, lub 
zamienię na inną nieruchomość. Wrodaw, tet. 364-45-83, 
0602/29-44-35
MIESZKANIE w willi, na Karłowicach, na 1. piętrze, 109 m2, 
ogród, strych, piwnica, garaż, księga wieczysta, • 375.000 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/48-27-56
MIESZKANIE nowe budownictwo, pow. 47 m2, Śródmieście, 
jasna kuchnia, telefon, • 110.000 zł (możliwe raty). Wrocław, 
tel. J371/328-70-50 po godz. 20 
MIESZKANIE w domu poniemieckim, 150 m2,1 piętro-* strych 
nad mieszkaniem o pow. 150 m2, możliwość adaptacji, bu
dynki gosp., działka 70 a, w Skrzypniku k. Oławy • 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/87-26-29
MIESZKANIE w Śródmieściu, ok. pl. Staszica, 70 m2. duża 
słoneczna kuchnia, ogrzew. gazowe, 2 pokoje + nyża, nowe 
instalacje, niski czynsz, telefon, zadbane, księga wieczysta - 
122.500 zł lub zamienię na dom lub połowę domu we W-wiu 
lub bliskie okolice. Wrodaw, tel. 071/784-60-48 
MIESZKANIE własnościowe, 54 m2, na Pilczycach, w pełni 
umeblowane, komfortowe, rozkładowe, niska zabudowa w ci
chej okolicy, do zamieszkania od zaraz, - 120.000 zł. Wro
daw, tel. 071/353-27-24
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu przy ul. Tyrman
da, pow. 30 m2, balkon, duża piwnica, - 67.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-31-75
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zgorzelcu (Tylice). 2 gara
że, działka 6 a. - 39.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/73-35*51 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zgorzelcu (Tylice), z  gara
żem, działka o pow. 6 a, • 39.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/ 
73-35-51
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 47 m2, w starym budownictwie, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, 1. piętro, - 40.000 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-72-42 po godz. 19 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2. parter -13.000 zł oraz 
2-pokojowe, 47 m2. II p. -17.500 zł, do remontu, własnościo
we, bezczynszowe, w blokach IV p., na osiedlu Kresówka Le
śna, na trasie Chojnów • Bolesławiec, przy autostradzie A4, 
obok specjalnej strefy ekonomicznej. Legnica, tel. 076/ 
862-46-51
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2 • 13.000 zł, 2-pokojowe. 
47 m2 -17.000 zł, do remontu, własnośdowe, w Krzywej, gm. 
Warta Boi., nowe media, możliwość prowadzenia działalno
ści lub przyjmę książeczki mieszkaniowe. Legnica, tel. 0608/ 
59-31-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Szczytnicy k.Bolesławca, 31 
m2 -12.000 zł, 2-pokojowe, 46 m2 -16.000 zł, własnośdowe,
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5Q tH H fU  Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o.

Dom, m ieszkanifi samoĆHód na raty!

WIOSENNA OFERTA!!!
bardzo korzystne oprocentowanie 
możliwość spłaty rat nawet do 10 lat 

wysokość stałej raty ustala klient 
nie wymagamy tzw. Zdolności kredytowej 
w trudnych sytuacjach finansowych umożliwiamy 

odłożenie spłaty na okres 6-ciu m-cy

Przykładowy plan ratalny:
10 000PLN tylko 106,33 zł/m-c 
25 000 PLN tylko 265,83 zł/m-c 
50 000 PUM tylko 531,67 zł/m-c 
75 000 PLN tylko 797,50 zł/m-c 

100 OOO PLN tylko 1063,33 zł/m-c

KUPON PROMOCYJNY;
■

mmn
A  Gwarantuje!

C j H  10 ostatnich* ■
rat bez oprocentowania;

W
I lue

WROCŁAW (O 71) 342 61 63 OPOLE (0 77) 44 17 898 
LUBIN (O 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (O 68) 327 07 

WAŁBRZYCH (O 74) 66 56 991

I 8 |
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O  z wydzie lonym  wnętrzem  blokowym  i garażam i 
m ie s z k a n ia  1 i 2  p o k o jo w e  

O  indyw idua lna aranżacja  wnętrz 
O  pomagamy w uzyskaniu kredytu 
O  termin realizacji - grudzień 2001 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzie ln i oraz telefonicznie: 
BP ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 

S p ó łd z ie ln ia  M ieszkan io w a

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15

P iln ie  ku p ię  lo k a l b iu ro w y  § 
lu b  m ie s zk a n ie  n a d a ją cy  s ię  i  

na b iu ro  w  cen tru m  W ałb rzycha ,
( ul. Słowackiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, 
pl. Magistracki, Lewartowskiego, Dmowskiego 

parter, może być do remontu, 0 6 0 2  7 8  1 8  6 8

bezczynszowe, do remontu, w rozliczeniu książeczki własno
ściowe. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Krzywej gm. Warta Bolesła
wiecka, 10 km od Bolesławca, 30 m2, bezczynszowe, księga 
wieczysta, realizujemy książeczki mieszkaniowe - 12.000 zł,
2-pokojowe, 47 m2 -16.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 28 m2, V  p./V p., własnościo
we, lata 60., we Wrocławiu, 400 m od Rynku, c.o. miejskie, z 
telefonem, TV kablowa, ciche, słoneczne, kuchnia, wnęka 
sypialna, wyposażone, bez pośredników, - 83.000 zł lub wy
dzierżawię. Lubaczów, tel. 016/632-14-70 po godz.22 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Lubinie, os. Przylesie, wła
snościowe, pow. 33 m2, jasna kuchnia, balkon, IX p., pilne, -
45.500 zł. Lubin, tel. 076/846-60-25,0605/61-23-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, miejskie media, z  tele
fonem, TV kablowa, przy ul. Strzegomskiej - 61.500 zł. Ole
śnica, woj. wrocławskie, tel. 0600/81 -48-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Opolu (Malinka), 37 m2, miej
sce parkingowe, • 72.000 zł. Opole, tel. 0600/42-43-93 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 42 m2, w Polkowicach, parter, 
nowe, - 77.000 zł. Polkowice, tel. 0601/59-82-68 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30.7 m2, do remontu, Szczyt
na Bolesławiecka, księga wieczysta, bezczynszowe, I p, -
11.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-53-34 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33.5 m2, na parterze, duży bal
kon, - 49.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-47-79 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Stroniu Śl., pow. 52 m2. la- 
zienka i WC razem, parter, własnościowe, 2 km od Czarnej 
Góry, - 35.000 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-28-81
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, Krzyki, 63.000 

zł, od zaraz, Białowieska, z  wyposażeniem, I p. • 90.000 
zł, Metalowców, 29 m2, meble, ładne - 74.000 zł do uzg.,
3-pok., Gliniana, Pabianicka, Czarnieckiego, różne me
traże, od 112.000 zł, 4-pok., Krynicka. 72 m2, Legnicka, 
65 m2, Pilczyce 72 m2, ceny do uzg.. BN „KORAL", Wro
cław, tel. 071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Biskupa 
Tomasza, 22 m2 • 28.000 zł, Trzebnicka, 36 m2 • 35.000 
zł, Jagiellończyka, 43 m2 • 50.000 zł. WrocłaW, tel. 071/ 
343-71-84 99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, własnościowe, 26 
m2, balkon, wysoki parter, media miejskie, - 62.000 zł. Wro
cław, ul. Lwowska, tel. 071/332-43-38 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, • 79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-35-16,0605/62-90-09 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE okolice placu Legionów • 60 000 
zł lub zamienię na większe, bez pośredników. Wrocław, tel.
342-27-11 ,
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe; 23 m2, jasna 
kuchnia, lip., wolne od września, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-30-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, w nowej plombie, jasna 
kuchnia, duży przedpokój, łazienka, kafelki, balkon, telefon,
c.o., licznik na wodę, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-44-57, 
071/793-59-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy pl. Powstańców Wlkp., 
pow. 32.3 m2, duży pokój, jasna kuchnia, łazienka, WC, przed
pokój, w starym budownictwie, I p., z  telefonem, do remontu,
- 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-00 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 40 m2. kuch
nia, łazienka, przedpokój, na 1. piętrze, w centrum, • 45.000 
zł (pomogę w załatwieniu formalności). Wrocław, tel. 0501/ 
83-59-36
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 42 m2. w okolicach pl. Le
gionów, jasna kuchnia, jasny pokój, z balkonem, piwnica, c.o.,
c.w. miejskie, telefon, TV kablowa, • 110.000 zl. Wrocław, tel. 
071/336-65-75,071/353-26-56 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, parter, z telefonem, me
dia, księga wieczysta, blisko centrum, - 70.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-44-05,0608/03-41-91 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, we Wrocławiu - ul. 
Świdnicka, na 1. piętrze, co, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/
344-69-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, kawalerka, III piętro, w 
budynku 4^piętrowym, balkon, do remontu, -11.000 zł (moż
liwość realizacji książeczki mieszkaniowej). Wrocław, tel. 071/
343-02-48
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, na Krzykach, balkon, 
jasna kuchnia, rozkładowe, spółdzielczo - własnościowe •
77.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-69-53
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 32 m2, wła
snościowe, księga wieczysta, na II piętrze, przy ul. Nowowiej
skiej, okna PCV, c.o. miejskie, bez pośredników, - 85.000 zł. 
Wrocław, tel. (^02/57-51-18
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, o pow. 33 m2, 
jasna kuchnia, parter, ogrzewanie el., niska zabudowa, spo
kojna okolica, na Krzykach, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/
333-91-06
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu • 
Leśnica, w willi wolno stojącej, na 1. piętrze, 40 m2, jasna 
kuchnia, łazienka, c.o. gazowe, niskie opłaty, z  telefonem, 
garaż przy domu, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 
071/349-13-98,0607/07-71-81 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka 33.5 m2, we Wro
cławiu, jasna kuchnia, telefon, balkon, liczniki wody i c.o, -
71.300 zł lub zamienię na działki budowlane. Wrocław, tel.
364-45-83, 0602/29-44-35
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2 • 75.000 żł lub zamienię 
na 2-pokojowe, Szczepin lub Popowice, dopłacę 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-91 -67/0607/55-39-79 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w Małomicach, gmina 
Szprotawa, umeblowane, z telefonem, - 28.000 zł. Wrocław, 
tel.325-97-10
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Bzowej, 
pow. 28 m2, widna kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, z 
telefonem, umeblowane, niska zabudowa, bez pośredników,
- 76.000 zł. Ząbkowice śląskie , tel. 074/815-32-96 w 
godz. 10-17
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 28 m2, - 34.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0601/79-01-77 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, w Brzegu Dolnym, wła
snościowe, na III. piętrze, z  telefonem, - 43.000 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-72-32.0608/08-99-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2 + weranda 10 m2, bez
czynszowe, wszystkie media, telefon, w parterowym budyn
ku dwurodzinnym, osobne wejście, księga wieczysta, blisko 
PKP, 30 km od centrum Wrocławia, w Brzegu Dolnym, - 60.000 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Chocianowie, pow. 47.90 m2,
- 47.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-40-66 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w budynku mu
rowanym z  cegły, położónym na terenie byłej jednostki AR, 
os. Krzywa, w Olszanicy, gm. Warta Bolesławiecka, • 16.000 
zł. Chojnów, tel, 076/818-84-71,0604/24-61-01 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, własnościowe, kuchnia, 
łazienka, wc, co, z telefonem, piwnica, garaż, działka 5 a, -
50.000 zł. Dobrzeń, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-83-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, kuchnia, nowa ła
zienka, z telefonem, w Grodkowie, - 49.000 zł. Grodków, tel. 
0604/23-81-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, działka, w Jelczu-La- 
skowicach, na 1. piętrze, 44.6 m2. po remoncie kapitalnym 
(02.2001 r.), nowa armatura sanitarna, kafle, terakota, pane
le, gładzie w całym mieszkaniu, licznik na wodę, wymieniona

CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartości nieruchomości „  
oprocentowanie 9,6%, kredyty samochodowe 6,7% |
wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon °

Wrodaw, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0605 678 847

inst. wodna i elektryczna, - 67.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia z aneksem, 62,2 m2, 
w Jelczu-Laskowicach, z telefonem, balkon, po remoncie, ni
ska zabudowa, - 82.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
381-10-76,0607/65-79-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Węglińcu, 37 m2.1 piętro. -
40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/771-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kiełczowie, garaż, - 79.000 
zł. Kiełczów. tel. 071/398-81-09
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 75 m2. kuchnia, łazienka, moż
liwość dokupienia garażu, Wambierzyce, - 40.000 zł. Legni
ca, tel. 0605/85-63-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 63.10 m2, CO gazowe, 
niski czynsz, w centrum Lubania, - 65.000 zł. Lubań, tel. 0602/ 
30-79-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2,1 piętro, w Lubinie, 
os. Ustronie IV, • 81.000 zł. Lubin, tel. 0601/86-19-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 44,3 m2, 
balkon, loggia, po remoncie  ̂w centrum Lubina, budynek 4-pię- 
trowy, - 64.000 zł. Lubin. tel. 076/846-05-36,843-67-47 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, przy ul. krasickie- 
go, na III piętrze, w Lubinie, - 54.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-18-88,0608/18-50-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2 + zabudowany ko
rytarz, na os. Przylesie, w Lubinie, - 69.000 zł lub zamienię 
na 3-pokojowe. Lubin, tel. 076/847-52-51 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2,30 km od Wrocła
wia, po remoncie kapitalnym, okna plastikowe, panele, kafel
ki, w pełni umeblowane i wyposażone, wysoki standard, ni
skie koszty utrzymania, telefon, własnościowe, - 69.000 zł. 
Malczyce, woj. wrocławskie, tel. 0603/21-78-96 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
62 m2. kuchnia, łazienka, c.o., do wykończenia, możliwość 
rozbudowy, nowe okna, inst. gazowa, wodna, elektr., nowy 
junkers gazowy, 2-funkcyjny, pomieszczenie gospodarcze, 
możliwość dokupienia całego piętra, • 44.000 żł. Nowa Ruda, 
tel. 074/871-17-03
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, c.o. gazo
we, prąd, 36 m2, - 55.000 zł. B. Zaleśna, 55-200 Oława, ul. 
Kasprowicza 8/9
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, we Wrocławiu - 
Krzyki, 42 m2, na 8. piętrze w bloku 10-piętrowym, własno
ściowe, księga wieczysta, bez pośredników, • 87.000 zł. Opole, 
tel. 077/410-33-40
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, kuchnia, 30 m2, 
strych, z  możliwością przerobienia 20 m2, - 25.000 zł. P i£  
szyce, tel. 0608/59-37-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50 m2. piwnica, - 82.000 
zł. Polkowice, tel. 076/847-98-05 lub, 0503/72-91-77 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, o pow. 52.5 fn2, 
łazienka, kuchnia, balkon, przedpokój, bezczynszowe, -
38.000 zł. Stachów, gm. Kondratowice, tel. 071/393-21 -00 po 
godz. 15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, na II piętrze, gaz,
c.o., widna kuchnia, balkon, • 40.000 zL Szprotawa, tel. 068/ 
376-35-71, 0608/15-65-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Świętoszowie, wlasnościo- 
we, bezczynszowe, pow. 48 m2, kuchnia, łazienka, balkon, 
WC, piwnica, I p, - 40.000 zł lub zamienię na mały dom, okol. 
Żagania, Bolesławca, świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 075/
731-13-27
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, garderoba, TV kablowa, telefon, gaz, c.o., domofon, roz
kładowe, w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada, - 38.000 zł. Wał
brzych, tei. 0603/38-58-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, z garderobą opomia- 
rowane, okna PCV, terakota w łazience, kuchni, balkonie, 
kafelki w kuchni i łazience, korytarz zabudowany, tapety, drzwi 
podwójne, - 80.000 zł. Wejherowo, tel. 058/672-70-12 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 64 m2, kuchnia, łazien
ka, WC, przedpokój, spiżarnia, garaż o pow. 30 m2, podwór
ko - 550 zł/m2. Wiązów, tel. 0607/32-22-56, woj. wrocławskie 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na parterze, 53 m2, bezczyn
szowe, ocieplone, duże podwórko, z  telefonem, • 45.000 zł. 
Wiechlice, tel. 068/376-73-32
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, CO, działka i po
mieszczenie na garaż, osiedle Wierzbno, - 62.000 zł. Wierzb
no, gm. Domaniów, tel. 071/313-12-55 
O  MIESZKANIE 2-POKOJOW E w  dz ie ln icy Krzyki, 

własnościowe, pow. 48 m2, po remoncie, częścio
wo umeblowane, z  telefonem, • 130.000 zł. Wro
c ław , te l. 071/367-69-30, 0601/82-89-96 
02018861

MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredników, pow. 41 m2, 
osiedle Gaj, winda, na 4. piętrze, rozkładowe, ładne, blisko 
plac zabaw, szkoła, przychodnia, - 107.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-42-11,0601/79-96-41 »
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, IV piętro, rozkładowe, 
zadbane, kafelki, parkiet, balkon, ul. Inżynierska, bez pośred
ników, - 107.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE centrum, księga wieczysta, 
pow. 51 m2, ładnie położone, rozkładowe, balkon, niskie opła
ty, telefon, zielone i  spokcjne okolice,bez pośredników, nowe 
budownictwo, III p. -155.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-26-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 52 
.m2, we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego, - 125.000 zł. Wro
cław, tel. 352-71-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.55 m2, księga wieczy
sta, przy ul. Stalowej, na I piętrze, mozaika, jeden umeblowa
ny, łazienka i kuchnia w kafelkach,-kuchnia umeblowana, me
dia miejskie, z  telefonem, TV kablowa, rozkładowe, wysokie
3.3 m, -125.000 zł. Wrocław,M 071/317-86-18 do godz. 20, 
0603/38-15-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu - Krzyki, 33 m2, 
komofortowe, po remoncie kapitalnym, jasna kuchnia, zabu
dowana loggia, nowe okna, bez pośredników, - 100.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 56 m2, w sta
rym budownictwie, rozkładowe, duża kuchnia, antresola, za
dbane, niski czynsz, okolice pl. Kościuszki, -115.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-53-57
MIESZKANIE 2-POKOJOWE i piętro. 38 m2. blisko centrum, 
księga wieczysta, wysoki standard, niski czynsz, - 105.000 
zł. Wrocław, tel. 355-90-79,0604/18-28-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, własnościowe, w miej
scowości świętoszów k. Bolesławca, miejscowość położona 
wśród lasów, zdrowy klimat,' - 40.000 żł. Wrocław, tel. 071/
329-01-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 39 m2, przy ul. Przestrzen
nej, I piętro, duży balkon, garderoba, rozkładowe, zadbane, 
gładzie tynkowe, nowa łazienka, - 88.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-84-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 32.4 m2, i piętro, kuchnia 
(4.8 m2) otwarta na pokój mieszkalny (14 m2), sypialnia (9.5 
m2), balkon, telefon, wymienione instalacje, zieleń, spokój, 
udostępnię działkę, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-63-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52.5 m2, rozkładowe, balkon, 
wysoki parter, w niskiej zabudowie, księga wieczysta, okolica 
ul. Grochowej, -123.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-35-12 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Kilińskiego 
(centrum), w 5-letniej plombie, pokoje 11 m2 i 14 m2. rozkła

dowe, ciche, słoneczne, komfortowe, - 115.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-89-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Sołtysowicka, we Wrocła
wiu, 50.5 m2,1 p., rozkładowe, własnościowe, księga wieczy
sta, -100.000 zł. Wrocław, tel. 324-51-83 do godz. 14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Długosza, We Wrocławiu.
65.6 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 balkony, -119.000 
zł. Wrocław, tel. 340-07-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w nowym bu
downictwie, pow. 35 m2, jasna kuchnia, zabudowany balkon, 
po remoncie kapitalnym, nowa glazura, parkiet, kasetony, gła
dzie, umeblowane, do zamieszkania od zaraz, na Psim Polu,
- 89.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-69 po godz. 20,0603/
29-53-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, na Po- 
powicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 55 lub 52 m2, przy ul. Ar
mii Krajowej, nowe, odbiór w 4. kwartale 2001 r., możliwość 
skrzystania z ulgi budowlanej, premii gwarancyjnej, kredytu - 
1.490 zł/m2, okna PCW, CO miejskie, parking. Wrocław, tel. 
0606/14-35-98,071/346-05-05 w. 50, w godz. 9-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, do remontu, ul. Prusa, 
IV piętro, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 0501/77-87-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 73 m2, w Środzie Śl., 150 m od 
centrum, kuchnia, łazienka, działka 815 m2, - 39.000 zł. Wro
cław, tel. 364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi, 4-rodzinna posesja, ła
zienka, WC, grunt 20 a, ogródek przydomowy, • 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/393-33-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, II piętro. Pilczyce,
-110.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-37,0601/72-20-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, przy ul. Grunwaldz
kiej, rozkładowe, księga wieczysta, niski czynsz, z  telefonem, 
IV piętro, - 81.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-03-85, 0603/
95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, 
VIII piętro, na osidlu Kopernika, w Legnicy, jasna kuchnia, ko
rzystne położenie, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-49-91 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willii poniemieckiej, Karłowi
ce, duży taras, działka 150 m2, księga wieczysta, 2 duże po
koje, kuchnia + aneks jadalny z oknem, łazienka z  oknem,, 
CO elektr., z  telefonem, bardzo ładna okolica, dużo zieleni, -
185.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-08-69 •
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, wy
soki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, ła
zienka i WC osobno, przy ul. Poleskiej, - 105.000 zł. Wro
cław, tel. 324-11-61,0607/38-53-93
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 45 m2. 2. pię
tro, kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, 
po remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamó
wienie, -100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 70 m2, okolice 
pl. Grunwaldzkiego, wysoki parter, kamienica, WC, łazienka, 
glazura, deski podłogowe, ogrzewanie miejskie, niski czynsz, 
księga, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-72-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2,-we Wrocławiu, Krzyki, 
rozkł., parter, w niskiej zabudowie, pokoje (mozaika), telefon, 
własnościowe, -125.000 zł. Wrocław, tel. 336-83-32 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w starym bu
downictwie, na 2. piętrze, kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c., 
w miejscowości Żebrzydowa, gm. Nowogrodziec, - 25.000 zł. 
Żebrzydowa, Nowa Wieś 83. gm. Nowogrodziec, tel. 075/ 
736-20-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe w Zgorzelcu, na 
2. piętrze, pow. 40 m2, - 65.000 zł. Zgorzelec, tel. 0604/
14-22-19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, IV p., kuchnia, łazien
ka, do remontu, w Szczytnicy, • 12.500 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-32-97
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, IX piętro, w centrum 
Wrocławia, przy ul. Swobodnej, słoneczne, rozkładowe, c.o., 
TV kablowa, bez. pośredników, - 135.000 zł., tel. 0601/
64-68-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE balkon, w centrum miasta, peł
ne media, 53 m2, w Bolesławcu, stan ogólny dobry, niski 
czynsz, - 85.000 zł. Bolesławiec, tel. 0503/02-29-45 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 95 m2 + 40 m2 na rozbudowę 
lub działalność gospodarczą osobne wejście, wysoki parter, 
blok 1-piętrowy, -128.000 zł. Brzeg, tel. 0771444-00-7?''1 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64.2 m2, własnościowe, kom
fortowe, II piętro, 2 balkony, w Brzegu na osiedlu Skarbimierz,
- 83.000 zł. Brzeg. tel. 077/411 -34-68
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Chocianowie, 64 m2, kafle w 
łazience, balkon, duża jasna kuchnia, - 65.000 zł. Chocianów, 
tel. 076/842-10-26
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Brzegu, pow. 63 m2, kuch
nia, łazienka, WC, CO, II p., w nowym budownictwie, do za
mieszkania od zaraz, - 85.000 zł. Grodków, tel. 077/415-56-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, słoneczny salon o po
wierzchni 28 m2 z dużym balkonem, z  widokiem na góry, wy
mienione okna na nowoczesne drewniane, - 90.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0606/64-24-33,075/755-28-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kudowie Zdroju, przy ul. Nor
wida, własnościowe, pow. 64 m2, w nowym budownictwie, I 
p., balkon, telefon strefa A, - 98.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-27-88
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy. Rynek, I piętro, 

49 m2 - 69.000 zł, Piekary C, III piętro, 3 pokoje, 64 m2 -
65.000 zł, Piekary C, X piętro, 2 pokoje, 50 m2 - 55.000 

.zł. BONT, Legnica, ul. Piastowska 20. tel. 076/722-39-72 
99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, os. Piekary C, wła
snościowe, pow. 64 m2, osobno WC i łazienka, III p. w wie
żowcu, - 60.000 zł. Legnica, tel. 076/855-06-17,0605/45-18-28 
MIESZKANIE 3-POKÓJOWE 4 piętro, wieżowiec, duży bal
kon, oddzielne wc i łazienka, 70 m2, - 67.000 zł. Legnica, tel. 
0607/52-42-49
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2,1 piętro, komforto
we, sosnowe podłogi, okna euro, zabudowany przedpokój, 
łazienka z  kabiną w.c. osobno, balkon, wodomierze, pomier- 
niki c.o., księga wieczysta, garaż, z telefonem, ładna okolica,
- 85.000 zł. Leszno, tel. 0609/28-01-51
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, w.c., łazienka, pow. 51 
m2. własnościowe, po kapitalnym remoncie (panele, glazu
ra), w bloku 4-piętrowym, osiedle Przylesie w Lubinie, - 92.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-38-39
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2, ładne, rozkładowe, bal
kon, TV kablowa, glazura, - 85.000 zi. Lubin, tel. 076/ 
844-68-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, na os. Ustronie IV, 
pow. 58,65 m2, na IV piętrze, - 105.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-93-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
kuchnia, łazienka, WC, własne CO, pow. 60.49 m2, słonecz
ne, Rakowice Wielkie 1.5 km od Lwówka Śl., cena 850-zł/m2. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 53 m2, w centrum Lwów
ka Śląskiego, - 64.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-32-02 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
pow. 95 m2, na parterze, kuchnia, łazienka, piwnice, telefon 
+ działka o pow. 15 a, w okol. Legnicy, - 60.000 zł. Miłkowice, 
tel. 076/854-34-29
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, wysoki parter, z 
telefonem, balkon, zadbane, bez potrzeby remontu, własno
ściowe, słoneczne, -.59.000 zł. Mirsk, tel. 075/781-73-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, c.o., I piętro, w.c., ła
zienka, telefon, piwnica, garaż, działka rekreacyjna, - 40.000 
zł. Nowa Kuźnia, gm. Gromadka, tel. 076/817-22-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 67 m2, Pilczyce. wysoki 
parter, w ocieplonym budynku, obok staw rybny, park, -
155.000 zł. Nowa Sól, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m 2,1 piętro, duży balkon, 
wodomierze, podzielniki ciepła, słoneczne, telefon/własno
ściowe, - 60.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, Wrocław, na

Karłowicach, 60 m2, III p. w bud. 4-piętr., wszystkie media, z 
telefonem, tv kabl., bez pośredników, -142.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-90-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, kuchnia, łazienka, w.c.,
c.o., w centrum Obornik śl, -105.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-19-46
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w  Opolu, w centrum, balkon, 
rozkładowe, z telefonem, słoneczne, - 91.000 zł. Opole, tel. 
090/66-82-50,0501/66-82-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Opolu, 60 m2, - 100.000 zł. 
Opole, tel. 0608/59-26-39,0604/47-21-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, II 
piętro, w Żaganiu, z garażem pod domem lub bez, • 60.000 
zł. Polkowice, tel. 076/749-26-25 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Siechnicach, 60 m 2,10 km 
od centrum Wrocławia - 1.700 zł/m2. Siechnice, tel. 071/ 
302-93-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Stroniu Śl., własnościowe, 
kuchnia, łazienka, 2 WC, piwnica, CO, c.w., gaz, z telefonem, 
osobne wejście, wysoki parter, • 90.000 z L  Stronie Śl., tel. 
074/814-25-30
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, 64 m2, IV piętro, 
komfortowe, z telefonem, TV kablowa, częściowo umeblowa
ne, nowe okna, duży balkon, 2 piwnice, możliwe raty, - 79.000 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II piętro, c.o., bieżąca woda, ja

sne, rozkładowe, telefon, niski czynsz; dużo zieleni, ładna oko
lica,'płafc zabawdla^zfieci, osiedfe Wiech¥će;T- 50.000 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-71-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, -
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Środy Śl., własno
ściowe, pow. 60 m2, kuchnia, łazienka, WC, w bloku spół
dzielczym, • 100.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-21-20 po 
godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe. 55 m2. spokojne 
osiedle, atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz, z telefonem, TV 
kablowa, - 75.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0600/31-58-07 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe,
62.5 m2, w Trzebieniu k. Bolesławca, 2 balkony, łazienka i 
WC osobno, kuchnia jasna, glazura, szafy wnękowe typu 
Komandor, z telefonem, TV kablowa, ogród warzywny, - 45.000 
zł. Trzebień, tel. 075/736-54-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, w Trzebnicy, nowe bu
downictwo, piwnica, kafelki, mozaika, szafy w przedpokoju, 
osobno WC i łazienka • 2.100 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/
316-85-86
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Szańcach, o 
pow. 94 m2, na 2. piętrze, łazienka, w.c., garderoba, jasne, -
185.000 zł. Warszawa, tel. 022/683-97-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej, 
pow. 66.53 m2, własnościowe, kuchnia, łazienka z  WC, z  te
lefonem, przedpokój, II p., w budynku po remoncie kapital
nym, -190.000 zł. Warszawa, tel. 0601/54-86-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2,2 p., rozkładowe, jasne, 
z  telefonem, niski czynsz, woda, co, osiedle, • 50.000 zł. Wie
chlice, gm. Szprotawa, tel. 068/376-71-61
O  MIESZKANIE 3-POKOJOW E na os ied lu  Zakrzów, 

pow. 48 m2, zadbane, rozkładowe, IV piętro (ni
ska zabudowa), nowa elewacja budynku, ocieple
nie, liczn ik i wody i ciepła, • 115.000 z ł (do uzgod
n ien ia ). W rocław , te l. 071/324-24-30, 0604/
61-40-70 02018431 

O  MIESZKANIE 3-POKOJOW E w Rynku, pow. 81.1 
m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, W C. Wrocław, 
tel. 071/355-73-55 80006751

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komforto
we, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, niski 
czynsz, atrakcyjna i cicha okolica - os. Borek we Wrocławiu, -
148.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobo- 
ta, 071/361-61-70 w niedzielę (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00495 www.autogiel- 
da.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach. 48.8 m2, rozkła
dowe, mozaika podłogowa, na 4. piętrze w bud. 4-piętrowym, 
piwnica, schowek. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na os. Gaj, słoneczne, 
zadbane, komfortowe, z telefonem i TV kablową, - 139.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/25-51-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, Krzyki-Gaj, na 3. pię
trze, winda, komfortowe, rozkładowe, po remoncie, sanitaria
ty, gładzie, kafle, panele podłogowe, kuchnia z  dużym oknem, 
osobno w.c., łazienka, telefon, TV kablowa, dużo zieleni, plac 
zabaw dla dzieci, -119.000 zł. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okolicach Rynku, na I pię
trze, komfortowe,.rozkładowe, z telefonem, nadaje się na ga- 
binet, kancelarię lub biuro,.- 330.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
55-15-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 71 m2, własnościowe, 
śródmieście, księga wieczysta, na 1. piętrze, rozkładowe, CW, 
CO miejskie, telefon, balkon, kafle, panele, od zaraz, bez po
średników, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-56-55,0608/
22-15-73

MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2, w Opolu, przy ul. 
Plebiscytowej, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 0503/94-15-78 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, telefon, Krzyki-Borek, 
bez pośredników, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-06-66 
wieczorem
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy pl. Grunwaldzkim, pow. 64 
m2, rozkładowe, dwa balkony, z  telefonem, -150.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/94-89-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2,1 piętro w l\£pię- 
trowym bloku, bardzo ładne, atrakcyjna część osiedla Nowy 
Dwór, meble: kuchnia, przedpokoje, pokój, glazura + wypo
sażenie w łazience, WC, z  telefonem, TV kablowa + HBO, 
odnowione, - 155.000 zł. Wrocław, tel. 387-87-53. 0601/
76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, 60 
m2, kuchnia, balkon, łazienka, w.c. osobno, IV p., wszystkie 
media, księga wieczysta, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 071/
311-77-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, 86 m2, niezależne, c.o. 
na gaz, garaż, ogród, ogrodzenie, księga wieczysta, bez po
średników, - 220.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-94-75 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 78 m2, w Legnicy, w ka
mienicy, po remoncie kapitalnym, komfortowe, rozkładowe, 
na 2. piętrze, balkon, piwnica, strych, bez pośredników, •
89.000 zł. Wrocław, tel. 0606/65-84-38

OPOH933

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 90 m2,, komfor
towe', we Wrocławiu - Śródmieście, osobnewejście, wysoki 
parter, w plombie, nadaje się na biuro, gabinet, z kredytem
40-letnim - 215.000 zł lub zamienię na mieszkanie do 65 m2, 
w plombie lub w nowym budownictwie. Wrocław, tel. 0601/
74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 52 m2, kuchnia, łazienka, w blo
ku, własnościowe, budynek gospodarczy 16 m2, działka ogro
dzona 5 a, miejscowość Kaplonosy k. Włodawy (lubelskie), -
35.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-01-39 po godz. 14 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Jelenia, 54 
m2, rozkładowe, balkon, kafle, szafy wnękowe, -120.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne, komfortowe, na No
wym Dworze, 71 m2, w tym salon 32 m2, duża jasna kuchnia, 
balkon, TV kablowa, rozkładowe, na 4. piętrze, do zamiesz
kania od zaraz, bez pośredników, -155.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-12-83,0502/33-90-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 57 m2. balkon, 
telefon, parter, bez pośredników, • 115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/359-54-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, bezczynszowe, we 
Wrocławiu, na Klecinie, I piętro, z  cegły, pow. 96 m2, rozkła
dowe, słoneczne, księga wieczysta, garaż, ogródek, balkon, 
kuchnia, łazienka, 2 piwnice, bez pośredników, -195.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-83-94
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w domu 4-rodzinnym, pow. 70 
m2, własnościowe, księga wieczysta, spokojna, zielona oko
lica, piwnice + pokój letni na poddaszu, nowy murowany ga
raż, ogród przy domu, w Wałbrzychu, - 96.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-15-65 -
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej; -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, 9 p., ul. Krynicka, bal
kon, księga wieczysta - 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
363-94-96
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. kolo Astry, rozkładowi* 
spółdzielczo-własnośdowe -133.000 zł lub zamienię na mniej
sze 2-, 3-pokojowe, może być poza Wrocławiem. Wrocław, 
tel. 071/351-64-25
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66 m2, V  piętro, winda, 
plomba, liczniki wody i ciepła, kafle, mozaika, telefon, TV 
kablowa, ul. Trzebnicka, • 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/
322-55-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zielińskiego, 48 m2, 
media miejskie, wodomierze, balkon, z telefonem, ocieplony 
budynek, TV sat, bez pośredników -118.000 zł. Wrocław, tel.
325-83-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, w plombie przy ul. Tra- 
gutta, na 4. piętrze, winda, wysoki standard, -130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-32-89.0606/49-14-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 48 m2, II p.. 
Krzyki, przy ul. Kamiennej, we Wrocławiu, -115.000 zł. Wro
cław, tel. 351-72-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, wysoki parter, niska za
budowa, taras + ogródek, okna PCW + rolety zew., liczniki
c.o.. wody, Wrocław - Gądów, • 140.000 zł. Wrocław, tel. 0502/
30-29-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrocław - Biskupin, -150.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-13-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE + alkowa, 2 łazienki, spiżarnia, 
balkon, 112 m2,1 p., księga wieczysta, komfortowe, po re
moncie kapitalnym, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-37 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Polance, rozkładowe, zadba
ne, na I piętrze, atrakcyjna lokalizacja, -120.000 zł. Wrocław, 
tel. 0600/39-69-14
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 55 m2. ul. Wieczysta. VII
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piętro. -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-47 wieczorem. 
071/387-86-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, własnościowe, re
jon ul. Grabiszyńskiej-Spiżowej, w nowym budownictwie, bal
kon, z telefonem, liczniki, bez pośredników, -165.000 zl. Wro
cław, tel. 071/362-18-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 76 m2, na 3 piętrze, win
da, rozkładowe, atrakcyjne - sprzedam lub zamienię na do
mek lub mieszkanie do 20 km od Wrocławia, w cenię do 100 
000 zł + dopłata. -162.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-21 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, księga wieczysta, ok. 
pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki parter, 
jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, co miejskie, wodomie
rze. niski czynsz, telefon -119.000 zł. Wrocław, tel. 372-00-38, 
0601/74-50-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 62 m2, pięknie 
położone, z  widokiem na staw i park, IV piętro w VII piętro
wym budynku. 2 windy, bałkon. bez pośredników -160.000 zł 
lub zamienię na 2-pokojowe. ładne. ok. 50 m2. Wrocław, tel. 
353-80-38
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65,5 m2,1 p., w plombie, kom
fortowe, liczniki, media miejskie, TV  kablowa i satelitarna, ni
ski czynsz, 2 balkony, CO. przy ul. Dworcowej, • 185.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-69-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, piętro domku, Wrocław
- Różanka, 76 m2, kuchnia, łazienka, taras, ogród 504 m2, 
ogrz. gazowe, bezczynszowe, niski koszt utrzymania, 50% 
piwnice, strych. - 190.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-65-12, 
0605/95-77-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, adaptacja stry
chu, kuchnia, łazienka, spiżarka, w Śródmieściu, niepowta
rzalne wykończenie, -187.000 zł. Wrocław, tel. 330-16-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56.60 m2, własnościowe, 
telefon, kuchnia, 2 piwnice, łazienka, pomieszczenia gosp., 
działka 5 a, 15 km od Żmigrodu, - 35.000 zł lub 15.000 + kre
dyt 10-letni, rata - 400 zł. Wrocław, tel. 311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 na I piętrze, ul. Niedźwie
dzia, -130.000 zł. Wrocław, tel. 0600/17-60-41 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 57 m2, balkon, 
telefon, parter, bez pośredników, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 
359-54-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, na Pilczycach, po ka- 
pit. remoncie, 74 + 20 m2, 3 pokoje, weranda, garaż wolno 
stojący, działka 310 m2 - 225.000 zł lub zamienię na domek, 
1/2 bliźniaka lub szeregówkę, tylko W-w. Wrocław, tel. 071/
353-61-87,0605/82-58-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wróblowicach, pow. 58 m2, 
kuchnia, łazienka, ładna okolica, dobry dojazd do Wrocławia,
- 89.000 zł. Wróblowice. tel. 071/317-76-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, bezczynszowe, CO 
gazowe, inst. z  miedzi, garaż, piwnica, • 100.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-16-50
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 82 m2, kuchnia, 
łazienka, w.c., umeblowane, telefon, TV kablowa, balkon, 2 
piwnice, cena - 115.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/49-03-17, 
0608/16-35-77
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Brzegu, własnościowe, pow. 
130 zł, 2 balkony, łazienka i WC osobno, atrakcyjna lokaliza
cja -1.300 zł/m2. Brzeg Opolski, tel. 0607/50-74-21 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 64 m2, w Jelczu-laskowice, wy
soki parter, balkon - 96.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-12-55, 318-18-00
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 61 m2, lllp., w Lubinie. -
95.000 zł. Lubin, tel. 0601/56-33-70,076/842-29-86 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2, w Malczycach, I piętro, 
2 balkony, boazeria, mozaika, płytki, okna PCV, wodomierze, 
telefon, domofon, blisko szkoła, gimnazjum, PKP, PKS, ośro
dek zdrowia, - 70.000 zł. Malczyce, tel. 071/795-12-62 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 83 m2 + taras 22 m2, c.o., ga
raż murowany, -115.000 zł. Piechowice, tel. 075/752-35-76, 
0502/29-15-02
MIESZKANIE 4-POKOJÓWE bezczynszowe, kuchnia, łazien
ka, I piętro w budynku 3-rodzinnym, garaż, komórka, ogród 
przydomowy, - 80.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-65-92 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzielcze, 72.30 m2. w 
Trzebnicy, po remoncie, z  telefonem, -140.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-28-03
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 72 m2,1 piętro, 
balkon, piwnica, działka, kafelki, mozaika, panele! 25 fcm.od 

..Wrocławia, - 80.000 zł. Wierzbno, tel. 071/303-05-39 
O  MIESZKANIE 4-POKOJOW E w łasnośc iowe, pow. 

'  73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka* 
pitalnym, liczn ik i, kafle, parkiet, przy ul. Litew 
sk ie j (Psie  Pole), • 149.000 z ł lub zam ienię na 
mniejsze, + dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01022401

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2, na 1. piętrze, dobry do
jazd w każdym kierunku, przystanek autobusowy pod domem, 
tramwajowy ok. 400 m, mozaika parkietowa, licznik wody i 
ogrzewania, drzwi antywłamaniowe, - 180.000 zł + kredyt. 
Wrocław, tel. 071/352-26-09,0601/94-09-31 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 86 m2. na 1. piętrze, dobry do
jazd w każdym kierunku, przystanę autobusowy pod domem, 
tramwajowy ok. 400 m, mozaika parkietowa, licznik wody i 
ogrzewania, drzwi antywłamaniowe, - 190.000 zł + kredyt. 
Wrocław, tel. 071/352-26-09,0601/94-09-31 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72,2 m2, własnościowe (spół
dzielcze), ładne, media miejskie, na 2. piętrze, winda -155.000 
zł lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe z dopłatą, we Wro
cławiu lub w Koszalinie. Wrocław, tel. 0607/82-86-14 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 1 p 75 m2, Kuź- 
niki, po remoncie, nowe okna, miejsce na parking • 2.200 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0601/70-15-97 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, własnościo
we, nowe, 74 m2,1 p., bez pośredników, - 5.500 zł / m2. Wro
cław, tel. 0608/44-97-79
•  MIESZKANIE 5-POKOJOWE 2-poziomowe, w nowym 

budownictwie, pow. 129 m2, kuchnia, łazienka, WC, bal
kon, telefon, oryginalne wykończenie wnętrz, do sprze
daży - 295.000 zł (do neg.) lub zamiana na dom. BN .AN
TON*, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001 

MIESZKANIE 5-POKOJOWE 83 m2, na Gądowie, -170.000 
zł lub do wynajęcia. Wrocław, tel. 071/351-29-12,311-72-04 
MŁYN elektryczny + budynek gospodarczy, działka budowla
na 41 a, w miejscowości Uraz, -120.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-72-23
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców -140 000 zł. Miksztat, 
tel. 062/731-00-01
MYJNIA SAMOCHODOWA ręczna, parking, możliwość roz
szerzenia działalności - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
MYJNIA SAMOCHODOWA ręczna, hala 140 m2, biuro 20 m2, 
garaż 25 m2 + wyposażenie, parking, możliwość rozszerze
nia działalności - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
NAMIOT HANDLOWY konstrukcja metalowo - plastikowa, 
wym. 5,5m x 5,5m x 2,3m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/
354-32-51
NIERUCHOMOŚĆ o pow. 400 m2, podpiwniczona oraz dział
ka z parkingiem o pow. 0.20 ha, w okolicy Trzebnicy, - 260.000 
z ł . ., tel. 0603/55-11-54
NIERUCHOMOŚĆ w Kępnie, przy głównej trasie Wrocław • 
Warszawa, Katowice • Poznań, 1 ha, nowe zabudowania, 4 
hale produkcyjne o pow. 31000 m2, z  rampami, 2 zaplecza 
biurowo-socjalne o pow. 250 m2,5 szkłami o pow. 2500 m2, 
dom, kotłownia, całość ogrodzona i wyasfaltowana, cena do 
negocjacji. Kępno, tel. 062/782-32-08,062/782-45-45 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00492 www.autogielda.com.pl)
NIERUCHOMOŚĆ w centrum Krotoszyna, dóm + garaż i 
warsztat, 300 m2, do zamieszkania od zaraz i działalność, 
działka 1000 m2, możliwość rozbudowy, - 420.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-06-34
NIERUCHOMOŚĆ pow. 5 ha, + zabudowania gosp. o pow. 
700 m2, pomieszczenia socjalne (energia, wodociąg), czę

ściowo zalesiona ze stawem o pow. 0,30 ha z  naturalnymi 
źródłami wody, posiadłość leży pomiędzy wsiami, w pobliżu 
lasów, 5 km od Lubina, • 7 zł /m2. Lubin, tel. 076/844-85-03 
NIERUCHOMOŚĆ 1.100 m2, 3 piętra, 25 pokoi, duża sala 
konferencyjna, działka 1200 m2, atrakcyjna lokalizacja, cen
trum Szczawna Zdroju - 1.800.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/
47-23-09
NIERUCHOMOŚĆ łączna powierzchnia z zabudową ok. 0,28 
ha, możliwość adaptacji na mieszkahie, bilard, bar piwny, •
120.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-59 po godz. 17 
NIERUCHOMOŚĆ przy wylocie z Wrocławia na Opole, ca
łość 16000 m2, w tym wydzielone 2500 m2, dom o pow. 240 
m2 do wykończenia, - 420.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-66-03 
NIERUCHOMOŚĆ PRZEMYSŁOWA działka pow. 1,92 ha, 3 
hale (łączna pow. 1400 m2), trak, suszarnia, maszyny stolar
skie, waga towarowa, telefon, woda, siła, - 20 zł /m2. Namy
słów. tel. 077/410-04-29
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA pow. 14 arów, biuro- 
wo-magazynowo-warsztatowa, ogrodzoną, z utwardzoną po
wierzchnią, w Księginicach k. Lubina, -180.000 zl. Lubin, tel. 
076/842-59-54 po godz. 20
OBIEKT DWORSKO-PARKOWY dworek, pow. 380 m2, po 
remoncie, 5 budynków, warsztat, wiaty, staw, park 8,5 ha, gaz, 
telefon, transformator prądu, stacja paliw, woda, studnia głę
binowa, info. internet AC 0199 (zdjęcia), • 890.000 zł. Gniew
kowo k. Torunia, tel. 052/351-04-87 
OBIEKT PRODUKCYJNY 420 m2, działka 2.000 m2, północ
ne granice Wrocławia, komunikacja miejska, - 390.000 z t  Wro
cław. tel. 0607/36-48-21
OBIEKT ZABYTKOWY w parku zdrojowym w Lądku Zdrój, w 
trakcie remontu, wszystkie pozwolenia na kawiarnię, pasaż 
handlowy, 381 m2, mieszkanie 76 m2, działka 643 m2, wła
snościowe, - 599.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-16-35,0502/
03-83-42
OBIEKTY HANDLOWE z  mieszkaniem, dobrze prosperują
ce, atrakcyjna lokalizacja, w miejscowości turystycznej, wła
snościowe, - 250.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-38-55 
OBORA 400 m2, ze strychem + 2 ha pola (można więcej), b. 
dobre warunki hodowli koni lub innych zwierząt, możliwość 
budowy stawu; -150.000 zł. Małujowice, gm. Brzeg, tel. 077/
412-32-25
OŚRODEK KEMPINGOWY 10 domków sanitarnych, w Wil
czynie Leśnym k. Obornik Śl. Wrocław, tel. 0601/73-18-43 
O  OŚRODEK W CZASOW Y (hotel robotniczy) w gó

rach, z  pełnym obłożeniem, cena do uzgodnie
nia., tel. 071/392-02-16,0601/79-96-70 01019861

PARTER DOMU 80 m2, 3 pokoje, w Obornikach śląskich, 
garaż 44 m2, ogródek, - 160.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 325-94-15,0604/79-59-22 
O  PAWILON typu „nam iot” prod. tureckiej, przezna

czony do  gastronom ii obwoźnej, pow. 24 m2, 
atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie+kontakty 
na prowadzenie imprez plenerowych na 2001 r. 
Zdjęcia do wglądu w intem ecie • www.ogłosze- 
nia.pop.p l TG0007, • 16.000 zł (do uzgodnienia)., 
tel. 076/847-57-10, 0604/08-39-98 84011321

PAWILON w Wałbrzychu, pow. 15 m2, z wyposażeniem, -
20.000 zł lub wynajmę - 50 zł/m2. Wałbrzych, tel. 074/
842-63-45 w godz. 9-15,074/846-79-02
PAWILON HANDLOWY o pow. 20 m2, typ Namysłów, wej
ście do środka, w.c., przy ul. Orzechowej, - 30.000 zł. Wro
cław. tel. 071/322-73-88
PAWILON HANDLOWY 20 m2, z wejściem do środka, bez 
lokalizacji, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 355-68-10 
PAWILON HANDLOWO • USŁUGOWY 60 m2 parter + 60 
m2 piętro, wszystkie media, z telefonem, alarm, działka 500 
m2, z  nie ukończoną budową 2 pozostałych pawilonów, w cen
trum osiedla, - 220.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-31-83

PAWILON HANDLOWO • USŁUGOWY w Kudowie Zdroju 
(woj. dolnośląskie), pow. całk. 700 m2, w tym 150 m2 miesz
kania, wysoki standard wykończenia (miedź, szyby antywła
maniowe, telefon), cena do uzgodnienia. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-35-69, 0603/92-04-19 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00487 www.autogiel- 
da.com.pl)
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Obornikach Śl.. pow. 
191 m2, woda, kanalizacja, prąd, siła, telefon, własny par
king, dobra lokalizacja, działka 872 m2, możliwe raty, -150.000 
zł. Oborniki śląskie, tel. 0605/08-56-45 
PAWILON HANDLOWY w Bolesławcu, murowany, pow. 20 
m2, prąd, woda, -19.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-81-89 
dogodź. 15
PAWILON HANDLOWY w Lubinie, przy ul. Pawiej k. Mercu- 
sa, panele, telefon, zaplecze, wc, stan b. dobry, - 35.500 zł. 
Lubin, tel. 0608/81-63-36
PAWILON HANDLOWY nowy, 30 m2. z zapleczem socjal
nym, na osiedlu mieszkaniowym w Oleśnicy, wszystkie me
dia - 45.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-49-77 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, ocieplony, 2 wejścia od
dzielne, podwójne szyby, wc, telefon, prąd, - 43.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-24-41
PAWILON HANDLOWY o pow. 700 m2, w centrum Olecka, 
woj. warmińsko-mazurskie, • 500.000 zł. Suwałki, tel. 087/ 
566-54-80 po godz. 20
PAWILON HANDLOWY pow. 15 m2, we Wrocławiu przy ul. 
Wejherowskiej 19A, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 351-70-56 
PAWILON HANDLOWY o pow. 48 m2, dobrze prosperujący, 
lokalizacja na dużym osiedlu, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/
351-16-20
PAWILON HANDLOWY Metalplast, 46 m2, pełne wyposaże
nie sklepu odzieżowego, z lokalizacją, woda, kanalizacja, WC, 
kafelki, inst. eleKtr, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 330-31-30,0605/
25-97-76
PAWILON HANDLOWY pow. 400 m2 +18 arów, działka, c.o., 
woda. telefon, -130.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-11-91 
PAWILON HANDLOWY METALPIAST 25 m2, z lokalizacją, 
wyposażenie: regały, lady, waga, prąd 2 taryfy, podłoga ka
felki, WC, miejsce parkingowe, • 36.000 zł. Wrocław, tel.
786-84-60
PAWILON HANDLOWY .Metalpłasf 40 m2. front szer. 9 m, 
przód .Secco', oszklony, kasetony z halogenami, głośnikami, 
stan b. dobry, - 24.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57, 
0601/76-57-19
O  PAWILONY - KONTENERY m ieszkalne, biurowe, 

handlowe, socja lne  oraz domki letniskowe, pow. 
od 15 m2, ogrzewanie, p lastikow e okna, inst. 
e lek tryczna, b. a trakcyjny wygląd. Import ze 
Szwajcarii. Ceny od 7.800 zł. Je len ia Góra, tel. 
075/761-70-61, 075/642-77-66, 0602/88-86-60 
01023661

O  PAWILONY, ALTANY, KIOSKI, DOMKI drewniane, 
ocieplone, w elementach, pow. 20-48 m2, ćeny 
od 8.800 zł do 15.500 zł. Na życzenie transport, 
montaż, dokumentacja techniczna. Namysłów, 
tel. 0607/16-37-16, 077/410-23-84 82000891

PENSJONAT „GRZYBOWIEC” W KARKONOSZACH 750 m 
npm, 45 miejsc sypialnych, restauracja, kawiarnia, parking, 
sala konferencyjna, kort tenisowy, pow. całkowita 2500 m2,

działka 21.176 m2 - 1.000.000 zł. Lubań Śląski, tel. 0600/ 
83-60-39
PIEKARNIA ze sklepem i mieszkaniem, pow. 120 m2, na wsi, 
okolice Legnicy, działka 35 arów, zagospodarowana na pięk
ny ogród. - 300.000 z ł.., tel. 0605/41-57-89 
PIEKARNIA + sklep, • 250.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/
83-96-48
PIEKARNIA 206 m2, sklep 40 m2, mieszkanie 115 m2, bu
dynki gospodarcze 185 m2, garaż 30 m2, działka 15 arów, 20 
km od Polkowic, - 350.000 zł. Przemków, tel. 076/832-07-50 
PIĘTRO BLIŹNIAKA 60 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, klat
ka schodowa, korytarz, taras, garaż, zagospodarowany ogród, 
na Stabłowićach, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-21
•  PILNIE POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA DOMU lub 

mieszkania, na południu Wrocławia. BN .ABRUS", Wro
cław, tel. 071/339-12-60 99000001

PODDASZE DOMU 4 pokoje + 2 ary ziemi, do remontu, w 
Lubinie. -13.000 zł. Lubin, tel. 0502/16-13-23 
POŁOWA BLIŹNIAKA w centrum Sobótki, 4 pokoje, 2 kuch
nie, 2 łazienki, wysoki parter, pow. 100 m2, • 150.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540:32-53
POŁOWA DOMU księga wieczysta, pow. mieszk. 120 m2, ła
zienka, WC, strych - 60 m2, przybudówka - 60 m2, garaż, 
ogród 5 a, 3 km do Czech, jeziorko 1 km, atrakcyjna okolica, 
- 45.000 zł. Głuszyca Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/ 
58-95-11
POŁOWA DOMU NA WSI piękna okolica na trasie Jelenia 
Góra - Legnica, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, wielkBiol, ła
zienka, do malutkiego remontu tzn. wykończenie hydrauliki, -
45.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767^39-73 wieczorem 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, 3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, c.o., pow. użytk. 74 m2 + podwórze, pomieszczenia gosp., 
w Kaszowie (2 km od Milicza) - ok. 47.000 zł. Kaszowo, tel. 
071/384-90-21 po godz. 16
POŁOWA DOMU WOLNO STOJĄCEGO z  osobnym wej
ściem, pow. 180 m2, blisko rzeka i las, 5 min. do centrum, 
księga wieczysta, projekty i odbiory inst. elektr. 2001 r., okoli
ce Starych Piekar, • 130.000 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-56 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, poniemieckiego, góra + 
strych, 2 piwnice, duży garaż, duży ogród z kanałem, -120.000 
zł. Lubin, tel. 0604/99-22-43
POŁOWA DOMU w Miliczu, pow. 60 m2,2 pokoje, kuchnia, 
WC, weranda, spiżarka, CO gazowe, osobne wejście, w no
wym budownictwie, garaż 28 m2, działka 5 a, spokojna dziel
nica willowa, - 100.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-51, 0607/
24-02-94
POŁOWA DOMU stan surowy zamknięty, we Wrocławiu, na 
Krzykach, -135.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-34-09 
POŁOWA DOMU NA WSI w Pęgowie, działka 12.5 a, + zabu
dowania gosp., garaż, 2 pokoje, kuchnia, woda, prąd, siła, -
39.000 zł. Pęgów, tel. 071/786-93-73
POŁOWA DOMU 60 m2, budynek gospodarczy, działka 9 a, 
osobne wejście, • 35.000 zł. Przecławice, gm. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/387-24-70
POŁOWA DOMU NA WSI poniemiecki, działka 25 arów + 30 
arów działki ornej, parter: 2 pokoje, kuchnia, spiżarnia, pię
tro: 2 pokoje, kuchnia, blisko las, okolice góry Gromnik, 15 
km od Strzelina, • 60.000 zł. Samborowiczki, tel. 074/ 
810-21-98
•  POLOWA DOMU w Wołowie, pow. 80 m2,3 pokoje, kuch

nia, łazienka, piwnica, działka o pow. 10 arów, cena do 
uzgodnienia. Biuro Nieruchomości. Wołów, pl. Szkolny 
1, tel. 071/389-13-18.071/389-11-28 99000001

POŁOWA DOMU dwurodzinnego, parter, ogród, garaż, c.o. 
na gaz, ogrodzenie, księga wieczysta, bez pośredników, -
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-94-75
POŁOWA DOMU po remoncie kapitalnym, 3 pokoje, garaż, 
budynki gospodarcze, działka 13 a, - 165.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/43-99-29

POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, Wrocław-Złotniki, 
do wykończenia wewnątrz, pow. użytkowa 194 m2, pow. dział
ki 525 m2, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-11-79 po 
godz. 20,0601/05-47-39
•  POLOWA DOMU piętrowego, pow. użytk. 120 m2, z ga

rażem oraz dodatkowo z  ogrodem 15 arów, między Ząb
kowicami Śl. a Srebrną Górą, - 45.000 zł. Biuro Obrotu 
Nieruchom., Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-11 
99000001 s

POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. 200 
m2, wszystkie media, po remoncie, ocieplony, okna PCV, w 
rozliczeniu może być mieszkanie do 65 m2, na I piętrze, -
350.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-38
POŁOWA WILLI parter o pow. 100 m2, na działce 11 arów, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, weranda, telefon, CO, kominki z 
wkładem, dom ocieplony, nowy dach, po remoncie kapital
nym całości, osobne wejście, lokalizacja w części uzdrowi
skowej Lądka Zdroju, malownicze położene, - 225.000 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-03 po godz. 16 
POMIESZCZENIA na działalność gospodarczą, 144 m2 + I 
piętro do zagospodarowania w Centrum Dzierżoniów, •
180.000 zł. Rzeczka, tel. 074/880-63-30 wieczorem, 0605/
85-19-28
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 10 km od Jeleniej Góry, 
cena 155 zł/m2. Łomnica, tel. 075/713-00-23
•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU 
.KAMEX*, Wrocław, tel. 071/322-85-07 99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
na terenie Dzierżoniowa. Dzierżoniów, tel. 074/831-54-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU lub małego miesz
kania, ok. 40 m2, dla jednej osoby, lub kupię bez pośredni
ków na terenie Kłodzka lub najbliższej okolicy do 15km. Kłodz
ko, tel. 0607/35-35-70
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SKLEPU , stoiska handlowe
go, w centrum Głogowa, Legnicy, Polkowic, Lubina. Lubin, 
tel. 0603/70-84-28
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z witryną, w cen
trum Oleśnicy, parter, bez pośredników. Oleśnica, tel. 071/ 
367-20-67 lub 0607/47-26-05
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU w Śródmieściu. 
Wrocław, tel. 0502/87-41-67 .
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMKU w okolicach Wro
cławia. Wrocław, tel. 071/360-16-94,0608/68-97-54 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU przy ul. Nasypo
wej. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU z dobrym dostępem 
do kuchni i łazienki, w okolicach ul. Ślężnej, od 20 maja, na 
dłuższy okres czasu, student, pracujący. Wrocław, tel. 0606/
12-58-15
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA hal lub warsztatu samocho
dowego w północnej części Wrocławia. Wrocław, tel. 071/
352-64-28,0601/19-27-71
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU do 15 m2, na parte
rze, piętrze lub w piwnicy, może być bez okien, z łatwym do
stępem, we Wrocławiu, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 
0608/67-17-57
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA kawalerki w cenie 600-700 
zł. Wrocław, tei. 071/342-79-81,0605/38-66-45 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- lub 2-poko

jowego, we Wrocławiu oraz lokalu na biuro, do 25 m2. Wro
cław, tel. 071/782-74-29
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA małżeństwo z
5-letnim dzieckiem, najchętniej połowa domu. Wrocław, tel. 
071/351-17-41,0606/65-51-02 
PUNKT HANDLOWO-USŁUGOWY • 10.000 zł. Stronie Ślą
skie. tel. 074/814-15-16
PUNKT POD MAŁĄ GASTRONOMIĘ lub rożen, wraz z przy
łączem energetycznym, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 788-76-51 
SKLEP w dzierżoniowskim rynku, odnowiony, po remoncie, 
atrakcyjna lokalizacja, duża rotacja ludności, na każdą dzia
łalność, -185.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0602/
62-00-93
SKLEP blisko Nowej Rudy, w centrum, 50 m2, po remoncie 
kapitalnym, wszystkie media, -100.000 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-19-04
O  S K LEP  własnościowy, pow. 63 m2, w  Malczycach 

na nowym  o s ied lu , m o ż liw o ść  ad ap tac ji na 
m ieszkanie, • 49.000 zł (do uzgodnienia). M alczy
ce, tel. 071/317-93-43 01023601

SKLEP 45 m2, chłodnia, wc, zaplecze, kpi. wyposażenie, re
gały, 2 lodówki, krajalnica, kasa fiskalna, towar, przy głównej 
drodze, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-37-25 wieczorem 
SKLEP w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Hirszfelda, po re
moncie kapit, - 5.000 zł. Oława, tel. 071/303-22-44, 0501/
71-43-14
SKLEP mały, 12 m2 i 6 m2 zaplecza, woda, WC, dobry punkt, 
pełne wyposażenie, towar, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 344-48-79 
po godz. 18

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU s 

doskonała lokalizacja, na każdą “  
działalność, cena 195.000 zł oO.

Dzierżoniów, tel. 074/832-3S-88,0-602 62 00 93 °

SKLEP 45 m2, chłodnia, wc, zaplecze, kpi. wyposażenie, re
gały, 2 lodówki, krajalnica, kasa fiskalna, towar, przy głównej 
drodze, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-37-25 wieczorem 
SKLEP ODZIEŻOWY z odzieżą młodzieżową jeans, w DH w 
centrum Wrocławia, na ryku od 9 lat, dobra renoma, 9.800 
kart stałego klienta, przedstawicielstwo firm odzieżowych, 22 
m2, możliwość rozszerzenia do 60 m2, odstąpię przedstawi
cielstwa, towar oraz wyposażenie, wyszkolę pracowników -
30.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-72-06 w. 50, w godz. 9-19, 
0606/14-35-99
SKLEP SPOŻYWCZY dobrze prosperujący, w centrum Le
gnicy, 70 m2, - 360.000 zl lub do wynajęcia - 5.000 zł/mies.. 
Legnica, tel. 076/850-66-66
SKLEP  SPOŻYW CZY. - 42.000 zł. Wrocław, tel. 071/
372-66-89.0600/37-61-04
SKLEP WIELOBRANŻOWY 60 m2, z wyposażeniem, w oko
licy Strzegomia, telefon, woda, brak konkurencji - 65.000 zł 
lub wynajmę - 1.500 zł/mies. Strzegom, tel. 074/855-25-57 
po godz. 18
SKŁAD OPAŁU pow. 2500 m2, ogrodzony, nowa waga wo
zowa, budynek biurowo-mieszkalny, w Szprotawie. - 200.000 
zł. Szprotawa, tel. 0601/06-99-97 
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrócławia (Czeszów), włączone 
do światowej sied ochrony jezior .Lhring-Lakes', - 300.000 
zł. Wrocław, teł. 071/339-72-81 
STODOŁA wolno stojąca, w centrum wsi, pow. 120 m2, pod

piwniczona, działka 13 a, uzbrojona, prąd, wodociąg, telefon, 
-10.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-50-79 
STOISKO w centrum handlowym Gaj, - 26.000 zł lub zamie
nię na samochód. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
STOISKO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE pow. 20 m2 + zaple
cze, kompletnie wyposażone, 2-letnie urządzenia, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 317-83-48 po godz. 20 
WARSZTAT SAMOCHODOWY sam. ciężarowe, działka 1,2 
ha, warsztat 1000 m2, magazyny 1000 m2, wszystkie media, 
na trasie W-w - Opole, 30km od centrum W-wia, działka prze
mysłowa, - 500.000 zł. Oława, tel. 0501/29-18-69 
O  WARSZTAT STOLARSKI - wynajmę lub nawiążę 

współpracę., tel. 071/311-74-38 02019811

WARSZTAT STOLARSKI wraz z maszynami, 90 m2, działka 
3,25 a lub osobno maszyny stolarskie, budynek po moderni
zacji, może służyć jako mieszkanie, - 60.000 zł. Szlichtyngo
wa, tel. 065/549-27-24 po godz. 20 
WIATA żelbetonowa, prefabrykowana, rozbieralna, zadaszo
na, stan dobry, wym. 24,1 x 5,8 m, 140 m2, wys. 2,5 m, nada
je się na konstrukcję budynku gosp., garażu, -15.000 zł. Zie- 
lęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE w Dąbiu. gm. Prochowi
ce, stodoła, garaż, komórki, ogród 0.5 ha, budynek mieszkal
ny wolno stojący, • 54.000 zł. Dąbie, tel. 076/855-02-06, 
858-55-25
O  ZABUD O W AN IA  G O SP O D A R C Z E  p rzy  tra s ie  

Ostrów W lkp. - Raszków, nadające s ię  na wszel
ką działa lność. O strów  Wlkp., tel. 062/734-34-28 
wieczorem  01023111 

ZAJAZD GOGOŁOWICE trasa Wrodaw-Lubin, gaz, lokali
zacja, parking, • 220.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-64,0601/
74-76-80
ZAKŁAD GARMAŻERYJNY sieć odbiorców, mieszkanie, na 
działce 16 arów, - 600.000 zł. Bralin, tel. 062/781-11-44 
ZAKŁAD WULKANIZACYJNY w dobrym punkcie, wyważar
ka komputerowa, pełne wyposażenie, lokat dzierżawiony -
28.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-26,0601/56-19-22 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY koło Wałbrzycha, 500 m2, dział
ka 1.800 m2, kpi. uzbrojenie, na dowolną działalność gospo
darczą, - 46.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-29 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI dworek pod Lubaniem, 300 
m2, działka 27 a, CO olejowe, 2 garaże, blisko jeziora i gór -
190.000 zł, na mieszkanie lub działkę pod Wrocławiem. Lu
bań, tel. 075/775-67-46
ZAMIENIĘ DOM WOLNO STOJĄCY zamieszkany, w Oławie, 

..na terenie niezalewowym, pow. całk. 145 m2, w/projektu 
W-213 ze zmianami, działka 500 m2 - 230.000 zł, na małe 
mieszkanie + dopłata lub sprzedam. Oława, tel. 071/303-41-12 
ZAMIENIĘ DQM w centrum Strzelina, zadłużony, do remon
tu, 3 pokoje, strychy, łazienka, kuchnia, ogródek, media ko
munalne, pow. użytkowa 61 m2 - na mniejszy, dowolna okoli
ca. Strzelin, tel. 071/392-04-91 
ZAMIENIĘ DOM 2 km od Sycowa, pow. 170 m2, 5 pokoi, 2 
łazienki, konwektory, okna PCW, ocieplenie siding, drewnia
ne podłogi, tarasy o pow. 50 m2, działka 15a + budynek gosp. 
120 m2 - 210.000 zł - na mieszkanie we Wrocławiu. Syców, 
tel. 062/785-16-31
ZAMIENIĘ DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w pod
górskiej miejscowości, przy lesie, o pow. 103 m2, 5-pokojo- 
wy, kuchnia, CO, gaz, woda, siła, telefon, garaż, działka 1320

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m cena 60 tys. zl + 7% VAT
* o pow. 18 in cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów opoo5722

tel. 0602-130-696

m2, cena 150.000 zł - na dom, na peryferiach miasta lub w 
rozliczeniu mieszkanie, z garażem, inne propozycje. Świera
dów Zdrój-Czemiawa, tel. 075/784-52-28 
ZAMIENIĘ DOM w technologi drewnianej, pow. 80 m2, dział
ka 47 a, 30 km od Wrocławia - na mieszkanie kwaterunkowe 
3 lub 2-pokojowe, do 60 m2, we Wrocławiu + dopłata. Ujeź- 
dziec Wielki, gm. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
ZAMIENIĘ DOM nowy, 80 m2, w technologii drewnianej, 30 
km od Wrodawia, okol. Trzebnicy, na mieszkanie 2-pokojo- 
we, do 40 m2, po remoncie, + dopłata 60.000 zł. Ujeździec 
Wlk., woj. wrocławskie, tel. 0607/25-58-20 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI w Henrykowie, 50 minut dro
gi od Wrocławia, 150.000 zł, na mieszkanie we Wrodawiu lub 
sprzedam. Wrocław, tel. 071/788-64-48 po godz. 12 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA spółdzielczo-lokatorskie, 2- i
3-pokojowe, w nowym budownictwie, 54 i 64 m2,1 i III piętro - 
na dom w granicach Wrodawia. Wrodaw, tel. 0607/73-78-34 
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1635 m2, w Pierwoszo- 
wie, 9 km od granic Wrocławia, wszystkie media, zezwolenia, 
wytyczony budynek, ogrodzenie, atrakcyjna lokalizacja, 300 
m od lasu - 85.000 zł, zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, 
może być do remontu, w starym budownictwie. Wrodaw, tel. 
0601/75-14-68
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ na Bielanach Wrocław
skich, pow. 1100 m2 oraz mieszkanie komunalne, we Wro
dawiu, 3-pokojowe, atrakcyjna lokalizacja na dom w okolicy 
Wrocławia albo inne propozycje. Wrocław, tei. 0503/84-80-49 
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ atrakcyjna lokalizacja, 
we Wrocławiu, na lokal handlowo - usługowy we Wrodawiu. 
Wrocław, tel. 071/321-73-94
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIA: Grabiszyńska, 1-pokojowe, 34 

m2, komunalne, na większe; centrum, 100 m2, komu
nalne, na 2 oddzielne; centrum, 36 m2, własnościowe, 
na 3-, 4-pokojowe, kompleksowa obsługa transakcji. BN 
.ANTON’ , Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/
339-28-36,0603/64-04-08 99000001 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, stan surowy za
mknięty, 3 pokoje, kuchnia, łazienka + w.c., balkon, działka, 
30 km od Wrodawia (okolica Kątów Wrod.), zielona, spokoj
na, piękna okolica - 75 000 zł, na mieszkanie 1-pokojowe, we 
Wrodawiu. e-mail: patsy@hoga.pl 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M3 49 m2, własnościowe, w Gliwi
cach, po remoncie, wszystkie media, b. dogodna lokalizacja, 
na osiedlu Zubrzyckiego - na inne, we Wrodawiu, najchętniej 
z  c.o. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-29,0502/85-23-12 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w starym budownictwie, 
o pow. 50 m2, kuchnia, łazienka, WC, OC, woda • na więk
sze, 3 lub 4-pokojowe, w starym budownictwie lub spółdziel
czym. w Strzegomiu lub Jaroszowie. Jaroszów, tel. 074/
855-82-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE w miejscowości 
Krzydłowice. gm. Grębocice, własnościowe, pow. 30 m2, kuch
nia, łazienka, przedpokój, bezczynszowe, CO, z telefonem - 
na mieszkanie spółdzielcze, 2-pokojowe, do III p., Ścinawa, 
Lubin, Polkowice. Krzydłowice, gm. Grębocice, tel. 076/
832-50-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 38 
m2, na parterze (blok ll-piętrowy). jasna kuchnia - na więk
sze. Lubin, tel. 076/846-19-69
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Lubinie, w bloku, pow. 28 m2. 
aneks kuchenny, parter, w budynku 4-piętrowym, na podob
ne w Legnicy, os. Piekary, Starym Jaworze lub Rokitkach. 
Lubin, tęl. 076/847-23-54.749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielcze, z telefo
nem, tv kablowa, 2 p., balkon, działka ogrodowa 5.3 a - na 
domek do zamieszkania w rejonie Lubina. Lubin, tel. 076/
846-25-15,0606/91-53-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
32 m2, kuchnia, łazienka, po remoncie, okna PCV, oświetle
nie halogenowe, ogródek, w Obornikach Śląskich, 20 km od 
Wrodawia, mikroklimat • na większe z  dopłatą. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-34-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 54 m2, wszystkie 
media, parkiet, balkon, osobno wc, w Darłowie, 2 km od mo
rza, na mieszkanie lub lokal we Wrodawiu lub Oleśnicy, lub 
inne propozycje. Oleśnica, tel. 071/314-21-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w Oławie, 38 m2,
2-pokojowe, rozkładowe, słoneczne, lllp., cisza, spokój, zie
leń, TV kablowa, częściowo remontowane, mały czynsz, me
dia miejskie, na podobne we Wrodawiu pow. 28-33 m2. Oła
wa, tel. 0604/65-73-23
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, własnościowe, duże 
- na dom nad jeziorem, w górach, na uboczu, w lesie, duża 
działka, może być do częściowego remontu. Osolin, tel. 071/ 
310-61-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 37 m2, w Polkowicach, na więk
sze ok. 70-80 m2. z dopłatą. Polkowice, tęl. 076/749-64-88 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe, 77 m2, 
garaż, kuchnia  ̂łazienka, wc, co, piwnica, strych, duży bal
kon, na T. piętrze w bloku 5-rodzinnym, w Szczepanowie k. 
Środy Śląskiej, 30 km od Wrocławia, szkoła podstawowa, 
ośrodek zdrowia, kościół - 74.000 zł, na mniejsze. Szczepa
nów, tel. 071/317-24-43
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-2, pow. 37 m2, 
własnościowe, w centrum Świdnicy - na mieszkanie we Wro
cławiu. Świdnica, tel. 074/852-43-59 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 61 
m2, w Świdnicy, I piętro, po remoncie, na domek w Jaworzy
nie Śl. lub okolicy. Świdnica, tel. 074/853-71-85. 0603/
77-29-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z  balkonem, łazien
ką, bezczynszowe, na I piętrze, blisko sklepy, szkoła, przed
szkole, kościół, poczta, lasy, jeziora, zdrowe powietrze, na 
domek lub sprzedam. Paulina Korełczuk, 59-726 Świętoszów, 
gm. Osiecznica, ul. Husarska 17B/4, woj. jeleniogórskie 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Ustce, blisko mo: 
rza • na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrodawiu. Ustka, 
tel. 059/814-56-71
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, w Wałbrzychu os. Pod
zamcze, 54.3 m2,2-pokojowe, piękna okolica, widok na za
mek Książ, na podobne lub większe, w Lubinie albo w Polko
wicach. Wałbrzych, tel. 074/665-34-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 27 m2, w Świerzawie, pokój, kuch
nia, przedpokój, boazeria, łazienka, II piętro, niskie opłaty, sło
neczne, na mieszkanie w Świebodzicach. Wałbrzych', tel. 074/
854-19-69
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, zakładowe, 56,6 m2,2 
pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzew. etażowe, 4 p., centrum, 
na mniejsze. Wrodaw, ul. Gwarna 11/11 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 51.4 m2, przy ul. Powst. Śląskich - 
na mniejsze, 35-40 m£, też na Krzykach. Wrodaw, tel.
785-69-90
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe 36 m 2,1 pokój, ja
sna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, przy ul. Koł
łątaja - na większe z c.o., może być zadłużone. Wrocław, tel.
344-50-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 121 m2, dzielnica Krzy
ki, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, 2 hole - na mniejsze do 35 
m2, z dopłatą. Wrodaw, tel. 343-40-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 3-pokojowe, Krzyki
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ARTYKUŁY DO SAMOOBRO B O R B E T

Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej): 

pistolety i karabiny gładkoiufowe 4,5 m m •  pistolety irewolwery 
hukowo-alarmowe •  paralizatory•  gazy obezwładniające, 
paraliżujące i inneepaitntball i akcesoria

W  ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria 
militarne

/S\ (071) 322 53 78w w w .m ilita ria .p l Q )  | „ 71|  m  j ,  gg

Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź naszą ofertę w Internecie, 
lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

Firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyftskiego 51 
Salon firmowy czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

b.
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• f e l g i  a l u m i n i o w e
• f e l g i  s t a l o w e
- o k l e i n a  d e s e k
- S p r ę ż y n y  " E N Z O "
• s z y b e r d a c h y
- h a k i  h o l o w n i c z e

W A N  I m p o r t - E k s p o r t  
W r o c ł a w  u l .  G ł ó w n a  67 
t o l . / f a x  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4

W r o c ł a w  u l .  K o l i s t a  14k  
te l .  0 7 1 /  3 5 3 - 7 1 - 6 5

w w w .b o r b e t . c o m . p l

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

'BAJKA"HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH 3

Wrocław, ul. Długosza 2/6 o 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 8M-16M, sob. 830-14M

AUTOSZYBY
ul. Kordeckiego 4 
tel. 065 529-72-40 

065 527-11-37
64-100 LESZNO

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY
NA POCZEKANIU

PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Trzebnicka 8 
tel. 071/321-14-49

322-17-94 opooom

SZYBERDACHY

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

W-w, ul. Drzewna 4 
tel. 359-20-40 AUTOSZYBY

NOWA. SIEDZIBA UL- DŁUGA 61
+ AUTOBLOKADY DIPOL.
te l. b.z. (071) 355 55 83, 37 35 819
1 0 letnia  tradycja, bezterminowa gw arancja

A L

BOK ZAŁOŻENIA 1968
( Z l B M U f i
LACHARSTWO KO" PUKH$*WA

uAK IERN ICTW O  S A M O C H O D Ó W

ELEKTRO ■ MECHANIKA OSOBOWVCH 1 B“ *JW
AUTO NA CZAS N A P R A W X
W -w , u l.  P a r ty n lc h a  5 3 /  b w i m  u l.  P n r l« * n l  /  

l a l .  0 7 1 /  3 3 *  8 3  2 1 ,  O 6 0 1  M l  0 5 3  ,

I  
I3  

O |m o n ta ż  - a u to ry z a c ja  
Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 1 

tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71 1

• Borek, na 3. piętrze, komfortowe, z balkonem, na dom, we 
Wrocławiu lub okolicy, dopłata, może być w zabudowie bliź
niaczej. Wrocław, tel. 071/362-85-94,0501/18-69-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 50 m2, 
na 2. piętrze, z garażem, na 4- lub 5-pokojowe, min. 80 m2. 
Wrocław, tel. 071/339-23-80
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, na 1. 
piętrze, pow. 51 m2, na 3-pokojowe. Wrocław, tel. 071/ 
353-50-14
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze-własnościowe, 51.8 
m2, wszystkie media, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 p., winda
• na mieszkanie ponad 85 m2, spłata zadłużenia, dopłata. 
Wrocław, teł. 071/372-12-75,0501/26-64-64 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 34 
m2, na Szczepinie, ciemna kuchnia, WC, łazienka, na więk
sze. Wrocław, tel. 071/359-09-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 65 m2, w cen
trum Wrodawia, na kawalerkę + dopłata. Wrocław, tel. 05021 
33-72-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 70 m2, 3-po
kojowe, II piętro, ogrzewanie gazowe, w centrum, na podob
ne lub większe. Wrocław, tel. 346-01-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 60 m2,1-po- 
kojowe, c.o. + media, przy ul. Lwowskiej, na mieszkanie 4-po-

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOUIFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZWOLENIA
G AM O , W ALTHER, GROSMAN i inne; 
Jedno i w ielostrzałow e od 169 zł

NOWOŚĆ: GAMO HUNTER 440, kal. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!

Ponadto oferujemy; PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
AMERYKAŃSKIE LATARKI MAG-LITE. OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: V IC T O R IN O X , LA T H E R M A N . G E R B E R . P U M A  
oraz sp rzęt łuczn iczy, pain tb all I suru iw al.

SKLEP  Z  BRONIĄ E S ©
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

TKANINY: POŚCIELOWE 
ZASŁONOWE

I NAJTANIEJ: poSc i ł  
I wm ów*

POŚCIEL WEŁNIANA ZDR 
m m w H A io u iR j  
mumii, fbscjeu, 

numiłuK auŁMtl
WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATOM Itp.
UNI-EKO Ww, ul. Krakowska 100, tel. 34143 54,0601 5713 23

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
" m D ł " ,  Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE
• WÓZKI
• KO JCE
• AKCESORIA OP010488
• ODZIEŻ
czynne w  godz. S00-*!?00, sobota 8°°-14̂ 2. 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

Wrocław, j| l. Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18' , w niedzielę I święta po uzgodn. telefonicznym
J o lo n la  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A. te l. 075/767-88-54, te l. kom. 0-601 780 946
B ie la w a , Plskorzów 41 A, te l. 074/836-67-17      qp011S74
L u b in , przy szybie 'Bolesław", te l. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, te l. 077/448-70-62 
W a łb rzych , ul. Teligi 29, te l. 074/841-60-59 

te l. 068/374-27-54

-  folie 
antywłamaniowe

-  folie lustrzane
-  folie matowe
-  autofolie
-  montaż, 

sprzedaż

i montażz kuponem; 
20  % taniej II! J

AU I B T  I h T j

kojowe, w tej samej okolicy. Wrocław, tel. 361-86-29 po 
godz. 19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. 65 m2, duże, słonecz
ne pokoje, lp., kwaterunkowe, na inne (może być mniejsze). 
Wrocław, tel. 071/787-39-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 76 m2, wysokie, moż
liwość przerobienia • na dwa mniejsze, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/366-13-07 po godz. 20, 071/358-34-34 do 
godz. 15
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - na 
więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskie
go 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, rozkładowe, dwustron
ne, koło Astry, pow. 64 m2, na 4. piętrze, winda, komfortowe, 
spółdzielczo-własnościowe - na mniejsze, 2 lub 3-pokojowe, 
także poza Wrocławiem lub sprzedam, • 133.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-64-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, 2 po
koje, kuchnia, łazienka, rozkładowe, słoneczne, 38 m2,3 pię
tro, wszystkie media miejskie w Oławie - na spółdzielczo-lo- 
katorskie 45 m2 lub takie samo z dopłatą we Wrocławiu, inne 
propozycje. Wrocław, tel. 0604/65-73-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Hubach, kwate
runkowe, pow. 28 m2, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, z 
telefonem - na 2-pokojowe, do 45 m2, dopłacę lub spłacę za
dłużenie. Wrocław, tel. 071/785-59-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 60 m2, 30-letnie, ul. 
Orzeszkowej - na mieszkanie 3-pokojowe, może być o po
dobnej powierzchni, na 1. piętrze, dopłacę. Wrocław, tel. 071/ 
321-35-49

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI

H U R T O W IN IA
o

STO JAK I
G R A T IS

sŁOffcć$
ATRAKCYJNE

CENY

LEGNICA ul. Tatrzańska 13, tel. (076) 856 48 66 tel. kom. 0 604161718

DOWOŹ TOWARU DO KLIENTA

AUTOSZYBY ul. Żm igrodzka 75 
tel. 352-75-38, 0-601 725182

OP005691

montaż z kuponem 
1 0 % taniej

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 40 m2, 
po remoncie kapitalnym, przy ul. Szczęśliwej - na większe, 
minimum 3-pokojowe, najchętniej w tej samej okolicy. Wro
cław, tel. 0607/42-82-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE pow. 34 m2. 
komfortowe, z telefonem, we Wrocławiu - na 4-pokojowe na 
wsi lub mały domek do 20 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/359-37-77 po godz. 17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, c.o. gazowe, łazienka, 
kuchnia, pow. 63 m2, na Hubach • na dwa mniejsze (kwate
runkowe). Wrocław, tel. 071/787-38-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokoje, 70 m2, parter, plomba, roz
kładowe, spółdzielczo-lokatorskie, Krzyki - na mniejsze, też 
Krzyki lub Grabiszynek. Wrocław, tel. 0502/98-65-83 wieczo
rem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 19 m2, na parterze, we 
Wrocławiu - Krzyki, spółdzielczo-własnościowe • na małe 
mieszkanie 2-pokojowe, za dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
793-58-17,071/337-09-07
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, komfortowe, przy pl. 
Grunwaldzkim, 60 m2, co, wc, na 1. piętrze, dom 8-rodzinny, 
plastikowe okna • na domek poniemiecki lub na wsi, do 20 
km. Wrocław, tel. 071/321-99-26 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 42 m2, natrysk, w.c., ciemna kuch
nia, 2 oddzielne pokoje, ogrzewanie piecowe, I piętro • na 
większe mieszkanie 3- lub 4-pokojowe. Wrocław, tel. 071/ 
788-68-33
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 5-pokojowe, w nowym 

-.budownictwie, z  c.o., we Wrocławiu, na 2 mieszkania 2-poko- 
jowe i.3-pokojowe, w nowym budownictwie, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 357-88-44
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, 30 m2, 
pokój, kuchnia jasna, łazienka, z telefonem, parter, we Wro
cławiu, na większe, może być do remontu. Wrocław, tel. 
327-90-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 88 m2, stare budow
nictwo, po remoncie, parter - na mniejsze do 50 m2 lub dwa, 
mogą być do remontu, Wrocław lub okolice. Wrocław, tel. 071/ 
"542-04-68 *

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, komfortowe, na 1. pię
trze, okna PCV, c.o., na 3-pokojowe, najchętniej na Krzykach, 
może być kwaterunkowe. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE ciemna kuchnia. IV 
piętro, wszystkie media miejskie - na mieszkanie bez wygód. 
Wrocław, tel. 071/329-22-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, lokatorskie, 63 m2, * 
3-pokojowe, kuchnia, łazienka, w.c., Nowy Dwór, na 2-poko-/< 
jowe, os. Kozanów. Wrocław, tel. 793-52-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w pensjonacie dla osób starszych, 
we Wrocławiu, 37 m2, komfortowe, na inne mieszkanie, na; 
chętniej w Śródmieściu. Wrocław, tel. 352-87-93 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2, na domek z 
działką wolno stojący, na wsi, miejscowość bez znaczenia. 
Wrocław, tel. 071/342-63-80
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 45 m2. w Śródmie- 
ściu, niski czynsz, toaleta z brodzikiem, jasna kuchnia, ogrze
wanie el., II taryfa, II p., na mieszkanie na parterze lub z win
d ą  chętnie około 30 m2, ewentualnie z  małym zadłużeniem. 
Wrocław, tel. 071/321-41-33
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, kwate
runkowe, na Krzykach na domek ponimiecki, może być do 
remontu w okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 338-04-73 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, pow. 47 m2, telefon, balkon, ciemna kuchnia, kafle, 
boazeria, parkiety, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na miesz
kanie 4-pokojowe, na osiedlu Szczepin lub okolicy. Wrocław, 
tel. 071/355-35-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 38 m2, kwaterunkowe, media 
miejskie, 1-pokojowe, nowe budownictwo, na większe, me
dia miejskie, dopłata lub spłata zadłużenia. Wrocław, tel. 071/ 
346-07-96
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 60 m2, po remoncie. 
IV piętro, panele, kafelki, c.o. miejskie • na mieszkanie 3-po
kojowe, do wys. III piętra lub z windą, pow. 60-65 m2, możli
wość spłaty zadłużenia. Wrocław, tel. 071/321-01-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Miliczu, 2-pokojowe. kuchnia, ła» 
zienka, wc, 48 m2, na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/355-10-62 po godz. 21,0605/37-97-87
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regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki 
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http:Wwww.autogielda.com.pl 
e-mąil: stymar@autogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 

Redaktor Naczelny:
Janusz Styrna 
tel./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w  godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70

Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobow icz, 
Jan Stobierski, Mateusz Strybel

Druk: Norpol-Press sp. z  o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam
- kupię", pod warunkiem  podania ceny. 
O g łoszen ia  te p rzy jm u jem y listow n ie 
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 

tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 730 do l830 
soboty od 800 do 1400, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 

Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w  tym rów
nież do skracania tekstu w  przypadkach 
przekroczenia*pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w  godz. 800- 1600 
wt., śr., pt., w  godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (n r 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury V A T i)ez  swoje
go podpisu.
W  razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego  wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza strona  .... - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona - 8,00 zł/cm2+VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+VAT
pozostałe............... ........- 2,40 zł/cm2+VAT
autokomisy ............. . -1,50 zł/cm2+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. In form acja
0 samochodach nia zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

•M od u ł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z  góry
1 ź dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z  VAT)
•  M oduł rek lam owy bazow y: tekst 
do 240 znaków masźynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne
- 5 zł (z  VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
•  Zdjęcia w  intemecie do ogłoszenia bez
płatnego -14 zł za 28 dni emisji (z  VAT)
•  Zdjęcia w  intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - dnik w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł 

UWAGA:
Nie drukujemy ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Reklam acje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.

Numer naszego konta:

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styrna 
Bank PKO S A  BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

Krzyżówka Z CHOCHLIKIEM
Chochlik drukarski złośliwie zmienił w każdym z określeń wyrazów krzyżówki jedną lite
rę na inną - zmieniając sens tych określeń. Przed wpisaniem wyrazów do diagramu 
należy ustalić właściwe brzmienie ich określeń.
Litery znajdujące się w polach diagramu oznaczonych kropką w dolnym prawym rogu, 
czytane rzędami, utworzą hasło będące rozwiązaniem krzyżówki.

m s

Określenia wyrazów:

Poziomo:
3) rzep
7) etan
8) gra z  kantami
9) chart łęczycki
10) literacki bicz
11) siwek
15) unikanie sekcji 
17) ratunek 
19) forma
21) wciąż się podli
22) mały włok
23) kosi codziennie

Pionowo:
1) przybrzeżny porost
2) mroźna w górach
3) matuje obrazy
4) efekt braku poloru
5) orka na ulicy
6) napar
9) woda na szkle
12) wysoki buk
13) morski atak
14) tyje w wodzie
15) szum wielu kłosów
16) ryczy w zagrodzie 
18) retor
20)bączek

Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adresem redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki z 31 numeru AGD brzmi: „KWIATKI W ŁATKI”.
Nagrody wylosowali: 1. Zenon Stawicki z Kobylej Góry -100 zł, 2. Wojciech Perko 
z  Wrocławia -100 zł, 3. Lucjan Byszyński z  Prochowic -100 zł.
Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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używane i nowe do aut zachodnich i fApthfklet 
WROCŁAW, ul. Kaszubska 11 eksploatacyjne: karoseryjne: •

nowe-tel. 071/328-86-11 i . '®  4 § O
używane * teł. 071/329-79*13 amortyzatory, filtry

_______________________ klocki, elementy zawieszenia
reflektory, lampy, blachy 

alrbagl, półki tylne, rolety I Inne

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów 

pizyjmowania reklam płatnych, 
znajdują się na str. 61

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 33 m2, Ip. komfortowe 
• 2.500 zł/m2, na dom z wygodami w woj. jeleniogórskim, wał
brzyskim, może być do małego remontu. Wrodaw, tel. 071/ 
351-48-31 w godz. 16-20,0600/10-80-18 w godz. 15-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe 103 m2. w parku 
Szczytnickim, 4-pokojowe, duża jasna kuchnia, 2 piwnice, bal
kon, domofon - na dwa mniejsze. Wrocław, tel. 348-39-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe. 47 
m2, parter, łazienka, ę.o., po remoncie kapitalnym, w Wałbrzy
chu, na mniejsze, w nowym budownictwie. Wrocław, tel. 071/ 
338-24-93,074/848-62-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, 43 m2, 
I piętro, kuchnia, winda, łazienka, nyża, przedpokój, na więk
sze, do III piętra, najchętniej w Śródmieściu. Wrocław, tel. 071/ 
322-99-61 po godz. 19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 42 m2, II piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrodaw, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, ła

zienka, kuchnia, wc + możliwość adaptacji strychu (50 m2), 
na mieszkanie 1-pokojowe, małe. Wrodaw, tel. 0503/89-77-74 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka, WC, pow. 52 m2. w starym budownic
twie, kwaterunkowe, na IV piętrze, w Śródmieściu, ogrzewa
nie elektr. (II taryfa), na mniejsze, z dopłatą. Wrocław, tel. 0603/ 
82-34-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
79 m2, kuchnia, łazienka, korytarz, na dwa oddzielne, we Wro
dawiu. Wrocław, tel. 071/788-15-92,0604/94-65-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, pow. 29 m2, na 2-3 
pokojowe, może być do remontu, w Zgorzelcu lub okolicy. Zgo
rzelec, tel. 0605/37-60-35
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Zielonej Górze, 
własnościowe, pow. 37 m2 - na mieszkanie we Wrodawiu, 
bez dopłaty, • 60.000 zł. Zielona Góra, tel. 0608/81-72-42 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 92 m2, własnościowe, bezczyńszo- 
we, na wsi, 7 km od Złotoryi, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, CO 
etażowe, ogródek - na mieszkanie w mieśde. Złotoryja, tel. 
076/878-40-56

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłośzeh bez ceny,
z  wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części
sprzedam zamienię kupię

niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 
ciągnik rolniczy, innepojazdy, części)

marka model

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika Kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł,

i Adres
imię i nazwisko '

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  TELEFONU

KUPON DODATKOWY NA 3  KOLOROWE ZDJĘCIA W INTERNECIE
stronę WWW Auto Giełdy przegląda, 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w intemecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęda do katalogu w intemecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w intemecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w intemecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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OPOflET Kormoran

serwisy ogumienia
Wrocław ui. Kościuszki 135 tei. 342-48-20, 343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 tel. 311-11-86,311-13-45
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ

OP004295

#S=GLASS PĘKNIĘTA SZYBA
I Z JZ  TECHNOLOGY SAMOCHODOWA?

—  »E WYMEMAJ - MOŻESZ JĄ NAPRAWIĆ
I  PRZY ŚWIEŻYCH PĘKNIĘCIACH NA SZYBIE ZOSTAIĄ MINIMALNE ŚLADY PO USZKODZENIU. 

N A P R A W A  S Z Y B Y  K O S Z T U J E  M N I E J  NIŻ 1/5 KO S Z T Ó W  WY MI A N Y .

/  - % Ę t m m Ę v m m m m r * \ Z a d z i v o ń > u s t a l  t e r n t i n
I WROCŁAW, ul. Dębickiego 12, w godz. B -̂1500 i  0 7 1 / 3 2 9 - 0 5 - 0 3  
^  (boczna ul: KleczkowskleJ i Trzebnickiej) J  OP005543 3 2 9 * 0 2 * 5 4

mmmm    i

'* I £ Ń

m > r n

OKNO
«A. Skarżyska 1 
074 843 97 3S

n l.  Okctlckfcego 6
074 853 50 96

u l . iM n «  146-143 
071 337 00 21

. w i -  O grodow a 1, 
068 356 72 73 

i, \ j C  ' 
. al. Polna 19a
075 735 11 67

* ucn Ń ią

Poszukujemy przedstawicl«t!łr;

• WYPOSAŻENIE KUCHNI 
w arto id 10000 zł 

l  według indywidualnego 
\  projektu klionło

ZESTAW KINA DOMOWEGO 
100 innych nagród

NAJLEP
W rocław, ul. Szybowcowa  

P005115 tal. 071/35-111-!AUTOSZYBY
S zyb y Sam ochodow e

WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Westerplatte 102a 
tel. 074/851-21-40,0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel. 074/842-96-86 AUTOMOTIYE

MATY
GRZEJNE

' D «  ogrzewania-kafelków,posadzek, podłóg, zjazdów, ru r , Itp.
Montaż ogrzewania podłogowego. Wyayłkowa sprzedał zestawów.

Koszt mat grzejnych na lOOm1 wynosi ok. 4000zl, a ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 20Ózl.

Producent udziela 20 lat gwarancji
Strzelin uLKamienna 3 tel. fu .  (  071) 39 220 34 teL 0602 46 54 01 www.lnto.pl

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• s p r z e d a ż  s k r z y ń  -  c z ę ś c i
• d ia g n o s t y k a  s k r z y ń
• g w a r a n c ja ,  fa k tu ra  V A T

tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

W r o c ła w  - D łu g o łę k a  
u l. S p a c e r o w a  2

Zielona Góra Jelenia Góra Lubin Gorzów
ul. Wolności 145 ul. Skłodowikiej 177 OP983624

iL Urszuli 10 (zajezdnia MZK) uLWiitraczna41 ul. Lubańska lb
teL068/327-27-30 teL075/75-2M37 teL095/723̂ 9-29 teL07S/771-64-83

TANIO!!!
K  JAPOŃSKI! 
I KOREAŃSKI!

NOWY SKU

IŁOBOPA SERWIS I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH 

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M o ż l iw o ś ć  n a p r a w y  w  c ią g u  j e d n e g o  d n ia  

Wrocław, al. Armii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, tel. kom. 0-501 343 551

^CZESCI DO A|
N I E M I E G K I G I

AMORTYZATOI 
SACH S

SPRZĘGŁA
osobowe, dostawcze, ciężaroJ 

DO W SZYSTKICH MAREIT 
HURT - DETAL

- z magazynu - około 4000 pozycji
- na namówienie w ciągu 3  DO 7  D l 

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI [
dodatkowy rabat na Opla 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA] 
sprzedaż wysyłkowa

AU TO SZYBY Wrocław, ul. Torfowa 43
O POH576 ■

mnntR7 7 k i ip f w m M w w w .a u to m o to .s o ft la n d .c o m j
tel. 071/372-63-01,0-601 780 378 20% taniej TANIO!!! j

HBBStiWBHBHWBHBl

SZYBY SAMOCHODOWA
WROCŁAW ul . Terenowa 80 ( boczna ul.Buforowe|) tel. 37-30-118 

F WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 
OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 -J lS iS S K fc

ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego45te l.068/324-62-79 
KŁODZKO Ul. Okrzei 4 tel. 074/64 70 808 Ź u M i :

AUTO SZYBt
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianî

■ ejA
vcowa 131

Hu r to w n ia  c zę ś c i k a r o s e r y jn y c h
-OŚWIETLENIA I  CHŁODNIC

RODON
NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 

DO AUT ZACHODNICH
PRZEDSTAWICIEL FIRM: 

HELIA, VALEO, 
MAGNET! MARELU, BOSCH

•rodon@le.onet.plPOLECA:
MASKI; BŁOTNIKI, WZMOCNIENIA 
PROGI I REPERATURY,
ATRAPY I ZDERZAKI 
RĘFLEKTORY, KIERUNKOWSKAZY 
LUSTERKA, AMORTYZATORY T  
CHŁODNICE, ELEKTROWENTYLATORY

;  i  * ............ -  -- - - ' OG996196 .

LESZNO, KAROLEWKO 1 4 , TEL./FAX (0 -6 5 )  5 3 4  11 10  
P rz y  trasie L e s z n o P o z n a ń  (1500 m za  wiaduktem kolejowym ):

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 ■  

LEGNICA f
ul.Jaworzynska 254, tel. 0.76 850 72 31gj

OSTRÓW Wlkp. 
ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57; 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 35916 03 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl
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S Y L T O M  
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

\  Rok założenia 1991

NAPRAWA. SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

taL/hik 071/369-27-93, tel. kom. 0601705 005

M A SZ K ŁO P O T  
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 531
OP995537 0-603 645 532

SKRZYNIA
AUTOMATYCZNE imanualn

WYMIANA OLEJU i FILTRÓW J  
ISPORT Ittorawianw o potazdufdo 100 km) GRATl
s e a m A ł-1 KOMPLETY NAPRAWCj

Używane skrzynie na gwaranc
 ̂̂  *  WROCŁAW UL ZAGŁĘBIOWSKA 3|

W m m M M m

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń dn druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach wyciętych z gazety,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu 
wyłącznie wtedy Jeżeli oba-ogłoszenia złożone są  na kuponach wycię
tych z  gazety

- nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w przypadku samochodów, bez 
ceny i roku produkcji,

- nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazuje, że są  one 
reklamą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
cych się handlem samochodami, częściami samochodowymi, ofert biur nieru
chomości itp.

T W P O L
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 3
tel/fiuc........................... (071)361 12 38\
te l________ (071) 332 66 50,0606 255 122
e-m ail   .rzeczoznawstwo@tuvpol.pl

9 7 7 1 2 3 1  7 2 6 9 2 2
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http://www.lnto.pl
http://www.automoto.softland.comj
mailto:rodon@le.onet.pl
http://www.jaan.com.pl
mailto:rzeczoznawstwo@tuvpol.pl

