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ALFA ROMEO
t ALFA ROMEO 145,1994/95 r., 84 tys. km, 160(Tccm, 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 ROME0 145,1995 r., 1400 ccm, czerwony, poduszka 
pow., ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. wys. fotela i 
kierownicy, alarm ♦ 2 x immobilizer fabr., spryskiwacze re
flektorów, zderzaki w kolorze nadwozia (z halogenami) itp., 

.^bw*W/padku, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-04-43, 
W l '  j/58-48-08

ALFA ROME0145 TS, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16V 
szyberdach, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alumi
niowe felgi, oclony w całości, stan b. dobry, -19.500 zł. Wro
cław, tel. 351-83-43
ALFA ROMEO 145, 1997 r., 1400 ccm alum. felgi, opony 
zimowe, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0501/37-52-22 
ALFA ROME0146 Ti, 1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarny, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., 
wspomaganie kier., eLotwierane szyby, aluminiowe felgi 15", 
atrakcyjny wygląd, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0605/96-17-83 
ALFA ROME0146,1997 r., 1600 ccm, boxer, czarny, cen
tralny zamek, el. szyby, wspomaganie, kupiony w salonie, 
blokada, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, - 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
ALFA ROME0146,1997/98 r., 21 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Twin-Spark, czerwony metalic, skórzane fotele, 2 poduszki 
pow., el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, ałum. felgi, el. reg. 
lusterka, halogeny, klimatyzacja, skórzana kierownica, RM 
+ 6 głośników, - 27.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-71 
ALFA ROME0 146,1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, 16V Twin 
Spark, czarny, wersja Junior, wspomaganie kier., ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, książka serwisowa, przegląd do 2003 r., kli
matyzacja, • 34.000 zł. Oława, tel. 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA ROMEO 155,1993 r., 118 tys. km, 1700 ccm, 16V, 
czerwony, centralny zamek, ABS, el. otwierane szyby, el. 

■j|^eg. reflektory, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, zderza
ki w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, książka prze
glądów, I właściciel w kraju, - 16.700 zł. Wrocław, tel. 
071/365-18-60,0604/09-03-23

ALFA ROME0155,1994 r., 1700 ccm, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, alum. felgi, sporto
wy wydech, • 17.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/527-12-86
ALFAROMEO/155 SUPER, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
czarny metalic, 150 KM, centr. zamek, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/87-29-59
ALFA ROME0156,1998 r., 85 tys. km, 2400 ccm, TD, nie
bieski, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, ABS, wszyst
kie el. dodatki, poduszki pow., alum. felgi 17”, opony 235, 
tylny spoiler, zadbany, stan idealny, - 60.000 zł lub zamie
nię. Opole, tel. 0602/29-10-74 
ALFA ROMEO 156, 1998 r., 84 tys. km, 2400 ccm, JTD, 
niebieski, pełne wyposażenie, alum. felgi 17", opony 235, 
spoiler tylny, zadbany, - 60.000 zł., tel. 0602/29-10-74 
ALFA ROME0 156,1998 r., 105 tys. km, 1800 ccm, grafito
wy metalic, klimatyzacja, skóra, 2 poduszki powietrzne, alu
miniowe felgi, halogeny, alarm, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, blokada skrzyni biegów, - 39.500 zł lub zamienię. Ole
śnica, tel. 0501/71-40-40,0502/08-13-37 
ALFA ROME0 156,1998 r., 86 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka, 
alarm, I właściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, - 59.000 zł 
lub zamienię na Peugeota coupe albo Forda. Opole, tel. 
077/461-02-89,0602/23-10-74 
ALFA ROME0156,1999/00 r., 44 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, czarny metalic, bogate wyposażenie, klimatyzacja, bez 
wypadku, kupiony w kraju, serwisowany w ASO, - 54.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-08-24,0501/60-38-50 
ALFA ROME0 156,1999/00 r., 40 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czarny, I właściciel, zakupiony w salonie, 150 KM, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, dod. kpi. zimowych 
opon, oryg. bagażnik dachowy, oryg. RM, zmieniacz płyt CD, 
bez wypadku, atrakc. wygląd, stan idealny, - 56.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-52-06
ALFA ROME0 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 10.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0601/05-92-52 
ALFA ROME0166,1999/00 r., 29 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
szary metalic, RO, katalizator, wspomaganie kier., reg. kie
rownica, 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 
CO, ksenon. reflektory , cena - 29.900 OEM + cło .., tel. 
0608/39-98-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
temecie pod numerem • AR0132 www.autogielda.com.pl)

ALFA ROMEO 33,1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, sportowy ukł. wydecho
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica,' atrakcyjny wygląd, - 7.500 zł lub zamienię na 
inny, z dopłatą. Świdnica, tel. 0606/10-00-83 
ALFA ROMEO 33,1990 r., 1700 ccm, boxer wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, * części zamienne, •
9.000 zł. Myślibórz, tel. 0503/94-08-56
ALFA ROMEO 33,1990 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, 16V bo- 
xer, czerwony, model 1991 r., el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, atrakc. wygląd, inst. gazowa, 111 gazu /100 
km, alum. felgi, bez korozji, katalizator, składak, - 7.500 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/355-42-60,0605/03-56-69 
ALFA ROMEO 33,1990 r„ 140 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, biały, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, bez 
wypadku, stan idealny, nowy model, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/315-87-18 po godz. 20,0501/60-38-50 
ALFA ROMEO 33,1990 r., 1700.cęm, 16V, biały, aluminio
we felgi, el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem, alarm, - 
6.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-15-43,0608/27-92-42 
ALFA ROMEO 33,1991 r., 1700 ccm, wtrysk, boxer, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi 
(2 komplety), książka serwisowa, nie eksploatowany w kra
ju, sprowadzony ze Szwajcarii, - 8.500 zł. Lubsko, tel. 
068/372-21-87
ALFA ROMEO 33,1991 r., 1700 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, - 9.000 zł lub zamienię na Poloneza, z inst. 
gazową. Wałbrzych, tel. 074/664-21-70 
ALFA ROMEO 33 SPORT WAGON, 1991 r., 190 tys. km. 
1700 ccm, zielony metalic, bogate wyposażenie, - 8.000 zł 
lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/664-21-70 
ALFA ROMEO 33, 1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm, 16V, 
czerwony, alum. felgi, el. otw. szyby, reg. kierownica, spor
towe zawieszenie, ABS, centr. zamek, ospoilerowany, •
14.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-38-02
ALFA ROMEO 75,1909 r., 170 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, II właściciel, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, komputer, welurowa tapicerka, wy
kończenia w drewnie, alarm, alum. felgi, oznakowany, - 6.700 
zł. Przedborowa, tel. 074/815-81-27 
ALFA ROMEO 75,1991 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, halogeny, -
11.000 zł. Wijewo, tel. 065/549-41-61

AUDI
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uśzkodzone 

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. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022951

AUD1100,1979 r., 2100 ccm inst. gazowa, wspomaganie, 
el. otw. szyby, alum. felgi, przegląd do 08.2001 r, - 1.700 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0602/69-52-73 
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, zielony, - 2.300 zł lub zamie
nię. Kłodzko, tel. 074/865-50-75 
AUD1100,1979 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, do re- 

. montu blacharki, - 600 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/60-36-27 
AUD1100,1979 r., 2000 ccm, benzyna, kolor piaskowy, za
dbany, szyberdach, RO, stan b. dobry, - 1.900 z} lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/41-88-10,359-24-50 wieczorem 
AUD1100,1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan dobry, • 
2.500 zł. Wrocław, tel. 342-70-05 
AUD1100 5D, 1980 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, wi
śniowy, stan dobry, przygotowany do malowania + dodatko
wa przednia szyba, hak, radio, pokrowce, przegląd do 
02.2002 r, • 2.700 zł lub zamienię na diesel albo benzyna, 
tylko kombi. Kłodzko, tel. 0600/18-96-22 
AUD1100,1981 r., diesel do małych poprawek, • 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 0504/96-10-06
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie sil
nika) blacharki, wspomaganie, 5-biegowy, alum. felgi, RM ♦ 
głośniki, stan b. dobry, • 3.600 zł lub zamienię na dostawczy, 
może być uszkodzony. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
AUD1100,1982 r., 269 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan silnika 
b. dobry, blacharka do małych poprawek, • 2.700 zł. Lubin, 
tel. 076/749-40-13
AUD1100,1982 r., 192 tys. km, 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.200̂ 1. Bolków, tel. 
0607/10-48-69
AUD1100 CLD, 1982 c., 2000 ccm, diesel, beżowy, techn. 
sprawny, wspomaganie, 5-biegowy, silnik z 87 r., szyberdach,

nowe amortyzatory, • 2.950 zł lub zamiana na tańszy. Jawor, 
tel. 076/870-12-09,0606/89-32-02 
AUD1100,1983 r., 2200 ccm, benzyna .cygaro*, inst. gazo
wa, wspomaganie, centr. zamek, nowy silnik, dużo nowych 
części, kpi. dokumentacja, stan dobry, - 5.100 zł. Kiełczów, 
tel. 071/398-80-46,0503/89-96-96 
AUD1100 .CYGARO", 1983 r., 2300 ccm, biały, wspomaga
nie, RO, 5-biegowy, - 5.500 zł lub zamienię. Dobroszyce, 
tel. 071/314-86-44
AUD1100,1983 r., 270 tys. km, 1800 ccm, benzyna* gaz, 
biały, .cygaro”, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do 2002 r, - 6.500 zł lub zamienię na dostawczy, ze skrzynią 
ład., dopłata. Oława. tel. 071/313-41-89- 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, seledynowy meta
lic, hak, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, pilnie, -4.900 
zł. Lubin, tel. 076/847-50-33,0604/17-18-98 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, zadbany, - 7.500 
zł. Brzeg, tel. 077/416-18-05
AUD1100,1984 r., 2200 ccm, benzyna, szary metalic, inst. 
gazowa, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., hak, nowe 
amortyzatory, • 6.000 zł lub zamienię na samochód TD z 
1996 r., z dopłatą. Nysa, tel. 077/435-50-15,0606/75-24-64 
AUD1100 SD, 1984 r., 150 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, insi gazowa na gwaranqi, na białych 
tablicach, centr. zamek, el. otw. szyby, automatic, szyber
dach, spoiler tylny • 1.500 DEM. Świdnica, tel. 074/851*48-62, 
0604/39-83-71
AUD1100 CC. 1984/85 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, nowe amortyzatory, wtryski, bez korozji, pokrowce 
.miś’ , ekonomiczny, 5-biegowy, spoiler z tyłu, - 6.900 zł. Nysa, 
tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
AUD1100,1985 r., 1800 ccm, złoty, wspomaganie kier., szy
berdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, przyciemniane szyby, immobilizer, hak, stan b. do
bry, • 9.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
AUD1100,1985/86 r., 295 tys. km. 1800 ccm, złoty metalic.

http://www.autogielda.com.pl
http://www.auton.pl
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PRZEGLĄDY TECHNICZNE 
WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW
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radio, el. wysuwana antena, 4 zagłówki, stan dobry, - 6.700 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-31-87 
AUD1 100,1986 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 5-biegowy, 
wspomaganie, stan dobry, kpi. dokumentacja, - 8.400 zł. To
maszów Bolesławiecki, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, dod. światło .stop*, akumulator na 
gwarancji, alum. felgi, 4 zagłówki, hak, atrakc. wygląd, stan 
dobry. - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-79-36 
AUD1100 .CYGARO*, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, biały, po 
wymianie skrzyni biegów, centr. zamek, alarm, immobilizer, II 
właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, • 8.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-56-38
AUD1100 CD, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
automatic, el. otw. szyby, centr. zamek, pokrowce, stan b. 
dobry, zadbany. - 8.500 zł. Legnica, tel. 0604/15-73-68 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, czarny metalic, sprowa
dzony w całości, klamki kasetowe, deska rozdz. nowego typu, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 4 zagłów
ki, atrakcyjny wygląd, nowe opony, - 8.600 zł lub zamienię na 
inny samochód. Paczków, tel. 077/431-71-33.0604/22-02-69 
AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozie
lony metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po re
generacji (gwarancja), po wymianie klocków hamulcowych i 
tłumików, stan dobry, - 9.200 zł lub zamienię na tańszy do
3.000 zł, np. Polonez z inst. gazową, Wrocław, tel. 
071/317-09-36,0606/46-85-04 
AUD1100,1986/91 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, po wy
mianie silnika, hak, skórzana kierownica, po przeglądzie, do 
malowania 2 elementy, - 8.700 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-07-50
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, czerwony, szyberdach, wspo
maganie, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-27-32,0603/60-48-23 
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel stan b. dobry, na białych 
tablicach - 3.800 zł. Karpacz, teł. 0609/63-96-19 
AUD1100,1988 r., 197 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony, wspomaganie, welurowa tapicerka, RM, - 9.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0605/91-89-53
AUD1100,1988 r., 1800 ccm instalacja gazowa, -11.000 zł 
lub zamienię na turbo D + dopłata około 10.000 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/732-64-61
AUD1100.1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., kasetowe klam
ki, szyberdach, - 10.000 zł lub zamienię. Wrocław, teł.
341-34-35
AUD1100,1989 r.. 165 tys. km, 2000 ccm, biały, centralny 
zamek, wspomaganie, katalizator, RO, 5-biegowy, 115 KM, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, alarm, stan idealny, •
11.500 zł. Grodków, tel. 077/415-45-85,0604/10-27-42 
AUD1100,1989 r., 225 tys. km, 2000 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, RM, centr. zamek, el. otw. szyby, - 10.000 zł 
lub zamienię na mniejszy, lub Piata Ducato. Żagań, tel. 
068/477-19-21
AUD1100, 1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, morski 
metalic, aluminiowe felgi, szyberdach, podgrz. siedzenia, el. 
reguł, lusterka, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0501/35-98-74 
AUD1 100, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, benzyna,.biały, hak, 
zadbany, garażowany. - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-39-91,0600/35-92-82 
AUD1100.1990 r.. 2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, alum. felgi, -
12.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
AUD1100,1990 r., 251 tys. km, 2500 ccm, TDi, kolor wiśnio
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, szy
berdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, atrakc. wygląd, relingi 
dachowe, podłokietnik, -18.000 zł. Lubin, tel. 0605/05-23-25 
AUD1100,1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny, garażowany, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373r74-95,0602/28-14-57 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk automatic, stan 
dobry. -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-51, 
0601/55-20-45
AUD1100 AVANT, 1990/95 r., 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic. - 18.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-96-66, 
0601/97-14-06
AUD1100 C4,1991 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, biały, wspoma
ganie, centralny zamek + pilot, ABS, alum. felgi, el. otw. szy
berdach, podłokietnik, ściągany hak, stan idealny • 21000 zł 
lub zamienię na Audi A6 TDI, 1995/96 r. Wałbrzych, tel. 
074/844-72-64,0606/58-50-51 
AUD1100 C4 ,1991 r., 2300 ccm, benzyna, czarny metalic, 
pełna dokumentacja, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, RO, 
stan b. dobry, -19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/73-18-63 
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, I właści
ciel, sprowadzony w całości, el. szyberdach, - 19.300 zł lub 
zamienię na Opla Vectra, VW Passata, w tej cenie. Oleśnica, 
tel. 071/314-48-70
AUD1100 C4,1991 r., 140 tys.-km, 2000 ccm, Pb/, czerwień 
meksykańska, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek + 
pilot, alarm, aluminiowe felgi, nowe opony, blokada skrzyni 
biegów, oznakowany, welurowa tapicerka, sprowadzony w 
całości, -18.900 zł lub zamienię na inny samochód. Rawicz, 
tel. 065/546-35-33,0603/68-79-10 
AUD1100 C4,1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony, centr. zamek, wspomaganie, alarm, el. otw. szy
berdach, RO, kpi. dokumentacja, nie składak, - 22.000 zł lub 
zamienię na tańszy, w cenie do 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-01-63,853-41-79
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic,
zadbany, alarm, blokada skrzyni biegów, centralny zamek, RO,
2 komplety kół z oponami letnimi i zimowymi, - 20.500 zł.
Wrocław, tel. 338-23-26,0503/31-99-80
AUD1100 C4,1991 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebrny
metalic, wspomaganie kier, • 24.000 zł. Ząbkowice Śląskie,
tel. 074/815-53-28,0607/61-32-36
AUD1100 COUPE, 1991 r., 2300 ccm, granatowy, regulacja
świateł, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. za

mek, ABS, Procon-Ten, alum. felgi, welur, blokada, kpi. felg 
stalowych, - 21.500 zł. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
AUD1100 C4,1991/92 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski, pełna dokumentacja, ABS, szyberdach, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., blokada skrzyni 
biegów, aluminiowe felgi, bez wypadku, stan b. dobry, • 19.400 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-7347,0604/94-51-32 
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, (do
kumentowane pochodzenie, do lakierowania przedni zderzak, 
- 16.900 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cyga
ro*, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radiood
twarzacz, komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, • 19.500 zł lub zamienię na mniej
szy, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-35-68 
AUD1100 C4,1992 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
woczamy, klimatyzacja, skórzana tapicerka, inst. gazowa na 
gwarancji, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, halogeny, centr. 
zamek, alum. felgi ♦ koła zimowe, alarm, 3 zabezp. przed kra
dzieżą, atrakc. wygląd, techn. sprawny w 100%, w kraju od 
roku, I właściciel, - 25.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-52-59, 
0602/45-70-38
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, ABS -10.000 
zł ♦ cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
AUD1100 C4,1992 r., 127 tys. km, perłowoczamy, klimatyza
cja, skórzana tapicerka, inst. gazowa na gwarancji, - 25.000 
zł. Opole, tel. 077/439-52-59,0602/45-70-38 
AUD1100 C4,1992 r., 161 tys. km, 2500 ccm, TDi, szaronie- 
bieski metalic, bez wypadku, garażowany, ABS, welurowa 
tapicerka, zadbany, stan b. dofjry, • 28.500 zł. Szklarska Po
ręba, tel. 075/717-27-60,0606/58-7248 
O  AUD1100 C 4 ,1992 r., 90 tys. km, 2800 ccm, V6, 

czerwony, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szy
by, ABS, automatic, poduszka pow., RO, reg. kie
rownica, welurowa tapicerka, drewniane dodat
ki, alarm, komplet opon zimowych, kpi. dokumen
tacja, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/34646-66, 
0601/71-664 2 02020561

AUD1100 C4,1992 r., 2300 ccm, czerwony, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, Mul-T-Lock, oznakowany, radioodtwarzacz, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, zadbany, starr dobry, •
24.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-19-18
AUD1100 C4 ,1992 r.. 240 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, biały, 
stan b. dobry, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., spro
wadzony w całości w 2000 r., pełna dokumentacja, - 22.500 
zł lub zamienię na nowszy, uszkodzony, do oclenia. Wrocław, 
tel. 071/35543-68,0503/93-78-10 
AUD1100 C4 ,1992/93. r.. 2000 ccm, pełny wtrysk, perłowo- 
czarny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicer- 
ka, wyposażenie el., insL gazowa, w kraju od roku, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentaqa, atrakc. wygląd, techn. 
sprawny, - 23.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-52-59, 
0602/45-70-38
AUD1100 C4,1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, V6, platynowy, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka. ABS. alarm, centr. 
zamek, komputer, skórzana tapicerka, nowe opony Michelin, 
w kraju od 10 miesięcy, - 26.500 zł. Jugów, tel. 074/871-81-75, 
0603/89-27-35
AUD1100 C4 KOMBI, 1993/94 r., 165 tys. km, 2800 ccm, V6, 
perłowoniebieski, kubełkowe fotele, klimatyzacja, el. otwiera
ny szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, drew
no, 2 poduszki pow., soczewkowe reflektory, bez wypadku, 
garażowany, 180 KM, relingi dachowe, - 26.900 zł. Wrocław, 
tel. 348-20-91
AUD1100 C4,1994 r., 104 tys. km, 2600 ccm, benzyna, sta
lowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, aluminiowe 
felgi, stan idealny, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/7148-64 
AUDI 200,1982 r., diesel, szary metalic, wersja amerykań
ska, hak, welurowa tapicerka, przegląd do 12.2001 r, - 3.000 
zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16
AUDI 200,1984 r., 2300 ccm, turbo, granatowy metalic, peł
ne wyposażenie, stan dobry, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/8049-31
AUDI 200,1984 r., 2200 ccm, turbo E, brązowy metalic, centr. 
zamek, szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, - 5.500 zł 
lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 074/873-01-00,0605/15-11-05 
AUDI 80,1977/78 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyną, jasno
zielony, szyberdach, 4-drzwiowy, zadbany, bez wypadku, nie 
składak, nowy akumulator, teleskopy, zarejestrowany, dużo 
części zapasowych, - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, czerwony, ważny przegląd, za
dbany, stan dobry, - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-83-89 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, zielony, stan dobry, - 1.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-31-25 
AUDI 80 GL, 1979 r., 185 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, sprawny, stan dobry, zarejestrowany do 01.2002 r, 
-1.500 zł. Oława, tel. 071/313-35-73 
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm techn. sprawny, aktualny prze
gląd. • 900 zł. Wrocław, tel. 0605/07-08-70 
AUDI 80.1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, - 500 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-50-73
AUDI 80,1979/80 r., 1600 ccm, niebieski, inst. gazowa, stan 
b. dobry, - 3.900 zł. Paczków, tel. 077/431-70-07 
AUDI 80. SKŁADAK. 1979/82 r.. 1600 ccm. benzyna, zielony 
metalic. • 2.300 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-63-84 
AUDI 80,1980 r., 290 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, alum. felgi ♦ kpi. opon zimowych. Kaczorów k. 
Jeleniej Góry, tel. 0608/77-85-92 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, 5-biegowy, alu
miniowe felgi, radioodtwarzacz, hak, welurowa tapicerka, -
3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-94,0608/13-61-63

AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, alum. 
felgi, halogeny w zderzaku, tylny spoiler, tłumik Remus ♦ 4 
koła zimowe, - 3.300 zł. Świdnica, teł. 074/640-84-13 
AUDI 80,1980/81 r., 26 tys. km, 1600 ccm, żółty, po wymia
nie silnika, po naprawie sprzęgła, skrzyni biegów, zawiesze
nia, ukł. hamulcowego, nowe wydechy, nowy akumulator, blen
da. stan b. dobry, RM. - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 
AUDI 80 GLI, 1980/81 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, 
bez rdzy, RO, zadbany, szyberdach, garażowany, stan techn. 
b. dobry, • 3.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
AUDI 80,1981 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, RM oryginalny, szyberdach, nowe opony, ekonomizer,
4-drzwiowy, dodatkowe światło .stop', pokrowce, obrotomierz, 
dodatkowe zegary, konserwacja, garażowany, stan b. dobry, 
- 3.300 zł. Lubin, tel. 076/846-95-33,0607/35-12-80 
AUDI 80,1981 r„ 1600 ccm, srebrny, alum. felgi, bez korozji, 
stan b. dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 0601/44-95-30 
AUDI 80,1981 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, RM 
+ 4 głośniki, po remoncie sprzęgła, wygłuszenia, przegląd do
02.2002 r, • 3.000 zł. Oława, tel. 071/303-27-00 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna instalacja gazowa. 5-bie- 
gowy, stan dobry, dodatkowy silnik i skrzynia biegów, - 3.200 
zł. Dzierżoniów, tel. 0502/65-70-70 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, automatic. 
przegląd do 01.2002 r., Stan dobry, - 2.600 zł. Głogów, tel. 
076/834-55-58,0602/3047-53 
AUDI 80, 1981 r., 1600 ccm, - 2.6&0 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-16-93
AUDI 80 COUPE, 1981 r., czarny metalic, 5-biegowy, szyber
dach, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.600 zł lub zamie
nię na inny samochód. Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 
0603/45-00-14
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, RM Audi, szyberdach, katalizator, obrotomierz, dodatko
we zegary, nowe opony, pokrowce, dodatkowe światło .stop*,
4-drzwiowy, nie składak, konserwacja, garażowany, stan b. 
dobry, - 3.300 zł. Lubin, teł. 076/846-95-33 
AUDI 80.1981 r.. 1600 ccm, zielony metalic, insL gazowa, 
radioodtwarzacz Sony z  RDS, głośniki, welurowa tapicerka, 
dużo nowych części, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/14-91-70 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 4-drzwio
wy, po remoncie silnika, dużo nowych części, rejestracja do
04.2001 r, - 4.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, 
tel. 068/454-79-14
AUDI 80,1981/90 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, 5-biegowy, po remoncie błacharki, pod
grzewane fotele, nowy akumulator, - 4.000 zł. Kamienica, gm. 
Paczków, tel. 0608/55-38-93
AUDI 80,1981/91 r., 1300 ccm, zielony, welurowa tapicerka, 
nowy akumulator, stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/783-96-02,0603/18-65-17

AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, obni
żony, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, szerokie zderza
ki, ciemne szyby, środek od B3, centr. zamek, alarm ♦ pilot, 
immobilizer, stan dobry, - 4.500 zł lub zamienię na inny. Bole
sławiec, tel. 0604/80-90-95
AUDI 80,1982 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, odcię
cie zapłonu, - 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-26-08, 
0607/35-33-04
AUDI 80 LS, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, po wymianie wielu 
nowych części, po remoncie błacharki, stan silnika i podze
społów b. dobry, zadbane wnętrze, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, garażowany, stan b. dobry, - 3.600 zł. Czernica, tel. 
071/318-98-38,0607/48-98-04 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, piaskowy, po remoncie 
silnika, nowe amortyzatory tylne, welur, RO Pioneer, konser
wacja, - 4.000 zł. Jawor, tel. 076/87047-03,0501/60-80-78 
AUDI 80,1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, - 3.000 zł. Parchów, tel. 0601/19-44-23, woj. legnickie 
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1600 ccm do napraw Macharskich 
(posiadam blachy), szerokie zderzaki (model ’87), wnętrze z 
modelu '87, szyberdach, obrotomierz, aluminiowe felgi, - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 071/373-82-26,0601/05-30-88 
AUDI 80,1982/92 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, zarejestrowany, 
alum. felgi, zadbany, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, stan 
ogólny dobry, - 5.450 zł lub zamienię, z niewielką dopłatą.- 
Głogów, tel. 076/835-0743,0602/6141-35 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, za
dbany, po tuningu wnętrza, ospoilerowany, alum. felgi, osprzęt 
muzyczny, sprowadzony w całości, pokrowce, atrakc. wygląd, 
- 5.400 zł. Legnica, tel. 0608/83-33-67 
AUDI 80, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy metalic,
4-drzwiowy, cena - 1.250 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91-97
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, srebrny, I właściciel, szyberdach,
5-biegowy, stan b. dobry, - 3.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0601/42-15-39
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic.

4-drzwiowy, garażowany, przegląd do 2002 r., zadbany, -4.600
zł. Legnica, tel. 076/721-79-52
AUDI 80,1983 r. imst. gazowa, po remoncie zawieszenia i
hamulców, stan b. dobry, • 5.200 zł. Wrocław, tel.
071/372-66-76
AUDI 80 GTE. 1983 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny, szyberdach, alum. felgi, - 4.400 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 071/329-04-03
AUDI 80,1983 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, welu
rowa tapicerka, hak, obrotomierz, sprowadzony w całości, -
3.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35
AUDI 80.1983 r.. 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, 5-biegowy -
5.600 zł. Wrocław, tel. 34943-74
AUDI 80,1983 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy, 4-drzwiowy -
1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/27-91-97
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, stan b. dobry, po

KLIMATYZACJA 
SAMOCHODOWA

I  - napełnienia
5 - naprawy
i  ,,o - regeneracja przewodow 

Wrocław, ul. Szwedzka 8 
tel. 071/357-95-90, 0-602 63 18 07

remoncie kapitalnym silnika, - 5.500 zł. Środa Śląska, lei. 
0603/20-59-57
AUDI 80,1985 r., 138 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, - 8.600 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-69-90
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model 
przejściowy, stan b. dobry, - 7.700 zł. Świebodzice, tel. 
0607/57-8043
AUDI 80 CC, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnoczerwony, 
model przejściowy, zadbany, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, 
tylna szyba ogrzewana, nowe opony, rozrząd, techn. spraw
ny, -4.700zł. Zielona Góra. tel. 068/320-21-26.0607/36-00-34 
AUDI 80 SKŁADAK, 1985/94 r., 219 tys. km, 1600 ccm, die
sel, złoty metalic, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0606/51-94-05
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, immobilizer, -
8.000 zł. Jurków, tel. 076/818-99-53
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, alum.
felgi, stan dobry, • 10.000 zł. Kamienna Góra, tel.
075/74441-22
AUDI 80 GT, 1986 r., 20 tys. km, 1800 ccm, biały, dużo dodat
ków, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 311-8044, 
0501/3442-12
AUDI 80 CD, 1986 r., 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, nowa instalacja gazowa, Mul-T-Lock, RO, centr. za
mek, 5-biegowy, model przejściowy, 4 zagłówki, - 6.000 zł. 
Wrocław, teł. 0502/92-73-08
AUDI 80 GP, 1986 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, instalacja gazowa, alarm, radioodtwarzacz, obro
tomierz, 5-biegowy, po regeneracji zawieszenie, nowe amor
tyzatory, stan b. dobry, - 6.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-68-93,0604/8041-95 
AUDI 80,1986/87 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, stan bla- 
charki b. dobry, nowe klocki i tarcze hamulcowe, 4-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, - 7.200 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, 
tel. 0502/61-39-54
AUDI 80,1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, grafitowy 
metalic. - 12.900 zł. Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-63-34. 
0502/5341-30
AUDI 80 B3,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,

szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, spo
iler, - 9.500 zł. Legnica, teł. 076/72246-68,0601/8447-11 
AUDI 80 B3,1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, hak, 5-bie- 
gowy, sprowadzony w całości w 91 r., kpi. dokumentacja, -
12.800 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm stan dobry, techn. sprawny, 
RO, nowe opony, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/847-37-26 po 
godz. 17
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, szary metalic, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, garażowany, halogeny, stan 
b. dobry, • 13.750 zł. Strzegom, teł. 0602/17-81-61 
AUDI 80,1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, -12.900 zł. 
Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-63-34 
AUDI 80,1987 r., granatowy metalic, sprowadzony w całości, 
centralny zamek, eł. reg. lusterka, szyberdach. stan b. dobry, 
- 9.500 zł. Kowalów, gm. Wiązów, teł. 0606/96-02-87, woj. 
wrocławskie
AUDI 80,1987 r., 1600 ccm, czerwony, sprowadzony w cało
ści, koła zimowe, stan techn. dobry, - 9.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-57-15
AUDI 80 B3,1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, sprowa
dzony w całości, 5-biegowy, - 12.800 zł. Lubin, tel. 
076/847-35-61,0606/44-79-04 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, czerwony, sprowadzony w cało
ści w 1992 r., przegląd do 012002 r., spoiler, dodatkowe świa
tło .stop*. H4, szyberdach. hak, - 9.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-57-12
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, garażo
wany, stan b. dobry, -13.750 zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
AUDI 80 B3,1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, pia
skowy metalic, alarm, hak, reg. pasy, czerwone lampy, pod
świetlane klamki i biegi, welurowa tapicerka, po wymianie ole
jów, stan b. dobry, - 11.700 zł. Zaręba, tel. 0603/35-59-76, 
woj. jeleniogórskie
AUDI 80 B3,1987/88 r., 171 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fiole
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, 5-bie

gowy, radio, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Bolesławiec, tel. 075/734-5742 
AUDI 80,1987/88 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, bez wypadku, 5-biegowy, obrotomierz, • 10.900 
zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/417-61-10,0608/034943 
AUDI 80,1987/88 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, bez wypadku, 5-biegowy. obrotomierz, -10.900 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/034 943 
AUDI 80 B3 ,1987/88 r., 155 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, aluminiowe fel
gi, nowe opony, RO, stan techn. b. dobry, -10.500zł. Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
AUDI 80 B3,1987/88 r., 163 tys. km, 1800 ccm, biały, afer- 
miczne szyby, obrotomierz, kpi. dokumentacja. • 8.900 zł lub 
zamienię, (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/352-83-90 w 
godz. 10-17
AUDI 80 B3 ,1987/96 r.. 170 tys. km, 1800 ccm. benzyna.

beżowy metalic. szyberdach, hak, radio, alum. felgi, zderzaki 
w kolorze nadwozia, spoiler, odcięcie zapłonu, stań dobry. •
9.500 zł- Jawor, tel. 0605/104543
AUDI 80,1987/96 r„ 1800 ccm, wtrysk, granatowy metalic, 
składak, aluminiowe felgi, szyberdach, przednie halogeny, 
alarm z pilotem, instalacja gazowa, pełna dokumentacja, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-23 
AUDI 80 B3,1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony. inst. gazowa, alum. felgi, - 12.500 zł. Wołów, tel. 
0502/32-04-82
AUDI 80 B3,1988 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, alarm + pilot, centr. zamek, halogeny, 4 zagłówki, RO, 
z pełną dokumentacją, wspomaganie, wzmocnienie w 
drzwiach, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię na diesla. 
Bolesławiec, tel. 075/734-5742 
AUDI 80 B3, .1988 r., 190 tys. km, srebrny, szyberdach, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, wspomaganie, alum. felgi, garażowany,
-14.500 zł. Głogówek, tel. 0600/26-05-09 
AUDI 80 B3,1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, wtrysk, obniżony, I właściciel w kraju, szyberdach, alum. 
felgi, centr. zamek, katalizator, przyciemniane szyby, roleta, 
RM, reg. fotel kierowcy, reg. pasy, tylna szyba ogrzew., gara
żowany, kpi. dokumentacja, -12.300 zł lub zamienię z dopła
tą. Głuchołazy, tel. 077/439-2848 
AUDI 80,1988r., 174 tys. km, 1800 ccm, benzyna, platynowy 
metalic, instalacja gazowa, centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, dodatkowo komplet 
kół zimowych, stan b. dobry, - 12.600 zł. Kalisz, tel. 
062/763-28-54
AUDI 80 B3,1988 r., 126 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, insL gazowa, szyberdach, RM, - 12.500 zł. Kępno, tel. 
062/781-5644,0606/27-64-32 
AUDI 80 B3,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, malinowy meta
lic, pełny wtrysk, centralny zamek, alarm, szyberdach, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stylizowany na B4, nowe 
klocki ham., sportowy ukł. wydechowy Remus, 4 zagłówki, 
katalizator, garażowany, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamie
nię na VW Passata turbo D. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/817-34-16
AUDI 80 B3,1988 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, przód 
B4, skóra, częściowo do malowania, stan techn. b. dobry, -
12.500 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99
AUDI 80,1989 r„ 1800 ccm, benzyna, szary metalic, szyte 
dach, hak, RM Sony, alarm, immobilizer, nowy ąkumulau«  ̂
stan b. dobry, -12.000 zł. Legnica, teł. 0605/54-77-95 
AUDI 80 B3,1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na busa, diesla. 
Sieroszowice, gm. Radwanice, tel. 076/831-10-39 
AUDI 80, 1989 r., 200 Jys. km, 1800 ccm, benzyna, jasny 
metalic, wspomaganie, hak, szyberdach. radio, centr. zamek, 
alarm, obrotomierz, kpi. dokumentacja, • 10.600 zł. Trzebni
ca, teł. 0502/61-27-29
AUDI 80 B3,1989 r., złoty metalic. inst. gazowa, hak, nowy 
akumulator, RO, nowe amortyzatory, zadbany, kpi. dokumen
tacja, -12.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-1841 
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 1780 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, immobilizer, stan dobry, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
36749-93, 0608/08-73-20
AUDI 80 B3,1989 r., niebieski metalic, sprowadzony w cało
ści, szyberdach, wspomaganie, nowe opony, - 5.500 zł. Wro
cław. tel. 0601/58-97-98
AUDI 80. 1989 r.. 200 tys. km. 1800 ccm, srebrny metalic, 
tylny spoiler, dodatkowe światło .stop*, atrakcyjny wygląd, -
11.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-13-03 
AUDI 80,1989 r., 178 tys. km, 1600 ccm, TDi, niebieski meta
lic, sprowadzony w całości, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reguł, lusterka, halogeny, RM, alum. felgi, zadbany, -16.300 
zł lid) zamienię na Fiata Cinquecento albo Punto. Dzierżo
niów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
AUDI 80,1989 r. insL gazowa, - 11.000 zł. Gęstowice, tel. 
068/383-73-14,0609/48-39-03 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, wspomaganie 
kier, - 10.500 zł lub zamienię. Głogów, teł. 076/833-59-10, 
0606/51-86-01
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, alarm z pilotem, szy
berdach, 4 zagłówki, zadbany, - 15.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-68-87
AUDI 80,1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, możliwe raty, -10.900 zł lub zam: "Se. 
Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
AUDI 80 B3,1989 r., 202 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, immobilizer, 4-biegowy, składak, kpi. dokumentacja, RO 
Sony, - 12.000 zł lub zamienię na droższy. Ścinawa, tel. 
076/843-67-23
AUDI 80 B4 COUPE, 1989 r., 140 tys. km. 2800 ccm. 24V V6. 
żółty, 200 KM, ABS, eł. otwierane szyby i szyberdach. el. re
guł. lusterka i reflektory, wspomaganie kier., centralny zamek, 
kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, ospoilerowany, duża lot
ka na klapie, żółta kierownica, lewarek i pedały, stan b. dobry,
-17.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Wambierzyce, 
tel. 074/871-90-53
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, kolor morski metalic, 
stan techn. b. dobry, -13.000 zł. Wrocław, teł. 0602/49-01-58 
AUDI 80. 1989 r„ 195 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, przód B4, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, zielone szyby, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/26-37-06
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, biały, 130 KM, wspo
maganie, alarm, alum. felgi, szyberdach, kpi. opon zimowych,
- 9.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-12,0604/81-79-88 
AUDI 80,1989/90 r.. 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspomaga
nie, alarm, szyberdach. centr. zamek, ekonomiczny, zadba
ny, kpł. dokumentacja, -14.500 zł. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80,1989/90 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny. szyberdach, garażowany, RO + CD, zadbany, dużo no
wych części, ekonomiczny, • 14.800 zł (możliwe raty przez 
komis). Sokolica, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-91-26, 
0606/66-91-74
AUDI 80 B3, 1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDI, zielony, 
centr. zamek, Mul-T-Lock, garażowany, sprowadzony w ca
łości. -14.000 zł. Czerna, tel. 075/736-34-07.0605/08-02-89 
AUDI 80 B3, 1990 r.. - 13.700 zł. G łu cho ty , tel. 
077/43940-05 J C T
AUDI 80 B3.1990 r.. 1800 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, obrotomierz, 5-biegowy, roleta, RO, spoiler. 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 13.700 zł. Głuchoła
zy, tel. 077/43948-06,0600/43-74-68 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, szyberdach, 
po remoncie błacharki, do lakierowania, aluminiowe felgi, 
spoiler, przyciemniane lampy, - 9.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-14-03
AUDI 80,1990 r., 167 tys. km,1800 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm 
+ pilot, welur, 2 kpi. opon, - 13.500 zł. Legnica, tel. 
0604/66-60-11
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, TDI, czerwony, el. otw. szyby, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek + alarm + pilot, 
wspomaganie, przód B4, zadbany, garażowany, ocynkowa
na blacharka, stan b. dobry, • 18.300 zł. Lubin, tel. 
0502/62-38-25.076/847-60-36 
AUDI 80,1990 r.. 1600 ccm. TDi, czarny metalic, centr. za
mek, szyberdach, radio, - 17.500 zł lub zamienię. Oleśnica, 
tel. 071/398-5344
AUDI 80 B3,1990 r., 1600 ccm, wtrysk, szary metalic, pełna 
dokumentacja, garażowany, szyberdach, wspomaganie kier., i 
przód B4, aluminiowe felgi, RO, stan b. dobry, • 13.400 zł lub ' 
zamienię na inny samochód, możliwa dopłata. Paczków, tel. 
077/431-71-94
AUDI 80,1990 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny me- ; 
talie, automatic, szyberdach, alarm, centr. zamek, alum. felgi 
radio z CD, zadbany, sprawny, opony zimowe, • 12.90?' 
(możliwe raty przez komis). Pleszew, tel. 062/74243-2(7; 
0501/48-36-77

POGOTOWIE U8EZPIECZEN/0WE"SZANSA'
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Bez zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spozo komisu opoMseol
MARKA

.........  18 500

......950
............5 500

........ 13 200

......... 14 500
FOROESCORT ..... .... 1989 . 18000 .. a  178 lys.. bUly. 5 drzwi, szyberdach. welur. duło nowych części .............. .................. ............ 7 700

28 500
OPEL VECTRA CDX16V.... 1996 ... 1998 .. . 60 tys. zielony mai. 2 x alrbag, c. zamek, elektryka. RM. szyberdach. wspomagania..... .........  31 700

TOYOTA CARINAE............ ....  1994 ... 1600 .. . 74 tys.. bordo met. ABS. alrbag. Mima. c. zamek. el. 4 szyby, ąiiifatgi........................ ...........21 500

CIĘŻAROWE 1 INNE
POLONEZ TRUCK... i ......
KEMPINGI..............- ........

....  1994
*.980-92.

... 1600 ccm. 90 tys.. po remoncie siin*a. biały, do popr. blach. obud. atare*
. . przyczepy kempingowe, małe i duze.3-5 osobowe. 12 szt * ......................................

3 650 * VAT 
. . od 2.800

PI •GŁOWACZ 2000/1 . orzYCzaokl nowa-tówarowa. z homolooacła ................ ........................................... ... od 1 500WAT

ZAPRASZAMY Pon-łt 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

AUDI 80 B3, 1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,

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

używanych P H T T ^ C I  £!: KtfilfS
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

■̂ i# u
TANIE KR ED Y TY  SA M O C H O D O W E - RATA 150 zł 
POŚREDN ICTW O KR ED YTO W E, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

składak, szyberdach, centr. zamek, spoilery Kamei, el. reg. 
reflektory, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-50-49 
AUDI 80, 1990 r.,1800 ccm, benzyna bez wypadku, oryg. 
lakier, RM, alarm + pilot, kpi. dokumentacja, I właściciel w kra
ju, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-05-29 po godz. 17, 
0601/75-16-83
AUDI 80,1990/91 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, bez wypadku, kpi. dokumentacja, gara
żowany, -17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-89-03 
AUDI 80,1990/91 r., 180 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, alum. felgi, + dodatki, - 9.300 zł. Legnica, tel. 076/862-40-25 
AUDI 80 B3,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, turkusowy, au
tomatic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i podgrzewane fotele, alum. felgi, stan b. dobry, • 
15.900 zl. Świdnica, tel. 0601/57-86-65 
AUDI 80 B3,1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny, szyberdach, wspomaganie, el. reg. reflektory, obrotomierz, 
I właściciel, stan b. dobry, • 15.000 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-38-50,0602/86-19-74 
AUDI 80 B3,1991 r., 1800 ccm, bordowy metalic, wspoma
ganie, alum. felgi, szyberdach, immobilizer, - 13.900 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
AUDI 80,1991-f., 26 tys. km, 1800 ccm, błękitny metalic, w 
kraju od tygodnia, oryginalny przebieg, samochód jak nowy, 
automatic, wspomaganie, szyberdach, -19.700 zł lub zamie
nię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/843-12-32,0605/92-40-19 
AUDI 80 B3,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, RO Panasonic FX 75 z windą, wyjściem 
na zmieniacz, sterowaniem CD i subwooferem, reg. lusterka 
od wewnątrz, szyberdach, w kraju od 6 mies., kpi. dokumen
tacja, -16.100 zł. Wałbrzych, teł. 074/845-03-26 
AUDI 80 B3,1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty, 
zderzaki w kolorze nadwozia, RO, Mul-T-Lock, alarm, wspo
maganie, nowy akumulator, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-10 po godz. 16,0607/57-80-10 
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 S, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, hak, 
Mul-T-Lock, garażowany, • 15.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-51
AUDI 80 B3,1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, czarny, szyber
dach, wspomaganie, alarm, centr. zamek, pilot, 3 stop, - 15.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-72-00 
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna + gaz, 
grafitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, podgrz. lusterka, alarm, welurowa 
tapicerka, stan idealny, -14.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-17-69 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, srebrny metalic, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, alum. 
felgi, - 16.000 zł. Leszno, tel. 065/525-57-47 do godz. 17, 
065/526-20-09 po godz. 17
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, aluminio
we felgi, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, 
radio, -18.500 zł. Lubań, tel. 0600/46-19-68 po godz. 20 
AUDI 80 B-3,1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 2 blokady, alarm + piloty, szyberdach, czarny welur, ABS, 
alum. felgi + koła zimowe, z salonu w Polsce, udokum. po
chodzenie, • 19.000 zł lub zamiana na Opla Tigrę 1.4i, 95-96 
r., do 24.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-77-47,0601/94-67-31, 
0602/23-53-09
AUDI 80,1991 r., 155 tys. km, biały, poduszka pow., szyber
dach, wspomaganie, • 16.500 zł lub zamienię na mniejszy, 
np. Fiata Seicento. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
AUDI 80 B3 S, 1991 r., 101 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielo
ny, automatic, wspomaganie, obrotomierz, szyberdach, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, I właściciel w kraju, z peł
ną dokumentacją garażowany, -15.500 zł. Radwanice, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/20-63-71 
AUDI 80 B3,1991 r., 128 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, w kraju od 5 dni, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, el. reg. reflektory, reg. kierownica, atermiczne szyby, 
książka serwisowa, RO, • 13.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0603/39-34-83 
AUDI 80 B3,1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, w kraju od mies., alum. felgi, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, RO, - 14.700 zł. Syców, tel. 
062/785-35-92,0603/44-39-37 
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, alarm, centr. zamek + pilot, szyberdach, komplet 
kół zimowych, I właściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, • 
16.500 zł. Turek, tel. 0600/82-59-50 
AUDI 80 B3,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, RO Clarion (najnowszy model - 230 
zł), szyberdach, wspomaganie, bez wypadku, sprowadzony 
z Niemiec, w kraju od 6 miesięcy, • 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-26
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, szyber
dach, RO, CD, głośniki, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/20-09-17
O  AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, • 14.700 
z ł lub zam ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020101

AUDI 80,1991/92 r., 136 tys. km, 1800 ccm, benzyna, platy
nowy metalic, pełna dokumentacja, garażowany, amortyza
tory na gwarancji, zadbany, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, odcięcie zapł., RO, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, -13.500 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-46, 
0604/90-21-21 <
AUDI 80 B4,1991/92 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach! centr. zamek, alarm,

RO + głośniki, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 17.000 
zł. Legnica, tel. 076/857-03-42,0601/78-73-59 
AUDI 80 B4, 1991/92 r., 106 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, kli
matyzacja, -18.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-30-41 
AUDI 80 B3,1991/92 r., 1600 ccm, Pb/, granatowy, szyber
dach, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el. reguł, 
reflektory, el. reguł, lusterka, RM, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, garażowany, -14.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-64-46,0602/67-58-35 
AUDI 80 OUATTRO, 1991/92 r„ 2000 ccm, 16V, DOHC, per
łowoczamy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, spoilery, 
halogeny, stan b. dobry, -15.000 zł lub zamienię. Wiązów, tel. 
0603/50-83-66, woj. wrocławskie 
AUDI 80 B3 ,1991/96 r., 140 tys. km, 1800 crfn.tonzyna. 
granatowy, monowtrysk, I właściciel w kraju, alarm + pilot, 
immobilizer, centr. zamek/wspomaganie, szyberdach.pl. reg. 
reflektory, hydrauliczne sprzęgło, halogeny, reguł, fotel kie
rowcy, hak, RO, obrotomierz, kpi. kół z oponami zimowymi, 
serwisowany, - 14.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-97-76, 
0605/31-03-53
AUDI 80 B4,1992 r„ 143 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary meta
lik, w bardzo dobrym stanie, • 25.000 zł. Hasselt (Belgia), tel. 
0032/478-701-533
AUDI 80 64,1992 r., 158 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały. ABS, 
wspomaganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, 
centr. zamek, RO, - 22.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0603/42-24-75
AUDI 80 B4,1992 r., 1900 ccm, TDI, zielony metalic, centr. 
zamek, elekt. otw. szyby i reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
wspom. kierownicy, ABS. RO, stan tech. bardzo dobry, za
dbany, • 24.500 zł. Milików, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/68-10-86 lub 0603/80-66-55 
AUDI 80 B4, 1992 r., 157 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, ABS, centr. zamek, elektr. otw. szyby i szyberdach, 
elektr. reg. lusterka, wspomaganie, - 24.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 0502/68-10-86
AUDI 80,1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, 
alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, Wspomaganie, welu
rowa tapicerka, - 24.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/40-99-94 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, srebrny metalik, 
ABS, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, 
alarm, RO, alum. felgi, kompl. kół zimowych, stan tech. b. 
dobry. -17.000 zł. Oława, tel. 0502/09-82-62 
AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie 
kier., centr. zamek, nie zarejestrowany w kraju, - 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-24-25,0501/19-38-86 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 118 tys. km, 2000 ccm, perłowosiwy, 
tydzień w kraju, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, stan 
b. dobry, serwo, - 20.300 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/23-39-93 
AUDI 80 B4,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, 
centralny zamek, el. szyberdach, welurowa tapicerka, zadba
ny, pełna dokumentacja, • 17.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-37-03,0601/55-35-15 
AUDI 80 B4,1992 r., 149 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, stan b. dobry, I właściciel, bez wy
padku, w kraju od miesiąca, - 23.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-13-89,0605/74-22-01 
AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, tez wypadku, w kraju od 2 tygodni, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, wspomaganie kier., 
radio, stan b. dobry, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
AUDI 80 B4,1992 r., 89 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
katalizator, wspomaganie, Mul-T-Lock, z pełną dokumenta
cją, -16.200 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
AUDI 80 B4,1992 r., 64 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan idealny, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, RM, książka serwisowa, udokumentowany prze
bieg, pełna dokumentacja, - 18.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-32-24,0606/11-63-15 
AUDI 80 B4,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D wspo
maganie kier., centralny zamek, dzielona tylna kanapa, w kraju
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od tygodnia, bez wypadku, książka serwisowa, - 23.900 zł. 
Wrocław, tel. 399-08-41,. 0501/41-74-00 
AUDI 80 B4,1992 r., 149 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
perłowozielony, inst. gazowa, RM Panasonic, centr. zamek, 
halogeny, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, alum. felgi, 
el. reg. reflektory, stan idealny, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-07-35,0605/55-08-39 
AUDI 80 AVANT, 1992 r..120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, RO, 
alarm, immobilizer, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 0602/72-12-13 
AUDI 80,1992 r., 125 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, bez 
wypadku, stan idealny, na zachodnich tablicach - 6.100 DEM. 
Żagań, tel. 0604/82-86-97
AUDI 80 B4,1992/93 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, alumi
niowe felgi, centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 18.300 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-91-06,0606/31-07-97 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 109 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, RM, oznakowany, Mul-T-Lock, procon-ten, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 20.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-90-40
AUDI 80 B4,1992/93 r., 106 tys. km, 2000 ccm, burgundowy 
metalic, ABS, klimatronic, wspomaganie, centr. zamek, jasna 
tapicerka, nowe opony, stan idealny, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, w kraju od 12.2000 r., halogeny, procon-ten, • 22.700 
zł. Lubin, tel. 076/842-45-08,0603/77-14-72 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 2000 ccm el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, RM Philips, -18.500 zł. Olszyna Lubań- 
ska, tel. 0601/05-26-29
AUDI 80 B4,1992/93 r., 109 tys. km, 1900 ccm, TDi, granato- 
wo-zielony, kupiony u dilera, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, alarm, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, 
garażowany, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-03-26, 
0605/25-83-37
AUDI 80 B4,1992/93 r., 123 tys. km, 2300 ccm, biały, klimaty
zacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrz. fotele, skórzana tapicerka i kierownica, centr. zamek, 
alarm + pilot, alum. felgi + koła zimowe, halogeny, stan b. 
dobry, - 21.500 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0605/54-88-79 
AUDI 80 B4,1993 r.,-17 tys. km, 2000 ccm, czarny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, alarm, RO CD, spoiler na 
bagażniku, stan techn. b: dobry, • 19.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-11-41,0607/71-47-11 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, biały, wspomaganie, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, poduszka pow., 
alarm, hak hol, - 25.000 zł. Głogów, tel. 076/832-21-72 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 1900 ccm, turbo diesel, atra
mentowy metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka i szy
berdach, relingi, alum. felgi, sprowadzony z Belgii, do popra
wek, • 23.800 zł lub zamienię. Głuszyca, tel. 074/845-93-37, 
0604/25-39-73
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czarny metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, stan 
techn. b. dobry, • 19.000 zł. Legnica, tel. 076/850-11-41, 
0607/71-47-11
AUDI 80 B4 KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TDi, bia

ły, bez wypadku • 8.000 DEM lub na gotowo - 21.000 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0608/23-21-88 
AUDI 80 B4,1993 r., 1900 ccm, TDi, perłowogranatowy, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyber
dach, el. reguł, lusterka, zagłówki, el. otwierane szyby, halo
geny, dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan idealny, • 28.000 zł. WrocłaW, tel. 0601/72-56-24 
AUDI 80 B4,1993 r., 12 tys. km, 2000 ccm, granatowy meta
lic, dużo dodatków, stan b. dobry, -19.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12 
AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr

ny metalic, ̂ prowadzony w całości, garażowany, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, alum. felgi, RM z CD, szyberdach, wspo
maganie, spoiler, obniżony, drewniane dodatki, wszystkie el. 
dodatki, kierowca niepalący, welurowa tapicerka, zadbany, 
atrakc. wygląd, stan idealny, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
071/392-61-94,0606/88-43-07 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 79 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, stan idealny, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
•Sfum..felgi. RM Grundig + głośniki, wspomaganie, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 23.900 zł lub zamienię na inny, 
może być po wypadku. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
AUDI 80 TDI, 1993/94 r., 161 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, do sprowadzenia, ABS, 2 poduszki pow., el. reg. szy
berdach, halogeny, immobilizer, RM, - 24.500 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 0602/63-01-69,0607/06-07-44 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, 
centralny zamek, relingi dachowe, aluminiowe felgi, szyber
dach, hak, roleta, pełna dokumentacja, w kraju od roku, • 
23.000 zł. Oława, tel. 071/301-50-91,071/303-27-69 
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, •

22.500 zł lub zamienię na dostawczy, w cenie do 10.000 zł. 
Poznań, tel. 001/847-37-21
AUDI 80,1994 r., 102 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, alarm, immobilizer, centr. zamek, szyberdach 
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 B4.1994 r.. 182 tys. km, 1900 ccm, czerwony, TDi, 
bez wypadku, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach 
el., poduszki pow., RO, - 27.000 zł. Leszno, tel. 0603/68-79-26. 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 105 tys. km. 1900 ccm. TDi, ciem
nozielona perła, centr. zamek, relingi dachowe, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, poduszka pow., wspomaganie, ABS, 
RM Gamma, alarm ♦ zabezpieczenie, alum. felgi + kpi. kół 
zimowych, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele i luster
ka, klimatyzacja, - 33.500 zł. Żary, tel. 068/375-94-02, 
0606/22-09-06
AUDI 80 B4 SEDAN, 1994 r.. 147 tys. km, 1900 ccm, TD, per
łowoczamy, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, - 27.000 zł. 
Golina k. Konina, tel. 063/241-89-06

AUDI 80 B4,1994 r„ 67 tys. km. granatowy metalic, ABS, centr. 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie, RM Blaupunkt, - 25.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Góra, tel. 065/543-43-84, 
0603/59-69-88
AUDI 80 B4 OUATTRO, 1994 r., 56 tys. km. 2000 ccm. 16V 
kpi. dokumentacja, ABS, hak, szyberdach, wspomaganie, 
5-biegowy, - 25.000 zł. Jawor, tel. 076/870-35-21, 
0604/45-26-23
AUDI 80 B-4,1994 r., 126 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ABS, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka i światła, 
szyberdach, RO, bez wypadku, stan idealny, w Polsce od bm., 
halogeny, fotele podgrzewane, • 23.900 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0603/77-93-71
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS. klimatyzacja, poduszka pow., RM, 
do sprowadzenia z Niemiec, • 22.200 zł. Legnica, tel. 
0503/66-18-92,0503/58-27-07 
AUDI 80 B4,1994 r.,67 tys. km, granatowy metalic, ABS. centr. 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie, RO Blaupunkt, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej-, - 25.000 zł. Leszno, tel. 
065/543-43-84,0603/59-69-88 
AUDI 80 B4,1994 r., 116 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, RO, spo
iler, w kraju od miesiąca, alarm. RO, stan idealny, - 27.200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-11,0606/45-95-71 
AUDI 80 SP-22,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, w kraju od 7 mies., ABS, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, szyberdach, hak, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, radio, dodatkowe światło .stop', roleta tyl
nej szyby, • 23.800 zł. Sobótka, tel. 071/393-93-98 
AUDI 80 B4,1994 r., 130 tys. km, 2800 ccm, V6, zielony me
talic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., komputer, tempomat, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wykończenia w drewnie, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 29.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-58-23, 
0502/62-88-01
AUDI 80 B4,1994/95 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, oryginalny lakier, aluminiowe felgi, wspo
maganie kier., centralny zamek, poduszka pow., ABS, radio, 
el. szyberdach.^stan idealny, - 26.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-80-08 po godz. 18,0603/50-41-74

AUDI 80 B4,1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. szyberdach, katali
zator, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, alumi
niowe felgi, alarm, poduszka powietrzna, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, pełna dokumentacja, - 37.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-40-37,0601/72-79-53 
AUDI 80 B4,1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, RM, ABS, alum. felgi, spoiler, el. otw. szyberdach, w kraju 
od 4 miesiący, welurowa tapicerka, pod. powietrzna, z pełną 
dokumentacją - 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
AUDI 80 B3,1996 r., 1800 ccm, perłowogranatowy, składak, 
inst. gazowa, alum. felgi, - 10.000 zł. Wropław, tel. 
0608/67-24-23
AUDI 90,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 115 
KM, nowe klocki przednie i tylne, nowe amortyzatory gazowe 
przednie, nowe przednie zawieszenie (wszystkie tuleje), za
dbane wnętrze, alum. felgi 15”, do malowania, • 5.700 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/880-91-84 wieczorem

AUDI 90,1989 r., 190 tys. km, 2300 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie, cen|r. zamek, el. reg. lusterka, 
Mul-T-Lock' hak, -11.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/451-73-99, 
0502/22-93-43 -
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, grafitowy, 180 KM, wspomaga
nie, ABS, el. otw. szyby, na białych tablicach • 2.400 DEM. 
Brzeg, tel. 077/411-46-90
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r.f 157 tys. km. 2300 ccm, czarny 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, klimatyzacja, ABS, podgrzewane fotele, alum. felgi, 
szyberdach, • 17.500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 0603/62-29-64, woj. 
wałbrzyskie
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, 20V, czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, klimatronic, 
180 KM, stan b. dobry, reflektory soczewkowe, po tuningu, - 
15.000 zł lub zamienię na diesla, z klimatyzacją. Lubin, tel. 
0605/07-47-04
AUDI 90,1990 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, szaronie- 
bieski metalic, klimatyzacja, podgrzewane lusterka i fotele, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, alarm, 
blokada skrzyni biegów, -. 13.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-50-71 po godz. 14,074/872-21-31 do godz. 14 
AUDI 90 B3, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
komputer, aluminiowe felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, 
spoiler, blenda tylna, 5 cylindrów, stan dobry/pełna dokumen
tacja, atrakcyjny wygląd, -12.500 zł lub zamienię. Sobótka, 
tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
AUDI 90,1990 r., 3000 ccm, benzyna, ciemnozielony meta
lic, bogate wyposażenie, stan b. dobry, • 13.500 zł lub zamie
nię na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/320-67-55 
AUDI 90,1990/91 r.. 135 tys. km. 2000 ccm, biały, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, w kraju od 8 mies., eL reg. reflek
tory, nowy akumulator (gwarancja), • 14.000 zł. Wołów, tel. 
0608/71-48-27
AUDI A3,1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, V5, niebieski, ABS, 
EPS, klimatronic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
komputer, 2 pod. powietrzne, RM, serwisowany, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, kupiony w kraju, stan dobry, - 43.000 
zł lub zamienię na tańszy do 25 tys. zł. Wrocław, tel. 
0605/54-36-93
AUDI A3,1996/97 r., 1900 ccm, TDI, zielony metalic. 90 KM, 
wspomaganie, ABS, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, podłokietnik, RO, kpi. opon zi
mowych, stan idealny, • 46.000 zł. Strzelin, tel. 0603/46-66-06 
AUDI A3,1997 r., 28 tys. km, 1600 ccm, 101 KM, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, kpi. dokumentacja, • 40.000 zł. 
Lękanów, gm. Góra, tel. 065/543-44-86,0606/96-33-25 
AUDI A3 ,1997 r., 1800 ccm, V5, czarny metalic. RO, 5-bie
gowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, reg. kierowni
ca, alum. felgi, poduszka pow., sprowadzony w całości, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, reflektory ksenonowe, skórzana 
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 intemecie pod numerem • 
AG0184 www.autogielda.com.pl)
AUDI A4,1994/95 r.. 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna. V5, zie
lony metalic, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, el. otw. szyby 
i szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 34.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0603/20-05-51 
AUDI A4, 1995 r„ - 38.500 zł. Iłowa, tel. 068/360-08-82, 
0604/37-95-77
AUDI A4,1995 r., 83 tys. km, 1600 ccm, zielony, pełne wypo
sażenie, • 38.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0605/82-58-29 
AUDI A4,1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnogranato
wy, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatronic, centr. zamek, wspo
maganie, RM, reg. kierownica, reguł, siedzenia i światła, w 
kraju od 3 lat, • 40.000 zł. Leszno, tel. 0605/23-98-80 
AUDI A4.1995 r.. 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 

.klimatronic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, dodatki drewniane, alum. 
felgi, - 31.000 zł. Lubin. tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 
AUDI A4,1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciemnozie
lony, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, wspo-
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A U T O  K O M I S  S E A T  i
PTHW Wrocław Sp. z o.o.

50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28
 (przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)
CITROEN BUS C35I 1991 2500D 9.900,- ÓPEL VECTRA 1997 180016V 32.500,-
CITROEN XANTIA 1996 1800 29.000,- PEUGEOT 205 1994 1800 dlM*l 13.900,-
CITROEN XARA 1997 1600 27.500,- POLONEZ CARGO 1995 1600 10.800,-
DAEWOO ESPERO 1998 150016V 21.500,- RENAULT CLIO 1991 1400 12.100,-
DAEWOO ESPERO 1996 150016V 16.500,- RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,-
DAEWOO LANOS 1999 150016V 18.500,- RENAULT R 21' 1991 1700 9.900,-
DAEWOO TICO 1997 800 10.900,- RENAULT R 21 1993 2200 12.500,-
FIAT BRAVO 1996 1700 26.400,- SEAT CORDOBA 1996 1400 21.500,-
FIAT CINQUECENTO 1992 900 9.100,- SEAT CORDOBA 1999 1900 diesel 33.500,-
FIAT CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT IBIZA 1988 1200 4.500,-
FIAT SEICENTO 1999 900 17JBOO,- SKODA FABIA 2001 1400 30.990,-
FORD ESCORT 97/98 1300 22.700,- SKODA FABIA COMBI 2001 1400 39.090,-
FORD MONDEO COMB119941800 TDI 24.500,- SKODA FELICJA LXI 1998 1300 21.000,-
HONDA ACORD 1995 200016V 32.000,- SKODA FELICJA 2000 1300 26.490,-
HONDA C M C  IS 1998 1400 36.500,- SUZUKI BALENO 1995 160016Y 22.500,-
NISSAN PRIMERA SLX 1994 2000 21.900,- VOLVO 740 1983 2500 9.000,-
OPEL ASTRA 1996 1600 20.000,- VW PASSAT COMBI 1993 1800 16.300,-
OPEL OMEGA COMBI 1994 2000 30.000,- VW GOLF II 3d 1990 1600 12.000,-
OPEL YECTRA 1995 1700 TD 25.500,- VW GOLF II 5d 1990 1600 12.900,-
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DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS !!!
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te l. 071/329-71-64, 324-17-15
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maganie kier., sprowadzony w całości, bez wypadku, gara
żowany, zadbany, • 40.500 zł. Bogatynia, tel. 0600/36-09-34 
AUDI A 4 ,1995 r., 142 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, drewno, pełna elektryka, wspomaganie, kpi. kół zi
mowych, - 44.000 zł lub zamienię na busa. Dzierżoniów, tel. 
074/831-92-76,0605/53-23-20 
AUDI A4 ,1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny, 
ABS, wspomaganie, immobilizer, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 36.200 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/736-78-23,0609/44-42-54 
AUDI A4 ,1995 r., 37 tys. km, 1800 ccm. 20V, czarny, ABS, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, alarm, 2 zabezpieczenia, 
zamykany na pilot, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, 
książka serwisowa, stan idealny, - 39.500 zł lub zamienię na 
Mercedesa 250 124 D, 300 D. Oleśnica, tel. 071/314-81-03 
AUDI A4, 1995 r., 141 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 90 KM, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, książka serwisowa, pełna dokumentacja, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/45-24-47 
AUDI A4,1995 r., 43 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, alu
miniowe felgi, pełne wyposażenie oprócz skóry, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, • 46.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/49-32-89
AUDI A4,1996 r., 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, ABS, centr. zamek, RM, alarm + pilot, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, serwisowany, - 38.500 zł. Trzeb
nica, tel. 0608/84-92-27
AUDI A4,1996 r., 160 tys. km, ,1900 ccm, TDi, czerwony, 110 
KM, automatic, ABS, wspomaganie, klimatronic, 2 pod. po
wietrzne. centr. zamek, alarm, podgrzewane fotele, el. reg. 
lusterkareł. otw. szyby, - 48.000 zł. Żarki Wielkie, gm. Trze- 
biel, tel. 068/375-37-01
AUDI A4,1996 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zie
leń, książka serwisowa, • 39.500 zł. Kalisz, tel. 0605/33-88-53 
AUDI A4 ,1996 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perłowo
granatowy, 2 poduszki pow., ABS, klimatronic, wszystkie el. 
dodatki, - 40.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-52-85 
AUDI A4,1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, stan idealny, -
46.000 zł. Leszno, tel. 065/544-73-48
AUDI A4,1996 r., 98 tys. km, 2600 ccm, V6, benzyna, śliwko
wy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 45.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-26-35,0607/06-07-44 
AUDI A4,1996 r.,1900 ccm, TDi, srebrny metalic, automatic, 
drewno, klimatyzacja, - 46.000 zł. Świdnica, tel. 0602/30-23-37 
AUDI A4,1996 r., 108 tys. km, 1800 ccm, turbo, 20V, grana
towy, 149 KM, ABS, centr. zamek, RO. alarm + pilot, wspoma
ganie. el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby i szy
berdach, 2 pod. powietrzne, dzielona tylna kanapa, I właści
ciel w kraju, serwisowany, kompl. dokumentacja, - 38.500 zł. 
Trzebnica, tel. 0608/84-92-27
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r„ 96 tys. km, 1800 ccm, perłowo- 
czarny. pełne wyposażenie oprócz skóry, • 45.000 zł. Wro
cław. tel. 071/348-51-11.0601/71-49-25 
AUDI A 4 .1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
srebrny metalic, klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, 
immobilizer, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, ABS, - 41.800 
zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
AUDI A4 AVANT, 1996/97 r.. 1800 ccm. 5V. perłowosrebmy. 
pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, - 44.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/323-98-26,0601/92-71-53 
AUDI A4 KOMBI OUATTRO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, bordowy metalic, 110 KM, • 45.000 zł. Legnica, tel. 
0605/03-39-81
AUDI A4 ,1997 r., 101 tys. km. 1900 ccm, TDI, srebrny, 110 
KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow., kli- 
matronik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, wykoń
czony drewnem, stan b. dobry, - 48.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-18,0603/42-76-13 
AUDI A4 ,1997 r., 1600 ccm, 16V, 101 KM, granatowy, szy
berdach, klimatyzacja, ABS, wspomaganie i reg. kierownicy, 
oryg. RO. - 45.000 zł. Opole. tel. 077/431-55-41. 
0602/53-57-47
AUDI A4,1997 rv 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, 
ABS, centralny zamek, serwo, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, RM Gamma + 6 głośników, I właściciel 
w kraju, stan idealny, • 44.800 zł. Świdnica, tel. 0600/37-28-12 
AUDI A4,1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe felgi, klima
tyzacja, ABS, pełna dokumentacja, - 52.000 zł. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/05-95-26 
AUDI A4,1997/98 r., 89 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 110 PS, 
czarny, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, 3 x zabezpieczenie, opony zi
mowe, RO, kpi. dokumentacja, - 53.000 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-12-23
AUDI A4 ,1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, kpi. dokumentacja, ABS, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie, - 45.000 zł. Nysa, tel. 077/433-20-46,0604/12-91-72 
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 100 tys. km, 1800 ccm, czamoper- 
łowy, oryginalne radio, ABS. 5-biegowy, wspomaganie, reg. 
kierownica, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klima
tyzacja, 4 pod. powietrzne, drugi komplet opon zimowych z 
felgami. - 55.000 z ł... tel. 0601/93-76-73 
AUDI A4,1998 r.. 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna, V5, biały, 2 
poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., wszystkie el. dodat
ki, 125 KM, szyberdach, spoiler, alum. felgi, zadbany, • 47.000 
z ł. możliwe raty przez komis. Wrocław, teł. 0501/92-42-62 
AUDI A4.1998/99 r.. 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowogra
natowy, ABS, klimatronic. 2 poduszki pow.. alum. felgi, el. otw. 
szyby, eł. reg. lusterka, drewniane dodatki, RM, - 51.000 zł. 
Bucz. tel. 065/549-82-93
AUDI A4 OUATTRO, 1999 r., 55 tys. km. 1900 ccm. TDi, zie
lony metalic, kupiony w salonie, serwisowany, - 73.000 zł. 
Kunice, tel. 0606/68-20-53, woj. legnickie 
AUDI A6 OUATTRO, 1988 r., 55 tys. km, 2500 ccm, TDi, per
łowogranatowy, 170 PS. 6 pod. powietrznych, GPS, nawiga
cja, klimatronic, parctronic, szyberdach, tempomat, EPS. spry- 
skiwacz refl., RO, 6-biegowy, - 88.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-25-49.0604/15-19-98 
AUDI A6 AVANT OUATTRO, 1994 r., 190 tys. km. 2800 ccm, 
V6, perłowoczamy. pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta- 
picerki, - 36.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81-01,0607/64-13-16 
AUDI A6 ,1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, el. otw. szyby, ABS, hak, wspomaganie, lam
py ksenonowe, centr. zamek z alarmem, ekonomiczny, -
35.000 zł. Lubin, teł. 0605/07-47-04
AUDI A6 AVANT, 1994/95 r., 118 tys. km, 2600 ccm. V6. śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, relingi, - 38.000 zł. Kępno, 
tel. 0602/45-54-55

AUDI A6,1994/95 r„ 109 tys. km, 2000 ccm, perłowografito- 
wy, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyberdach, el. 
otw. szyby, el. reg> lusterka, poduszka pow., el. żaluzja, centr. 
zamek, welur, oryginalne radio + 6 głośników, stan idealny, 
pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, I właściciel, • 
35.800 zł. Krotoszyn, tel. 0603/80-51-20 
AUDI A6 ,1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM, 
perłowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodat
ki, poduszka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71 -92-95 
AUDI A6 ,1994/95 r., 144 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierowni
ca, ABS, alum. felgi 16”, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, koła zimowe, alarm + pilot, - 33.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-46-86,0601/58-66-03 
AUDI A6 ,1995 r., 157 tys. km, 1900 ccm, zielony, pełne wy
posażenie, klimatyzacja,. • 38.000 zł. Ciechanów, tel. 
0503/96*23-47
AUDI A6 ,1995 r.; kolor grafitowy, pełne wyposażenie, stan 
dobry,* 49.000 zł.., tel. 0604/87-22-91 
AUDI A6 OUATTRO, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, alum. felgi, inst. 
gazowa, garażowany, RM, - 44.000 z ł.., tel. 095/762-12-89, 
0602/36-21-18
AUDI A 6 ,1995 r„ 98 tys. km, 2600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, klimatronic, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, 
alum. felgi, alarm, ks. serwisowa, siedzenia ortopedyczne, 
stan b. Uobry, - 36.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
AUDI A 6 ,1995 r., 117 tys. km, 2800 ccm, srebrny metalic, 
automatic, klimatyzacjami, otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, poduszka pow., alarm, immobilizer, atrakcyjny wygląd, - 
38.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/72-31-06,0601/58-97-76 
AUDI A6,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa
tic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, radio, I właściciel w kra
ju, atrakcyjny wygląd, • 46.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
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 wieczorem 01022871 

AUDI A6,1995 r., grafitowy, pełne wyposażenie, - 49.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/87-22-91
AUDI A6,1995 r., 70 tys. km, 2500 ccm, TDi, wrzosowy, peł
ne wyposażenie elektryczne, 2 poduszki powietrzne, alumi
niowe felgi, regulowana kierownica, klimatyzacja, ABS, cen
tralny zamek, alarm + pilot, radioodtwarzacz, stan b. dobry, 
garażowany, kierowca niepalący, - 44.800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-55-95
AUDI A6, 1995/96 r., 117 tys. km, 2800 ccm, V6, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, alarm, im
mobilizer, alum. felgi, - 38.000 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko, tel. 0601/58-97-76,0605/72-31-06 
AUDI A6 ,1995/96 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 20V, pastelowy, 
automatic, klimatyzacja, alum. felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, RO, alarm, w kraju od roku, - 45.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/399-32-44,0601/71-84-70 
AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, kolor śliwko
wy metalic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, klimaty
zacja, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, wykończenia w drewnie, alum. felgi, ABS, skórzana 
kierownica, RO, nie eksploatowany w kraju, • 45.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A6 ,1996 r., 70 tys. km, 2600 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, + kpi. kół zimowych, - 34.000 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0607/34-47-54,071/318-13-64 po godz. 18 
AUDI A6 TDI, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, kolor ciemno- 
grafitowy, kombi, 140 KM, 5-biegowy, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., reg. kierownica, podgrzewane siedzenia, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, podłokietnik, centr. 
zamek + pilot, rolety, siatka, wspomaganie, RM, - 50.000 zł. 
Syców, tel. 0601/71-47-57
AUDI A6,1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, V5, granatowy, ser
wisowany, 5 mies. w kraju, stan b. dobry, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 53.000 zł.., tel. 0603/28-20-32 
AUDI A6,1996 r., srebrny metalic, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektryczne, stan b. dobry, - 54.000 zł. ., tel. 
0601/64-07-44
AUDIA6,1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, V5 serwisowany, w 
kraju od 5 miesięcy, -.53.000 zł. Wrocław, tel. 0603/28-20-32 
AUDI A6, 1996 r., 94 tys. km, 2500 ccm, turbo D, ciemny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, książka serwisowa *- 
49.500 zł. Wrocław, tel. 0600/10-42-35 
AUDI A 6 ,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, drewniane wykończenia, podłokietniki, aluminio
we felgi, ABS, RO, 2 poduszki powietrzne, regulowana kie
rownica, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A6 ,1997 r., 117 tys. km, 2500 ccm, turbo D, wtrysk, 
perłowoczamy, 6-biegowy, alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek + pilot, udokumen
towany 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 
AUDI A6 ,1997/98 r., 94 tys. km, 2500 ccm, V6, TDi, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony w 
całości, serwisowany, I właściciel, stan b. dobry, - 76.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62, 
0602/73-21-73
AUDI A6 ,1998 r., 70 tys. km, 2400 ccm, benzyna, zielony, 2 
zabezpieczenia, szyberdach, alum. felgi, RO, wszystkie el. 
dodatki, - 80.000 zł lub zamienię na tańszy. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-02-35,0602/45-18-25 
AUDI A6,1998 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDI, V6, złoty meta
lic, serwsiowany w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, webasto, -110.000 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
AUDI A6,1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, alum. felgi, podło
kietnik, zestaw głośno mówiący, - 78.000 zł. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
AUDI A6,1998/99 r., 62 tys. km, 2400 ccm, V6 30V. ciemno
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i nawigacji, 
hak, ksenonowe reflektory, I właściciel w kraju, stan idealny, -
83.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-12 w godz. 9-17, 
0600/37-28-12
AUDI A6 ,1999 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, po tuningu, stan idealny, - 95.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-27-70
AUDI A8 ,1995 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. do
bry. - 63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A8 OUATTRO, 1996 r., 86 tys. km, 2800 ccm, perłowo
zielony, bogate wyposażenie + skóra, - 70.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-25-49,0604/15-19-98 
AUDI A8,1997 r., 70 tys. km, 3700 ccm, srebrny metalic, na
wigacja, skóra, telefon, ABS, SRS, alum. felgi, minidisc, -
130.000 zł. Lubin, tel. 0607/34-18-99
AUDI COUPE, 1987 r., 140 tys. km, 1800 ccm hak, szyber
dach, na białych tablicach • 830 DEM. Słubice, woj. gorzow
skie, tel. 0603/97-09-35
AUDI COUPE. 1988/89 r., 147 tys. km, 2300 ccm, złoty meta
lic, podgrzewane fotele i lusterka, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, drewno, RM Sony + 6 głośników, welurowa tapi
cerka, przód B4, kierownica Momo, ukł. wydechowy Remus, 
alum. felgi, nowa inst. gazowa, stan techn. idealny, zadbany, 
-15.900 zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 
AUDI COUPE B4,1989 r., 190 tys. km, 2300 ccm, 20V, żółty, 
4WD, ABS, alum. felgi, ciemne szyby, białe zegary, obniżony, 
sportowe zawieszenie i kierownica, el. reg. lusterka, szyber
dach, skórzana tapicerka, alarm, immobilizer, centr. zamek, - 
22.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27 
AUDI COUPE B4,1989 r., 140 tys. km, 2800 ccm, V6 24V, 
żółty, 200 KM, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, el. re
guł. lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm, wspo
maganie kier., sportowa kierownica i pedały, aluminiowe fel
gi, ospoilerowany, duża tylna lotka, stan b. dobry, -17.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/871-90-53 
AUDI COUPE, 1991 r., 150 tys. km, 2300 ccm, 20V, niebieski, 
pełne wyposażenie, -16.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-32 
AUDI COUPE OUATTRO, 1992 r., 2800 ccm, V6, miętowy, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, wszystkie el. dodatki,

podg. fotele, alum. felgi, alarm, RO + CD, reflektory soczew
kowe, atrakc. wygląd, • 31.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/78-34-22
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, obniżony, ospo
ilerowany, alum. felgi .gwiazdy*, inst. gaz., nowe amortyzato
ry, stan b. dobry, - 20.900 zł lub zamienię na mniejszy. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI COUPE OUATTRO, 1995/96 r., 50 tys. km, 2200 ccm, 
turbo, ciemnofioletowy, 230 KM, klimatronic, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, soczewkowe reflektory, 6-biego
wy, książka serwisowa, alum. felgi 16” oryg. Audi S2, blokada 
tylnego mostu, 2 pod. powietrzne, kewlarowe wykończenia, - 
55.000 zł. Wrocław, tel. 0603/27-30-60,0607/30-89-11 
AUDI S8, 1997/98 r„ 4200 ccm, brązowo-fioletowy, pełne 
wyposażenie (skórzana tapicerka, tempomat, telefon, solar 
szyberdach, skrzynia Tip-Tronic i inne), b. zadbany, stan ide
alny, • 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., - 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-45-96
AUDI V8 OUATTRO, 1991 r., 3600 ccm skórzana tapicerka, 
drewniane dodatki, el. szyberdach, klimatyzacja, pełne wy
posażenie elektryczne, - 20.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/09-84-23

AUSTIN
AUSTIN METRO, 1985 r., 930 ccm, niebieski metalic, RO, 
techn. sprawny, zarejestrowany, okazja, - 1.500 zł. Unisław 
śląski, gm. Mieroszów, tel. 0603/36-13-67 
AUSTIN MINI MORRIS, 1985 r„ 50 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, stan dobry, • 5.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0502/15-44-14
AUSTIN MONTEGO, 1986 r., 144 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, welurowa tapicerka, alum. felgi, ciemne szyby, hak, 
centr. zamek, 5-biegowy, RM + 4 głośniki, dzielona tylna ka
napa, odcięcie zapłonu, el. reg. lusterka, po wymianie kloc
ków ham., tłumika i rozrządu, stan b. dobry, - 4.500 zł lub za
mienię na Audi 80 B3 + dopłata, lub BMW 3. Głogów, tel. 
076/834-14-30

BMW
BMW 1802,1976 r., 1800 ccm, granatowy, inst. gazowa, RM 
Kenwood, stan dobry, - 3.000 zł. Lubań, tel. 0608/16-49-88 
BMW 315,1981 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie bla- 
charki, po lakierowaniu, stan b. dobry, - 3.700 zł. Wrocław, 
tel. 311-54-16,0608/78-67-49
BMW 316,1976 r„ 1600 ccm, benzyna inst gazowa, • 1.600
zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, żółty, stan dobry • 2000 zł lub
zamienię na Fiata 126p. Legnica, tel. 076/862-02-03,
0601/15-74-13
BMW 316, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, czarny, .rekin', 
2-drzwiowy, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 071/319-83-47 
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, inst. gazowa, 
alum. felgi, • 1.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-84-34 
BMW 316,1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, sprowadzony w całości w 1991 r., oryg. lakier, 
bez korozji, RO, zadbany, stan techn. b. dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11,0608/28 6̂6-30 
BMW 316 E-21,1982 r., 1600 ccm, żółty, hak, ospoilerowany, 
po przeglądzie, w ciągłej eksploatacji, - 2.900 zł. Gorzów 
Wlkp., tel. 0606/92-17-52
BMW 316,1982 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy metalic, ga
rażowany, szyberdach, alum. felgi, alarm, • 4.500 zł. Wąsosz, 
tel. 065/543-78-57
BMW 316,1982 r., zielony, spoiler, sportowy tłumik, alum. felgi, 
- 3.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/357-62-16, 
321-10-35
O  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 87019771

BMW 316,1985 r., srebrny metalic, stan dobry, sportowe za
wieszenie, sportowy wydech, zielone szyby, aluminiowe fel
gi, stan b. dobry, - 3.500 zł- Wrocław, tel. 0603/10-30-88 
BMW 316,1987 r., 1600 ccm, niebieski metalic, - 1.800 zł. 
Leszno, tel. 0607/44-23-14
BMW 316 i M40,1988 r., 1600 ccm. wtrysk, czarny metalic, 
alum. felgi, ukł. wydechowy Remus, • 10.000 zł. Poniec, tel. 
0603/92-42-01, woj. leszczyńskie 
BMW 316,1989 r., 50 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, po 
remoncie kapitalnym błacharki, - 4.900 zł lub zamienię na 
komputer, sprzęt RTV. Lubin, tel. 076/847-62-28,842-42-28 
BMW 316 E30,1989 r.. 210 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, gra
natowy, stan dobry, 2-drzwiowy, alum. felgi 205x50x15, koła 
zimowe, cb-radio, RO udokumentowane pochodzenie, - 
10.500 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-16 
BMW 316,1989 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, oryg. la
kier, 4-drzwiowy, serwisowany, RM, alum. felgi, szyberdach, 
stan idealny, -13.950 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
BMW 316 SKŁADAK, 1989 r. składak, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/51-13-06 
BMW 316,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
szyberdach, alum. felgi, na białych tablicach - 1.500 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-27-32,0603/60-48-23 
BMW316E-30,1990 r., 156 tys. km. czarny metalic, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, drewniana kierownica, 
sport. ukł. wydechowy, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 
13.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0604/51-27-57 
BMW 316 i, 1990 r., granatowy, silnik M-40, ABS, wspomaga

nie, pełne wyposażenie elektr., RO, szyberdach, alum. felgi, 
2-drzwkwy;- - 10.500 zł. Psa/y, tek 0603/79-66-96, 
071/387-83-17 K
BMW 316 i, 1990 r., 165 tys. km, 1600 ccm, metalic, 2-drzwio* 
wŷ stan b. dobry, -11.100 zł.' Zielona Góra, teL 0606/44-35-08 
BMW 316 i, 1991 r., 1600 ccm, czarny metalic, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, możl. raty, kompl. dokumentacja, alum. felgi, - 
10.800 zł lub zamienię. Brzeg Dolny, tel. 071/319-68-59, 
0605/66-00-79
BMW 316,1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, radio, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie 
kier., halogeny, sprowadzony z Niemiec, serwisowany, • 
19.500 zł. Kępno, tel. 062/782-87-37,0605/74-31-00 
BMW 316 i, KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, immobilizer, 
radio, el. dach, komputer, - 15.000-zł. Kłodzko, tel. 
0608/08-07-65
BMW 316 E-30,1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
2-drzwiowy, obniżony, sportowy wydech, szyberdach, el. re
guł. lusterka, stan b. dobry, -12.900 zł lub zamienię na uszko
dzony, może być droższy. Oleśnica, tel. 071/314-81-03 
BMW 316 E-36,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, 
bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-70-70
BMW 316 i, 1991/92 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czarny meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, stan idealny, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
BMW 316 E-36,1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, ABS, aluminiowe felgi 16", centralny zamek, poduszka 
pow., wspomaganie kier., szyberdach, sprowadzony w cało
ści, - 22.000 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-11-78,0602/12-09-68 
BMW 316 i, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, szyberdach, alum. felgi, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, halogeny, radio, alarm, sportowy ukł. wy
dechowy, nowe teleskopy, kpi. dokumentacja, - 21.800 zł. 
Lwówek śląski, tel. 0606/25-43-28 
BMW 316 E-36, 1992 r., czarny, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
0608/36-66-52
BMW 316 i, 1993 r., czerwony, poduszka pow., ABS, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, stan b. dobry, - 27.300 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/17-42-94
BMW 316,1993 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., książka serwisowa, 
nierejestrowany, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 071/316-52-66, 
0501/85-00-87
BMW 316 COMPACT, 1994 r„ 98 tys. km, 1600 ccm. biały, 
ABS, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, • 27.500 zł lub zamienię na inny. Wolsztyn, tel. 
068/384-38-61,0603/78-77-20 
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, centr, 
zamek, alarm, alum. felgi 15", wspomaganie kier, • 35.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/27-61-12
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 90 tys. km poduszka pow.,^BS, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, alarm, alum. felgi, spoilery, • 26.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-50-15,0604/36-60-35 
BMW 316 E-36.1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, E-43 wtrysk, 
czerwony metalic, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, immo
bilizer, wspomaganie kier., ABS, 4-drzwiowy, poduszka pow., 
oryginalny RM, 6 głośników, opony 205 x 60, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 27.500 zł lub zamienię na nowsze BMW, 
Volvo V40, diesel, dopłata. Wrocław, tel. 0606/31-01-43 
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 1600 ccm, srebrny metalic, kli
matyzacja, radio, pełne wyposażenie elektr., ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, komputer, garażowany, - 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/57-56-09
BMW 316, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, centralny zamek, poduszki pow., ABS, el. reguł, lu
sterka, radioodtwarzacz, - 38.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/53-75-30
BMW 316 I COUPE, 1996 r., 38 tys. km, czarny, automatic, 
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, - 39.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0600/24-74-90 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tapicerka w kolorze nadwozia, ABS, - 20.000 zł. Oleśni
ca. 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 COMPACT. 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, z pełną dokumentacją el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, czujni
ki cofania, RM, - 35.700 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
BMW 316 KOMAPAKT, 1997 r.. 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, sprowadzony w całości, alum. felgi, 2 poduszki 
pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, alarm, atrakc. wygląd, - 38.500 zł. Lubin, tel. 
0601/88-11-92 '
BMW 318,1980 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski, 
ważny przegląd, części, - 2.800 zł. Brzezinka Sr., gm. Mięki
nia, tel. 071/317-71-26
BMW 318,1981 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty, 
stan silnika b. dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0602/49-86-68 
BMW 318 i, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic, stan 
b. dobry, alum. felgi, szyberdach, sportowa kierownica, 4 re
flektory, spoilery, hak, zadbany, - 3.100 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-52-77
BMW 318 i, 1982 r.t 1800 ccm, wtrysk, bordowy, nowy prze
gląd, nowe cyłinderki, szczęki, układ wydechowy, konserwa
cja, stan b. dobry, aluminiowe felgi, el. zegarek, tylna lotka ze 
światłem .stop*, kierownica 3-ramienna, hak, lampy tylne 
ciemne, - 3.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-36 
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, zielony metalic, alum. felgi, 
aktualny przegląd, dodatkowo opony, - 3.000 zł. Oława, tel. 
0607/49-44-47
BMW 318, 1982 r., kolor grafitowy, model przejściowy, do 
małych poprawek mechanicznych, • 4.000 zł. Pleszew, tel. 
0608/68-43-49
BMW 318,1985 r., 170 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, kolor srebr
ny, 2-drzwiowy, stan dobry, • 6.800 zł lub zamienię na mniej
szy (diesel). Jelenia Góra. tel. 075/752-35-21,0607/63-31-71 
BMW 318,1985 r., 197 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
2-drzwiowy, zadbany, spoilery, z urzędu celnego, 2 lata nie 
eksploatowany, stan b. dobry, ekonomizer, szyberdach, spor
towa kierownica i zawieszenie, - 8.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-48-59
BMW 318,1985 r., 1800 ccm, wtrysk, perłowoczamy, szero
kie zderzaki, obniżony, atrakc. wygląd, stan dobry, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/62-25-58 _
BMW 318 i, 1986 r., 132 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, E-30, ospoilerowany, alum. felgi, obniżony, RO, szy
berdach, el. reg. lusterka, • 8.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-14-63,0604/88-84-65 
BMW 318 i, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 2-drzwiowy, alarm, oznakowany, obniżony, kubełko
we fotele, ciemne szyby, zadbany, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/86-35-69
BMW 318 E 30,1986 r.. 132 tyś. km. 1800 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, ospoilerowany, alum. felgi, obniżony, RM, szyber
dach, el. reg. lusterka, • 8.500 zł. Głogów, tel. 076/833-14-63, 
0604/88-84-65
BMW 318 i. 1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, aluminiowe felgi, 5-biegowy, szyberdach, alarm, stan 
techn. b. dobry, - 7.400 zl lub zamienię na inny samochód. 
Wrocław, tel. 0601/89-27-22
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, zielony metalic, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, aluminiowe felgi, na białych tablicach • 2.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 0601/76-56-97 
BMW 318 E-30,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-drzwiowy, szyberdach, spoiler, soczewki, dodat-

BZ Finanse & Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy 

na następujące środki transportu i urządzenia przemysłowe:

1. Naczepa ciężarowa HTF HZ C T 10-18, nr rej. W G F 93-13, rok produkcji 1986, tad. 19050,
cena wywoławcza S 460,00 zl.

2. Naczepa ciężarowa LO H R  21, nr rej, W XF  078W, rok prod.1997, cena wywot. 15 980,00 zl.
3. Samochód K R A Z , nr rej. DW  25049, rok prod. 1998, przebieg 40 tys,

cena wywoławcza 31970,00 z l
4. Samochód K R A Z , nr rej. DW  25048, rok prod. 1998, przebieg 23 tys,

cena wywoławcza 28 700,00 zł
5. C iągnik siodłowy Renault P rem ium , nr rej. DW  27063, rok prod. 1998, przebieg 307 tys.,

cena wywoławcza 80 330,00 zł
6. Samochód DAF, furgon, ład. 9200, nr rej. W XE  930M, rok prod. 1998, przebieg 235 tys.,

cena wywoławcza 43 450,00 zł
7. Samochód DAF, furgon, lad. 9200, nr rej. W X E  931M., rok prod. 1998, przebieg 260 tys.

cena wywoławcza40 990,00 zl.
8. Samochód ciężarowy Ford M ondeo, 2,5 litra, benzyna, pełne wyposażenie ( m.in. 
podgrzewane fotele), nr rej. DW  19213, przebieg 70 000 km, rok prod. 1998,

cena wywoławcza 24 800,00 z l
9. Laminięciarka cena wywoławcza 310,00 zl.
10. Maszyna poligraficzna typ P 0 1 , prod. NRD, rok prod. 1975, marka Planeta Brilant,

cena wywoławcza 11210,00zł.
11. Forma wtryskowa czterogniazdowa, cena wywoławcza 15 760,00 zł.

Ponadto spółka posiada do bezprzetargowej sprzedaży:
12. Dozownik wagowy do spożywczych artykułów sypkich typ RW-10, rok bud. 1998 

CenypQZ. 1-11 podane powyżej są  cenami netto i będzie do nich doliczony 22% podatek VAT. Oferty 
prosimy kierować pod adres: BZ Finanse & Leasing S A ,  Wrocław, ul. Powstańców śl. 95 (parter) z 
dopiskiem PRZETARG lub faxem, pod numer 0-71/78-31-333 lub składać osobiście w sekretariacie 
spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95 (parter)) w  terminie do 11.05.2001 r. 1 
Poz. 1-7 i 10 można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny spotkania z  Pawłem 
Ściborem, tel. 0-71/78-31-325. Poz. 8,9 ,11 .12  można oglądać po uprzednim telefonicznym ustale
niu godziny spotkania z  Andrzejem Gzowskim tel. 0-605/652-381. Spółka zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. Spółka posiada również w 
bezprzetargowej sprzedaży duży wybór mebli biurowych po atrakcyjnych cenach. Kontakt telefo
niczny Andrzej Gzowski 0-605/652-381. Za kwestie związane z  odliczeniem podatku VAT przy zaku
to, BZ F&L S A  nie odpowiada. OP011975\
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Inspektorat PZU SA w Legnicy ^  
oraz AUTO-HANDEL Grzegorz Cybulski

ogłaszają przetarg pisemny ofertowy 
na samochody po wypadkach i kradzieży:

I PRZETARG
l.p. marka rok prod. cena wywoł.
1. Peugeot Boxer, 2.5 TD, po kradzieży 1996 28.000
2. Opel Vectra, 2.5 kat. 1993 6.000
3. Opel Omega kombi, 2.0 kat. 1987/96 5.500
4. Toyota^tarlet, 1.0

II PRZETARG
1988 3.000

1. Toyota Coro lla, 1.4 2000 11.500
2. VW  G o lf II, po kradzieży 1988 7.600
3. C iągn ik Volvo F-12, po kradzieży

III PRZETARG
1988 10.000

1. Opel Senator, 3.0 1992 6.500
2. Renault C lio , 1.4 1991 4.000
3. Honda C iv ic, 1.3 1986/96 2.400
4. Ford Escort Express, 1.3

IV PRZETARG
1984 1.000

1. C itroen AX, 1.1 k a t 1992 2.600
2. Ford Escort XR  21, po kradzieży 1990 5.000
3. N issan Bluebird, 1.6 D 1985 1.300
4. Wartburg 353 S 1986 250
5. BMW  520, 2.0, po kradzieży 1992 17.000
6. Polonez Caro, 1.6 1994 1.000

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2001 r. w miejscowości Lipce 24 (były poligon wojskowy na trasie 
Legnica - Chojnów). Oferty oraz wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w miejscu 
przetargu od godz. 9“  do 1155. Cena wylicytowana jest ceną brutto sprzedaży. Wystawiamy faktury VAT 
z  podaniem wartości brutto (zwolnione z  VAT). Pojazdy można oglądać od dnia 8.05.2001 r. do dnia 
przetargu w godz. g00- !?00 w miejscowości Lipce 24.
Informacje o stanie technicznym pojazdów można uzyskać pod nr. tel. 076/850-24-48 lub 0-604 299 907.

kowe światło .stop", centralny zamek + pilot, radioodtwarzacz 
Sony, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/25-20-37 
BMW 318 Si, 1989/90 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V, czer
wony, el. reguł, lusterka, szyberdach, czerwone zegary, alu
miniowe felgi 15*, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, -16.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/74-19-87 
BMW 3181, KOMBI, 1989/90 r., 140 tys. km, 1800ccm, wtrysk, 
czerwony, RM, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
roleta, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicer
ka, atrakc. wygląd, kpi, dokumentacja, stan idealny, - 11.100 
zł lub zamienię. Wykroty, tel. 0604/95-61-54, woj. jeleniogór
skie
BMW 318 i, 1990 r., 165 tys. km, 1800 cćm, grafitowy metalic,
-11.500 zł. Wrocław, tel. 350-84-44,0601/85-75-74 
BMW 318 E-30,1990 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, be
żowy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, ABS, alum. felgi, kubełkowe fotele, hak, - 15.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-95-23 
BMW 318 i, 1990 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perłowo- 
czarny, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, szyberdach, hak, stan b. dobry, -12.500 zł. Opole, 
tel. 0601/50-79-37
BMW 318 i, 1990 r., 165 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, stan idealny, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/350-84-44,0601/85-75-74 
BMW 318 E-30,1990/91 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, alum. felgj, klimatyzacja, komputer, centr. zamek, spro
wadzony w całości, II właściciel, bez wypadku, stan idealny, • 
16.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-21-43,0608/61-47-63 
BMW 318 E36,1991 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, żółty,* 
szyberdach, serwo, centr. zamek, 3 zabezpieczenia, alum. 
felgi, spoiler, welur, obrotomierz, drewniana kierownica, za
dbany, garażowany, atrakc. wygląd, • 23.800 zł lub zamienię 
na BMW 525, Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
O  BMW 318 E-36, 1991 r., czarny, wspomaganie 

kier., centr. zamek, klimatyzacja, - 21.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019791

BMW 318 E-36, 1991/92 r., wtrysk zadbany, garażowany, 
atrakc. wygląd; - 22.900 z ł , możliwe raty. Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
BMW 318 i, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, serwo, we
lurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 24.300 
zł. Rawicz, tel. 0604/53-76-48
BMW 318IS COUPE E-36,1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, 
16V, czerwony, alum. felgi, el. dodatki, centr. zamek, ABS, t 
24.600 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-03-61-, 0607/53-81-60 
BMW 318,1992 r., perłowoczamy, el. otw. szyby, el. reg. IU- - 
sterka, szyberdach, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, 
alum. felgi, 2 komplety kół, RO Kenwood, telefon, 3 zabezpie
czenia, kpi. dokumentacja i klucze, stan idealny, serwisowa
ny w ASO na oryginalnych częściach, obniżony, - 27.900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-24-46
BMW 318 i, 1992/93 r., 171 tys. km, 1800 ccm, czarny meta
lic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
el: reguł, lusterka i reflektory, RO, immobilizer, książka serwi
sowa, stan idealny, - 23.600 zł. Kłodzko, tel. 0600/83-92-03 
BMW 318 E36,1992/93 r., 83 tys. km, 1800 ccm, zielony, ABS, 
halogeny, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, alarm, sportowy ukł. wydechowy, RM 
Pioneer KEH 9200, - 25.000 zł. Opole, tel. 077/454-77-78, 
0502/12-77-97
BMW 318 E-36,1992/93 r., 124 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby i szyberdach, alarm, halogeny, radio + 6 
głośników, nowe opony, stan idealny, - 24.500 zł lub zamie
nię. Złotoryja, tel. 076/878-22-57 po godz. 17,076/878-71-29 
dogodź. 17

■ BMW 318 i, 1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafitowy 
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 Wielkopol
ski, tel. 0602/17-70-41
BMW 318 i, 1993 r., 15 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, poduszka pow., szyberdach, alumi
niowe felgi, ospoilerowany, radioodtwarzacz, welurowa tapi
cerka, atrakcyjny wygląd, - 26.800 zł lub zamienię. Paczków, 
tei.woetfo-is-sg
BMW 318 I E-36,1993 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO, weluro
wa tapicerka, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, stan idealny, możl. raty, - 27.200 zł lub zamienię. Trzebni
ca, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 318 i SEOAN, 1993 r., 11 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnografitowy metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., 
el. otwieranę szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyber
dach, ABS, centralny zamek, telefon Nokia, zderzaki w kolo
rze nadwozia, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 
26.200 zł. Wrocław, tel. 328-73-25, 0503/32-91-03, 
0603/89-48-76
BMW 318 TOS, 1995 r., srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, 
pod. powietrzna, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, alum. felgi, 
spoiler, trzecie światło .stop', - 39.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-02-42
BMW 318 E-36, 1995/96 r., 60 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, kombi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, ABS, alum. fel- "  
gi, alarm, stan idealny, w kraju od t  miesięcy, • 42.000 zł. 
Legnica, tel. 076/850-11-41,0607/71-47-11 
BMW 318 i, 1996 r., 85 tys. km, 17Ś1 ccm, granatowy metalic,

2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, stan b. dobry, -
36.500 zł. Borów, tel. 0604/60-73-84
BMW 318 tds, 1996 r., 110 tys. km, 1684 cem, perłowozielony
metalic, klimatyzacją, ABS, szyberdach, el. otwierane szyby,
2 poduszki powietrzne, komputer pokładowy, radio Sony, nowe
opony, - 35.000 zł. Jordanów Śl., tel. 071/393-33-53,
0601/96-43-99
BMW 318 TDS COMPACT, 1996/97 r., 1800 ccm, turbo D, 
czarny metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, RM, wspomaganie, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 33.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-30-39,0604/75-06-57 
BMW 318 KOMBI, TDS, 1996/97 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, srebrny metalic, ABS, SRS, klimatronic, 2 pod. po
wietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
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, czarny 
metalic, klimatronic, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, immobilizer, ABS, 
alarm, RO, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, garażo
wany, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 354-23-03 
BMW 318 i KOMBI, 1999 r., biały, składak, -19.000 zł. Męcin
ka Nowa 2, tel. 076/870-83-11
BMW 320,1978 r.,2000 ccm, benzyna, czerwony, wspoma
ganie, podwójne światła z przodu, ospoilerowany, atrakc. 
wygląd, stan techn. dobry, - 1.100 zł. Głogów, tel. 
076/834-26-70
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, instalacja ga
zowa, alum. felgi, RM, blacharka do małych poprawek, stan 
dobry, -1.000 zł. Świebodzice, tel. 0601/49-77-39 
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, oliwkowy metalic, stan idealny, 
oryginalny lakier, nowe amortyzatory, aluminiowe felgi, szy
berdach, wspomaganie kier., gaz, ciemne szyby, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/10-30-88
BMW 320,1979 r., 2000 ccm, czarno-niebieski, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, czarne szyby, stan dobry, - 3.700 zL Ple
szew, tel. 0608/68-43-49
BMW 320,1979 r., 1600 ccm, zielony, aluminiowe felgi, opo
ny dobre, po remoncie silnika, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54

BMW 320,1980 r. alum. felgi, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
1.700 zł. Lubawka, tel. 075/746-73-36 

BMW 320 E-21,1980 r., 2000 ccm, V4, perłowofioletowy, inst. 
gazowa, nowy lakier, po tuningu, szerokie zderzaki, ospoile
rowany, tylna lotka, czerwone dodatki w środku, zegary Golfa 
GTi, aluminiowe felgi, nowe opony tylne (205x15), radio Pio
neer (panel, winda), atrakcyjny wygląd, - 6.500 zł lub zamie
nię na BMW 320 V6, 525i V6, po 1983 r.. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 320 i, 1984 r., zielony metalic, szyberdach, alum. felgi, 
4-drzwiowy, - 6.000 zł lub zamienię, w cenie do 3.000 zł. Le
gnica, tel. 076/721-70-71,0604/16-21-56 
BMW 320, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, brązowy metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, RM, centr. zamek, el. reg. lusterka,
5-biegowy, alum. felgi, dodatkowe świetło .stop*, spoiler, 
atrakc. wygląd, na białych tablicach, stan idealny, - 2.800 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52
BMW 320 i, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, szyber
dach, komputer, RM, alum. felgi 15”, po wymianie klocków, 
świec, akumulatora, amortyzatorów i wielu innych części, - 
8̂ 300 zł. Nysa, tel. 077/433-92-09,0606/27-44-13 
BMW 320,1985/95 r., 150 tys. km, 2000 ccm, grafitowy, el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, obni
żony, do wymiany tarcza sprzęgła, ^6.500 zł. Oława, tel. 
0502/41-31-24
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
2-drzwiowy, aluminiowe felgi, obniżony, sportowy wydech, na 
zachodnich tablicach - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
BMW 320 E-36,1991 r., 2000 ccm, benzyna, 24V, czerwony, 
el. otw. szyby, alum. felgi, 3 zabezpieczenia, - 22.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/17-08-02
BMW 320 COUPE, 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, bogate wyposażenie, - 29.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-54-87
BMW 320 COUPE, 1992 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
24V, ciemny metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, - 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
BMW 320 i E-36,1992 r., 168 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, 
bogata wersja, sprowadzony w całości w 1993 r, - 27.600 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-65-25 
BMW 320 E-36,1992 r., 123 tys. km, 2000'ccm, 24 V, czarny 
metalic, ABS, szyberdach, alum. felgi, kpi. dokumentacja, w 
kraju pół roku, atrakcyjny wygląd, • 24.800 zł. Oława, tel. 
071*313-83-50
BMW 320 i, 1993 r., 122 tys. km, czerwony, 150 KM, 4-drzwio
wy, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory, ha
logeny, RO, centralny zamek, - 28.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-14-30
BMW 320 E-36,1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, 24V, fioleto
wy metalic, poduszka pow., ABS, centralny zamek, szyber
dach, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, immobilizer, książ
ka serwisowa, stan idealny, - 27.600 zł lub zamienię na tań
szy, uszkodzony. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
BMW 320,1994 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 24V, perłowozielo
ny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, RM, alarm, stan techn. b. dobry, - 27.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-78-76,0601/74-10-55 
BMW 320 KOMBI E-36,1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 2 poduszki pow., 
alum. felgi, RM, immobilizer, • 39.900 zł. Leszno, tel. 
0601/24-74-74
BMW 320 i E-36,1996 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, 
pełne wyposażenie, klimatronic, skóra czarna, ABS, 2 pod. 
powietrzne, zderzaki M-3, spoiler, telefon GSM, RO (lekko 
uszkodzony), • 35.900 zł. Legnica, tel. 0607/64-36-25 
BMW 320 E-36,1996 r., 14 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, w kraju od 1.5 roku, nie eksploatowany w kraju, 
ABS, centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, 2 poduszki 
powietrzne, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 322-40-98, 
0605/66-00-20
BMW 323 i, 1980 r., 190 tys. km, czarny, alum. felgi, - 2.200 
zł. Pleszew, tel. 0600/34-27-09 
BMW 323,1980 r., 2000 ccm, zielony metalic, techn. spraw- 
ny, po remoncie silnika, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lu
sterka, • 3.500 zł lub zamiana na inny, chętnie tańszy. Wro
cław. tel. 0605/38-18-47
BMW 323,1984 r., 150 tys. km, 2300 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, stan dobry, na białych tablicach • 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/49-86-68
BMW 323 i, 1984 r., 187 tys. km, 2300 ccm, V6 24V M-Power, 
zielony metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi (2 komplety), el. antena, lampy 
soczewkowe, ciemne szyby (zielone, oryginalne), komputer, 
kubełkowe fotele, 5-biegowy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, od-

SPRZEDAZ
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od 1 1 8zł/miesiqc

F E L I C I A
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TOYOTA COROLLA 
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od 4 7 1  zł/miesiqc

D.H. “Kameleon" parter, ęj :
Wrocław, ul. Szewska 6/7, * ,
tel. 071/78 51 908 /\UtO
Hipermarket "Carrefour"pasai handlowy 
Wrocław, u(. Hallera 52 
tel. 071/78 31 727
Makro Cash & CarryBielany Wrocławskie (nie wymagana 
karta Makro) tel. O 608 19 26 36
Centrum Handlowe "Korona"ul. Krzywoustego 126, Wro
cław tel. 0503-392-525, tel. 0501-391-484

Wrocław, ul. Strzegomska 201 \
/^\ 354-59-53, 354-59-72 
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SKODA
F A B IA  -  32.990 z ł   — :  -J

F E L I C I A  - 2 9 .6 9 0  z ł  
-: 1  F E L IC IA  K O M B J f® S 8 1 .690  z ł  

O C T A V IA  - 4 5  5 9 0  z ł  
O C T A V I A  K O M B I  -  5 3 . 0 9 0 i

OG990980I

LEASING NA NOWE VANY DLA FIRM
Aimi A S -----------
AUD1100_______
BMW 520 Vm o i __
BMW 320_______
BMW 320_______
CITROEN XANT1A.
CITROEN XM____
DAEWOO LANOS_
DAEWOO MATIZ UFE _
DAEWOO TICO______
OOOGE CARAVAN___
FIAT 121P _________
FIAT CMOUECENTO _
FIAT TPO _________
FIAT UNO__________
FORD ESC ORT CABRIO _
FORD SCORPIO_______
HONDA CMC
HONDA CM C________
MAZDA 123__________
MAZDA *26 OT_______
MERCEDES 1N klim i___
MERCEDES C 230_____
MERCEDES 124_______
NISSAN 200 S X _______
NISSAN SUNNY_______
OPEL ASCONA_______

OSOBOWE
  2500 TDI___  1996 _ Granat metafic
_____ 2000____ 1915___Zloty metale
 _ 2000_____  1995 _____  Srebrny

2000 TDS - 07.2000 _ Granat im UBc

 20001___ 1917____ Czerwony
  1600____1994 -Biały
  2000____1991________ Biały
_____ 1500___  1998 C. zielony metalic
 100___ 1999 _ _ _  Curwony
______100___  1997 _ ZWony metalic
_____ 3000 _ 1992/96 . .  Bordo m (talie
  650___ 1981________ Żółty
—- ....  900 _ _  1995 Biało ■ czerwony ..
  1400____1992 _ Morski metalic
  1000____ 1103_____Granatowy ..
 1600 i   1990 Niebieski
  2800-----  1985 _Niabwiki
  1600____1992 _____  Pistacja
  1400-----  1996 ___Czarna parta
  1500 _ _  1995_____ Czerwony
 2000 _  1991/96  Czarny
 2600 _ 1989/96 Czarny
  2300___  1996 ... Morski granat
  2300 -  1986/95  Beżowy _
  1800 _ 1901/97 Czerwony _
  1600 -  1989/96___________  _Biały _
___ 1600 D ___  1986  Czerwony _

OPEL VECTRA_____________ 1800 -  1992/96 Ciemny zieLmet _
OPEL ASTRA OSI, klina, tuning . 20001___ 1992 _ _ _  Czerwony _
OPEL ASTRA______________  1400___ 1993 _  Niebieski met _
OPEL CORSA______________ 1400___ 1996 _______

54600 
_  5600 
_  37 000 
-  86000 
__ 9600 
_  23000 
_  9000 
-  19200 
_  19 000 
_  12600 

20600 
_  2640 

12850 
_ 12700 
.. 12000 
_ 14600 
_  9300 
_ 16930 
.  36 500 
_ 24000 
L  143(2 
_ 21050 
._ 61000 
_ 18600 
_ 14600 

_ 8 770 
. 7000 
13 600

OPEL OMEGA B ______
OPEL OMEGA B _____  
OPEL OMEGA B KOMBI.. 
POLONEZ___________

S ----------Czarna .
5 Butelkowa zieM .

2000 ♦ GAZ  1995 .
  1600___ 1987 .

POLONEZ TRUCK  1600 LPO__
PEUGEOT 106 _ __ _ _ _ _ _ _  1500 D__ 1999 .. 

_ 1996 ..

Pomarańczowy _
  Zielony _
_______ Biały _
. Szary metalic . 
_ Czarna parta•. 
Niebieski meL . 

Biały .

 Czerwony .
 Biały.

YOLKSWAGEN GOLF ■ - - 1800___  1992_____ Czerwony .
VOLKSWAGEN GOLF ■ ______ 1600____ 1994 _ Granat mataSc .
VOLXSWAGEN PASSAT combi 1900 TT) -  1992/96_________Biały .
YOLKSWAGEN PASSAT kombi „  2000___ 1903_______ Czarny .
YOLKSWAGEN SHARAN  2000____1996 . Srebrny metale .

RENAULT LAGUNA_______ 2200 TDI -
RENAULT MEGANE CLASSIC 1600 LPO  1997 .
SEAT TOLEDO _ 1900 TDI -  09.2000 -
SKODA FAVORJT___________ 1300____ 1991 _
WARSZAWA ' 2120___ 1971 -
YOLKSWAGEN GOLF I _ _ _ _ _  1600 _  1990/97 _ 
YOLKSWAGEN GOLF 1 4 x 4 __  1800 _ 1991/94 _

... 1800 _ 1992/96 
DOSTAWCZE

_  Czarny

NYSA 522 Towoa .  _______ 2120 ___ 1986 ._ __  Granatowy

FORD TRANSIT.... 2500 D ___ 1993 ._ __  Granatowy

YOLGSWAGEN TRANSPORTER -  1600 ___ 1988.. Pomarańczowy
YOLGSWAGEN TRANSPORTER 1700 D ___ 1992 ._______ Żółty
YOLYO F 408 ...................... 3600 D 1988 .____ Kontener

39400 
38 500 
33 800 

_  700 
_ 9 590 
23000 
35000 
31000 
65000 

_ 6600 
_ 2100 
12 800 

-  9790 
17600 
21010 
18600 
23050 
43600

. 13 000 

. 13000

. 17600 

.  27 500 

..  8 500

SAM. PRZYCZEPA -

.  1990/96 ___ 2000 Grafrtowo • żółty
. 18 990 
-  9280 AUTA Z WINDYKACJI - ATRAKCYJNE CENY

skup, sprzedaż, zamiana - pełna oferta kredytów dostępnych na rynku - kredyt bez pierwszej wpłaty 
bez poręczycieli - bez A C  - 1 r a ta  o d  1 5 6  z ł  p r z y  1 0 .0 0 0  z ł  • AC+OC+NW od 3% - bez ograniczeń 

wiekowych auta - wszystkie formalności na miejscu

cięcie zapłonu, - 6.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-07-62, 
0502/16-92-08
BMW 323 i, 1987 r., ciemnozielony, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
szyberdach, el. reg. lusterka, I właściciel w kraju, stan techn. 
dobry. - 6.800 zł. Długołęka, tel. 071/398-76-26 
BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, hak, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Straszów, tel. 068/375-13-51 
BMW 324,1986 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, granatowy, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kola zimowe, RM, kpi. doku
mentacja, przegląd do 03.2002 r.’ zadbany, stan b. dobry, - 
7.500 zł. Górażdże, gm. Gogolin, tel. 077/467-71-61 
BMW 324 D, 1986 r., 331 tys. km, 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, 2 komplety kół, aluminiowe felgi, dodatkowo 
dużo nowych części, el. reguł, lusterka, hak, pełna dokumen
tacja, radioodtwarzacz Pioneer, atrakcyjny wygląd, zadbany, 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Kluczbork, tel. 0503/91-63-73 
BMW 324 D, 1986 r., srebrny metalic, centr. zamek, szyber
dach, podgrz. fotele, el. reg. lusterka, • 6.300 zł. Polkowice, 
tel. 076/749-87-66
BMW 324 D, 1988 r., 222 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordowy, 
sportowe zawieszenie i kierownica, sprowadzony w całości 
na mienie przesiedleńcze, atrakc. wygląd, skóra, spoiler, el. 
reg. lusterka, - 12.00*0 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0606/76-61-48
BMW 324 d, 1988 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, Mul-T-Lock, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-81-35
BMW 324,1988/89 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, ABS, skórzana tapicerka, RM Gelhard + głośniki, 
4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -11.900 
zł lub zamienię na inny, może być po wypadku. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
BMW 324 KOMBI, 1989 r., 212 tys. km, 2400 ccm, TD. nie
bieski metalic, ABS, komputer, hak, alum. felgi z rantem, atrak
cyjny wygląd, - 17.000 zł. Piątek Mały k. Kalisza, tel. 
062/752-83-01,0602/28-97-04 
BMW 325,1985 r., 110 tys. km, 2674 ccm, biały, 2-drzwiowy, 
na białych tablicach - 800 DEM. Kochlice, tel. 0601/73-42-88, 
woj. legnickie
BMW 325,1991 r., 2000 ccm, 24V, srebrny, poduszka pow., 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., alarm, 
sprowadzony w całości, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 328-90-54, 
0503/92-35-33
BMW 325 TDS, 1993 r., 117 tys. km. 2500 ccm. turbo D. gra
fitowy metalic, ABS, klimatyzacja, serwo, alum. felgi, RO Ba- 
varia, kpi. dokumentacja, - 32.200 zł lub zamienię na Renault 
Scenic 1.9 DTI. Prochowice, tel. 076/858-44-42, 
0604/79-36-63
BMW 325 TD, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, turbo D, grana
towy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 pod. powietrzne, dwa zabezpieczenia, centr. zamek, • 
44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/21-16-36 
BMW 325 TDS TOURING. 1996/97 r.. 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, kombi, 5-biegowy • automatic, szyberdach, wspo
maganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. luster
ka, alarm,' klimatyzacja, komputer pokładowy, sprowadzony

w całości, I właściciel, - 53.000 zł lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 068/325-83-61,0601/78-65-60 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AG0188 www.auto- 
gielda.com.pl)
BMW 328 iS E-36,1992 r., 1800 ccm el. reg. lusterka i reflek
tory, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, wspomaganie, 
ABS, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, •
22.900 zł. Lubin. tel. 076/846-17-82,0603/57-56-75
BMW 328 M3,1996 r.. 121 tys. km, 2800 ccm, ciemnozielony 
metalic, I właściciel, pełna opcja, bez nawigacji, tapicerka 
skórzarto-welurowa, komputer, oryginalne radio BMW wbu
dowane z głośnikami, stan techniczny b. dobry, komplet kół 
zimowych 15* + alum. felgi 17’ , - 52.500 zł.-Wrocław, tel. 
0604/58-23-98
BMW 518 i, 1986 r., 230 tys. km, 1800 ccm, beżowy, szyber
dach, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi z oponami, 
stan dobry, - 5.000 zł. Jawor, tel. 076/870-73-71, 
0603/38-16-06
BMW 518,1993 r. el. otw. szyby,, el. reg. lusterka, szyber
dach, centralny zamek z pilotem, alarm, -30.000 zł. Nysa, tel. 
0604/99-26-50
BMW 520,1983 r., czarny, inst. gazowa, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-79 
BMW 520 i, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, jasnozłoty metalic, 
aluminiowe felgi (gwiazdy, z rantem), centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, zadbane wnętrze, obniżone za
wieszenie, sportowe tłumiki, ciemne szyby, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, - 7.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0504/96-08-45
BMW 520 i, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, nowe opony, wspo
maganie, stan b. dobry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 071/338-27-48. 
0607/23-65-57
BMW 520, 1985 r., • 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 42, tel. 
0502/67-28-28
BMW 520,1986 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic. ory
ginalny lakier, 5-biegowy, stan b. dobry, z urzędu celnego, - 
7.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
BMW 520 i, 1989/90 r., 136 tys. km. 2000 ccm, V6, biały, el. 
reg. lusterka, szyberdach, serwo, centr. zamek, RM Bavaria, 
odpinany hak, 5-biegowy, oclony w całości, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, - 19.400 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-12-15,0601/55-67-08 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, 24V, szary metalik, ABS. szy
berdach. wspomaganie kierownicy, el. reg. lusterek, komplet 
opon zimowych, - 20.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-45-69 
BMW 520 i, 1990 r., 210 tys. km, czarny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, Mul-T-Lock, -
19.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/73-42-65 -
BMW 520,1990 r., 24V, złoty metalic, wszystkie el. dodatki, 
klimatyzacja, • 17.000 zł. Leszno, tel. 065/544-73-48 
BMW 520 i, 1990 r., 210 tys.'km, czarny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, biały, aluminio-
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we felgi, centralny zamek, szyberdach, ABS, wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, garażowany, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja, • 16.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
BMW 520,1991 r., czarny, stan b. dobry! - 22.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-18-61
BMW 520 i, 1992 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 24V, granatowy, 
zadbany, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacją, stan 
idealny, • 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520 i, 1992 r., 24V, bordowy metalic, Mul-T-Lock, cen
tralny zamek, alarm, wspomaganie kier., ABS, stan b. dobry, •
22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71
BMW 520,1994 r., 69 tys. km, zielony metalic, pełne wyposa
żenie, pierwszy właściciel w kraju, udokumentowany prze
bieg (książka serwisowa), serwisowany, 6 mies. w kraju, stan 
idealny, • 32.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-59, 
076/857-03-42
BMW 520,1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24V, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, szyberdach, ABS, skóra, aluminiowe felgi, - 21.500 zł. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, pełne 
wyposażenie, czarna skóra, - 65.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-29-75,0607/62-00-83 
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 12.2000 r, •
79.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00
BMW 523,1997 r., 2500 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyp. elektr., ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, komputer, RM + CD 
ze zmieniarką, dużo innych, pełna dokumentacja, I właściciel 
w Polsce, stan idealny, - 75.000 zł lub zamiana na Mercede
sa ML albo .okularnika'. Jarocin, tel. 0607/51-75-80, 
0601/76-90-03
BMW 523 i E-39,1997 r., 65 tys. km, 2500 ccmJ24V, czarny 
metalic, 4 poduszki pow., centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, ABS, RM + CD, sensor deszczu, kse
nonowe reflektory, immobilizer, stan b. dobry, I właściciel w 
kraju, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 352-41-68 
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D, grafitowy metalic, ga
rażowany, szyberdach, el. reguł: lusterka, regulowana kierow
nica, hak, radioodtwarzacz, pokrowce, zarejestrowany, stan 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
BMW 524,1987 r., 210 tys. km, 2450 ccm, turbo D, grafitowy, 
ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, RM + 4 głośniki, wspo
maganie, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm ♦ pilot, centr. za
mek, kpi. dokumentacja, el. reg. lusterka, hak, stan b. dobry, -
11.500 zł. Lubin, tel. 076/749-09-15,0600/81-92-14
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. Zgorze
lec, tel. 075/771-76-60
BMW 524 E-28,1987/88 r., 110 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kolor platynowy metalic, sprowadzony w całości, książka ser
wisowa, po remoncie zawieszenia! ekonomiczny, 71/100 km, 
5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, możliwe raty przez komis, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
BMW 524,1989 r., turbo D, granatowy metalic, wspomaga
nie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, pompowane fotele, immobilizer, RM,
-18.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-20-20.0605/30-26-46 
BMW 524 td, 1990 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, grafito
wy metalic, automatic, wspomaganie, centr. zamek, tempo
mat, szyberdach, el. reg. lusterka, - 20.000 zł. Kalisz, tel. 
062/762-32-80 po godz. 17,062/762-35-05 
BMW 524,1990 r., 120 tys. km, 2400 ccm. turbo D, złoty me
talic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektr., aluminiowe felgi, - 20.500 zł. Kępno, tel. 
062/781-94-62, 782-81-64,0608/13-15-67 
BMW 524 TD, 1990 r., 191 tys. km, 2400 ccm, turbo D. błękit
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw! szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, szyberdach, podgrzewane siedzenia, -
19.800 zł. Legnica, tel. 076/854-97-60.0601/17-06-01 
BMW 524,1990 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, bordowy, 
stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, RO, el. otw. szyby, lusterka, reflektory, garażowany, 
automat, termometr zewn., podłokietniki, - 23.000 zł lub za
mienię na kombi lub 5-drzwiowy. Oleśnica, tel. 0607/80-98-27 
BMW 524 TD, 1990 r., 210 tys. km, 2400 ccm. turbo D, szary 
metalic, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, automatic, 
poduszka pow. kierowcy, el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, 
stan błacharki dobry, drzwi od strony kierowcy do malowania,
• 17.900 zł lub zamienię na mniejszy, VW Golf, Passat D. Zgo
rzelec. tel. 075/771-83-39 po godz. 20. 0605/91-54-77 do 
godz. 20
BMW 524 td, 1991 r., bordowy metalic, wspomaganie kier., 
centr. zamek, -18.600 zł. Wrocław, tel. 0601/48-55-02 
BMW 524.1991/94 r., 202 tys. km, 2450 ccm. turbo D. biały, 
automatic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, wspomaganie, el. 
ster. szyby i lusterka, centr. zamek, alarm, - 20.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/64-87-05
BMW 525 i, 1982 r., 46 tys. km stan idealny, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/346-66-27
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 i, 1988/89 r., 170 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, biały, 
nowyL model, el. reguł, i podgrzewane fotele, wspomaganie 
kier., centralny zamek, RM z RDS, ABS, el. szyberdach, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, automatic, zadbany, ga
rażowany, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan b. do
bry, -14.500 zł. Nysa. tel. 077/431-00-85,0606/34:90-54 
BMW 525 i, 1991 r., 180 tys. km. 2500 ccm, 24V. perłowobor- 
dowy, skóra, ABS, tempomat, komputer, stan idealny, - 27.000 
zł. Polkowice, tel. 0604/98-27-94
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu cel
nego, bez wypadku, alarm, pełne wyposażenie, BBS 17", stan 
b. dobry, zadbany, - 23.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/844-16-41,0606/33-85-06.
BMW 525,1992 r., 152 tys. km, 2500 ccm, wtrysk. 24V, perło
wogranatowy metalic, 180 KM, w kraju od 3 tygodni, sprowa
dzony w całości, klimatyzacja, el. otw. szyby, welurowa tapi- 
cerka, centr. zamek, ABS, alum. felgi, szyberdach, stan ideal
ny, RM, podłokietnik, automatic, - 23.900 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
BMW 525,1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, srebrny metalic, 
nie składany, udokum. pochodzenie, ABS, centr. zamek, el." 
otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, stan b. 
dobry, - 23.900 zł lub zamiana na solarium. Gryfów Śl., tel. 
075/781-21-28,0600/39-71-85 
BMW 525 tds, 1992 r. wszystkie dodatki oprócz klimatyzacji,
- 26.500 zł lub zamienię na tańszy, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
0600/25-34-23
BMW 525 KOMBI, 1992/93 r., 2500 ccm, TDS, czarny meta
lic. centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewa
ne, 2 el. szyberdachy, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., tem
pomat, alum. felgi, kpi. kół zimowych, RM Sony + 10 CD, re
guł. zawieszenie, alarm, - 34.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-10-57,0601/55-26-81 
BMW 525 tds, 1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 12.2000 r., książ
ka serwisowa, ABS, poduszka pow., tempomat, wspomaga
nie kier., automatic, pełne wyposażenie el., ciemne szyby, 
centralny zamek, pełna dokumentacja, - 29.500 zł. Żórawina, 
tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525 tds, 1992/93 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, biały, I wła
ściciel, klimatyzacja, tempomat, - 31.500 zł lub zamienię na 
busaalbo terenowy, 7-osobowy. Lubin, tel. 076/844-62-10 po 
godz. 20,0601/83-56-54
BMW 525 i, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 24V, czarny me
talic, ABS, SRS, automatic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka i reflektory, poduszka pow., RO Blaupunkt
♦ 6 głośników, komplet kół zimowych, centralny zamek. •
34.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-14-14

BMW 525 tds KOMBI, 1993 r.. 2500 ccm, zielony metalic, ra
dio Pioneer, pełne wyposażenie, dodatkowo komplet kół zi
mowych, • 31.000 zł. Iłowa, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/87-12-86
BMW 525,1993 r., 139 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebrny 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, alarm, automatic, 
tempomat, spoiler z dodatkowym światłem .stop", - 27.500 zł. 
Paczków, tel. 0606/64-16-92
BMW 525 tds, 1994 r., bordowy, pełne wyposażenie, auto
matic, klimatyzacja, poduszka pow., radio, dodatki drewnia
ne i skórzane, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 16.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/35-83-70-91-62
BMW 525 tds, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, ciem- 
noperłowy. skóra biała, klimatyzacja, centr. zamek, szyber
dach, pełne wyposażenie elektr., radio, alum. felgi 17”, kom
puter, szeroki grill, poduszka pow. x 2. sprowadzony w cało
ści. - 43.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
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 zmieniarką, dużo innych, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, kierownica wielofunkcyjna, I właściciel w Polsce, -
72.800 zł lub zamiana na busa albo inny osobowy. Jarocin, 
tel. 0607/51-75-80,0601/73-25-09 
BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst. 
gazowa, el. otwierane szyby, el. szyberdach, centralny za
mek, wspomaganie kier., ABS, skóra, kubełkowe fotele, alu
miniowe felgi, dużo nowych części, zadbany, oszczędny, •
5.900 zł. Wrocław, tel. 071/781-29-88 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny diament, ABŚ, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, spor
towy wydech, alum. felgi 17", obniżony, poszerzony, klimaty
zacja, ciemne szyby z atestem, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
BMW 530,1988 r., 20 tys. km, 3000 ccm, grafitowy metalic, 
aluminiowe felgi, otw. dach, centralny zamek, • 15.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12 
BMW 540,1992/93 r., 147 tys. km, 4000 ccm, V8, czarny, 
stan b. dobry, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-52-66, 
0501/85-00-87
BMW 540 i, 1993 r., 128 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny me
talic, bez wypadku, w kraju od 8 miesięcy, książka serwiso
wa, aluminiowe felgi Alpine 17", klimatyzacja, skóra, ABS, ASP, 
rolety, RM, - 41.000 zł. Wrocław, tel. 351-17-41.0606/65-51-02 
BMW 540IA. 1994/95 r., 177 tys. km, 3982 ccm, V8, srebrny 
metalic, stan idealny, I właściciel, sprowadzony w całości, 
serwisowany, bez wypadku, 2 poduszki pow., ABS, telefon 
BMW, skórzana tapicerka, podgrz. i el. reg. fotele, el. reg. 
żaluzja, pełne wyposażenie el., szyberdach, climatronic, park 
distance control, oryg. czarne lampy Helia, spoiler Helia -
61.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-54-16
BMW 728 i, 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, inst. gazowa, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
drewno, nowe łożyska, przegląd do 02.2002 r, - 7.500 zł. No
wogrodziec. tel. 075/736-76-19.0601/92-97-29 
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, niebieski, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, - 68.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/05*33-05
BMW 730,1990/91 r„ 170 tys. km, 3000 ccm, ciemnozielony, 
alarm, ABS, immobilizer, el. reguł, lusterka, el. podgrz. fotele, 
wspomaganie kier., automatic, serwisowany, pełna dokumen
tacja, zadbany, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-75-55 po godz. 18
BMW 730,1992 r., 138 tys. km, 3000 ccm, 32V, V8, perłowo- 
wiśniowy, pełne wyposażenie, skóra, 2 pod. powietrzne, •
28.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56
BMW 730,1995 r., 111 tys. km, 3000 ccm, czarny, ABS. ASC, 
tempomat, 2 x klimatyzacja, reg. kierownica, komputer, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, RO BMW, - 63.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-40-44,0602/61-03-14 
BMW 732 i, 1981 r., 200 tys. km, 3200 ccm. benzyna, srebr
ny, stan idealny, automatic, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by i szyberdach, centr. zamek + pilot, - 6.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0502/24-24-35
BMW 732 i, 1985 r. niemiecka dokumentacja, - 4.400 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/482-22-67 
BMW 735,1981/85 r., 223 tys. km, 3500 ccm. złoty metalic. 
automatic, ABS, komputer, tempomat, klimatyzacja, skóra, 
alum. felgi, oryginalny lakier, centr. zamek, hak, przegląd do
02.2002 r., stan b. dobry, + silnik i skrzynia biegów z 90 r. 
oraz inne części, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 351-43-37 
BMW 735,1987 r., 186 tys. km, 3500 ccm, czarny metalic, el. 
otwierane szyby, el. reg. lusterka, el. szyberdach, el. reguł, 
fotele, zadbany, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64 
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km, 3500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, automatic, RM, ABS, ASC, EDS, poduszka pow., 
wspomaganie i reg. kierownicy, tempomat, centr. zamek, ze
staw głośno mówiący, posiada .Certyfikat Rutkowskiego”, -
35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-47,0604/62-97-38 
BMW 740,1992 r., 130 tys. km, 4000 ccm, czamy metalic, 
pełne wyposażenie, I właściciel, - 27.900 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Ostrów Wlkp., tel. 062/592-06-96,0602/28-52-51 
O  BMW 740 i, 1994 r., 190 tys. km, 4000 ccm, V8,

czamy, alum. felgi 18", pełne wyposażenie, ja*
sna skóra, garażowany, bez wypadku., tel.
0602/44-33-00 02020631

BMW 750,1988 r., 290 tys.-km, 5000 ccm, benzyna, czamy 
metalic, ABS, alum. felgi, klimatyzacja, skórzana tapicerka, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg- lusterka, wspomaganie, 
automatic, - 20.000 zł. Jawor, tel. 076/870-35-21, 
0604/45-26-23
BMW 750 i, 1992 r., 150 tys. km, 5000 ccm, V12, czamy, peł
ne wyposażenie, klimatyzacja, webasto* ABS, ASC, EDC, 
skóra, fotele Recaro, tempomat, żaluzje, immobilizer, alarm, 
RM %.zmieniarka Sony, kpi. dokumentacja, I właściciel w kra
ju, stan b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię na inny, może być 
uszkodzony. Lubin, tel. 076/749-51-98,0600/38-49-43 
BMW 750 iLALONG, 1992 r.. 165 tys. km. 5000 ccm. benzy
na, czamy, pełne wyposażenie, el reguł, fotele Recaro, skó
ra, pod. powietrzne, ABS,.ASC, EDC, tempomat, webasto, 
immobilizer, alarm, I właściciel w kraju, żaluzje, RM + zmie
niacz Sony, stan techn. b. dobry, - 34.000 zł lub zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Lubin, tel. 076/749-51-98, 
0600/38-49-43
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r.. 5000 ccm, benzyna, szary 
metalic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, pełne wy
posażenie elektr., stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/54-49-58
BMW 850,1991 r., srebrny metalic, • 35.000 zł. Mysłów, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/97-80-11 
BMW 850 iS, 1992/93 r., 5000 ccm, V12, niebieski metalic, 
RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. 
felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr, zamek, komputer 
pokładowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat, ASC, 
ASD, - 59.000 zł + VAT. Drezdenko  ̂tel. 095/762-09-41 po 
godz. 20,0604/26-66-79 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AG0195 www.autogiel- 
da.com.pl)

CADILLAC CII ? ? EN 0
CADILLAC SEVILLE, 1995/96 r., 208 tys. km, 4560 ccm, wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, au
tomatic, - 26.000 żł. Leszno, tel. 0608/51-02-92 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AK0220 
www.autogielda.com.pl)

C H EV R O LET
CHEVROLET CAMARO, 1978 r., 5700 ccm, czerwono-czar
ny, po remoncie, klimatyzacja, dużo nowych części zamien
nych, otwierany dach, automatic, nieeksploatowany w kraju, 
-13.000 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
CHEVROLET CAMARO, 1994 r., 55 tys. km, 3400 ccm, V6. 
czerwień meksykańska, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
5-biegowy, - 30.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/351-77-37
CHEVROLET LUMINA VAN, 1994 r., 98 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, lazurowy metalic, 7-osobowy, 4-biegowy automa
tic, klimatyzacja, katalizator, pod. powietrzna, ABS, reg. kie
rownica, wspomaganie, el. ótw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, ciemne szyby, garażowany, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 26.900 zł. Legnica, tel. 
076/857-54-50

C H R Y SLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 103 tys. km, wiśniowy, auto
matic, klimatyzacja, RO, wszystkie el. dodatki, zadbany, ga
rażowany, - 33.600 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85̂ 88 
O  CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1997 r, 115 tys. 

km, 3300 ccm, V6, zielony, relingi dachowe, alum. 
felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie, nie uszko
dzony, garażowany, I właściciel, możliwość wy
staw ien ia faktury VAT, - 55.000 zł., tel. 
0602/44-33-00 02020641

CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzy
na, grafit metalic. el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, 
stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1990 r., 90 tys. km, 2500 
ccm, turbo E, biały, pełne wyposażenie elektryczne, stan b. 
dobry, -11.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-22-65 
CHRYSLER STRATUS. 1995 r.. 90 tys. km, 2500 ccm, V6, 
ciemnośliwkowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, RO, alum. fel
gi, stan b. dobry, - 33.000 zł. Września, tel. 0603/98-07-61 
CHRYSLER STRATUS, 1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm. ben
zyna, bordowy, pełne wyposażenie, alarm, stan b. dobry, •
35.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-47
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, i właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne 
wyposażenie, garażowany, - 33.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-16-82,0602/77-07-67 
CHRYSLER VOYAGER, 1991 r„ 220 tys. km, 3000 ccm, nie
bieski metalik, automat, instalacja gazowa, szyberdach, elektr. 
otw. szyby lusterka, centr.zamek 7-mio osobowy, - 21.000 zł. 
Bardo, tel. 074/817-16-57 lub 0605/76-69-96 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r.. 88 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, granatowy, 5-biegowy, 7-osobowy. książka serwisowa, 
wersja europejska, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i 
skóry, oszczędny, - 35.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-33-84,0606/68-23-83 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r., 92 tys. km, 2499 ccm. turbo 
D, granatowy metalic, ABS, SRS, pełne wyposażenie elek
tryczne, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, - 39.000 
zł lub zamienię na osobowy, do 15.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-70-26,0608/76-93-12 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r.. 78 tys. km. 3300 ccm, zielo
ny metalic, klimatyzacja, poduszki pow., alum. felgi, centr. 
zamek, el. reguł, siedzenia, tempomat, ASR, automatic, -
46.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-88-89
CHRYSLER VOYAGER, 1999 r.. 70 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna, ciemny, klimatyzacja, el. otw. szyby, 7 miejsc, hak -
20.900 DEM + cło. Wrocław, tel. 0607/43-90-77

CITROEN
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 po
moc. INFORMACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022961

f C I T R O E N !
J L  A U T O - S E R W I S

• naprawy główne i bieżące
- diagnostyka siln ików  $
- diagnostyka układów £
hydrau licznych o

- regeneracja kul q
• geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄKREDYTOWĄ 
Wrocław, ul. Betonowa 1 

tel. 071/372-87-37

WARSZTAT - 8“ -17“  

SKLEP - 8"-17“

u l. P a c z k o w s k a  26 
te l. 071 /369 13  88 

u l. K o ś c iu s z k i 181 
te l. 071/372 4 6  58J

CITROEN AX, 1988 r.. 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach, • 1.400 zł. Chojnów, tel. 
0600/16-48-26
CITROEN AX. 1989 r., 1100 ccm, biały, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 750 DEM. Jawor, tel. 0604/30-45-79, 
0600/33-20-78
CITROEN AX, 1990 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czamy, 3-drzwió- 
wy, 5-biegowy, radio, welurowa tapicerka, stan idealny + 4 
zimowe koła, na zachodnich tablicach - 2.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/11-16-91
CITROEN AX, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm. benzyna, gra
natowy, na białych tablicach, - 3.500 zł. Chojnów, tel. 
0606/33-12-45
CITROEN AX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, RO, 5-biegowy, zadbany, stan opon dobry, - 8.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-43-23,734-57-42,0605/25-89-34

o  I T T  t p  m

• części do samochodów amerykańskich
• bezpośredni importer
• niskie ceny Wrocław ul. Lotnicza 100
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CITROEN AX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, diesel, bordo
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM Philips + 6 głośników, nowy 
akumulator i opony, zadbany, ekonomiczny, zużycie paliwa
4.5 l/i 00 ton, alarm, - 9.0Ó0 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-90-20, 
0604/36-41-41
CITROEN AX, 1992 r., 150 tys. km, 1400'ccm, diesel, czamy, 
szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny, i właściciel 
w kraju, stan dobry, - 8.400 zł. Jawor, tel. 0606/52-58-49 
CITROEN AX, 1992/93 r., 75 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I rej. 1993 r., RO, 
nowe opony i akumulator, - 9.800 zł. Polkowice, teł. 
076/846-28-91,0604/68-92-39 
CITROEN AX, 1992/93 r., 1400 ccm, diesel, czerwony, 5-bie
gowy, spoiler, nowe opony, stan idealny, • 11.800 zł. Świebo
dzice. tel. 0601/57-86-65
CITROEN AX. 1994 *. 47 tys. km, 1360 ccm, benzyna, srebr
ny, napęd na 4 koła, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, -12.300 zł. Mietków, tel. 071/316-91*67 _ .
CITROEN AX, 1994 r.. 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, grana
towy, immobilizer, I właściciel, I rej. 03.1995 r.. garażowany, 
RO, nowe opony zimowe, wykładziny i inne dodatki, przegląd 
do 03.2002 r, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 342-11-16, 
0605/61-99-04
CITROEN AX, 1997 r.. 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, gra
natowy, ekonomiczny, garażowany, alarm, odcięcie zapłonu, 
RO, stan idealny. - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/786-74-72.

' 0501/97-99-44 
CITROEN BX, 1983 r., 1600 ccm, złoty metalic. stan dobry, 
przegląd do 04.2002 r., alarm + pilot, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, RM, pokrowce, -
2.700 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37,0604/72.-19-48 
CITROEN BX, 1984/88 r., 32 tys. km, brązowy metalic, cen
tralny zamek, el. otwieranie szyby, RO, stan dobry. - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 364-46-74,0501/73-99-28 
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 5.500 
zł. Oława, tel. 071/311-60-53 do godz. 15, 303-71-41 po 
godz. 16
CITROEN BX, 1985 r., 1600 ccm, piaskowy, inst. gazowa, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, wspomaganie kier., 5-biegowy, spo
iler tylny, welurowa tapicerka, RO, • 3.700 zł lub zamienię na 
mniejszy. Szybowice, gm. Prudnik.Jel. 077/436-79-59 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel el. otwierane szyby i 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier, - 5.300 zł. 
Mochy, tel. 065/549-05-96,0607/58-08-28 
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, TRI, benzyna, srebr
ny, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, -  6.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/65-79-12
CITROEN BX, 1988 r., 1900 ccm, TRD, czerwony, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, - 6:000 zł. Głogów, 
tel. 0502/17-81-26
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm, bordowy, katalizator, el. 
szyberdach, po wymianie sprzęgła i rozrusznika, nowy wy
dech (na gwarancji), - 4.500 zł. Zary, tel. 0606/44-91-43 wie
czorem
CITROEN BX, 1988/96 r., 1400 ccm, czerwony, inst. gazowa,
• 9.000 zł lub zamienię na Opla Vectrę 1.6,1.7 D, Renault 19, 
Fiata, po 1992 r., Wrocław, tel. 071/341-42-48 
CITROEN BX, 1989 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, na 
białych tablicach, stan b. dobry, możliwość transportu - 650 
DEM. Zielona Góra. tel. 0503/74-29-45 
CITROEN BX, 1989/92 r., 1900 ccm I rejestracja w 92 r., bo
gate wyposażenie, • 4.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-74 
CITROEN BX, 1989/95 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, stan 
b. dobry, centralny zamek; alarm, nowe opony, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-87-63
CITROEN BX, 1990 r., 1900 ccm pełne wyposażenie, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/42-36-55 
CITROEN BX KOMBI, 1990/97 r., 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, radioodtwarzacz, głośniki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
relingi dachowe, nowe opony, stan idealny, - 8.000 zł lub za
mienię. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-97-51.0603/16-68-20 
CITROEN BX, 1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm. diesel, siwy 
metalic, wspomaganie, stan idealny, nie eksploatowany w kra
ju, serwisowany, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/07-54-26 
CITROEN BX, 1993 r., 92 tyś. km, 1900 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, wszyst
kie el. dodatki, alum. felgi, welurowa tapicerka, w kraju od 
miesiąca, - 8.900 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/97-93-24
CITROEN EVASION, 1996/97 r.. 100 tys. km, 2000 cćm, tur
bo, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach 2-stopnio- 
wy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reguł, fotele, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, 7-osobowy, podgrzewane fotele, -
35.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/56-01-48
CITROEN ĘYASION, 1997 r., 104 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, zielony, 8-osobowy, - 44.000 zł. Głogów, tel. 076/835-23-72 
CITROEN EVASION VAN, 1997 r.. 85 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie, ABS, centr.zamek, 
el. otw. szyby, 8 miejsc, bez wypadku, 6 m-cy w kraju, air bag, 
stan b. dobry, - 43.000 zł. Góra, tel. 0601/17-14-30 
CITROEN EVASION, 1997 r.. 62 tys. km, 2000 ccm, Wtrysk, 
granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otwiera
ne szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, relingi dacho
we, RM, zielone szyby, welurowa tapicerka, I właściciel, •
34.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN EVASION, 1998 r., 90 tys. km. 1800 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, 7-osobowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
reg. reflektory, kierownica, centr. zamek + pilot, alarm, RM, 
hak, reflektory przeciwmgielne, • 45.000 zł. Opole, tel. 
0602/70-52-46
CITROEN EVASION VAN. 1999 r., 20tys; km, 1900 ccm, tur
bo D 8-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry* - 63.000 
zł. Głogów, tel. 0600/83-20-94 
CITROEN GSA X1,1974/84 r.. 1200 ccm, srebrny, inst. gazo
wa + części zamięnne, klapy, drzwi, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/327-93-82
CITROEN GSA, 1979 r., 1200 ccm 5-biegowy, hak. dużo czę
ści zamiennych, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-66-85 
CITROEN SAXO, 1997 r.. 1500 ccm. diesel 3-drzwiowy. -
17.500 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 25 tys. km, 1000 ccm. srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
RO, dodatkowe światło .stop”, atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-17-29,0601/46-70-08 
CITROEN SAXO, 1998 r., 1100 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-07-94 do godz. 17.0601/94-90-34 
CITROEN SAXO, 1998 r., 1000 ccm. zielony metalic, 5-drzwio
wy, -17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-15-41 po godz. 20, 
0601/94-90-34
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km. 1000 ccm. srebrny 
metalic, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, el. reg. światła, stan b. dobry, dodatkowe światło .stop", -
19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-87-49 po godz. 18, 
071/314-37-31 dogodź. 18
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. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 129 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
bordowy perła, 103 KM, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, RO + 6 głośników, blokada skrzyni bie

gów tytan, welurowa tapicerka, zadbany, właściciel niepalą
cy, serwisowany, nowe tarcze i klocki ham, -15.700 zł. Wro- 
cław, tel. 071/365-54-91,0501/25-96-46 T>’
CITROEN XANTIA, 1994/95 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, 5-biegowy, centr. zamek, wspo
maganie, alarm, radio, welurowa tapicerka, rozkładane sie
dzenia, roleta, I właściciel, bez wypadku, zadbany, kpi. doku
mentacja, - 16.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-54-92, 
0603/63-33-25
CITROEN XANTIA, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek + pilot, ABS, poduszka poW., RO, wspo
maganie, el. otw. szyby, kodowany zapłon, -18.500 zł. Góra, 
tel. 0605/27-00-53
CITROEN XANTIA, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, - 22.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-32-26
CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm, V 16, srebr
ny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS, im* 
mobilizer. RO code, hak, centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie, aktywne zawieszenie, 2 pod. powietrzne, stan b. 
dobry, - 34.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
CITROEN XANTIAII, 1999 r., 1800 ccm. wtrysk. - 37.000 zł., 
tel. 0603/44-28-45
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automatic, 
klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, • 9.800 zł. Głogów, . 
tel. 0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czamy, aluminio
we felgi, centralny zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0608/72-76-40
O  CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, diesel, srebrny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, - 9.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019941

CITROEN XM, 1991 r., 2100 ccm, diesel, bordowy metalic, 
pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, stan dobry, -13.800 
zł. Legnica, tel. 0604/51-41-74 
CITROEN XM, 1991 r., 150 tys. km, 2100 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, auto
matic, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. otwierany dach, 
reg. kierownica, hydroaktiv, wspomaganie, halogeny, gara
żowany, techn. sprawny, zadbany, pilne, -15.500 zł. Słubice, 
tel. 095/758-51-82
CITROEN XM, 1992/93 r„ 128 tys. km, 2000 ccm, ciemno- h  
perłowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. szy
berdach, aluminiowe felgi, stan b. dobry, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, -14.300 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
CITROEN XSARA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, RM + 6 gło
śników, centr. zamek + pilot, alum. felgi + opony zimowe, ku
piony w salonie, bez wypadku, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
373-69-59, 0503/62-58-88
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, w kraju 
od 6 mies., i właściciel, dużo dodatków, - 28.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/880-40-20
CITROEN XSARA, 1997 r., 72 tys. km, czerwony metalic, 2 
pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, RM + 6 głośników, centr. 
zamek + pilot, alarm, alum. felgi, opony zimowe, kupiony w 
salonie, bez wypadku, - 27.800 zł lub zamienię na większy. 
Wrocław, tel. 0503/62-58-88
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r., 52 tys. km, 1800 ccm, 
perłowobordowy metalic, I właściciel, ABS, centr. zamek + 
pilot, 4 poduszki pow., wszystkie el. dodatki, szyberdach, re
guł. fotel kierowcy, ciemne tylne szyby, tylne szyby uchylane, 
welurowa tapicerka, zadbany, • 35.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-48-50
CITROEN XSARA, 1998 r., 47 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek + pilot, immobilizer, klimatyza
cja, el. otw. szyby, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz 
oryginalny, fabryczna instalacja gazowa, - 35.000 zł. Turek, 
tel. 063/278-34-53,0605/52-59-08 
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 2000 ccm.-HDi, 
granatowy metalic, klimatyzacja, halogeny, elektr. otw. szyby, 
elektr. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, ABS, welurowa tapi
cerka, drewniane dodatki, - 49.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-53-67,0606/21-09-54 
CITROEN XSARA, 1999 r., 32 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra- 

• natowy metalic, wspomaganie, alum. felgi, - 30.000 żł lub za
miana na busa. Bralin, tel. 062/781-26-27,0607/35-01-30 
CITROEN XSARA, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ̂  
kupiony w salonie u dilera, ABS, poduszka powietrzna, pełne j  
wyposażenie elektryczne, RM, 6 głośników, opony zimowe, 
gwarancja, - 30.000 zł. Legnica, tel. 0602/66-84-11 
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 3t tys. km, 1900 ccm. 
diesel, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, reg. 
kierownica, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, pełne 
wyp. elektryczne, halogeny, dzielone siedzenia, • 33.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-33-89,0607/74-00-68 
CITROEN XSARA, 1999 r., 55 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 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, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposaże
nie elektr., RM, opony zimowe, na gwarancji do 02.2002 r, -
30.000 zł. Wrocław, tel. 0602/66-84-11
CITROEN XSARA COUPE, 1999/00 r., 38 tys. kfo, 1800 ccm. 
wtrysk 16V, metalic, ABS, 4 poduszki pow., centralny zamek, 
aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, 
atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, - 29.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-04-31,0604/31 4̂5-55 
CITROEN XSARA, 2000 r.. 15 tys. km, 2000 ccm, diesel HDi, 
perłowogranatowy, el. otwierane szyby, 4 poduszki powietrz
ne, immobilizer, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, weluro
wa tapicerka, do sprowadzenia z Niemiec, cena 14.000 DEM 

cło. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-80-33 po godz. 19, 
071/318-82-78
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
reg. kierownica i światła, 5-drzwiowy, RO, alarm, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, - 8.900 zł. Lubań, tel. 
075/721-63-82,075/721-64-62 
CITROEN ZX, 1991 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., aluminiowe felgi, - 7.800 zł. Paczków, tel. 077/431-65-98 
CITROEN ZX, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr- 
ny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, pó. prze- J  
glądzie + tłumaczenie, 5-drzwiowy, oryg. RO, stan b. dobry, •
8.900 z ł", kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
065/545-24-99.0601/79-05-39 
CITROEN ZX. 1991/92 r.. 1400 ccm, wtrysk bez wypadku. 
5-drzwiowy, serwisowany, udokum. przebieg 101 tys. km, 
szyberdach, -10.000 zł., tel. 0601/74-76-57 
CITROEN ZX, 1992 r., 123 tys. km, 1900 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, alum. felgi, kubełkowe fotele, welurowa ta
picerka, skórzana kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, ABS, • 10.900 zł. Legnica, tel. 076/866-50-15 
w godz. 9-17,0608/41-64-74

'CITROEN ZX, 1992 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, demno- 
wiśniowy. w kraju od tygodnia, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, szyberdach, wentylator na baterię słoneczną, -
10.300 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00 
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, granatowy, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 10.400 zł. Legnica, 
tel. 076/887-86-15
CITROEN ZX, 1993 r. pełne wyposażenie elektr., wspomaga
nie, stan idealny, - 12.500 zł lub zamienię. Mojesz, tel. 
0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie 
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, czerwony. 5-drzwiowy. szy
berdach, -11.000 zł lub zamienię na diesla z dopłatą. Oleśni
ca, tel. 071/398-66-85,0502/20-60-86 
CITROEN ZX, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, I właściciel ̂ zadbany, kupiony w salonie, książka serwiso
wa, bez wypadku, stan idealny, -10.800 zł. Starczówek, tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28 “
CITROEN ZX, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor-
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dowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, bez wypadku, nie zareje
strowany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 12.500 
zł. Zielona Góra,, teł. 0601/43-48-52 
CITROEN ZX, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, 
na białych tablicach • 1.700 DEM. Zgorzelec, tel. 
0609/49-09-89
CITROEN ZX, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna,-srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, el. blokada jazdy, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, poduszka powietrzna, RO + głośniki, w kraju 
od 2 mies., kompletna dokumentacja, serwisowany, -14.500 
zł. Strzelin, tel. 0609/47-84-73,0604/31-33-89 
CITROEN ZX, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, immobilizer, 3-drzwiowy, - 15.700 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-83-51 po godz. 20,0601/87-60-24 
CITROEN ZX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 
3-drzwiewy, wspomaganie, radio, immobilizer, - 15.500 zł. 
Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0605/08-81-80

DACIA
DACIA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, biały, nowe sprzęgło, 
nowa pompa wody, hak, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowa
ny, - 600 zł. Wrocław, tel. 357-07-37 
DACIA, 1983 r., - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-47-35 
DACIA, 1984 r. stan dobry, ważny przegląd, wspomaganie 
hamulców, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/58-33-26, 
0605/41-07-97
DACIA 1310,1991 r., 1400 ccm, czerwony, - 2.000 zł. Kie- 
tlów, tel. 065/544-84-08
DACIA 1310, 1991 r., 42 tys. km, wiśniowy, przegląd do
08.2001 r. ■ 1.500 zl. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
DACIA KOMBI, 1992 r., niebieski, do remontu, - 3.500 zł. Szy
manów, te!. 071/387-81-78

DAEWOO
DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, zielony, klimatyza
cja, elektryka, , stan b. dobry, ♦ 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361 -52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GLX, 1995/96 r., 75 tys. km. 1500 ccm, 
16V, bordowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. antena, - 13.700 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Wrocław. te|. 071/372-95-45,0606/21-01-20 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 66 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
16V, wiśniowy metalic, 90 KM, stan b. dobry, zadbany, ekono
miczny, 5-biegowy, pełne wyposażenie elektr., RM z pane
lem, 4 halogeny w tym 2 soczewkowe, 4 opony, gwarancja, 
bagażnik dachowy,'pokrowce, przegląd techn, • 18.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-14-99.0608/09-65-36 
DAEWOO ESPERO, 1996 r.. 93 tys. km. 2000 ccm, OHC, 
czarny metalic, centr. zamek, immobilizer, alarm, oznakowa
ny, reg. kierownica, poduszka powietrzna, ABS, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, -14.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-82-06
DAEWOO ESPERO GLX, 1996 r., 63 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
biały, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 15.500 zł. 

; Wrocław, tel. 329-42-07,0606/91-24-71 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy, ku
piony w salonie, I właściciel, garażowany, bez wypadku, peł
ne wyposażenie bez klimatyzacji, - 16.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-37-09
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, I właściciel, kupiony w Polsce, serwisowa
ny, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., pełna 
elektryka, immobilizer, RO, alarm, -18.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/778-42-19,0602/17-09-61 
O  DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1500 ccm, szary me

talic, instalacja gazowa, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
aium. felgi, bez wypadku, - 19.800 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 

^  0602/79-49-88 87019871
DAEWOO ESPERO, 1998 r., 29 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 345-71-34 
DAEWOO LANOS, 1998 r.. 79 tyś. km. 1500 ccm inst. gazo
wa, hak, -16.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-98 - 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 70 tys. km. 1500 ccm. 
czerwony, inst. gazowa, I właściciel, kpi. dokumentacja, ser
wisowany. wspomaganie, immobilizer, RO + panel, listwy 
boczne, tapicerka, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan 
b. dobry, bez wypadku, • 21.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48 
DAEWOO LANOS, 1998 r.. 1600 ccm, srebrny, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, el. reg. lusterka, 5-drzwio- 
wy, - 21.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-62-50 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r„ 60 tys. km, 1500 ccrff, 
benzyna, bordowy metalic, konserwacja, nadkola, immobili- 
zer, z salonu, garażowany, bez wypadku, stan idealny, -19.000 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-73 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 84 tys. km, 1500 ccm. bordowy 
metalic, z salonu, wspomaganie kier., RM, serwisowany, na 
gwarancji, bez wypadku, stan idealny, -17.600 zł. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
DAEWOO LANOS, 1998 r.; 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 
zł lub zamienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 
076/848-56-50 w godz. od 7 do 15,846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 40 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, zielony metalic, kupiony w salonie, wspomaganie 
kier., immobilizer, stan b. dobry, pełna dokumentacja, gara
żowany. - 19.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-95, 
0602/86-94-12

% DAEWOO LANOS SEDAN. 1999 r.. 30 tys. km, 1500 ccm, 
%  DOHC, srebrny metalic, - 25.900 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 

DAEWOO LANOS, 1999 r., 11 tys. km, 1500 ccm, 16V, bor
dowy metalic, bez wypadku, książka serwisowa, RO, listwy 
boczne, przegląd do 09.2002 r., przegląd do 09.2002 r., stan 
techn. idealny, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-89 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, z salonu, alarm, RM, 2 poduszki powietrzne, serwi
sowany, bez wypadku, na gwarancji, - 21.000 zł lub zamienię 
na Daewoo Tico, Fiata Cinqucento. Złotoryja, tel. 
076/877-57-66
DAEWOO LANOS SE, 1999/00 r., 43 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
DOHC, fioletowy metalic, 5-drzwiowy, gwarancja do
20.10.2002 r„ wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. antena. RO panel, ciemne szyby, zderzaki w 
kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, • 22.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-43-10 *
DAEWOO LANOS, 2000 r„ 17 tys. km. 1400 ccm. srebrny 
metalic, pakiet 3-letniej obsługi, gwarancja do 2003 r., I wła
ściciel, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-79-42 
DAEWOO LANOS. 2000 r.. 21 tys. km, 1500 ccm, 16V, bor
dowy metalic, stan b. dobry, na gwarancji + pakiet ubezpie
czeniowy do 16.01.2002, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-63-96,0604/56-13-52 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 9 tys. km, zielony metalic, 
5-drzwiowy, - 26.000 zł lub zamienię na Poloneza. Wrocław, 
tel. 0502/24-53-42
DAEWOO LEGANZA, 1998 r., 2000 ccm, niebieski metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie: ABS, 
wspomaganie kierownicy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 

9 '1 skóra, klimatyzacja, radio z rds i CD, alum. felgi, - 50.000 zł. 
Lubin, tel. 0606/76-61-45
DAEWOO LEGANZA, 1998 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzy

na, zielony metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie, - 33.000 
zł. Sieroszowice, tel. 076/831-10-39 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 35 tys. km, 800 ccm, złoty 
metalic, stan idealny, zadbany, RO, markowe głośniki, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centralny zamek + pilot, 
immobilizer, 2 piloty, listwy boczne, halogeny soczewkowe, 
atrakcyjny wygląd, alarm, garażowany, właściciel niepalący, 
pół roku gwarancji, -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/96-18-56 
O  DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, czerwony, 

wspomaganie, centr. zamek, - 21.500 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020021

DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 17 tys. km, 899 ccm, zielony 
metalic, z salonu, pełna dokumentacja, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie kier., ABS, wszystkie dodatki, garażowany, 
zadbany, • 23.500 zł (możliwość rat przez komis) lub zamie
nię na tańszy. Brzeg, tel. 0604/95-94-62 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 6 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, RO stereo, immobilizer, I właściciel, serwisowany, -
17.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 29 tys. km, złoty metalic, podusz
ka pow., blokada skrzyni biegów, oznakowany, garażowany, 
• 17.000 zł. Legnica, tel. 0608/39-52-71 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 29 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek na 
pilota, alarm, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, RO 
z panelem, listwy boczne, przyciemniane szyby, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, serwisowany, dodatkowe światło .stop*, 
tylna wycieraczka, zadbany, • 18.000 zł. Legnica, tel. 
0604/66-24-03
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 30 tys. km, 800 ccm, biały 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, 
centr. zamek + pilot, zegar, tylna wycieraczka, zderzaki w 
kolorze nadwozia, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -
16.400 zł. Lubin, tel. 076/842-51-25,0601/55-71-65 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 20 tys. km, 800 ccm, złoty metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, I rej. w 3.2000 r., zadbany, stan b. dobry, • 16.800 
zł. Lubin, tel. 076/846-95-64
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 26 tys. km, 800 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, RM; zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w 
salonie, pełna dokumentacja, na gwarancji, - 16.500 zł. Mi
licz, tel. 071/384-04-31,0605/31-45-55 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 30 tys. km serwisowany, na 
gwarancji, immobilizer, RO, wspomaganie, ciemne szyby, 
zadbany, -18.700 zł. Strzegom, tel. 074/851 -66-66 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 31 tys. km, 800 ccm, miedziany 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
owiewki, listwy, drewniane dodatki, ospoilerowany, konser
wacja, nadkola, gwarancja, alarm + pilot, immobilizer. radio, 
stan idealny, - 21.500 zł. Wrocław, teł. 362-25-60, 
0607/63-77-78
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 10 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, serwisowany, radioodtwarzacz, alarm z immobilizerem, 
listwy drzwiowe, stan b. dobry, • 17.500 zł. Zawonia, tel. 
071/312-91-79,0501/53-35-83 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., czerwony, I właściciel, kupio
ny w salonie, dodatki, garażowany, -19.000 zł. Zduńska Wola, 
tel. 0601/05-11-57
DAEWOO MATIZ LIFE. 1999 r.. 39 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, kupiony w salonie, RO, 
stan b. dobry, - 17.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-66-45, 
0605/22-66-76
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 
zadbany, garażowany, stan b. dobry -14.400 zł + VAT. Ziębi
ce, tel. 0602/37-79-98
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 29 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
niebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, RM 
z panelem, immobilizer, welurowa tapicerka, tylny spoiler, 
garażowany, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, stan 
idealny, • 16.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 
0604/83-26-46
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 32 tys. km, żółty metalic, kupiony 
w salonie, I właściciel, opony zimowe, stan b. dobry, • 16.200 
zł. Żary, tel. 068/375-83-74,0604/44-00-85 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, 4 nadkola, listwy boczne, zega
rek, kpi. dokumentacja, serwisowany, oryg. RO, zadbany, Stan 
b. dobry, na gwarancji, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-78-08 
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r., 3 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, kupiony w salonie, na gwarancji, serwiso
wany, plastikowe nadkola, blokada skrzyni biegów, immobili
zer, katalizator, garażowany, nie eksploatowany od 09.2000 
r.i stan b. dobry, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-79 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 21 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwi
sowany, na gwarancji, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, listwy bocz
ne, immobilizer, dodatkowe światło .stop", halogeny, weluro
wa tapicerka, - 21.800 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 8000 ccm. złoty metalic, wer
sja Friend, homologacja na ciężarowy, alarm, -16.900 zł (moż
liwe raty) lub zamienię na tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03,
786-90-05
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 4 tys. km relingi dachowe, - 22.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-09-79.0601/84-18-19 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 11 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, -18.600 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 20 tys. km, niebieski, wspo
maganie kier., RO, el. otw. szyby, halogeny, kupiony w salo
nie, - 22.500 zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-66 
DAEWOO MATIZ, 2001 r. nowy, dużo dodatków, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-60-43,0601/72-29-54 
DAEWOO NEXIA GTX, 1995 r., 1500 ccm, 16V, srebrny me
talic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. 
kierownica, halogeny, welurowa tapicerka, • 15.500 zł. Kęp
no, tel. 062/782-07-19,0606/66-1941 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 78 tys. km, 1500 ccm, 16V, złoty 
metalic, katalizator, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, ABS, 
wspomaganie, nowe opony letnie + kpi. zimowych, klimaty
zacja, alum. felgi, RO, el. otw. szyby, światła przeciwmgielne, 
centr. zamek, immobilizer, garażowany, reg. kierownica, •
16.000 zł. Rydzyna, tel. 0607/06-46-04, woj. leszczyńskie 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 51 tys. km, 1500 ccm, DOHC, be
żowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, radio, elektr. an
tena, światła przeciwmgielne, alarm, immobilizer, bez wypad
ku, -13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-03 
DAEWOO NEXIA SEDAN, GLE, 1996 r., 93 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, inst. ga
zowa, ekonomiczny, zadbany, garażowany, kupiony w salo
nie, właściciel niepalący, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-46-87
DAEWOO NEXIA GLE. 1996 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, I wła

ściciel, serwisowany w ASO, pełna dokumentacja, • 15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/336-91-17,0502/56-92-66 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 66 tys. km, benzyna, szary meta
lic, sedan, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaga
nie kier, -14.500 zł. Wrocław, tel. 337-30-57 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 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 Opolski, tel. 
077/411-90-08,0503/84-86-50 
DAEWOO NEXIA GTX, 1996/97 r., 53 tys. km. 1500 ccm, 16V, 
DOHC, kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka 
pow., RM, I właściciel, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, nowe opony, I rejestracja 
w 01.1997 r, • 17.400 zł. Oleśnica, tel. 0601/74-47-47 
DAEWOO NEXIA, 1996/97 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. wysuwana antena, 
centr. zamek, immobilizer, alarm + pager, dodatkowe światło 
.stop*, nie uszkodzony, stan b. dobry, zadbany, I właściciel, -
14.700 zł. Wrocław, tel. 339-01-17,0606/90-08-82 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 53 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, centr. zamek

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
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+ pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, -13.800 zł. Dobra, tel. 
063/279-93-46 w godz. 8-1#, 0600/32-11-44 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 44 tys. km, 1500 ccm, granatowy 
metalic, I rejestr, w 1998 r., centr. zamek, wspomaganie, ha
logeny, el. otw. szyby x 4, el. wysuwana antena, reg. reflekto
ry, I właściciel, kupiony w salonie, wszystkie przeglądy, kpi. 
dokumentacja, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-40-68 
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, gąrażowany, kon
serwacja, oznakowany, I właściciel, alarm, immobilizer, •
14.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-87 
DAEWOO NEXIA SEDAN GLE. 1997/98 r., 16 tys. km. wtrysk, 
niebiesko-zielony met., 4-drzwiowy, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby (4). el. reg. reflektory, przednie i tylne świa
tła przeciwmgielne, tylna szyba ogrzewana, immobilizer, 
alarm, centralny zamek, radio z anteną, serwisowany, bez 
wypadku. -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-36 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 61 tys. km, 1500 ccm, bia
ły, el. reg. reflektory, reg. wys. pasów, dzielona tylna kanapa, 
radioodtwarzacz, zadbany, garażowany, stan idealny, -14.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55 
DAEWOO NUBIRA. 1997 r.. • 17.500 zł. Kościan, tel. 
0605/27-50-71
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właści
ciel, zadbany, - 22.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r., 50 tys. km. 2000 ccm. 
DOHC, biały, instalaqa gazowa, klimatyzacja, bogate wypo
sażenie, - 25.500 zł lub zamienię na Fiata 126p lub Cinqu- 
ecento. Bralin, tel. 062/781-29-25 wieczorem 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metalic, z salonu, centr. zamek, alarm, wspomaganie, 
reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, antena, -
21.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-82-59
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 93 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek + pilot, alarm, nowe opony letnie + 2 zimowe, RM z RDS, 
auto-reverse + 6 głośników, automat, antena, poduszka pow. 
kierowcy, gwarancja i pakiet do 10.2001 r., garażowany, stan 
b; dobry, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 071/330-37-96, 
0607/07-08-90
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 58 tys. km. 1600 ccm. zielo
ny, I właściciel, serwisowany, alum. felgi, stan idealny, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-47-89 w godz. 8-16, 785-76-72 po 
godz. 18
DAEWOO NUBIRA VAN, 1998/99 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, ABS, 2 poduszki pow., inst. gazowa, 
2 komplety opon, na gwarancji, I właściciel, faktura VAT, -
30.000 zł. Wrocław, tel. 359-00-38,0601/71-49-23 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, •
27.000 zł lub zamienię na mniejszy. Długołęka, tel. 
0602/62-00-89, woj, wrocławskie
DAEWOO NUBIRA SŹ KOMBI, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 
16V, niebieski metalic, ABS, radioodtwarzacz, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, poduszka pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., garażowany, fabryczna homologacja, na 
gwarancji, Mul-T-Lock, • 30.000 zł. Milicz, tel. 0602/58-31-73 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r., 97 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny 
zamek, poduszka powietrzna, alarm, immobilizer, RM Pana
sonic, 5-drzwiowy, - 23.400 zł. Wrocław, tel. 315-12-40 po 
godz. 20,0501/01-47-40
DAEWOO TICO, 1993 r., 106 tyś. km, 8Ó0 ccm, srebrny, I 
właściciel, serwisowany, garażowany, - 8.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-56-25
DAEWOO TICO, 1994 r., 88 tys. km, 800 ccm, szary metalic, 
blokada skrzyni biegów, RO, garażowany, oryg. lakier, prze
gląd do 02.2002 r, - 7.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-27-40 
DAEWOO TiCO, 1995 r., 65 tys. km, 800 ccm, srebrny, ser
wisowany, kierowca niepalący, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
0502/34-66-83,076/846-08-91 
DAEWOO TICO, 1996 r., 58 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, alarm, nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia, -
10.500 zł. Paczków, tel. 0603/83-83-79,0603/71-47-08 
DAEWOO TICO, 1996 r., 75.tys. km, 800 ccm, wrzosowy 
metalic, I właściciel, garażowany, blokada biegów, nadkola, 
RO, stan b. dobry, - 11.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-40, 
0606/26-47-57
DAEWOO TICO SX, 1996/97 r., 42 tys. km, 800 ccm, fioleto
wy metalic, garażowany, I właściciel, z salonu, faktura zaku
pu, serwisowany, alarm + 2 piloty, nowe opony, mało używa
ny, plastikowe nadkola, konserwacja, bez wypadku, oryginal
ny lakier, oznakowany, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, 
- 10.700 zł (możliwe raty) lub zamienię na Fiata 126p. Zloty 
Stok, tel. 074/817-50-85
DAEWOO TICO, 1997 r., 42 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, immobilizer, RM, I właściciel, 
serwisowany, stan b. dobry, • 11.600 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-64
DAEWOO TICO, 1997 r., 35 tys. km, 800 ccm, benzyna, bor
dowy, RO, plastikowe nadkola, immobilizer, garażowany, •
12.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-97-93 
DAEWOO TICO, 1997 r., 66 tys. km, 800 ccm, benzyna, zie

lony metalic, RM, I właściciel, immobilizer, -11.800 zł. Opole, 
tel. 077/474-88-66,0601/46-16-36 
O  DAEWOO 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.. 60 tys. km, bordowy metalic; lwła
ściciel, stan b. dobry, -12.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-54-26 
DAEWOO TICO, 1997 r., fioletowy metalic, I właściciel, z sa
lonu, bez wypadku, • 10.800 zł. Złoty Stok, tel. 0602/67-40-92, 
woj. wałbrzyskie
DAEWOO TICÓ, 1998 r., 55 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, 
książka serwisowa, zadbany, bez wypadku, • 12.500 zł. Liso- 
wice, woj. legnickie, tel. 0603/45-99-24 
DAEWOO TICO, 1998 r., 42 tys. km, 800 ccm, benzyna, bia
ły, centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, kon
serwacja, garażowany, nowe opony letnie i zimowe, I właści
ciel, przegląd do 2003 r., stan idealny, • 14.000 zł. Lubań, tel. 
075/646-21-06 po godz. 18
DAEWOO TICO, 1998 r., 49 tys. km, 800 ccm, ciemnozielony 
metalic, I właściciel, bez wypadku, oznakowany, centr. zamek, 
alarm, RO, stan dobry, -11.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-12-99 
DAEWOO TICO, 1998 r.. 22 tys. km, 800 ccm, biały, zadba
ny, stan idealny, serwisowany, oryg. przebieg, książka serwi
sowa, blokada skrzyni biegów, garażowany, -11.500 zł (moż
liwe raty przez komis). Brzeg, tel. 077/411-30-69, 
0501/58-14-66 po godz. 15
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, garażowa
ny, blokada skrzyni biegów, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-10-23,0503/53-17-32 
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 3 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, 5-biegowy, alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan idealny, •
13.000 zł. Wrocław, tel. 071/786-90-16 po godz. 19, 
0607/18-19-12
DAEWOO TICO, 1998 r., 17 tys. km, 800 ccm, szmaragdowy 
metalic, spoiler, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, dodatkowe 
zabezpieczenia, serwisowany, garażowany, -15.100 zł. Wro
cław, tel. 071/345-67-44
DAEWOO TICO NEW SX, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze 
nadwozia, nadkola, konserwacja, el.-reg. reflektory, -11.900 
zł. Głogów, tel. 076/835-44-70,0601/55-20-95 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 800 ccm, bordowy metalic, centr. 
zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, immobilizer, serwisowa
ny, • 13.900 zł (możliwe raty) lub zamienię na tańszy. Syców, 
tel. 062/785-35-03,786-90-05
DAEWOO TICO, 1999 r.. 12 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, oznakowany, kupiony w salonie, I właściciel, - 12.200 zł. 
Buszyce, woj. opolskie, tel. 0501/26-30-74 
DAEWOO TICO, 2000 r., 9 tys. km, 800 ccm, Pb/, perłowo- 
zielony, bez korozji, z salonu, książka serwisowa, Mul-T-Lock, 
nadkola, konserwacja, garażowany, zadbany, mało używany, 
• 14.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18

DAIHATSU
DAIHATSU CHARADE, 1983 r.. 125 tys. km, 998 ccm, die
sel, złoty metalic, po remoncie silnika (5 tys. km), stan b. do
bry, do drobnych poprawek blacharsko - lakierniczych, aku
mulator Bosch na gwarancji, przegląd do 04.2002 r, - 2.800 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-91-24 
DAIHATSU CHARADE. 1983/84 r.. 110 tys. km, 993 ccm, 
benzyna, wiśniowy metalic, silnik z 1987 r., nie składak, prze
gląd do 05.2002 r., obrotomierz, nowe amortyzatory, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, dużo nowych części, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/03-65-20
DAIHATSU CHARADE, 1984 r. 3-drzwiowy, 5-biegowy, po 
remoncie, zarejestrowany, - 3.500 zł. Gaworzyce, tel: 
076/831-61-37
DAIHATSU CHARADE, 1986 r„ 993 ccm, diesel, szary me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do 12.2001 r., RM, alu
miniowe felgi, - 5.600 zł. Ostrzeszów, tel. 062/731-73-92 
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 1300 ccm, EFi 16V, 
perłowoczamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielone tylne siedze
nia (rozkładane), niskie opłaty, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1991 r.. 1300 ccm. wtrysk, 16V. gra
natowy, 2-drzwiowy, alum. felgi, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach -1.200 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 ' 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r.. 1000 ccm, diesel 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, po remoncie silnika, • 12.500 zł. So- 
bin, gm. Polkowice, tel. 076/845-96-31 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 93 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, pełna dokumentacja, I właściciel, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, alarm, radioodtwarzacz, 
po przeglądzie, bez wypadku, stan b. dobry. • 8.900 zł. Strze
lin, tel. 071/392-12-94,0608/63-57-20 
DAIHATSU CHARADE, 1991/92 r., 1000 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, pierwsza rejestracja w 1992 r., ekonomicz
ny, RO, nowe opony + zimowe, - 9.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/89-49-11

DODGE
DODGE CARAVAN, 1988 r., 225 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, klimatyzacja, 
hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka, -13.000 zł. Wro
cław. tel. 071/328-27-31 . ,
DODGE CARAYAN, 1992 r„ 3000 ccm, V6, biały, tempomat, 
radioodtwarzacz, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
automatic, klimatyzacja. zarejestrowany jako ciężarowy uni
wersalny, stan dobry, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
DODGE CARAYAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, mor
ski metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, 
boczne przyciemniane szyby, - 42.000 zł. Wschowa, teł. 
065/540-03-51, 0603/92-34-81 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • AG0190 www.autogiel- 
da.com.pl)
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 3300 ccm, benzyna 
automatic, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, alarm, inst. gazowa, centr. zamek, tempomat, -
19.500 zł. Leszno, tel. 0605/06-96-09 
DODGE GRAND CARAYAN, 1996 r., 51 tys. km. 3300 ccm 
uniwersalny, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., kom
puter, bez wypadku, • 55.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-44,0602/34-39-82 
DODGE GRAND CARAYAN, 2000 r., zielony metalic. pełne 
wyposażenie oprócz skóry, na białych tablicach, - 75.000 zł. 
Opole, tel. 0602/34-57-86,0602/18-27-48 
DODGE NEON, 1995 r., 2000 ccm 5-osobowy, centr. zamek, 
alarm, 2 pod. powietrzne, RO, • 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-06-48

* FIAT
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 po
moc. INFORMACJA:, te l. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022981

FIAT 125p, 1975 r., 1481 ccm, benzyna, biały, przegląd do
07.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 450 zł. Lubań, 
tel. 0600/42-92-64
FIAT 125p KOMBI, 1976 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy,
wersja eksportowa, po lakierowaniu w 1998 r., po wymianie
silnika w 1980 r., w ciągłej eksploatacji, przegląd do 01.2002
r, - 700 zł. Bielawa, tel. 074/645-26-18
FIAT 125p, 1976 r., 1300 ccm oryginalny lakier, 50% zniżki
na OC, stan idealny, - 900 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-65-35.
0609/49-95-55
FIAT 125p, 1976/87 r., 1500 ccm, popielaty, stan dobry, „na 
chodzie*, garażowany, + części, • 1.000 zł. Lenartowice, tel. 
071/317-73-73
FIAT 125p, 1979 r., 1500 ccm, szary, blacharka z 86 r. do 
poprawek, 5-biegowy, przegląd do IX. 2001 r., hak, części, - 
500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-34-25,0603/28-53-54 
FIAT 125p, 1979/84 r., 1500 ccm, czerwony, nowe ogumie
nie, nadkola plastikowe, silnik Poloneza, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/79-43-50
FIAT 125p, 1980 r., 1500 ccm, czerwony, Stan dobry, zareje
strowany, - 270 zł. Wrocław, tel. 353-76-34 
FIAT 125p, 1981 r.. 125 tys. km, 1481 ccm, benzyna, poma
rańczowy, po remoncie silnika (10 tys. km), gażnik nowego 
typu, zapłon elektroniczny, nowe felgi, opony bezdętkowe + 
komplet kół, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r. 
dodatkowo części, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-17-37 
FIAT 125p, 1981 r., 46 tys. km, 1500 ccm, kremowy, po re
moncie silnika, zarejestrowany, nowe opony, pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, inst. gazowa, - 1.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-11-45
FIAT 125p, 1981 r. po remoncie silnika i blacharki, zadbany, 
konserwacja, stan b. dobry, - 500 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Prochowice, tel. 076/858-42-29 
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, beżowy, stan dobry, 
nowe filtry, przegląd do 08.2001 r., brak OC, - 320 zł. Lubin, 
tel. 0503/54-38-57
FIAT 125p, 1983 r., 45 tys. km, 1500 ccm, biały, po remoncie 
kapitalnym silnika, inst. gazowa na gwarancji, nowy akumu
lator (gwarancja), ukł. hamulcowy i wydechowy, wzmocnione 
resory, aktualny przegląd, blacharka do małych poprawek, -
1.400 zł. Wołczyn, tel. 077/418-93-61 
FIAT 125p KOMBI, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, kość słonio
wa, nowe sprzęgło, ukł. hamulocowy, ukł. wydechowy, silnik 
2 tyś. km po remoncie, konserwacja nadowzia, stan dobry, 
bez rdzy. -1.700 zł. Cibórz, tel. 068/341-94-92 
RAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
- 400 zł. Głogów, tel. 076/832-14-90.0502/68-13-77 
FIAT 125p FSO, 1984 r., 102 tys. km, 1500 ccm, niebieski, 
zadbany, hak, bez korozji, stan dobry, zarejestrowany do
09.2001 r., ważne OC, w ciągłej eksploatacji, dużo części, •
1.000 zł. Kotla, woj. legnickie, tel. 0604/57-81-57
FIAT 125p, 1984 r.. 112 tys. km, 1500 ccm, benzyna, poma
rańczowy, I właściciel, radio, pokrowce, konserwacja, gara
żowany, j\a chodzie', przegląd do 11.2001 r., bez wypadku, -
1.600 zł. Kręczków, tel. 071/393-30-27 
FIAT 125p, 1984 r„ 1500 ccm inst. gazowa, silnik Poloneza. 
5-biegowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, roczne opo
ny, nowy akumulator, okrągłe zegary, pokrowce, - 1.800 zł. 
Legnica, tel. 076/723-05-20,0607/05-05-99 
FIAT 125p KOMBI, 1984 r., 1500 ccm, kość słoniowa, nowe 
opony, progi do wymiany, stan średni, - 900 zł. Legnica, tel. 
076/856-06-41 po godz. 17
FIAT 125p, 1984 r., 5 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie kapitalnym silnika i zawieszenia przedniego, nowy 
ukł. hamulcowy, ukł. wydechowy, akumulator, opony, żarówki 
H4, hak, I właściciel, stan dobry, • 800 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-93-41
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, granatowy, stan b. dobry, waż
ny przegląd i OC, pokrowce, zagłówki, pasy bezwładnościo
we, RO, bagażnik, nadkola, po remoncie silnika i przedniego 
zawieszenia, • 800 zł. Niemcza, tel. 074/837-65-91 
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1481 ccm, pomarańczowy, I 
właściciel, alarm, stan techn. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/348-02-67
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, radioodtwarzacz, - 
800 zł. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, silnik Poloneza, 5-biego
wy, stan dobry, - 390 zł. Wrocław, teł. 350-31-99 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan nadwozia 
b. dobry, stan opon dobry, silnik na pasek rozrządu, zadbany, 
pokrowce, kołpaki, ważne OC, brak przeglądu, skrzynia bie
gów ukośna, - 750 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1986 r„ 60 tys. km, 1500 ccm, czerwony, przysto
sowany do zasilania gazem, przegląd do 06.2001 r., mało 
eksploatowany, stan b. dobry, • 2.000 zł. Ostroszowice. tel. 
074/833-03-18
FIAT 125p, 1986 r., - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
FIAT 125p, 1986 r., 91 tys. km przegląd do 2002 r.. stan do
bry, -1.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-67-17 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, 
-1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-83 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan dobry, • 
700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem 
FIAT 125p, 1986 r., • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-70-89 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, zielony metalic, po 
remoncie silnika, zawieszenia, hak, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, szyberdach, halogeny, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, techn. sprawny, RM, - 950 zł. Wrocław, tel.
787-89-68, 0603/55-70-31
FIAT 125p, 1986 r., 76 tys. km, 1500 ccm, zielony, po remon
cie hamulców, nowe kpi. sprzęgło, 2-letni akumulator, techn. 
sprawny, stan dobry, nie wymaga napraw, I właściciel, silnik 
wymieniony, - 800 zł. Zgorzelec, tel. 0602/18-44-47 
FIAT 125p, 1986/87 r.. 30 tys. km, 1500 ccm. szary, stan do
bry, po remoncie silnika, po poprawkach blacharskich, po 
wymianie podłogi, konserwacja, garażowany, -1.100 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-35-12
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, inst. gazowa, hak, 
nowe opony, okrągłe zegary, 5-biegowy, nowy akumulator 
(gwarancja), RM, stan dobry, • 1.700 zł. Jordanów Śl., tel. 
071/316-13-53,0607/81-18-14 
RAT 125p KOMBI. 1987 r.. 30 tys. km. 1500 ccm, biały, stan 
silnika b. dobry, nadwozia dobry, mała dziurka w progu, ory
ginalny lakier, • 1.100 zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
FIAT 125p, 1987 r. silnik Poloneza, po remoncie, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/87-46-22
FIAT 125p, 1987 r.. 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popiela
ty, I właściciel, bez korozji, nowe opony i akumulator, zadba
ny, garażowany, stan techn. b. dobry, -1.300 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0603 7̂7-90-48,071/324-10-18 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, techn. sprawny, w 
ciągłej eksploatacji, - 1.200 zł. Kożlice, tel. 076/843-44-03 
FIAT 125p, 1987 r., biały, 5-biegowy, przegląd do 2002 r. • 
800 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-74-54 
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, stan idealny.
I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, prze
gląd do 2002 r, -1.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gażnik, olej, opony 4-letnie, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, • 1.600 zł (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blachar
ki, po remoncie silnika, - 700 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1988 r., szary, nowy ukł. wydechowy, inst. gazo
wa, pokrowce, nowe opony i akumulator, silnik po regenera
cji, - 1.450 zł. Świdnica, tel. 074/872-93-44,0603/56-53-31 
FIAT 125p, 1988 r., 138 tys. km, 1500 ccm, szary, ważny prze
gląd, nowe opony i akumulator, • 800 zł. Wrocław tel.
788-40-87
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, techn. spraw
ny, stan blacharki b. dobry, nowy akumulator, skrzynia bie
gów Poloneza, zadbany, bez korozji, pokrowce, kołpaki, .na 
chodzie*, brak dokumentacji. - 350 zł. Oleśnica, tęl. 
071/315-53-56
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FIAT 125p, 1988 r.. 105 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, nadko
la, pokrowce, kołpak), przegląd do 04.2002 r., zadbany, - 1.550 
zł lub zamienię na inny samochód o mniejszej pojemności. 
Świdnica, tel. 074/852-18-63
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna hak, 2. silnik, • 2.000 
zł. Góra. tel. 065/544-84-34,0603/10-74-24 
FIAT 125p KOMBI, 1989 r„ kolor - kość słoniowa, silnik Polo
neza, • 1.700 zł. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 125p, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy, brak 
przeglądu, nowe opony, stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
357-07-77 po godz. 16
RAT 125p FSO, 1989 r., 57 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
okrągłe zegary, nowe opony, silnik Poloneza, przegląd do
30.11.2001 r. - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/373-52-58 
FIAT 125p, 1989 p., 1500 ccm silnik Poloneza, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/338-23-14
FIAT 125p, 1990 r„ 1500 ccm, żółty, instalacja gazowa, po 
remoncie ukł. hamulcowego, katalizator, okrągłe zegary, re
jestracja do 12.2001 r., zadbany, stan b. dobry, po wymianie 
płynów, • 3.000 zł. Legnica, tel. 076/722-05-15 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, kolor - kość słoniowa, stan 
dobry, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/842-82-40 
FIAT 125p, 1990 r„ czerwony, RO, nowy regulator zapłonu, •
2.100 zł. Siechnice, tel. 071/789-19-89 
FIAT 125p, 1990 r.', 82 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 5-biego
wy, welurowa tapicerka, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 1500 ccm, bordowy, silnik i skrzy
nia biegów Poloneza, okrągłe zegary, hak, tylna szyba ogrze
wana, • 1.800 zł.- Wrocław, tel. 071/324-16-46 
FIAT 125p, 1990/91 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, silnik Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, czarna ta
picerka (Poloneza), RO, garażowany, stan techn. b. dobry, •
1.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/77-90-46, 
071/324-10-18
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, welurowa 
tapicerka. obrotomierz, stan dobry, hak, - 1.500 zł. Legnica, 
tel. 0603/07-30-64
RAT 125p KOMBI, 1991 r., 1500 ccm silnik Poloneza, prze
gląd, konserwacja, -1.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-40-23 
FIAT 125p, 1992 r., niebieski metalic, - 3.500 zł: Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p, 1976/89 r., 650 ccm, pomarańczowy, aktualny 
przegląd, wymieniony silnik i nadwozie, alternator, zapłon w 
stacyjce, nowe .opony i amortyzatory, lotnicze fotele, pasy 
bezwł., żarówki H4, tylna szyba ogrzewana, sport, kierowni
ca, dod. zegary, RO + 6 głośniki, zadbany, stan dobry, -1.100 
z!. Świdnica, tel. 074/853-21-36,0603/18-52-37 
FIAT 126p, 1977 r., 32 tys. km, 600 ccm, czarny metalic. po 
remoncie silnika i skrzyni biegów, zawieszenie nowego typu, 
szeroki licznik, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, pasy bezwł., 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, stan techn. i ogólny do
bry, • 1.200 zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-75-82
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony, hak, po 
remoncie kapitalnym silnika, zarejestrowany, • 950 zł. Wro
cław, tel. 071/785-97-14
FIAT 126p, 1977/86 r., 600 ccm, czerwony, nowe opony, ważny 
przegląd, • 790 zł. Wołów, tel. 071/389-44-53 
FIAT 126p, 1978/89 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, alterna
tor, szerokie zderzaki i deska rozdzielcza, ważne OC i prze
gląd techniczny, - 2.000 zł. Polkowice, tel. 0604/69-65-53 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany, 
sprawny, garażowany, • 500 zł. Izbice, tel. 065/545-13-23 
FIAT 126p, 1979 r., 100 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, - 
700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-72-00 
FIAT 126p, 1979 r. nowa deska rozdz., zapłon w stacyjce, - 
850 zł. Wrocław, tel. 071/328-29-89 
RAT 126p. 1979 r., 650 ccm, - 400 zł. Wrocław, tel. 788-71-64 
RAT 126p, 1980 r., 650 ccm, szary, po remoncie blacharki, 
nowy kolektor, dodatkowe części, • 700 zł. Oleśnica, tel. 
0503/64-24-73
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
plastikowe zderzaki, żarówki H4, przegląd do 12.2001 r., stan 
dobry, - 700 zł. Uniejowice, tel. 076/877-32-09 
FIAT 126p, 1980 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, wymie
niona podłoga, + części zamienne oraz drugi silnik, po re
moncie, • 900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0603/19-42-71 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, stan blacharki b. do
bry, skrzynia biegów z 1996 r., po remoncie silnika, nowe 
bębny, zabieraki, półosie, szczęki hamulcowe, techn. spraw
ny, zarejestrowany, na gwarancji, dużo innych nowych czę
ści, - 1.200 zł. Oława, tel. 071/303-85-82 po godz. 18, 
0603/39-68-14
FIAT 126p, 1981 r., czerwony, - 200 zł. Brzeg, tel. 
077/444-02-56 wieczorem
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, biały, stan dobry, nowy typ kół, 
zadbany, do poprawek blacharsko - lakierniczych, bez prze
glądu, • 450 zł lub zamienię na piłę motorową. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/812-10-81
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie silnika, 
nowa deska, lotnicze fotele, alternator, - 900 zł. Wrocław, tel. 
329-14-09,0607/19-29-56
FIAT 126p, 1982 r., 35 tys. km, 600 ccm do remontu blachar- 
ka, silnik i skrzynia w b. dobrym stanie, zarejestrowany, opła
cony, - 550 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77 
FIAT 126p, 1982 r. lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, 
po remoncie skrzyni biegów, - 1.000 zł. Galewice, tel. 
062/783-80-09
FIAT 126p, 1982 r., 70 tys. km, 650 ccm, jasnobrązowy, po 
wymianie przodu blacharki, nowy akumulator, nowe opony, 
gażnik, docisk, tarcza. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/310-70-59
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, wiśniowy, alternator, lotnicze 
fotele, nowy typ kół, gruba kierownica, po remoncie silnika, 
progów i podłogi, silnik - stan b. dobry, nowy akumulator, sze
rokie zderzaki, zadbany, garażowany, - 1.200 zł. środa ślą
ska, tel. 071/317-39-37
FIAT 126p, 1982 r. .na chodzie’ , stan dobry, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0606/39-06-57
FIAT 126p, 1983 r., perłowobłękitny, po remoncie silnika i bla
charki, nowe siedzenia, RM, hak, szerokie zderzaki, • 1.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-01-70
FIAT 126p, 1983 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, pasy bezwł., 
skrzynia biegów z 91 r., szerokie zderzaki, gruba kierownica, 
silnik do remontu lub wymiany, w ciągłej eksploatacji, • 600 
zł. Lubin, tel. 0608/58-26-56
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, alternator, zapłon w 
stacyjce, listwy boczne, pasy bezwładnościowe, lotnicze fo
tele, po przeglądzie techn., wersja eksportowa, zadbany, ga
rażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 1.000 zł. Star- 
czówek, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-71-42 
FIAT 126p, 1983 r., czerwony, po lakierowaniu, szyberdach, 
szerokie opony, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-02, 
0608/62-57-44 ‘
FIAT 126p, 1983 r„ pomarańczowy, zarejestrowany, w cią
głej eksploatacji, - 500 zł. Głogów, tel. 0605/55-84-28 
FIAT 126p, 1983 r., 5 tys. km, 600 ccm, czerwony, po remon
cie silnika, nowe cylindry, tłoki, korbowody, panewki, wał po 
szlifie, stan dobry, -1.350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-33 
FIAT 126p, 1983 r„ 600 ccm, żółty, 2 nowe opony, przegląd 
do 10.2001 r, - 700 2). Lwówek Śląski, lei. 075/782-54-22 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan b. dobry, zadbany, garażo
wany, lotnicze fotele, hak, w rozliczeniu przyczepa (plastiko
wa), do 500 zł, - 1.200 zł. Łagiewniki, tel. 0606/85-94-81, 
0606/28-69-72, woj. wrocławskie 
FIAT 126p, 1983 r., 32 tys. km, 650 ccm, żółty, bagażnik da
chowy, alternator, silnik z 1991 r., bez przeglądu, • 1.000 zł 
lub zamienię na Fiata 127, 900 ccm. Nowa Ruda, tel. 
074/872-76-09
FIAT 126p, 1983 r. stan b. dobry, -1.100 zł. Nowa Ruda, tel.
074/872-30-04,0604/36-60-35
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, nad

wozia, stan idealny, przegląd do 02. 2002 r, - 1.000 zł. Ra
wicz, tel. 0605/08-72-54
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, alternator, zapłon w 
stacyjce, pasy bezwł., lotnicze fotele, wersja eksportowa, ga
rażowany, stan dobry, - 1.200 zł. Starczówek, gm. Ziębice, 
tel. 0604/65-71-42
FIAT 126p, 1983 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, 
lotnicze fotele, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, stan dotyy, po remoncie 
blacharki i silnika, • 500 zł. Wrocław, tel. 0604/39-55-66 
FIAT 126p, 1983 r., 80 tys. km, granatowy, stan dobry, nowe 
fotele, spoilery, alternator, sportowa kierownica, • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/83-47-50
FIAT 126p CABRIO, 1983 r., czerwony, stan dobry, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0606/85-94-81
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm brak przeglądu, po malowaniu, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/363-23-61,788-14-04 
FIAT 126p, 1983 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki w 1999 r., zatrzymany dowód rejestracyjny, 
sprawny, - 500 zł. Wrocław, tel. 0605/51-55-47 
FIAT 126p, 1984 r., niebieski, stan dobry, lotnicze fotele, tyl
ne szyby uchylane, przegląd do 12.2001 r, • 1.000 zł. Bogda
nów, tel. 071/317-19-90
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, czerwony, nowy rozrusznik,
sprzęgło, po remoncie silnika, nowe opony (x2), • 1.200 zł.
Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-18
FIAT 126p, 1984 r., 110 tys. km, 650 ccm, ciemnoczerwony,
blacharka do remontu, alternator, nowy akumulator, radio, -
690 zł. Legnica, tel. 076/818-98-24
FIAT 126p, 1984 r., zielony, alternator, szerokie zderzaki, -
750 zł. Marciszów, tel. 075/741-06-33
RAT 126p, 1984 r., 94 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze
fotele, w ciągłej eksploatacji, badanie tech. do stycznia 2002
r., nie wymaga wkładu finansowego, -1.100 zł. Nysa, tel.
0604/58-33-16
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki 
w 2000 r, - 1.500 zł lub zamienię. Piskorzów 1, gm. Oława, 
tel. 071/302-75-28
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
lifting, spoiler, - 1.000 zł. Polkowice, tel. 0603/61-65-02, 
076/845-68-85
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, pomarańczowy, oryg. lakier, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-77-38 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, ciemnożółty, nowy akumulator, 
zapłon w stacyjce, gruba kierownica, alternator, uszczelka pod 
głowicą, szerokie zderzaki, lotnicze rozkł. fotele, ozdobny ry
sunek, po wymianie tapicerki, bez korozji. - 800 zł. Piotr Ant
czak, Wrocław, tel. 071/342-04-87 grzecznościowy 
RAT 126p, 1984 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylna szy
ba ogrzewana, zapłon w stacyjce, nowe opony i akumulator, -
1.600 zł lub zamienię na inny Uszkodzony, z dopłatą. Bolesła
wiec, tel. 0604/75-81-96
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, do wymiany akumu
lator, stacyjka, przełącznik świateł, - 1.000 zł. Brzeg Opolski, 
tel. 077/411-22-58
FIAT 126p, 1984 r., 109 tys. km, pomarańczowy, lotnicze fo
tele, nowy akumulator, po remoncie silnika w 1999 r., plasti
kowe zderzaki, RM, przegląd do 07.2001 r, -1.100 zł. Chró
ścina Nyska, woj. opolskie, tel. 0604/21-75-18 .
FIAT 126p, 1984 r. spalony, zarejestrowany, przegląd do
07.2001 r, - 350 zł. Czerwona Woda, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/23-04-51
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm bez przeglądu, sprawny, - 500 
zł. Kępno. tel. 062/782-48-95
FIAT 126p, 1984 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, alternator, 
nowe opony, -1.000 zł. Lubań, tel. 075/722-65-84 
FIAT 126p, 1984 r., 23 tys. km, 652 ccm, czerwony, nadwozie 
z 1989 r., po remoncie silnika, deska Cinąuecento, stan ide
alny, • 1.400 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-48 
FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm, zielony, lotnicze fotele, sporto
wa kierownica, tłumik, obniżony, blacha do kosmetyki, stan 
dobry, • 800 zł. Strzegów, gm. Strzelin, tel. 071/392-68-34, 
0607/42-68-30
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm po remoncie silnika, blacharki i 
lakierowaniu, lotnicze fotele, pasy bezwł, - 1.350 zł lub za
mienię na komputer PC Pentium, z monitorem. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1984 r., 65 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, alter
nator, lotnicze fotele, pasy bezwł., obrotomierz, RO, silnik z 
91 r, • 1.400 zł. Świdnica, tel. 074/640-27-72 
FIAT 126p, 1984 r., żółty, tylne szyby uchylane, lotnicze fote
le, alternator, • 1.050 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
FIAT 126p FL, 1984 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, po 
remoncie silnika, skrzyni biegów, wymienione zwrotnice, 
sprzęgło, rozrząd, hamulce, resor, aparat zapłonowy, lampy, 
rozrusznik, konserwacja, nowe opony,. H4, lotnicze fotele, 
zadbany, zapłon w stacyjce, alternator, stan b. dobry, -1.450 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p, 1984 r., 35 tys. km. 652 ccm, niebieski, karoseria 
do małych poprawek, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, 
halogeny, rozkł. siedzenia, nowe deska rozdzielcza, alterna
tor, dużo nowych części, przegląd do 09.2001 r, • 750 zł. Trze
bień, tel. 075/736-53-27 po godz. 18 
FIAT 126p, 1984 r., 652 ccmL biały, fotele Bimarco, pasy 
Schrott, klatka bezpiecz., zawieszenie Bilstein, 45 KM, spor
towa kierownica, halogeny, koła 13", - 4.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-55-13,0605/07-53-98 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
stan blacharki dobry, bez przeglądu, - 450 zł. Wisznia Mała, 
gm. Szewce, tel. 071/310-79-35 
FIAT 126p, 1984 r., 70 tys. km, 650 ccm, orzechowy, atrakc. 
wygląd, spoilery z przodu i z tyłu, boczne i na szybie tylnej, 
lotnicze fotele, -1.200 zł. Wrooław, tel. 071/367-70-54 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, alternator, szeroki licz
nik, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-01-95,0600/37-35-61 
RAT 126p, 1984 r., 62 tys. km, 650 ccm, zielony, ważny prze
gląd, stan dobry - 490 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1984/85 r., 3 tys. km, 650 ccm, zielony, po remon
cie silnika, skrzyni biegów, sprzęgła, szerokie zderzaki, lotni
cze fotele, sportowa kierownica, wzmocniony silnik, szerokie 
felgi, nowy akumulator, - 900 zł. Wrocławrtel. 0503/57-15-71 
FIAT 126p, 1984/85 r., pomarańczowy, po remoncie silnika, 
po remoncie blacharki i zawieszenia w 1999 r., nowe szczęki 
ham., drugi silnik i skrzynia, 4 zagłówki, sportowy tłumik, zde
rzak przedni od Opla Corsy, ciemne szyby boczne, spoiler na 
dachu, progi, -1.100 zł lub zamienię na inny, do 1100 cm3. 
Czerwieńczyce, gm. Nowa Ruda, tel. 0600/43-26-63 
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, jasny, po malowaniu, w cią
głej eksploatacji, - 1.500 zł lub zamienię na VW Polo, Golfr" 
Derby, Forda Fiesta. Legnica, tel. 076/852-47-47, 
0604/70-61-47
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki i kakierowaniu, hak, lotnicze siedzenia, alternator, nowe 
opony i resor, - 1.300 zł lub zamienię na komputer PC Pen
tium II, pilnie. Wrocław, tel. 071/372-65-06, 071/345-04-23, 
0604/26-91-78
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, tylna szyba 
ogrzewana. RM, lotnicze fotele, po remoncie kapitalnym sil
nika, po lakierowaniu, stan b. dobry, - 1.550 zł. Lubin, tel. 
0607/50-02-34
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, pielony, aktualny prze
gląd do 2002 r., w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-46-24
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, ku
bełkowe fotele, felgi 13*, alternator, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, - 1.000 zł lub zamienię na inny samochód. Ciechów, tel. 
071/31747-24,0606/39-07-95 
RAT 126p, 1985 r., 650 ccm. pomarańczowy, nie wymaga 
napraw, lotnicze fotele, alternator, RO, gruba kierownica, sze

rokie zderzaki, w ciągłej eksploatacji; aktualny przegląd, -
1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-35-54
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, po 
wymianie łożysk, radioodtwarzacz, komplet kół zimowych, po 
wymianie resora i układu hamulcowego, -1.500 zł. Jemielno, 
tel. 065/544-7247
FIAT 126p, 1985 r., 94 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor szał
wiowy, garażowany, zadbany, RM, zarejestrowany, opłacony, 
stan dobry, -1.300 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 0603/84-18-02 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie, alter
nator, nowe opony, lotnicze fotele, pasy bezwł., rejestracja do
12.2001 r., stan techn. dobry, -1.700 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/74442-06
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
blacharki i lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., 4 nadkola 
plastikowe, tylna szyba ogrzewana, - 1.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p, 1985 r. nowy ukł. hamulcowy, po remoncie skrzy
ni biegów, stan dobry, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/852-27-57 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, kość słoniowa, po 
remoncie silnika, nowy lakier, alternator, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, garażowany, stan b. dobry, - 1.400 zł. Mięki
nia, tel. 071/317-11-50
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony lotnicze fotele; plastiko
we zderzaki, alternator, po remoncie silnika, - 700 żł. Mro
zów, gm. Miękinia, tel. 0603/85-23-35'
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm nowe opony, stan dobry, - 700 
zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
FIAT 126p, 1985 r., 120 tys. km, 650 ccm, piaskowy, stan 
dobry, nowe opony, alternator, zbiornik paliwa, tłumik, prze
gląd do lipca, - 800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-8648 
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, alternator, lotnicze fotele, nowy 
ukł. kierowniczy, przegląd do 04.2002 r, -1.400 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-65-10
FIAT 126p FL, 1985 r., bordowy, stan blacharki i podzespo
łów b. dobry, lotnicze fotele, alternator, wersja sportowa, -
2.000 zł (do uzgodnienia). Nysa, tel. 0608/40-39-72, 
077/435-72-27
RAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 
950 zł. Rogów Sobócki, tej. 071/39040-34 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, biały, garażowany, stan idealny, 
- 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/373-84-31 
FIAT 126p, 1985 r., 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, kon
serwacja i lakierowanie w 1999 r., atrakcyjny wygląd, li wła
ściciel, alternator, lotnicze fotele, radio Blaupunkt, tylne szy
by uchylane, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, garażowa
ny do 02.2001 r., nowe amortyzatory (2000 r.), żarówki H4, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-22,0602/18-29-01 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, blacharka 
do poprawek, • 650 zł. Wrocław, tel. 0503/7546-28 
FIAT 126p FL, 1985 r., 30 tys. km,'groszkowy, po remoncie 
układu hamulcowego, silnika, skrzyni biegów i zawieszenia, 
mało eksploatowany, stan b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/27-28-37
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, biały, szeroka deska, stan do
bry. • 850 zł. Wrocław, tel. 071/325-55-37 wewn. 21, 
0501/7049-55
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm. biały, stan silnika b. dobry, waż
ne OC, szeroki licznik, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
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FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, nowy akumulator, alter
nator, przegląd do X. 2001 r, • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/353-5843
RAT 126p, 1985 r* 650 ccm, niebieski, nowy przegląd, alter
nator, szerokie zderzaki i listwy, nowa podłoga, pokrowce, 
pasy bezwł., po remoncie blacharki, konserwacja, RO, gara
żowany, zadbany, stan b. dobry, • 1.250 zł. Złoty Stok, tel. 
0602/5942-16,0607/4344-06 
FIAT 126p, 1985 r. stan dobry, - 1.000 zł. Żagań, tel. 
0607/34-70-76
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, brązowy, bagażnik, 
RM, zarejestrowany, sprawny, -1.550 zł lub zamienię na mo
tocykl ETZMZ 251. Żarów. tel. 074/858-90-52 
FIAT 126p. 1985/86 r„ 650 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka, blacharki i lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., ogrz. tyl
na szyba, 4 nadkola plastikowe, • 1.500 zł lub zamienię na 
młodszego Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,868-72-31 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, 
szeroka deska rozdz., alternator, tylna szyba ogrzewana, sze
rokie zderzaki, po przeglądzie, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry. -1.350 zł. Paczków, tel. 0604/94-27-35 
FIAT 126p, 1985/86 r., 254 tys. km, szary, po remoncie silni
ka, po remoncie blacharki, ciemne szyby, alternator, 3 .stop', 
zadbany, -1.500 zł. Radzimów Dolny, tel. 075/778-74-11 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, pomarańczowy, alternator, 
deska rozdz; nowego typu, listwy boczne, nowy akumulator 
(gwarancja), radio + kolumny, stan silnika i blacharki b. do* 
bry, • 1.450 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/65-71-42
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., 95 tys. km, 652 ccm, czarny metalic, lotni
cze fotele, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, RM, przegląd 
ważny do 02.2002 r, - 1.500 zł. Długie Stare, gm. Święciecho
wa, tel. 065/611-21-22 •
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, w ciągłej eksploata
cji, po wymianie przedniego błotnika, stan dobry, -1.300 zł. 
Wińsko, tel. 0608/31-91-25
FIAT 126p, 1986 r., pomarańczowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-38-46
FIAT 126p, 1986 r.. 89 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 
po remoncie skrzyni biegów, ukł. kierowniczego, hamulców, 

• radio, bagażnik, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-24-97 
FIAT 126p, 1986 r., 90 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze fo
tele, stan dobry, -1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64 
FIAT 126p, 1986 r., zielony, ważny przegląd, stan dobry, -
1.200 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kremowy, nowe opo
ny, gażnik, pompa paliw, rozrusznik, lotnicze fotele, szeroka 
deska, RM, dodatkowe światło stopu, stan b. dobry, • 2.000 zł 
lub zamienię na Skodę 120. Długołęka, tel. 071/315-23-68, 
0609/06-37-80
FIAT 126p, 1986 r., 68 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, ga
rażowany, ważny przegląd, oznakowany, oryg. lakier, do po
prawek blacharskich, stan silnika b. dobry, • 1.200 zł. Guzo- 
wice, woj. wrocławskie, tel. 0606/16-75-71 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, po remoncie kapitalnym 
nadwozia, alternator, lotnicze fotele, - 900 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-36-18,0502/624 544 
RAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie progów 
i przedniego błotnika, -1.000 zł. Lasocice, tel. 077/435-96-79 
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, niebieski, stan dobry, -1.100 zł. 
Ligota Wielka, woj. wrocławskie, tel. 0609/40-3349 
FIAT 126p, 1986 r., - 800 zł. Lutomia, gm. Świdnica, tel. 
074/850-26-89
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, oryg. lakier, stan 
b. dobry, lotnicze fotele z przodu i z tyłu, szeroka deska rozdz., 
stan opon dobry, garażowany, ważne OC, -1.300 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-37-26,0600/65-22-26 
RAT 126p, 1986 r., 12 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 
szeroka deska rozdz., alternator, lotnicze fotele, ciemne szy
by, RO, spoilery, nowe opony, hamulce, tabl. rej., sprzęgło i 
akumulator, po remoncie kapitalnym silnika, atrakc. wygląd,

hak, sport. ukł. wydechowy, stan idealny, -1.800 zł. Między
lesie, tel. 0607/66-01-26
FIAT 126p, 1986 r., 106 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka 
deska rozdzielcza, alternator, H-4, zapłom w stacyjce, fotele 
lotnicze, stan b. dobry, -1.950 zł. Mościsko, tel. 074/832-91-44 
FIAT 126p, 1986 r., 600 ccm, żółty, szerokie zderzaki, lotni
cze fotele, spoiler z tyłu, nakładki na progach, błotnikach, stan 
dobry, używany przez kobietę̂  - 1.400 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-60-80,775-57-21
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, de
ska rozdz. nowego typu, zadbany, - 1.700 zł. Wołów, tek 
071/38948-06
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, przegląd 
do 08.2001 r., zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, • 1.350 zł 
lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 329-09-10,329-17-22 
FIAT 126p, 1986 r., żółty, ospoilerowany, po tuńingu silnika, 
alum. felgi, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, przegląd do 
(.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0606/57-53-65 
FIAT 126p, 1986 r., 52 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, ory
ginalny lakier, garażowany, stan b. dobry, nowe opony, lotni
cze fotele, pasy bezwł., alternator, dmuchawa, tylna szyba 
ogrz., szeroka deska, przegląd do 04.2002 r, • 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/787-23-84,0503/93-64-89 
FIAT 126p, 1986 r., 93 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, I 
rej, w 1988 r., stan dobry; - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-3846
RAT l26p, 1986 r.,69 tys. km, 650 ccm, szary,’wdźńy prze
gląd, pokrowce, radio, stan b.'dobry, - 600 źł. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r., zielony, deska rozdz. nowego typu, lotni
cze fotele, stan b. dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/50-52-18
FIAT 126p, 1986 r., 96 tys. km, 650 ccm, zielony, zielone szy
by, halogen, centr. zamek, sportowe siedzenia, szeroka de
ska rozdzielcza, szerokie zderzaki, ciemne lampy, koła 13", 8 
tys. km po remoncie silnika, -1.850 zł. Wykroty, gm. Nowo
grodziec, tel. 0604/28-54-92
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, 2 nowe opony, szero
kie zderzaki, pokrowce, kołpaki, listwy, stan dobry, -1.150 zł. 
Złoty Stok, tel. 0608/49-74-04
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, 2 nowe opony, plasti
kowe nadkola, szerokie zderzaki, alternator, zadbany, stan 
dobry, -1.100 zł lub zamienię na inny samochód. Złoty Stok, 
tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
FIAT 126p, 1986 r., 65 tys. km, pomarańczowy, bagażnik da
chowy, oryginalny lakier, książka serwisowa, I właściciel, -
1.290 zł. Zary, tel. 068/374-02-43,0607/78-34-02 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650.ccm alternator, duża deska, za
płon w stacyjce, lotnicze 1, gruba kierownica, nowe opony, •
1.700 zł lub zamienię, może być lekko uszkodzony. Lipniki, 
woj. opolskie, tel. 0606/71-26-93 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, kolor groszkowy, duża de
ska rozdz., hak, bagażnik, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej 
eksploatacji, • 1.550 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-33-16 
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry,
-1.100 zł. Jawor. tel. 076/870-84-15 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm dodatkowe światło .stop', RO + 
głośniki, nowe zawieszenie, zabezp. przed kradzieżą, alter
nator, deska rozdz. nowego typu, • 1.300 zł. Kryjów, tel. 
076/887-83-54,0607/76-24-63 
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, peł
ny lifting, kubełkowe fotele, hak, w ciągłej eksploatacji, -1.490 
zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
FIAT 126p, 1987 r., 30 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan 
dobry, po remoncie silnika, karoseria po małych poprawkach, 
po wymianie podłogi, przegląd do 01.2002 r, • 1.100 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-35-12
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, nowe opony, stan b. 
dobry, garażowany, nie wymaga poprawek, - 1.600 zł. Ra
wicz. tel. 0607/54-59-43
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, seledynowy, szero
ka deska rozdz., lotnicze fotele, szerokie zderzaki, - 1.100 zł; 
Rędziny, gm. Kamienna Góra, tel. 0605/05-07-02 po godz. 16 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, piaskowy, bagażnik dachowy, . 
lotnicze fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 31141-82
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, orzechowy, po remoncie silni
ka, ukł. hamulcowego i kierowniczego, po przeglądzie, -1.650 
zł. Wrocław, tel. 785-44-86,0606/76-72-30 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czarny, zapłon w stacyjce, po 
remoncie kapitalnym blacharki, lotnicze fotele, nowy akumu
lator i opony, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, sportowy 
tłumik, -1.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56 po godz. 16 
FIAT 126p, 1987 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, alternator, 
części, przegląd do 03.2002 r, - 1.000 zł. Bielawa, tel. - 
074/833-28-35
FIAT 126p FL, 1987 r., 120 tys. km, 650 ccm, stalowy, po re
moncie silnika 10.000 km, stan opon i akumulatora idealny, 
przegląd do 04.2002 r, - 1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/871-23-03
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, RO i głośniki, zadbany, • 2.200 zł lub zamiana na Ci- 
nquecento, Kadetta uszkodzonego + dopłata. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/318-23-08 po 16
FIAT 126p BIS, 1987 r., 700 ccm, seledynowy, nowe opony, 
nowy akumulator, wysokie fotele, stan b. dobry, oryginalny 
lakier. - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-36-86 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm stan b. dobry, po przeglądzie, 
radioodtwarzacz, -1.600 zL Kłodzko, tel. 074/867-58-06 
FIAT 126p, 1987 r., 52 tys. km, 650 ccm, niebieski, przegląd 
do 12.2001 r., kubełkowe fotele, alternator, zapłon w stacyj
ce, stan techn. dobry, -1.650 zł. Kłodzko, tel. 074/86747-03 
FIAT 126p FL, 1987 r., 652 ccm, beżowy, II właściciel, alter
nator, dmuchawa, deska rozdzielcza nowego typu, szerokie 
zderzaki, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 1:900 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
RAT 126p, 1987 r., seledynowy, - 1.500 zł lub zamienię na 
nowszy z dopłatą. Lubin, tel. 076/842-37-57 .
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, nowe opony, deska rozdz. no
wego typu, zapłon w stacyjce, rozkł. siedzenia, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, po remoncie przednie zawieszenie,
• 2.200 zł. Malin, tel. 071/312-40-62
FIAT 126p, 1987 r., 92 tys. km, 650 ccm, żółty, oryg. lakier,
fotele lotnicze, RO, szerokie zderzaki, rozruch w stacyjce,
halogeny, nowe amortyzatory, łożyska, hamulce, przegląd do
października, stan dobry, - 1.117 zł. Mściwojów, tel.
076/872-83-10
RAT 126p, 1987 r. deska rozdz. nowego typu, alternator, za
płon w stacyjce, po remoncie silnika, stan dobry, - 1.600 zł. 
Mysłaków, tel. 074/850-57-84
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, sze
roka deska do zamontowania, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
34944-62
FIAT 126p FL, 1987 r., 652 ccm, kolor grafitowy metalic, po 
remoncie blacharki i po lakierowaniu, lotnicze fotele, tylne 
szyby uchylne, dodatkowe światło .stop’ , atrakc. wygląd, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0502/2645-45 
FIAT 126p FL, 1987 r„ 101 tys. km, groszkowy, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, alternator, nowy akumulator, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-74-06
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, szeroka półka, wysokie fotele, pasy bezwł., nowy lakier, 
po remoncie blacharki i silnika, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/03-79-00
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, ,na 
chodzie*, zarejestrowany, zapłon w stacyjce, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/321-67-83
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, ciemnozielony, blacharka do
bra, ważny przegląd i OC, alternator, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p, 1987 r., 65 tys. km, czerwony, stan dobry, garażo
wany, dużo części wymienionych, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/345-69-53
FIAT 126p, 1987 r., 68 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, al

ternator, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, plastiko
we zderzaki, dmuchawa, tylne szyby uchylane, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987/88 r., 69 tys. km, 650 ccm, czerwony, do
brze utrzymany, .lotnicze” fotele, nowy akumulator, opony, 
szcżęki hamulcowe, pierwsza rejestracja w 1988 r, - 2.000 zł. 
Opole, tel. 077/442-18-69
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, niebieski, szerokie opony, 
lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, po remoncie silni
ka i nadwozia, -1.700 zł. Rydzyna, tel. 065/538-82-93 
FIAT 126p FL, 1987/88 r., bordowy, nowe opony, lotnicze fo
tele, szerokie zderzaki, techn. sprawny, - 1.800 zh Wrocław, 
tel. 0502/57-74-70
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały; 2 nowe opony, szeroka 
deska rozdz., konserwowany, - 1.400 zł. Góra, tel. 
0607/5848-58
FIAT 126p BIS, 1988 r., 64 tys. km, 700 ccm, granatowy, stan 
techn. dobry, po remoncie skrzyni biegów, nowe amortyzato
ry, wahacze, sprężyny, przedni resor, łożyska kół, - 2.200 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-23-41 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, deska rozdz. 
nowego typu, zapłon w stacyjce, alternator, pasy bezwl., ha
logeny, lotnicze fotele, dmuchawa elektr., tylna szyba ogrze
wana, RM z RDS-em, zadbany, bez korozji, przegląd do
03.2002 r, - 2.300 zł. Lubin, tel. 0603/17-79-30 
FIAT 126p, 1988 r„ 650 ćcm, żółty, do wymiany resor, prze
gląd do 08.2001 r., nowy zbiornik paliwa oraz pompa hamul
cowa, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-43-01'
FIAT 126p. 1988 r., 650 ćcn\ Ziefóńy metalic, po femóńćie 
kapitalnym blacharki, silnika, po lakierowaniu, • 2.500'zł. 
Wierzchowice, tel. 076/831-61-88. 831-42-29 
FIAT 126p, 1988 r., szary, szeroka deska i zderzaki, alterna
tor, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, nowe łożyska kół, 
zwrotnice po regeneracji, opłacony, • 1.450 zł. „ tel. 
0608/20-76-51
FIAT 126p. 1988 r.. 650 ccm, czerwony, II właściciel, alterna
tor, rozruch w stacyjce, lotnicze fotele, pasy bezwładnościo
we, nadkola, tylna szyba ogrzewana, po remoncie silnika, stan 
dobry, - 2.000 zł lub zamiana na Kadetta, Escorta 1.300; do
płata 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-56,0502/37-84-38 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, njebieski, nowe opo
ny, po remoncie, I właściciel, - 2.200 zł. Bolków, tel. 
0605/07-59-17
FIAT 126p, 1988 r., biały, zapłon w stacyjce, alternator, sze
roka deska rozdzielcza, tylna szyba ogrzewana, RM, garażo
wany, przegląd do 11.2001 r, - 1.590 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-00
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, szeroka deska rozdziel
cza, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, alternator, rozrusznik 
na kluczyk, plastikowe nadkola, po przeglądzie, stan b. do
bry, -1.650 zł. Głuszyca, telv074/845-93-37,0604/25-39-73 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, alternator, pasy bezwł., 
nadkola plastikowe, stan b. dobry, • 1.640 zł lub zamienię na 
zachodni. Gościce, tel. 077/431-75-02 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 65 tys. km, 700 ccm, granatowy, nowe 
wahacze, amortyzatory i sprężyny, po remoncie skrzyni bie
gów, - 2.200 zł. Gromadka, tel. 076/817-2341 
FIAT 126p, 1988 r., biały, alternator, zapłon w stacyjce, nowy 
akumulator, 2 nowe opony, ogrzewana tylna szyba, RM, •
1.850 zł. Januszkowice, tel. 071/31544-24 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, żarówki H4, dużo nowych części, garażo
wany, bez wypadku, ważny przegląd, karoseria do małych 
poprawek, -1.700 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-33 
FIAT 126p, 1988 r„ 74 tys. km, 650 ccm, piaskowy, pełny li
fting, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., przegląd do końca roku, 
stan b. dobry, • 2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-98, 
0607/18-24-35
FIAT 126p FL, 1988 rn 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
08.2001 r., stan dobry, lotnicze fotele, ciemne szyby, haloge
ny, - 1.400 zł lub zamienię na maszyny stolarskie. Kłodzko, 
tel. 0605/37-7341
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, - 2.400 zł. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, nowa deska rozdz., 
zapłon w stacyjce, alternator, pasy bezwł., halogeny, lotnicze 
fotele, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, zadbany, przegląd 
do 03.2002 r, - 2.300 zł. Lubin, tel. 0603/17-79-30 
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, ku
bełkowe fotele, alternator, tylna szyba ogrzewana, stan b. 
dobry, - 1.850 zł lub zamienię na inny, uszkodzony, lub na 
białych tablicach. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65
PIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, stan techn. b. do
bry, przegląd do 2001 r., nowe opony, nowy akumulator, peł
ny lifting, garażowany, - 2.400 zł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
RAT'126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, pełny lifting, kubełko
we fotele, tylna szyba ogrzewana, alarm, zadbany, stan b. 
dobry. - 2.300 zł. Paczków, tel. 077/431-69-94 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, biały, stan b. dobry, po re
moncie blacharki i lakierowaniu, atrakcyjny wygląd, lotnicze 
fotele, -1.950 zł. Polkowice, tel. 076/858-40-55 
FIAT 126p FL, 1988?., 650 ccm, zielony, zarejestrowany, stan 
dobry, lotnicze fotele, dmuchawa, halogeny, ciemne szyby, -
1.400 zł. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/16-55-95 
FIAT 126p, 1988 r., 66 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, 
pełny lifting, zapłon w stacyjce, alternator, nowy akumulator, 
tylna szyba ogrzewana, oryg. lakier, stan dobry, •-1.800 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-9348
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, nowe 2 opony, amortyza
tory, akumulator, szeroka deska rozdzielcza, zapłon w sta
cyjce, fotele lotnicze, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-65-31. 
0603/05-59-16
FIAT 126p BIS, 1988 r., czerwony, -1.300 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, starszy, do 700 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-38 
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 65Ó ccm, czerwony, alterna
tor, dmuchawa, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. do
bry,.- 1.900 zł lub zamiehię. Wrocław, tel. 071/784-34-11, 
0608/28-66-30
FIAT 126pf4988 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie hamul
ców, akumulator na gwarancji, garażowany, lotnicze fotele, 
techn. sprawny, przegląd do 2002 r., stan blacharki dobry, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-73,0605/65-58-22 
FIAT 126p, 1988 r., biały, stan dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
339-82-06,0601/05-02-84
FIAT 126p, 1988 r., zielony, stan dobry, zarejestrowany, tylna 
szyba ogrzewana, boczne uchylane, reg. prędkość wyciera
czek, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 368-75-88,0501/84-26-79 
FIAT 126p FL, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, I wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, bez wypadku, stan b. dobry, 
-1.650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, czerwono-żółty, wzmocniony 
silnik, obniżony, centralny zamek. el. otwierane szyby, koła 
13", pasy szelkowe, - 3.300 zł lub zamienię na inny rajdowy, 
do 1300 ccm, w tej cenie. Wrocław, tel. 0606/70-12-36 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, bordowy, stan b. dobry, lotni
cze fotele, nowe opony, teleskopy, wahacze, • 1.900 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-33-43 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, duża deska, zapłon 
w stacyjce, alternator, dmuchawa, szyba podgrz., nowy aku
mulator, nowe teleskopy, garażowany, stan b. dobry, -1.550 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 88 tys. km stan ogólny b. dobry, 
szeroka deska rozdz., alternator, uchylne szyby, bagażnik, 
zadbany, -1.550 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, al
ternator, lotnicze fotele, nowe opony, zapłon w stacyjce, sze
rokie zderzaki, nowe amortyzatory, wahacze, teleskopy, we
lurowa podsufitka, pasy bezwł., zadbany, atrakcyjny wygląd, 
- 2.450 zł. Paczków, tel. 0608/17-00-95 
FIAT 126p FL. 1988/89 r. oryginalny lakier, I właściciel, do 
poprawek, -1.700 zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-78 
FIAT 126p, 1988/92 r., żółty, alternator, zapłon w stacyjce, 
nowe opony, przyciemnione szyby, nowy akumulator, - 2.600 
zł. Syców, tel. 062/78549-07
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FIAT 126p, 1989 r., zielony, po remoncie silnika, skrzyni bie
gów i ukł. kierowniczego, - 2.100 zł. Legnica, tel. 
076/851-24-68 po godz. 15,0607/24-48-14 
O  FIAT 126p, 1989 r., 58 tys. km, kolor khaki, alter

nator, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, zawieszenie po remoncie, stan b. 
dobry, garażowany, przegląd do 4.2Q02 r, - 2.350 
zł. Wrocław, tel. 071/781-81-71 81009641

FIAT 126p SKŁADAK, 1989 r., biały, Rally, klatka, sportowe 
zawieszenie, fotele i pasy, po remoncie silnika, stan dobry, 
inst. gaśnicza, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0603/85-12-14 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, kolor groszkowy, po 
remoncie silnika i błacharki, nowe opony, amortyzatory, gaż- 
nik po regeneracji, po wymianie rozrządu, pełny lifting, dmu
chawa, pasy bezwł., zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.350 
zł. Biały Kościół, tel. 071/392-66-70,0608/02-71-01 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, żółty, po remoncie, stan b. do
bry, • 2.200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-04-71, 
0603/98-21-35
FIAT 126p, 1989 r., beżowy, szerokie zderzaki, lotnicze fote
le, podgrzewana tylna szyta, ważny przegląd, -1.900 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-91-67
FIAT 126p FL, 1989 r., 63 tys. km, 650 ccm, benzyna, - 2.200
zł. Brzeg. tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, stan b.
dobry, - 2.20.0 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-24-73,
0602/60-31-76
FIAT 126p, 1989 r., 56 tys. km, 652 ccm, biały, stan b. dobry, 
alternator, Żarówki H4, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, 
zapłon w stacyjce, pokrowce, szeroka deska rozdzielcza, -
2.500 zł. Głogów, tel. 0607/17-77-83
FIAT 126p, 1989 r., 102 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, nowe amortyzatory, bębny tylne i szczęki ham., 
lewy próg do remontu, • 1.200 zł. Daniel Marek, 55-216 Gosz
czyna 16, gm. Domaniów, woj. wrocławskie 
FIAT 126p, 1989 r., 650'ccm, zielony, alternator, konserwa
cja, nowe opony, roczny akumulator, garażowany, tylna szy
ba ogrzewana, stan b. dobry, • 2.150 zł. Gośdęcice, gm. Strze
lin, tel. 0604/34-66-28
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany, nowe 
tablice rej., oryginalny lakier, konserwacja, lotnicze fotele, 
dmuchawa, uchylne boczne szyby, -1.800 zł lub zamienię na 
Mercedesa 123, ciągnik rolniczy. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/37-73-41
FIAT 126p, 1989 r., 88 tys. km, 650 ccm, niebieski, zadbany, 
fotele lotnicze, garażowany + dużo nowych części, przegląd 
do IV.2002 r, • 2.100 zł. Lubięcin, tel. 068/388-62-11, 
0602/86-54-75
RAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, czerwony, II właściciel, - 2.100 
zł. Lubin, tel. 076/847-69-66
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, niebieski, zadbany, garażo
wany, pełny lifting, - 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-03-16 do 
godz. 15
FIAT 126p FL, 1989 r., 652 ccm, biały, oryginalny lakier, bez 
wypadku, dmuchawa, RM, stan idealny, zadbany, nowe opo
ny, - 2.600 zł. Paczków, tel. 077/431-76-91 
FIAT 126p, 1989 r., 652 ccm, piaskowy, pełny lifting, dużo 
nowych części, stan b. dobry, • 2.900 zł lub zamienię na Mer
cedesa 240 123 D, lekko uszkodzony. Paczków, tel. 
0600/65-46-89
FIAT 126p FL, 1989 r., 55 tys. km, 650 ccm, piaskowy, zapłon 
w stacyjce, dmuchawa, pasy bezwładnościowe, • 1.950 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-43,0603/95-42-13 
FIAT 126p, 1989 r., szary, stan dobry, po remoncie silnika, -
2.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-23 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany 
do 03.2002 r., stan dobry, nowe tablice, lotnicze fotele, dmu
chawa, uchylane szyby, ogrz. szyba, oryginalny lakier, kon
serwacja, -1.600 zł lub zamienię na Mercedesa 123. Szczyt
na, tel. 0603/16-55-95, woj. wałbrzyskie 
FIAT 126p, 1989 r„ 650 ccm, biały, po kapitalnym remoncie 
silnika i błacharki, stan b. dobry. Trzebnica, tel. 0609/49-86-30 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, alternator, szyberdach, konserwacja, nowy aku
mulator, amortyzatory, dmuchawa, przegląd do 2002 r, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. .0607/19-51-53 
FIAT 126p, 1989 r., 93 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
zapłon w stacyjce, nowe opony, lotnicze fotele, 2-gi silnik, 
przegląd do 12.2001 r, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-46-92 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, nowa 
deska rozdz., szyberdach, dmuchawa, - 1.950 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, czerwony, nowa deska roz
dzielcza, lotnicze fotele, bagażnik dachowy, nowe opony, stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/387-81-62, 
0502/17-02-27
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, zapłon w stacyjce, 
szeroka deska rozdz., dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, 
stan techn. b. dobry, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/350-00-42 
po godz. 19,0504/91-99-91
FIAT 126p FL, 1989 r., 84 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, 
pasy bezwł., kubełkowe fotele, nowe opony, nadkola, odcię
cie zapłonu, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-20-81 
FIAT 126p BIS, 1989 r., biały, lotnicze fotele/akumulator na 
gwarancji, nowe opony, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 0605/08-56-46 
FIAT 126p FL, 1989 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
-1.250 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
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 FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, lot
nicze fotele, po remoncie silnika (10 tys. km), -2.050 zł. Ząb- 
kowice Śląskie, tel. 074/817-43-20
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, czerwony, stan techn. i 
błacharki b. dobry, lotnicze fotele, nowy akumulator, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, garażowany, • 2.100 zł. Lubin, tel. 
076/749-45-56
FIAT 126p BIS, 1989/90 r:, 700 ccm, benzyna, jasnozielony, -
2.150 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-42-81 
FIAT 126p, 1989/90 r„ 650 ccm, morski, pełny lifting, alterna
tor, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, -1.900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/34-51-30
FIAT 126p, 1989/90 r., 69 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze 
fotele, nowy lakier, skrzynia biegów i wałek rozrządu, plasti
kowe nadkola, szerokie zderzaki, II właściciel, stan b. dobry, 
- 2.300 zł. Oława, tel. 071/313-14-19 
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, niebieski, pełny lifting, ku
bełkowe fotele, zadbany, stan b. dobry, - 2.550 zł. Otmuchów, 
tel. 077/431-35-37,431-35-98
FIAT 126p, 1989/90 r., 652 ccm, biały, nowe opony, garażo
wany, zadbany, oryginalny lakier, przegląd do 2002 r., stan b. 
dobry, • 2.900 zł. Paczków, tel. 077/431-69-82 
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ćcm, benzyna, czer
wony, lotnicze fotele, bagażnik dachowy, nowe zwrotnice i 
teleskopy, żarówki H4, RM, koła 13”, zapłon w stacyjce, tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, garażowany, nadkola, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Ruszów, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p, 1989/90 r., 652 ccm, biały, przegląd do 02.2002 
r„ OC, pokrowce, zapłon w stacyjce, - 2.000 zł lub zamienię 
na motocykl Simson, z rejestracją w kraju. Wiechlice, tel. 
068/376-76-30
FIAT 126p FL, 1990 r., 84 tys. km, 650 ccm. czerwony, nowy 
gażnik, opony, głośniki, stan b. dobry, dmuchawa, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, 2-letni lakier, garażowany, przegląd 
do 03.2002 r., II właściciel, stan b. dobry, - 2.650 zł. Bogaty
nia. tel. 075/774-17-97
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, benzyna, czerwony, prze
gląd do 11.2001 r., dużo nowych części, - 2.800 zł. Wrocław, 
tel. 339-96-08
FIAT 126p, 1990 r., 25 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, pełny 
lifting, fotele z zagłówkami, alternator, dmuchawa, RO, sze
rokie zderzaki, szeroka deska rozdzielcza, po remoncie ka
pitalnym błacharki, - 3.400 zł. Jawor, tel. 0605/41-56-74, 
076/871-02-78

FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, niebieski, pełny lifting, radio, -
2.800 zł. Leszno, tel. 065/520-85-02 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, bez wypad
ku, lotnicze fotele, RO, oryg. lakier, stan b. dobry, • 2.500 zł. 
Lubin, tel. 076/749-52-21
FIAT 126p, 1990 r., biały, po remoncie kapitalnym silnika, 
wymianie rozrządu, gażnika, nowy amortyzator, hak, • 2.200 
zł. Lubin, tel. 076/844-52-02
FIAT 126p, 1990 r., 46 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nadkola, konserwacja, po 
remoncie silnika (rachunki), 2 nowe opony, akumulator i re
sor, H-4, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-73-21,0606/61-45-30 
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km, 652 qpm, czerwony, oryginal
ny lakier, bez wypadku, pełny lifting, nowe opony, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 2.950 zł. Pacz
ków, tel. 0608/12-26-82
FIAT 126p, 1990 r., 88 tys. km, biały, garażowany, zadbany, 
nowe opony, nowe wahacze tylne, - 2.700 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-69-87
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alter
nator, dmuchawa, I właściciel, pasy bezwł., garażowany, stan 
techn. b. dobry, • 2.100 zł. Pomianów Dolny, woj. opolskie, 
tel. 0602/88-26-88
FIAT 126p FL, 1990 r., czerwony, pełny lifting, po przeglą
dzie, stan b. dobry, • 2.050 zł lub zamienię na starszego Fiata 
126p. Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, garażowany, zadbany, 
bez wypadku, II właściciel, atrakcyjny wygląd, - 2.400 zł. Ujeż- 
dziec, woj. opolskie, tel. 0608/81-66-71,0603/36-78-05 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, alternator, po remon
cie silnika, nowe drążki kierownicze i pompa paliwowa, fotele 
lotnicze, dmuchawa, RO, alarm, stan dobry, - 2.800 zł. Wał
brzych. tel. 074/846-31-40
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, nowa deska rozdziel
cza, zapłon w stacyjce, koła nowy typ, po remoncie błacharki, 
po lakierowaniu, nowy akumulator (gwar. 24 miesiące), stan 
b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-20-15 
FIAT 126p BIS, 1990 r., biały, przegląd do 03.2002 r., zadba
ny, stan b. dobry, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-85-65 
FIAT 126p SKŁADAK, 1990 r., 67 tys. km, 650 ccm, zielony, 
pierwsza rej. w 1991 r., zabezpieczony przed kradzieżą, peł
ny lifting, stan techn. dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 322-22-92 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, 2 głośni
ki, lotka, pasy bezwł., lotnicze fotele, - 2.650 zł. Wrocław, tel. - 
071/343-31-65,0603/92-74-53 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, morska zieleń, blacharka 
dobra, lotnicze fotele, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p FL, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypad
ku, konserwacja, nadkola, tylna szyba ogrzewana, dmucha
wa, kubełkowe fotele, zadbany, pasy bezwł., pełny lifting, sze
rokie zderzaki, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 2.900 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-91-41
FIAT 126p, 1990 r.. 650 ccm, biały, pełny lifting, szeroka de
ska, zapłon w stacyjce, dmuchawa, alternator, szerokie wloty 
pow., tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, szerokie zde
rzaki, stan b. dobry, - 2.200 zł lub zamienię na inny samo
chód. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
FIAT 126p FL, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, nowe opony, szerokie zderzaki, listwy boczne, ogrz. 
tylna szyba, lotnicze fotele, dmuchawa, konserwacja, kołpa
ki, bez wypadku, odcięcie zapłonu, zadbany, - 2.600 zł. Złoty 
Stok, tel. 0604/93-43-11
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm, biały, I właściciel, bez 
wypadku, garażowany, serwisowany, szerokie zderzaki, atrak
cyjny wygląd, stan idealny, • 2.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-76-60,0604/89-90-15 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, garażowany, konserwacja + nadkola pla
stikowe, zapłon w stacyjce, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, lampy H4, alternator, gruba kierownica, • 2.400 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-94-95 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, beżowy, stan techn. b. do
bry, nowe opony, książka gwarancyjna, garażowany, • 2.800 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm nowe opony i akumulator, 
pełny lifting, lotnicze fotele, - 2.650 zł. Strzelin, tel. 
0608/40-49-78
FIAT 126p FL, 1990/91 li, 62 tys. km, 650 ccm, zielony, stan 
b. dobry, alternator, dmuchawa, szerokie zderzaki, szyba tyl
na ogrz.. radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, - 3.150 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-55-46,0606/57-40-64 
FIAT 126p FL, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan do
bry, zapłon w stacyjce, rozkł. siedzenia, dodatkowe światło 
.stop’, ważny przegląd i OC, • 2.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-27-19,0603/03-47-47 
FIAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, biały, konserwacja, 
zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, żarówki H4, lotni
cze fotele, rozkłada kanapa tylna, zagłówki, - 2.850 zł. Doma
niów. tel. 071/302-70-60
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., 75 tys. km, 650 ccm, zielony, zapłon w 
stacyjce, stan dobry, • 2.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-56-48
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 600 ccm, zielony, stan dobry,
- 3.000 zł lub zamiana na większy, z dopłatą do 3.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-18-11
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remon
cie silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p FL, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, jasnoszary, lotni
cze fotele, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 2.600 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-10-72 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, oryginalny lakier, bez 
wypadku, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 2.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-28-34,0606/17-03-92 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, opony zimowe, przegląd do 12.2001 r., nowy akumula
tor, po remoncie silnika i zawieszenia, zadbany, • 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91
FIAT 126p FL, 1991 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, nowe amor
tyzatory, zwrotnice, układ hamulcowy, łożyska, końcówki, po 
remoncie skrzyni biegów, nowe simeringi, łańcuszek rozrzą
du. - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-17-31 
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowa
ny, lotnicze fotele, nowy akumulator, nowe opony, tylna szyba 
ogrzewana, pasy bezwł, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 
071/354-14-37
FIAT 126p, 1991 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, fotele z 
zagłówkami, dmuchawa, szyba ogrzewana, bagażnik, bez 
rdzy, przegląd do 03. 2002 r, - 3.100 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-10-47,0606/98-65-69 
RAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, szeroka deska, zapłon w 
stacyjce, alternator, lotnicze fotele, pokrowce, szerokie zde
rzaki, listwy boczne, kołpaki, garażowany, stan b. dobry, -
2.100 zł lub zamienię na inny samochód. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93,0608/49-74-01 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm nowe opony i akumulator, 
oryginalny lakier, garażowany, I właściciel, rozkł. siedzenia, 
zadbany, przegląd do 05.2002 r, - 2.900 zł. Strzelin, tel. 
0608/40-49-78
RAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, morski, wersja eksportowa, 
alternator, lotnicze siedzenia, listwowy układ kierowniczy, po 
remoncie silnika, biegów, nowe łożyska, amortyzatory, zwrot
nice, przegląd do marca 2002 r, - 4.100 zł. Wilków Średzki, 
gm. Kostomłoty, tel. 071/795-19-15 
FIAT 126p. 1991/92 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, • 2.300 
zł. Wrocław, tei. 346-23-39
FIAT 126p, 1992 r., 73 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. la
kier, bez wypadku, lotnicze fotele (kubełkowe), pasy bezwł., 
dmuchawa, plastikowe nadkola, 2 nowe opony, RM, nowy 
akumulator, 3.100 zł. Lubin, tel. 076/846-30-99, 
0603/27-02-09
FIAT 126p, 1992 r„ 44 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry,

nowy akumulator i gażnik, nowy rozrząd I lampy, dodatkowe 
światło .stop”, • 3.400 zł. Siechnice, tel. 071/311-56-04 
FIAT 126p, 1992 r., 39 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, szerokie zderzaki, pasy. bezwładnościowe, tylna szyba 
ogrzewana, lotnicze foteleLplastikowe nadkola, nowy akumu
lator, dodatkowe światło „stop", garażowany, - 2.950 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-65-65
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 3.30.0 
zł. Kamienica, tel. 077/431-71-40 
FIAT 126p, 1992 r., 82 tys. km, 652 ccm, czerwony, stan do
bry, - 3.100 zł. Kłodzko, tel. 074/868-71-98 
RAT 126p BIS, 1992 r., 88 tys. km, 700 ccm, niebieski, skła
dak, stan dobry, ubezpieczony, bez przeglądu technicznego, 
techn. sprawny, • 1.800 zł. Kotla, tel. 076/831-86-25 
FIAT 126p, 1992 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryginal
ny lakier, bez wypadku, pełny lifting, stan techn. b. dobry, -
3.150 zł. Lubin, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p FL, 1992 r., 64 tys. km, 652 ccm, czerwony, I wła
ściciel, bez wypadku, garażowany, oryginalny lakier, faktura 
zakupu, książka gwarancyjna, tylna szyba ogrzewana, nad
kola, stan techn. b. dobry, - 3.400 zł. Paczków, tel. 
0604/94-27-35
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, niebieski metalic, techn. spraw
ny, lotnicze fotele, kanapa z zagłówkami, konserwacja, nowe 
opony przednie, mało eksploatowany, - 3.000 zł. Piotrowice 
Małe, gm. Jemielno, tel. 065/544-75-09 po 18 
FIAT 126p, 1992 r., seledynowy, konserwacja, fotele lotnicze, 
tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., RM Grundig z panelem, 
aktualny przegląd, stan b. dobry, • 3.500 zł. Stoszowice, tel. 
074/816-02-58
FIAT 126p, 1992 r„ 650 ccm, zielony, stan dobry, • 3.200 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-54-00
FIAT 126p FL, 1992 r., 83 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny 
lakier, kubełkowe fotele, dmuchawa, RM, nowy tłumik i aku
mulator, garażowany, nadkola, stan b. dobry, • 3.480 zł lub 
zamienię na na Fiata 126p, Poloneza. Wałbrzych, tel. 
074/848-31-59
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, nowe opo
ny, II właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, stan b. do
bry, • 3.800 zł. Wołów, tel.071/389-48-06 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm. kolor groszkowy, stan dobry, •
3.200 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-51 
FIAT 126p FL, 1992/93 r., 650 ccm, zielony, pokrowce, stan 
dobry, • 3.200 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41
FIAT 126p FL, 1993 r., zielony, oznakowany, oryg. lakier, nowe 
opony, nowy akumulator, - 3.150 zł. Korfantów, tel. 
0606/71 -67-63, woj. opolskie
FIAT 126p, 1993 r., 110 tys. km, 650 ccm, czerwony, kupiony 
w grudniu, uchylne szyby, listwy boczne, dmuchawa, ogrze
wanie tylnej szyby, reflektory halogenowe z przekaźnikami, 
siedzenia rozkładane tapicerowane, pasy z tyłu, przód bez
władnościowe, RO, • 3.300 zł. Krosno, tel. 013/436-10-61, 
wieczorem
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, garażowany, nowe opony, dmuchawa, tylna 
szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, nadkola, RM, fotele 
lotnicze, stan b. dobry, garażowany, - 3.900 zł. Legnica, tel. 
076/722-45-96
RAT 126p, 1993 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylna szy
ba ogrzewana, wentylator, - 3.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-66-60
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, biały, nowe opony, nowy zbior
nik paliwa, trzecie światło .stop*, tylna szyba ogrzewana, za
płon w stacyjce, światła dojazdy dziennej, nowy akumulator, 
zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 4.000 zł lub zamie
nię na Skodę 120,5-biegowy. Długołęka, tel. 071/315-23-68, 
0609/24-56-17
FIAT 126p FL, 1993 r., 74 tys. km, 652 ccm, czerwony, uchyl
ne tylne szyby, pasy z tyłu, II właściciel, przegląd do 10.2001 
r., stan dobry, - 3.700 zł. Dobramyśl, tel. 065/534-26-60 
FIAT 126p BIS, 1993 r., - 3.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-22-67
FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm, czerwony, oryg. lakier, lotni
cze fotele, dmuchawa, I właściciel, kpi. dokumentacja, ozna
kowany, szerokie zderzaki, do poprawek blachar- 
sko-lakierniczych, stan dobry, - 2.450 zł. Lubin, tei. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
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 uchylane, 
tylna szyba ogrzewana, nadkola, pasy bezwf. 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, 1993 r., 71 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, II 
właściciel, - 3.800 zł. Piotr Augustyniak, 59-600 Płóczki Gór
ne 113, gm. Lwówek śląski
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm sportowy, wzmocniony silnik, 
sportowy wydech, aluminiowe felgi, spoilery, stan b. dobry, •
4.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
FIAT 126p, 1993 r., 605 ccm, czerwony, ogrzewana tylna szy- 
bya, otwieranie tylnej szybki, rozkładane fotele, zadbany, stan 
b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
FIAT 126p, 1993 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony metalic, 
cabrio, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne pasy, garażowa
ny, konserwacja, rozkładane fotele, H4, białe kierunkowska
zy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Zdzieszowice, tel. 0604/38-97-38 
FIAT 126p, 1993/94 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, RM, 
tylne szyby uchylane, garażowany, rozkł. fotele, termowenty
lator, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, reguł. wys. mo
cowania pasów, nowy tłumik, zadbany, - 3.700 zł. Legnica, 
tel. 076/856-32-03 .
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 53 tys. km, 650 ccm, biały, I właści
ciel, bez wypadku, zagłówki, tapicerka materiałowa, nadkola, 
konserwacja, garażowany, zadbany, pasy bezwł., tylna szy
ba ogrzewana, dmuchawa, stan b. dobry, • 3.600 zł. Lubnów, 
tel. 074/819-91-41
FIAT 126p, 1994 r., - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 0608/14-01-43 
RAT 126p FL, 1994 r., 79 tys. km, 650 ccm, zielony, immobi
lizer, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna szyba ogrzewar 
na, nadkola, pasy tylne, nowe opony (4), siedzenia, tapicerki 
z meteriału, rozkładane fotele, głośniki, bez wypadku, • 4.100 
zł. Kłodzko, tel. 06Q0/21-30-58 
FIAT 126p, 1994 r.. 46 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, 
centralny zamek, pilot, blokada skrzyni biegów, - 4.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
RAT 126p, 1994 r., 650 ccm, seledynowy, lotnicze fotele, ra
dioodtwarzacz, zadbany, stan b. dobry, - 4.500 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-91-61
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm sportowy, spoilery, aluminiowe 
felgi, wzmocniony silnik, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
4.400 zł lub zamienię na VW Scirocco li. Duszniki Zdrój, tel. 
074/868-41-37
FIAT 126p, 1994 r., 87 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, nowe 
opony, nowy akumulator i ukł. hamulcowy, po wymianie zwrot
nic, - 3.400 zł. Lubin, tel. 076/846-85-71,0608/47-02-98 
FIAT 126p EL, 1994 r., 35 tys. km, benzyna, czerwony, oryg. 
przebieg, plastikowe nadkola, nakładki plastikowe na progi, 
konserwacja, przegląd do 07.2001 r., stan b. dobry, tylne szy
by uchylane, blokada skrzyni biegów, oznakowany, • 4.500 
zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-42 
RAT 126p FL, 1994 r., jasnozielony, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, - 3.400 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09,871-47-97, 
0606/36-71-10
FIAT 126p, 1994 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, stan tech. b. dobry, uchylne szyby, tapicerka z materiału, 
zagłówki, RM, garażowany, pokrowce, • 3.700 zł. Paczków, 
tel. 077/431-70-81
FIAT 126p EL, 1994 r., 77 tys. km, 650 ccm, turkusowy, prze
gląd do 03.2002 r, - 4.300 zl. Skoroszyce, tel. 077/431-84-41 
FIAT 126p el, 1994 r., 47 tys. km, 650 ccm, niebieski, najbo
gatsze wyposażenie, RM, żaluzje, immobilizer, oznakowany, 
alarm, zabezpieczenia na koła, j>okrowce • 4.500 zł lub za

mienię na Fiata Cinquecento z 1996 albo 1997 r., z dopłatą, w 
b. dobrym stanie. Świebodzice, tel. 074/854-65-15 
FIAT 126p el, 1994 r., 30 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie błacharki i lakierowaniu (12.2000 r.), tylne szyby uchy
lane, dmuchawa, katalizator, elektroniczny zapłon, nowe opo
ny, nowe fotele, zadbany, I właściciel, stan idealny, - 4.600 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-16-97,0602/60-64-96 
FIAT 126p, 1994 r„ 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada 
skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., zadba
ny, konserwacja, I właściciel, ważny przegląd, -4.350 zł. Wro
cław, tel. 071/352-63-88
FIAT 126p, 1994 r., 30 tys. km, 650 ccm, czerwony, II właści
ciel, z salonu, garażowany, nadkola, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, pasy tylne, bezwładnościowe, nowe zwrotnice, 
rozrząd, amortyzatory, stan b. dobry, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 
0501/08-21-83 <-
FIAT 126p el, 1994/95 r., 50 tys. km, 650 ccm, turkusowy, 
nowy akumulator, alarm, blokada kierownicy, tylne szyby uchy
lane, plastikowe nadkola, garażowany, stan b. dobry, • 4.300 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-76-84 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
garażowany, lotnicze fotele, kpi. dokumentacja, II właściciel, 
stan b. dobry, - 5.000 zł. Paczków, tel. 077/431-76-09, 
0606/8P-78-45
FIAT 126p EL CABRIO, 1994/95 r., 65 tys. km, 650 ccm, ben
zyna, czerwony metalic, lotnicze fotele, konserwacja, centr. 
zamek, stan idealny. • 5.500 zł. Tarnów Opolski, tel. 
0607/53-68-89
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, niebieski, tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotele, oznakowany, stan b. dobry, • 4.600 zł. 
Lubin, tel. 076/844-65-56
FIAT 126p, 1995 r., 53 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
■ 6.000 zl. Bardo Śl.. tel. 074/817-1147 
FIAT 126p el, 1995 r., biały, radioodtwarzacz + głośniki, -4.500 
zł. Jasień, tel. 068/371-01-50
FIAT 126p el, 1995 r., 40 tys. km, żółty, stan b. dobry, tylne 
szyby uchylane, nowy akumulator, bębny i hamulce, • 4.700 
zł. Lubin. tel. 076/749-85-53,0603/18-37-78 
FIAT 126p el, 1995 r., 70 tys. km, 650 ccm alarm + pilot, ozna
kowany, RO Blaupunkt, stan b. dobry, • 4.300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-80-41,0605/64-64-69 
FIAT 126p EL SX, 1995 r., zielony, plastikowe nadkola, nowe 
opony, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, tylna szyba ogrze
wana, przegląd do 2004 r., zadbany, stan b. dobry, - 4.800 zł. 
Oława, tel. 071/313-00-12
FIAT 126p el, 1995 r., 58 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginal
ny lakier, oznakowany, blokada skrzyni biegów, • 4.900 zł. 
Pakosław, tel. 065/547-85-89
FiAT 126p, 1995 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, nowe opo
ny, nowy akumulator, stan b. dobry, • 4.200 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-19-90,0600/27-41-55 
FIAT 126p EL, 1995 r., 80 tys. km, czerwony, pełne wyposa
żenie, 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., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, garażowany, konserwacja, za
dbany, radioodtwarzacz, lotnicze fotele, alarm, stan b. dobry,
- 4.850 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34, 
0606/17-03-92
FIAT 126p, 1995 r., 73 tys. km, zielony, - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/57-80-59
FIAT 126p SX, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, hak, 
opony zimowe, blokada skrzyni biegów, zabezpieczenie kół, 
lotnicze fotele, nadkola, tylna szyba ogrzewana, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-79-91,0502/81-53-92 
FIAT,126p EL, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, alarm, 
hak, Mul-T-Lock, bagażnik dachowy, tylna szyba ogrzewana, 
tylne szyby uchylane, przegląd do 03.2002 r, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 0502/04-09-01
FIAT 126p el, 1995 r., 62 tys. km, 652 ccm, pomarańczowy, 
nowe opony, Mul-T-Lock, szyberdach, tylne szyby uchylane,
- 4.500 zł lub zamienię na tańszy Fiat 126p, uszkodzony VW 
Golf IID. Wrocław, tel. 071/302-75-88
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, ciemnożółty, lotnicze fotele, stan 
b. dobry. - 4.800 zł. Złoty Stok, tel. 0604/15-70-72 
FIAT 126p eł, 1995/96 r., 53 tys. km, 650 ccm, czerwony, ory
ginalny lakier, I właściciel, oznakowany, stan b. dobry, - 5.000 
zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-29, 
0604/18-35-47
FIAT 126p el, 1995/96 r., 650 ccm, zielony, I właściciel, gara
żowany, serwisowany, alarm, tylne pasy, udokumentowane 
pochodzenie, - 4.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-57, 
0604/89-90-15
FIAT 126p, 1996 r.. 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, radio, 
alarm + pilot, uchylne tylne szyby, - 4.950 zł. Jastrzębie Zdrój, 
tel. 0503/35-30-06
FIAT 126p EL, 1996 r., 34 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
bez wypadku, garażowany, - 6.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-24-92 po godz. 17
FIAT 126p, 1996 r., 31 tys. km, 650 ccm, zielony, mało eks
ploatowany, • 5.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-01 
FIAT 126p EL, 1996 r., 41 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, dużo wyposażenia, tylna szyba ogrzewana, alarm, RO, 
nadkola, dmuchawa, oznakowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-41-96 
FIAT 126p el SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, il właściciel, alarm, centralny zamek + 2 piloty, 
Mul-T-Lock, szyberdach, lotnicze fotele, radioodtwarzacz, 
spoiler, - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-72-31 
FIAT 126p EL, 1996 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, alarm, dmuchawa, rozkł. siedzenia, • 5.800 zł. Legni
ca. tel. 076/855-29-81
FIAT 126p EL, 1996 r., czerwony, nowy akumulator, ważny 
przegląd, garażowany, bez wypadku, • 5.400 zł. Leszno, teł. 
0606/57-12-68
FIAT 126p EL, 1996 r„ 40 tys. km, 650 ccm, Zielony, blokada 
biegów, wentylator, garażowany, welur, - 5.800 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-37-01, 0606/67-53-20 
FIAT 126p el, 1996 r., 33 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, bez 
wypadku, pasy bezwładnościowe z przodu U  tyłu, zagłówki, 
wentylator, tylna szyba ogrzew., boczne uchylne, akumulator 
z 11.2000 r„ przegląd i PZU do 02.2002 r., plastikowe nadko
la, konserwacja, noWy tłumik i ukł. hamulcowy, garażowany, 
stan idealny, • 6.100 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/03-96-61 
FIAT 126p, 1996 r., 51 tys. km, 650 ccm, zielony, zadbany, 
garażowany, eksploatowany przez kobietę, stan b. dobry, •
5.500 zł. Nowy Tomyśl, tel. 061/441-51-59,0602/37-89-25 
FIAT 126p EL, 1996 r., 49 tys. km, zielony, oryginalny lakier, 
nadkola, oznakowany, Mul-T-Lock, pełna dokumentacja, ga
rażowany, - 5.300 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19
FIAT 126p el, 1996 r„ 42 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, nowy tłumik, - 5.800 zł. Oława, tel. 0601/99-01-61 
FIAT 126p el SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, II właściciel, alarm, centralny zamek, 2 piloty, 
Mul-T-Lock, szyberdach, lotnicze siedzenia, radioodtwarzacz, 
szyby uchylne, - 6.000 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-72-31 
FIAT 126p el. 1996 r.. zielony, stan b. dobry, nadkola, konser
wacja, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, - 5.100 zł. Pomia
nów Dolny, woj. opolskie, tel. 0600/16-57-08 
FIAT 126p el, 1996 r., 45 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginal
ny lakier, odcięcie zapłonu, radioodtwarzacz + 2 głośniki, stan 
b. dobry, przegląd do kwietnia 2002 r, • 5.000 zł. Radków, tel. 
074/871-26-88
FIAT 126p, 1996 r., czerwony, - 5.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-36-07
FIAT 126p el, 1996 r., 44 tys. km, czerwony, i właściciel, -
5.500 zł. Sw. Katarzyna, tel. 071/311-40-72
FiAT 126p el, 1996 r. I właściciel, lotnicze fotele, blokada skrzy
ni biegów, serwisowany, nowe opony, nowy akumulator, za
dbany, • 5.600 zł lub zamienię na większy, od 1996 r.. Wro
cław, tel. 372-98-16,0502/90-98-61 
FIAT 126p EL, 1996 r., 59 tys. km, 650 ccm alarm, centr. za
mek + pilot, nowy akumulator, garażowany, RO, dmuchawa, 
stan b. dobry, - 5 J00 zł. Wrocław, tel. 0602/57-78-76

(analiza spalin

tel. 354-50-40
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, bez 
wypadku, serwisowany, dmuchawa, tylne szyby uchylane, 
lotnicze fotele, RM, zadbany, - 5.250 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
FIAT 126p el, 1996 r„ 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p el, 1996/97 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, bez wypadku, RO, konserwacja, garażowany, 
książka serwisowa, faktura zakupu, pokrowce, zadbany, stan 
b. dobry, - 5.450 zł lub zamienię na starszego Fiata 126p. 
Ziębice, tel. 074/819-91-41
FIAT 126p ELX, 1997 r., 52 tys. km, czerwony, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, oryg. lakier, alarm, przegląd do 05.2002 
r., katalizator, garażowany, - 6.200 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19 
FIAT 126p elx, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, różowy, I właści
ciel, stan b. dobry, • 6.200 zł. Oława, tel. 071/313-44-29 
FIAT 126p elx, 1997 r., 25 tys. km, 650 ccm, zielony, bez wy
padku, I właściciel, najbogatsza wersja, nadkola, garażowa
ny, konserwacja, pełna dokumentacja, zadbany, oryginalny 
lakier, stan idealny, • 6.300 zł. Otmuchów) tel. 077/431-30-45 
FIAT 126p, 1997 r., 20 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełna 
dokumentacja, I właściciel, - 5.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-10,0608/03-49-43 
FIAT 126p, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnonie
bieski, tylne szyby uchylane, - 6.300 zł. Sowiny, gm. Bojano
wo, tel. 065/545-72-38
FiAT 126p ELX, 1997 r., 35 tys. km, zielony, tylne szyby uchy
lane, konserwacja, stan idealny, • 7.200 zł. Włoszakowice, 
tel. 065/537-00-82,0603/26-76-00 
FIAT 126p elx, 1997 r., 41 tys. km, 650 ccm, niebieski, • 6.700 
zł. Wrocław, tel. 071/355-86-93 
RAT 126p, 1997 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 352-97-31
FIAT 126p, 1997 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, listwy 
boczne, pokrowce, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, 
- 6.800 zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-66 
FIAT 126p elx, 1997 r., 34 tys. km, ciemnoniebieski, kataliza
tor, RO, dmuchawa, konserwacja, prawe lusterko, zadbany, •
6.700 zł. Źeleźnik, gm. Strzelin, tel. 0604/86-54-75 
FIAT 126p ebc, 1997/98 r., 34 tys. km, 652 ccm, Pb/, zielony, 
katalizator, nadkola, listwy boczne, zagłówki, alarm, oznako
wany, stan b. dobry, - 6.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-55-64 
FIAT 126p elx, 1998 r., 32 tys. km, zielony, welurowa tapicer
ka, nowe opony, RM, alarm, bagażnik dachowy, - 7.000 zł lub 
zamienię na większy. Bolesławiec, tel. 075/732-76-71 
FIAT 126p elx, 1998 r., 33 tys. km, 650 ccm, ciemnozielony, I 
właściciel, bez wypadku, garażowany, listwy boczne, dmu
chawa, stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię na Skodę Favo- 
rit, Felicia, 1995-96 r.. Kłodzko, tel. 074/647-56-81 po godz. 18, 
0602/67-63-35
FIAT 126p elx, 1998 r., 37 tys. km, 650 ccm, zielony, I właści
ciel, faktura zakupu, oryginalny lakier, bez wypadku, najbo
gatsza wersja, konserwacja, tylne szyby uchylane, zegarek, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe światło .stop", 
stan b. dobry. - 6.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
FIAT 126p elx, 1998 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, katalizator, konserwacja, bez wypadku, tylna szyba 
ogrzewana, zagłówki, garażowany, dmuchawa, tylne pasy, 
tylne szyby uchylane, alarm, immobilizer, stan idealny, - 7.600 
zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-00,0606/42-07-27 
FIAT 126p ebc, 1998 r., 14 tys. km, zielony, I właściciel, pełne 
wyposażenie, książka serwisowa, garażowany, - 8.250 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-28-83.0601/15-10-83 
FIAT 126p elx, 1998 r., 19 tys.km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, oryginalny lakier, I właściciel, garażowany, Mul-T-Lock, 
katalizator, - 7.580 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. 
Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
FIAT 126p, 1998 r., 26 tys. km, 650 ccm, zielony, alarm, I wła
ściciel, bez wypadku, pełnd dokumentacja, stan b. dobry, •
7.200 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT 126p elx, 1998 r., 29 tys. km. 650 ccm, czerwony, PL, I 
właściciel, kupiony w salonie, nowy akumulator, nowe opony, 
kubełkowe fotele, katalizator, - 7.000 zł lub zamienię na Fiata 
Tipo, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/312-53-68,0606/23-65-51 
FIAT 126p elx, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm, blokada skrzyni biegów, przegląd do 02.2003 
r., katalizator, zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 336-32-92 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 29 tys. km, 652 ccm, ciemnozielony, 
najbogatsza wersja, garażowany, bez wypadku, przegląd do 
2003 r, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/65-60-58 
FIAT 126p, 1998/99 r., 27 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, RM Blaupunkt, kołpaki, listwy drzwiowe, zagłówki z tyłu 
i przodu, - 6.500 zł. Siedlec, tel. 068/384-85-65 
FIAT 126p elx, TOWN, 1999 r., 29 tys. km, 650 ccm, błękitny, 
katalizator, RM, garażowany, nadkola, alarm, konserwowa
ny, I właściciel, 4 zagłówki, tylne szyby uchylne, bez wypad
ku. - 7.800 zł. Budzów, tel. 074/818-10-49 
FIAT 126p, 1999 r.. 20 tys. km, zielony, • 8.200 zł. Gosławice, 
tel. 0602/85-78-47, woj. wrocławskie 
FIAT 126p, 1999 r., 17 tys. km, pomarańczowy, immobilizer, 
dmuchawa, stan b. dobry, • 7.800 zł. Grabów, tel. 
062/730-61-82
FIAT 126p ELX, 1999 r., 37 tys. km, 650 ccm, zielony, tylne 
szyby uchylane, lotnicze fotele, blokada skrzyni biegów, ciem
ne szyby, dmuchawa, stan b. dobry, - 7.300 zł lub zafhienię 
na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/74-36-52
FIAT 126p, 1999 r., - 6.900 zł. Mirków, tel. 071/315-25-37 
FiAT 126p EL, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, ziejony, garażo
wany, nadkola, katalizator, i właściciel, 2 lusterka, tylne pasy, 
Auto Casco, przegląd do 2002 r., konserwacja, • 7.400 zł lub 
zamienię na starsze auto. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p ELX, 1999 r., 17 tys. km, 650 ccm, niebieski, alarm, 
tylne szyby uchylne, 4 zagłówki, garażowany, bez wypadku, •
8.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
FIAT 126p SX, 1999 r., 11 tys. km, 650 ccm, czerwony, kata
lizator, przegląd do 04.2002 r., I właściciel, garażowany, kon
serwacja, immobilizer, oznakowany, tapicerka z materiału, 
stan idealny, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-05-58 
FIAT 126p, 2000 r., żółty, stan idealny, kupiony w salonie, fak
tura zakupu luty 2001 r., serwisowany, • 8.900 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
FIAT 126p, 2000 r.t 18 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, 
bez wypadku, katalizator, zagłówki z tyłu i z przodu, pasy z 
tyłu, faktura zakupu, zadbany, garażowany, ważne OC i prze
gląd, stan b. dobry, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127,1977 f„ 150 tys. km, 1100 ccm, granatowy, stan 
dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/348-63-57 
FIAT 127,1980 r., 102 tys. km, 1050 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, oryginalny lakier, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/362-89-16 
FIAT 127 A, 1982 r., 90 tys. km, 1050 ccm, brązowy metalic, 
po remoncie błacharki i lakierowaniu, 5-biegowy, - 2.700 zł. 
Karpacz, tel. 0502/35-27-18
FIAT 128 SPORT, 1976 r., 1300 ccm, biały, RM. stan dobry. - 
200 żł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 
0501/80-64-31
FIAT 131 MIRAFIORI, 1978 r., 96 tys. km, 1600 ccm. wiśnio
wy metalic, techh. sprawny, po remoncie błacharki i lakiero
waniu, brak przeglądu, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-53-21 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1980 r., 200 tys. km, 1585 ccm, benzy
na, wiśniowy, welurowa tapicerka, reg. kierownica, po lakie
rowaniu, 2 wałki rozrządu DOHC, 2 gażniki, sportowy, 5-bie-
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gowy, w ciągłej eksploatacji, • 1.700 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Bolesławiec, tel. 075/734-22*84-. .. .
FIAT 132 MIRAFIORI. 1981 r., 1981 Ccm, DOHC, niebieski 
metalic, RO, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, stan dobry, - 2.500zł. Jelenia Góra,.tel. 
075/641-90-95 po godz. 18 1
RAT BRAVA SX, 1996 r., 85 tys. km. 1400 ccm, 12V; biały, 
kupiony w kraju, bez wypadku, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, immobilizer, el. otw. szyby, - 22.500 zł lub zamienię. 
Głogów, tel. 076/832-13-04 po godz. 17 
FIAT BRAVA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, czer
wony metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka powietrżna, 
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 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 12V, niebie- 
sko-grafitowy, wspomaganie kier., el,otw. szyby, reguł, fotel, 
poduszka pow., reg. kierownica, centr' zamek, immobilizer, 
RO, kpi. opon zimowych, stan idealny, • 22.500 zł lub zamie-, 
nię. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIATBRAVA, 1996 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alarm, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 0605/61-98-11 
FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ocm stan b. dobry, -19.000 zł. 
Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
FIAT BRAVA, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm,. turbo D, kolor 
wiśniowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, - 27.000 zł. Góra, tel. 
065/543-33-02
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, eL reg. lusterka, ABS, radio, stan b. do
bry, - 26.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
FIAT BRAVA, 1997 r.. 57 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, reguł, fotel 
kierowcy, reg. kierownica, blokada skrzyni biegów, poduszka 
pow., garażowany, kupiony w salonie, II właściciel, przegląd 
do 2002 r., stan idealny, - 25.900 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-76 po godz. 17 .
FIAT BRAVA, 1997 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 16V, 103 KM, 
perłowowiśniowy metalic, elektryczne dodatki, radioodtwa
rzacz, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, alarm, - 22.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/739^20-25,0603/23-16-87 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony, inst. gazowa, RM, 
zadbany, immobilizer, kupiony w salonie, • 19.800 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-65-14,0600/52-09-03 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, benzyna, bordowy 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia,, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, immobilizer, I właściciel w kraju, udo
kum. pochodzenie, zadbany, stan idealny, - 25.900 zł. Wro
cław. tel. 071/353-03-66,0601/92-49-11 
FIAT BRAVA, 1997/98 r.. 70 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
zadbany, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, el. otwierane szyby, hak, regulowana kierownica 
i fotele, dzielona tylna kanapa, radioodtwarzacz, blokada Fiat 
auto code, reg. świateł, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 
0502/63-23-62
FIAT BRAVA, 1998 r., 1900 ccm, TDI, perłowoniebieski me
talic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, 
centr. zamek, immobilizer, RO, el. otw. szyby, 100 KM, reg. 
kierownica, I właściciel, do sprowadzenia z Niemiec, cena po 
ocleniu i transporcie, - 27.000 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39, 
0604/75-06-57
FIAT BRAVA, 1998 r., 58 tys. km, 14Ó0 ccm, zielony metalic, 
I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, centr. zamek, 
poduszka pow., el. otw. szyby, stan b. dobry, • 25.900 zł. Ry
dzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
FIATBRAVASX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V. błękitny 
metalic, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, I właściciel, 
serwisowany, wspomaganie, reg. kierownica, poduszka pow., 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, 
nowe opony, RM + CD, stan idealny, • 29.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
FIAT BRAVA, 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebie
ski, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, immobilizer, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, alum. felgi, RM, skó
rzana kierownica, oszczędny, - 44.500 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 0502/50-48-95
FIAT BRAVA, 2000 r., 7 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny me
talic, kupiony w salonie, ciężarowy uniwersalny, faktura VAT, 
ABS, alarm, immobilizer, el. otwierane szyby, el. regui. luster
ka, halogeny, spryskiwacze reflektorów, 2 poduszki powietrz
ne, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
FIAT BRAVO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 12V, morski 
metalic, stan b. dobry, immobilizer, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, gara
żowany, reg. wys. kierownicy, • 19.400 zł lub zamienię na tań
szy. Paczków, tel. 077/431-75-08,0602/33-69-85 
FIAT BRAVO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, zadbany, - 29.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81 
FIAT BRAVO, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oryginalne radio, wspomaga
nie, reg. kierownica i fotel, komplet kół zimowych, alum. felgi,
- 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-59-73 po godz. 19, 
0601/49-72-65
FIAT BRAVO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
dużo dodatków, • 24.000 zł. Wrocław, tel. 0602/49-27-89 
FIAT BRAVO, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oryg. RO, alum. felgi, 
centr. zamek, wspomaganie kier., reg. wys. fotela i kierowni
cy, kpi. kół zimowych, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0601/49-72-65 
FIAT BRAVO, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, 103 KM, 
granatowy metalic, atrakc. wygląd, ospoilerowany, alum. fel
gi, alarm (z domykaniem szyb), immobilizer, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow,
- 23.500 zł. Wrocław, tel. 0602/10-76-88
RAT BRAVO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, spoiler ze 
światłem .stop", światła przeciwmgielne, - 28.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 0606/23-14-59
FIAT BRAVO, 1998 r., 17 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, stan dobry, pełne wyposażenie el., szyberdach, ABS,
I właściciel, kpi. dokumentacja, - 27.000 zł. Głogów/ teł. 
0603/78-24-43 ,
FIAT CINOUECENTO, 1991 r.. 82 tys. km, 900 ccm, biały, 
stan dobry, • 9.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO. 1991 r., 72 tys. km, 900 ccm, seledy
nowy, zadbany, nowe opony, tylne szyby uchylane, stan techn. 
b. dobry, • 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, zegarek, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, tylna szyba ogrzewa
na, 2 nowe opony, RM, garażowany, stan dobry, - 7.600 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, z dopłatą., tel. 0604/65-71-42 
RAT CINOUECENTO, 1992 r., 79 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, II właściciel, wyłącznik zapłonu, oznakowany, stan b. do
bry, • 7.900 zł lub zamienię na droższy samochód. Brzeg, tel. 
0606/64-49-03
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 69 tys. km, 704 ccm, biały, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, alarm * 2 piloty, 
atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, nowe opony i aku
mulator, zegarek, nadkola, stan b. dobry, • 7.700 zł. Otmu
chów. tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 91 tys. km, czerwony, alarm, 
Mul-T-Lock, RM, przegląd do 04.2002 r, - 9.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-05-65,0604/39-86-48 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, RM, stan 
b. dobry, - 7.850 zł. Wrocław, tei. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO. 1992 r.. 67 tys. km. 700 ccm, benzy
na, biały, stan dobry, zadbane wnętrze, nowe opony, nowy

tłumik, przegląd do 04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 6.500 
zł. Wrocław, tek 06Q9/15-60-18 
FIAT CINOUECENTO,-1992 r., 72 tys.'km, 900 ccm. biały, 
mało używany, garażowany, przegląd do 02,2002 r„ serwiso
wany, 5-biegowy, Mul-T-Lock, konserwacja, tylne szyby uchy
lane, zegar cyfrowy, możliwe raty, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 
071/321-92-50,071/324-33-25 w godz. 7-15, 0601/74-47-74 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km, 900 ccm, bordo
wy, radio, - 9.500 zł. Leszno, tel. 0600/18-22-43 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 55 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, stan dobry, - 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78, 
0607/31-50-53
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalik, stan b. dobry, uchylane tylne szyby, zegarek, dzielo
na tylna kanapa, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0600/27-68-20 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 68 tys. km, 704 ccm, benzy
na, biały, konserwacja, nadkola, radio, chlapacze, z salonu, 
garażowany, stan idealny, - 8.500 zł lub zamienię na Fiata 
Cinquecento 900. Brzeg Dolny, tel. 071/319-96-66 
FIAT CINOUECENTO ED, 1993 r.. 84 tys. km, 704 ccm, biały, 
stan dobry, radio, sprzedaż możliwa we Wrocławiu, - 7.300 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-91-51 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 89 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, alarm, Muh-T-Lock, tylne szyby uchylane, garażowa
ny, zapalniczka, • 8.500 zł. Bukowina Sycowska, gm. Między- ■ 
bórz, tel. 062/785-65-12
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, - 7.500 zł. Głogów, tel. 076/833-24-57 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 900 ccm, turkuso
wy, faktura zakupu, bez wypadku, immobilizer, uchylne tylne 
szyby, zegarek, atermiczne szyby, dodatkowe światło .stop', 
zadbany, nadkola, akumulator na gwarancji, garażowany, stan 
b. dobry. - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 
0607/04-31-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 55 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, stan dobry, - 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78, 
0607/31-50-53
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, turkusowy, garażo
wany, tylne szyby uchylane, centr. zamek+2 piloty, RM, alarm, 
stan b. dobry, cena - 8.000 żł, lub zamienię na Renault Mega- 
ne o poj. 1.9 TD, diesel, z dopłatą do 13.000 zł. Lubin, tel. 
076/843-69-49
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 64 tys. km, 700 ccm, benzy
na, zielony, stan techn. b. dobry, zadbany, RO, konserwacja, 
plastikowe nadkola, tylne szyby uchylane, zegarek, bez śla
dów korozji, bez wypadku, oznakowany, tylna szyba ogrze
wana + wycieraczka, - 9.100 zł. Namysłów, tel. 077/410-26-07, 
0602/77-19-12 ■
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 704 ccm, srebrny, 
stan b. dobry, garażowany, tylne szyby uchylane, nowe opo
ny, radioodtwarzacz, RDS, - 8.700 zł. Opole, tel. 
0602/72-21-93
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 72 tys. km, 904 ccm, niebieski 
metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, bez wypadku, ater
miczne szyby, tylne szyby uchylane, immobilizer, blokada 
zapłonu, nowy akumulator, dzielona tylna kanapa, zegarek, 
nadkola, listwy boczne, • 9.700 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 903 ccm, benzyna, biały, uchyl
ne boczne szyby, pokrowce, radioodtwarzacz, alarm, bez 
wypadku. - 8.900 zł. Paczków, tel. 077/431-75-22, 
0608/22-53-16
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 64 tys. km, 704 ccm, bordowy 
metalic, bez wypadku, atermiczne szyby, dzielona tylna ka
napa, 4 nadkola, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 8.700 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-07-55,0601/9249-01 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 51 tys. km. 704 ccm, kolor 
morski, garażowany, RO, tylna szyba ogrzewana, listwy bocz
ne, nadkola, alarm, stan dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/786-90-16 po godz. 19,0607/18-19-12 .
FIAT CINOUECENTO ED, 1993 r., 79 tys. km, 900 ccm, czar
ny, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, zegar, 
atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, RM, zadbany, - 9.600 
zł. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 69 tys. km. 704 ccm, bordowy 
metalic, garażowany, I właściciel, książka serwisowa, zadba
ny, atermiczne szyby, konserwacja, nadkola, stan b. dobry, -
8.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-22-06,815-78-42 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r., 59 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, I właściciel, garażowany, oznakowany, zadbany, osoba 
niepaląca, nowy akumulator, po diagnostyce silnika i po wy
mianie oleju, • 8.500 zł lub zamienię na Fiata 126p po 90 r.. 
Żmigród, tel. 0502/20-34-22 .
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 704 ccm, bordowy metalic,
I właściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, bez wypad- 
■ku, zegar, oznakowany, tylne szyby uchylane, tylna szyba 
ogrzewana z wycieraczką, dzielona tylna kanapa, bez koro
zji, atermiczne szyby, zadbany, garażowany stan b. dobry, -
8.600 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 57 tys. km, 700 ccm, czer
wony, alarm, garażowany, po wymianie olejów i ukł. wyde
chowego, stan b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Ścinawa, tel. 076/843-67-04
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 76 tys. km, 700 ccm, benzy
na, niebieski metalic, oryg. lakier, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, szyberdach, listwy boczne, zegarek, tylne szy
by uchylane, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, RO, konso
la, dodatkowe światło .stop', 2 wyłączniki, zapłon i odcięcie 
paliwa, garażowany, stan b. dobry, -'9.400 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 90 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, RM, stan b. dobry, zadbany, - 9.900 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 61 tys. km. 704 ccm. zielony 
metalic, alarm, centr. zamek, atermiczne szyby, tylna kanapa 
rozkładana, blokada skrzyni biegów, - 9.300 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-97-78,0600/57-24-25 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ccm I właści
ciel, kupiony w salonie, -11.200 zł. Wrocław, tel. 784-8942, 
0603/13-91-80
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 900 ccm, zielony metalic, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-66-69 
FIAT CINOUECENTO. 1994 88 tys. km, 900 ccm, benzy
na, zielony metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, ozna
kowany, nadkola, alarm, akumulator na gwarancji, -11.500 
zł. Legnica, tel. 0601/8040-85 
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 śląski, tel. 075/782-45-12 po godz. 17, 
0604/78-09-50
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 704 tys. km, niebieski, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, garażowany, atermiczne szy
by, tylne szyby uchylane, nowy akumulator, katalizator, zega
rek, nadkola, zadbany, • 8.800 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 57 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, tylne szyby uchylane, RM, listwy boczne, 
pokrowce, tylna szyba ogrzewana, dzielona tylna kanapa, 
konserwacja, książka serwisowa, zadbany, - 9.200 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-71-57,0608/73-79-88 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, - 7.200 zł. Pełcznica, tel. 071/316-66-69 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 60 tys. km. 704 ccm, kolor 
malinowy, oryg. lakier, tylne szyby uchylne, alarm, stan b. 
dobry, • 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p z dopłatą. Star
czówek, gm. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 80 tys. km. 900 ccm, wtrysk, 
jasnobłękitny metalic, radioodtwarzacz, alarm + pilot, uchyl
ne tylne szyby, garażowany, zadbany, • 11.000 zł. Wójcice, 
tel. 071/318-64-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 69 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, garażowany, 5-biegowy, centralny zamek, alarm + 
pilot, dzielona tylna kanapa, oznakowany, nowe amortyzato
ry, plastikowe nadkola, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/4747-87 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, czerwo

ny, b. zadbany, mało eksploatowany, I właściciel, alarm, RO, 
tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, 
nowy akumulator i 1 opona, stan b. dobry, • 11.500 zł. Wro
cław, teł. 071/324-24-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 57 tys. km, 704 ccm, biały, 
alarm, I właściciel, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 362-33-89 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm, niebie
ski, l właściciel, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/33-03-86
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 42 tys! km, 700 ccm, zielony 
metalic, radioodtwarzacz + głośniki, tylne szyby uchylane, 
zegarek, listwy boczne, stan b. dobry, • 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/46-51-27
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 704 ccm, biały, kupiony w sa
lonie, alarm + 2 piloty, zegarek, tylne szyby uchylane, nadko
la, dodatkowe światło .stop', - 10.800 zł. Złotoryja, tel. 
076/87846-18
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 44 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, oznakowany, RM 
Sony, 4 głośniki, konsola, zegarek, garażowany, stan idealny, 
nowe opony, - 9.900 zł. Żarów, tel. 074/858-01-38 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 62 tys. km, 900 ccm, czer
wony, RM Kenwood, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, -
10.800 zł. Brzeg. tel. 0502/6146-62
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 50 tys. km, 700 ccm, zielo
ny metalic, z salonu, I właściciel, oznakowany, bez wypadku, 
- 9.000 zł. Rawicz, tel.065/545-26-12 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 65 tys. km, 700 ccm, czer
wony, RO, blokada skrzyni biegów, dzielona kanapa, tylne 
szyby ucKylne, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-00 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 70 tys. km, 7000 ccm, srebr
ny, garażowany, nowe opony, szyberdach, stan b. dobry, -
8.900 zł. Zgorzelec, tel. 0603/24-07-76
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, 704 ccm, srebrny, 
blokada skrzyni biegów, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
tylne szyby uchylane, nowe opony 2 szt., aktualny przegląd, 
oznakowany, - 10.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/06-94-31 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny. - 9.200 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 900 ccm, niebieski metalic, 
bez korozji, książka serwisowa, dzielona tylna kanapa + 4 
zagłówki, zegarek, tylna szyba ogrzewana + wycieraczka, 
atermiczne szyby, nadkola, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, -11.400 zł lub zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. Star
czówek, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-7142 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 700 ccm, zielony, 
Mul-T-Lock, nowe opony, radio, zadbany, • 10.000 zł. Szcze
cin, tel. 0603/32-55-70
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1995 r., 1100 ccm, srebr
ny, metalic, kupiony w salonie, oznakowany, alarm, alum. fel
gi, kpi. kół zimowych, skórzana kierownica, el. regulowane 
reflektory, - 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-38-20, 
0605/14-44-37
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 47 tys. km, 900 ccm, szary 
metalic, Mul-T-Lock, nadkola, RM, oryginalny lakier, stan b. 
dobry, -12.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1995 r.. 71 tys. km, 1100 
ccm, czerwony, zadbany, stan silnika i błacharki b. dobry, oryg. 
przebieg, udokum. pochodzenie, blokada skrzyni biegów, 
alum. felgi, uchylne tylne szyby, • 13.500 zł (możliwe raty). 
Brzeg, tel. 077/411-30-69,0501/58-14-70 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, jasno- 
czerwony, I właściciel, bez wypadku, garażowany, zadbany, 
2 koła zimowe, nowy akumulator, Mul-T-Lock, RO Philips, •
9.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/812-10-06
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, biały, tylne szyby 
uchylane, aluminiowe felgi, alarm, dzielona tylna kanapa, •
8.900 zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, biały, alarm, alumi
niowe felgi, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, - 8.700 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, czamy, 
tylne szyby uchylane, II właściciel, pokrowce, zadbany, aktu
alny przegląd, - 8.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -08-24 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 900 ccm, benzyna, szary me
talic, nowe amortyzatory, tłumik, RO, nowe opony, alarm, -
12.000 zł. Jawor, tel. 076/870-71-21,0603/28-5640 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 78 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, dzielona kanapa, pokrowce, oznakowany, Mul-T-Lock, 
katalizator, garażowany, -12.300 zł. Jawor, tel. 0600/60-90-58 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, - 8.700 
zł. Jelenja Góra, tel. 075/713-7245,0607/29-65-67 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r| 75 tys. km, 704 ccm, zie
lony metalic, bez wypadku, nowe amortyzatory, alarm, katali
zator, RM, zadbany, - 9.500 zł. Legnica, tel. 076/855-08-16, 
0600/62-74-86
FIAT CINOUECENTO. 1995 r,, 75 tys. km. 704 ccm. srebrny 
metalic, nowy akumulator i opony (letnie i zimowe), RM + CD, 
4 głośniki, bogate wyposażenie, • 10.000 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-74-68
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, zegar, RM Kenwood + panel, tyl
ne szyby uchylane, nowy akumulator, pokrowce, - 9.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/31449-87,0602/38-29-69 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 54 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, oryginalny lakier, alarm, dzielona tylna kanapa, wy
łącznik zapłonu, nadkola plastikowe, - 11.900 zł. Paczków, 
tel. 077/431-70-29
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, blokada 
skrzyni biegów, dzielone siedzenia, • 9.400 zł. Rawicz, tel. 
065/545-22-90
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 53 tys. km, 900 ccm. benzy
na, niebieski metalic, książka serwisowa, bez korozji, zega
rek, tyina szyba ogrzewana, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, 
pasy bezwładnościowe z tyłu, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, -10.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. Star
czówek, tel. 0604/65-7142
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 899 ccm, biały, 
bez wypadku, oryginalny lakier, centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, tylne szyby 
uchylane, stan b. dobry, • 12.200 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-07-55,0601/9249-01 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, garażowany, blokada skrzyni biegów, dzie
lona tylna kanapa, zadbany, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/88-26-14,0607/26-0441 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 704 ccm, czamy 
czarny, tylne szyby uchylane, - 10.200 zł. Wrocław, tel.
345-75-81
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km, 700 ccm. niebie
ski, atermiczne szyby, - 9.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-50-69 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km, 700 ccm, czamy, 
uchylne tylne szyby, blokada skrzyni biegów, RM, listwy bocz
ne, dzielona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, bez wypadku, 
garażowany, stan b. dobry, po przeglądzie, - 9.700 zł. Wro
cław, tel. 071/373-73-59
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, benzy
na, niebieski metalic, książka serwisowa, immobilizer, alarm, 
RM, tylne szyby uchylane, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, • 9.350 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 89 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerwony, garażowany, Mul-T-Lock, książka serwisowa, 
nowe amortyzatory przednie i komplet opon, radioodtwarzacz, 
zadbany, - 9.700 zł lub zamienię na Opla Corsę z 1995 r., z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/352-9148,0501/40-28-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czamy, katalizator, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/66-62-55
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, biały/dzielona tylna 
kanapa, 4 zagłówki, nowe nadkola, - 8.500 zł lub zamienię na 
Fiata 1?6p. Ziębice, tel. 074/81940-52 
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r., 61 tys. km, 900 ccm, szary 
metalic, bez wypadku, I właściciel, zegarek, tylne szyby uchy

lane, listwy boczne, kołpaki, atrakc. wygląd, • 10.800 zł. Zię
bice. tel. 074/819-90-62.0604/28-59-76 
FIAT CINOUECENTO., 1995 r., 45 tys. km. 700 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, el. otwierane szyby, centralny zamek, el. 
reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia, nowe opony, tylne 
szyby uchylane, zegar cyfrowy, atermiczne szyby, zadbany, 
garażowany, stan idealny, - 9.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995/96 r., 61 tys. km, 704 ccm, 
Pb/, srebrny metalic, garażowany, bez wypadku, pełna doku
mentacja, faktura zakupu, atermiczne szyby, alarm * 2 piloty, 
nowy akumulator, nowe 2 opony, RO Pioneer, nadkola, listwy 
boczne, owiewki, światło .stop', blokada kierownicy, atrak
cyjny wygląd, - 9.900 zł. Paczków, tel. 077/431-72-06, 
0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 65 tys. km, 704 ccm, czer
wony, bezwypadkowy, centralny zamek, alarm, ciemne szy
by, obniżony, atrakcyjny wygląd, I właściciel, • 10.200 zł. Świd
nica, tel. 0603/64-16-21
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 70 tys. km, 900 ccm, zielo
ny metalic, -11.200 zł. Wrocław, tel. 345-66-62 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 56 tys. km, 700 ccm; czerwo
ny, • 10.000 zł. Rybnik, tel. 032/421-01-39 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, czamy, alarm, im
mobilizer, - 10.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-33-44. 
0604/37-12-30
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 25 tys; km, 700 ccm, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, oryginalny lakier, pełna doku-, 
mentacja, bez wypadku, zadbany, RO, stan b. dobry, -12.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r., 54 tys. km, 700 ccm, 
biały, garażowany, nowe opony zimowe, tłumiki, listwy, RO, 
fotelik, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.900 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0605/53-22-99
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 34 tys. km. 704 ccm, biały, 
serwisowany, atermiczne szyby, zadbany, - 11.000 zł. Gło
gów, tel. 076/834-44-51
FIAT CINOUECENTO SPORT, 1996 r., 58 tys. km. 1100 ccm, 
żółty, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, skórzana kie
rownica, białe zegary, fotele kubełkowe, lakierowane zderza
ki i lusterka, alum. felgi, z salonu, stan idealny, • 15.000 zł. 
Górka Wieruszowska, gm. Wieruszów, tel. 0600/38-21-79 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, faktura zakupu, serwisowany, immobi
lizer, dzielona tylna kanapa, uchylne tylne szyby, zegarek, 
atermiczne szyby, konserwacja, nadkola, garażowany, stan 
b. dobry -12.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r.. czerwony. - 8.000 zł. Le
gnica, tel. 0604/56-81 -00
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 700 ccm. czerwony, z 
kompletem siedzeń, - 8.500 zł. Oława, tel. 0607/42-55-19 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 62 tys. km. 700 ccm, srebrny,
I właściciel, I rej. w 1997 r, - 9.200 zł. Oława, tel. 071/31344-29 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 60 tys. km,-900 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, uchylne szyby, -12.800 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-39-42
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 69 tys. km, 704 ccm, nie
bieski, oznakowany, radioodtwarzacz, faktura VAT, - 9.500 zł 
lub zamiana na droższy (osobowy z homologacją). Stawiszyn 
k. Kalisza, tel. 062/752-83-55 po godz. 18,0604/3748-59 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 74 tys. km, 700 ccm. wtrysk, 
katalizator, biały, bagażnik dachowy, alarm, RM + 4 głośniki, 
dodatkowe światło .stop*, atermiczne zielone szyby, tylne 
szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, serwisowany, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja. -12.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/5849-31
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 59 tys. km, 704 ccm, biały, 
stan b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, katalizator, alarm, 
4 zagłówki, radioodtwarzacz, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-18-02,0601/77-63-09 
RAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, - 12.600 zł. 
Wrocław, tel. 0603/25-76-22
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1996 r.. 68 tys. km, 700 ccm, 
benzyna, szary metalic, blokada skrzyńTbiegów, atermiczne 
szyby, tylny szyby uchylane, nowe opony, zabezpieczenie kół, 
dzielona tylna kanapa, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 361-54-83, 
0606/67-88-61
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 52 tys. km. 900 ccm. kolor 
grafitowy metalic. centr. zamek + pilot, bez wypadku, RO, stan 
idealny, alarm, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 783-08-29, 
0607/06-94-37
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, bor
dowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakiza- 
tor, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwa
rancji, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r., 57 tys. km, 700 ccm, per
łowoniebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne szyby uchyl
ne (zielone), alarm, zegarek, nadkola, zarejestrowany jako 
van, tylne siedzenia z zagłówkami i pasami, stan idealny, 
atrakc. wygląd, RM z CD Philips, przegląd do 12.2001 r. -
9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/39-3343
FIAT CINOUECENTO HAPPY. 1996/97 r., 61 tys. km. 900 ccm. 
wtrysk, czerwony, katalizator, zegarek, atermiczne szyby, tyl
ne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, 5-biegowy, 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., 57 tys. km, czamy, nowe 
opony, nowy akumulator, zadbany, - 9.800 zł. Michałowice, 
woj. opolskie, tel. 0503/84-86-50 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 63 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, z salonu, I właściciel, blokada skrzyni 
biegów, garażowany, • 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/816-01-02
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1996/97 r., 41 tys. km. 700 
ccm, biały, blokada skrzyni biegów, radio, tylna szyba 
ogrzewana, 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, 701 ccm, czamy, I 
właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
11.500 zł. Legnica, tel. 076/866-07-68,0601/55-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 46 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, stan dobry, RO z panelem, bez wypadku, - 8.700 zł. Wro
cław, tel. 0502/12-58-57 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00480 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, RO, centr. zamek, alarm, zegarek, tylne szyby uchy
lane, plastikowe nadkola, I właściciel, bez wypadku, -12.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 0602/244042 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 700 ccm, niebie
ski, atermiczne szyby, blokada zapłonu, garażowany, I wła
ściciel, -11.800 zł. Kościan, tel. 065/512-57-37 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, nadkola, alarm, zadbany, stan idealny, -
11.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-82
RAT CINOUECENTO. 1997 r., 56 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, immobilizer, kupiony w salonie, I właściciel, przegląd do
01.2002 r., garażowany, -11.500 zł. Oława, tel. 071/313-02-63 
po godz. 16
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, czerwony, stan do
bry, immobilizer, katalizator, nowy akumulator, RO, garażo
wany, przegląd do 03.2002 r., właściciel niepalący, -10.800 
zł (możliwość rat przez komis). Opole, tel. 077/435-97-05 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 73 tys; km. 704 ccm immobili
zer, zegarek, dzielona tylna kanapa, I właściciel, • 11.800 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-7045 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 43 tys. km. 700 ccm. zielony 
metalic, I właściciel, bez wypadku, zadbany, książka serwi
sowa, serwisowany, faktura zakupu, dzielona tylna kanapa, 
wycieraczka z tyłu, Mul-T-Lock, listwy boczne, nowe opony, 
stan idealny. • 10.200 zł. Starczówek, tel. 0604/66-59-28 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km. 704 ccm. czerwo
ny. oryg. lakier, tylne szyby uchylne, nowe opony, radio Blau

punkt, alarm, I właściciel, stan dobry, • 10.200 zł. Starczó
wek, tel. 0608/53-99-78, woj. wałbrzyskie 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, 704 ccm, turkuso
wy, bez wypadku, tylne szyby uchylane, tylne nadkola, alarm, 
centralny zamek, Mul-T-Lock, RO, listwy boczne, -11.500 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-00-21 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 35 tys. km, 700 ccm, czamy, 
alarm + pilot, atrakcyjny wygląd, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-30,373-95-30
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 39 tys. km, 700 ccm. błękitny 
metalic, bez wypadku, uchylane tylne szyby, RO, 3 stop, do
datkowa tapicerka drzwiowa i bagażnika, el. reg. reflektory, •
11.500 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 0504/9242-75 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 32 tys. km, 704 ccm, 
benzyna, czerwony, oryg. lakier, atermiczne szyby, tylne szy
by uchylne, zegar, immobilizer, katalizator, RM, I właściciel, 
kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, garażowany, 
tylna szybą ogrzewana, - 12.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-47-79 po godz. 18
RAT CINOUECENTO, 1997/98 r.. 46 tys. km, 704 ccm, cha
browy, katalizator, immobiliser, 4 zagłówki, 4 pasy bezwład
nościowe, pełna dokumentacja, przegląd do 12.2002, możli
we raty, - 11.600 zł. Wrocław, tel; 071/345-10-64, 
0602/27-55-72
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km; 899 ccm, czerwo
ny, stan b. dobry, immobilizer, alarm, po wymianie oleju, kloc
ków i opon, -13.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1998 r., 31 tys. km, 700 ccm, 
czerwony metalic, I właściciel, faktura zakupu, książka serwi
sowa, RO, immobilizer, zegar + 4 Opony zimowe, -13.700 żł. 
Lubin, tel. 076/842-63-52 wieczorem, 0605/294242 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 704 ccm, niebieski, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, I właściciel, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 11.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-64-19
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, biały, stan b. dobry, katalizator, blokada skrzyni biegów, 
-14.000 zf. Ścinawa, tel. 076/843-63-39 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-6740.071/348-71-33 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.. 50 tys. km, 900 ccm bez wy
padku, immobilizer, RM, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 07 /̂337-22-31,0502/5849-33 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 38 tys. km. 700 ccm, benzy
na, czerwony, i właściciel, stan b. dobry, • 13.200 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-05-23,0603/43-87-06 
FIAT CINOUECENTO, 2000 r., 900 ccm, niebieski metalic, 
poszerzone opony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
immobilizer, tylne szyby uchylane, pasy bezwł., garażowany, 
RO, 5-biegowy, z salonu, - 18.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-6840 po godz. 18
FIAT COUPE, 1995 r., 76 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
stan idealny, spoiler, tuning, poduszką pow., koła 16", sporto
wy ukł.. wydechowy, RM + zmieniacz Alpina, - 34.000 zł lub 
zamienię. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97,0608/40-65-49 
FIAT COUPE, 1998/99 r., 45 tys. km, 1800 ccm, 16V, błękitny 
metalic. wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, skóra, stan ideal
ny, - 42.000 zł. Legnica, tel. 0601/77-18-53,076/856-25-14 
FIAT CROMA, 1986 r., 2500 ccm, diesel stan silnika i podze
społów b. dobry, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, możli
wość montażu turbiny, - 5.900 zł. Świdnica, tel. 074/856-90-84 
po godz. 16
FIAT CROMA, 1989 r., 2000 ccm, turbo D po remoncie kapi
talnym silnika, dużo nowych części, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/365-52-33
FIAT CROMA, 1990 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, I właściciel w kraju, • 5.800 zł. Polkowice, tel. 
076/846-32-85,749-27-76
FIAT CROMA, 1993 r., 2000 ccm, turbo D, niebieski metalic, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -
14.200 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 076/818-63-76 
FIAT CROMA, 1993 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, katalizator, reg. kie
rownica, -12.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FIAT MAREA WEEKEND. 1992 r.. 42 tys. km. 1600 ccm. 16 
V. czerwony, automatic, garażowany, dużo wyposażenia, kpi. 
opon zimowych, - 32.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-29-60 
po 18
FIAT MAREA KOMBI. 1997 r.. 115 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
srebrny metalic, relingi dachowe, roleta, podłokietnik, reguł, 
fotel kierowcy, reg. kierownica, zderzaki w kolorze nadwozia, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ pilot, alum. felgi 15", 
wspomaganie, 101 KM. zużycie paliwa 61/100 km. stan ideal
ny, • 26.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-16-32, 
0600/32-89-91
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 75 tys' km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, RO + RDS. ABS, wspomaganie kier, -
26.500 zł. Lubin, tel. 076/844-53-79
FIAT MAREA, 1997 r., 1900 ccm, TD 100 KM, zielony meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, welur, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan ideal
ny, - 28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FIAT MAREA, 1997/98 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO z RDS, 
el. halogenowe reflektory, kupiony w salonie, - 26.500 zł lub 
zamienię. Prudnik, tel. 0604/60-81-13 
FIAT MAREA, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, radiood
twarzacz, klimatronic, - 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-2349, 
0502/0447-68
O  FIAT PALIO WEEKEND, 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, 1998 r., 62 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
wspomaganie kier., obrotomierz, -19.500 zł lub zamienię na 
Fiata Cinąucento, do 10.000 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, niebieski, serwisowany, RM, relingi dachowe, za
dbany, stan idealny, • 24.000 zł. Legnica, tel. 0502/15-76-33 
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r.. 48 tys. km, 1242 ccm, zielo
ny metalik, relingi dachowe, radio, poduszka pow, - 24.900 
zł., tel. 0501/60-9546
FIAT PALIO WEEKEND, 1999/00 r., 37 tys. km. 1200 ccm. 
benzyna, czerwony, stan b. dobry, zderzaki w kolorze nad
wozia, kupiony w salonie, - 24.700 zł. Grodków, tel. 
0606/8249-84,077/4154343 do godz. 17 
FIAT PALIO, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, podusz
ka pow. kierowcy, immobilizer, - 30.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT PALIO WEEKEND. 2000 r.. 20 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, cesja, spłacone 25% wartości, ho
mologacja, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, 
gwarancja, RO, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-38-39,0606/96-75-64 
FIAT PANDA, 1980 r., 896 ccm, czerwony, sportowa sylwet
ka, przegląd do 2002 r., alarm, zadbany, RO, • 3.000 zł. Wro
cław. tel. 0501/97-17-59
FIAT PANDA, 1985 r., 837 ccm, biały, na białych tablicach, - 
800 zł. Zielona Góra. tel. 0601/61-97-52 
FjAT PANDA, 1986 r., 896 ccm, biały, szyberdach, 5-biego
wy, alum. felgi, tylne szyby uchylane, RO + 2 głośniki, • 2.400 
zł. Lubin, tel. 076/847-62-10.0502/96-94-15 
FIAT PANDA, 1986 r., 130 tys. km, 999 ccm, 45S, srebrny 
metaiic, stan dobry, radio, - 2.300 zł. Wołów, tel. 071/389-22-26 
FIAT PANDA, 1991 r„ 750 ccm 3-drzwiowy, na białych tabli
cach -1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0609/6441-34 
FIAT PANDA FIRE, 1993 r.. 41 tys. km, 1100 ccm. czamy. I 
właściciel, stan dobry, - 6.400 zł. Kępno, tel. 062/781-52-59 . 
FIAT PANDA, 1993 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
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na białych tablicach - 1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 
0601/61-97-52
FIAT PUNTO SX60,1993 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, I rej. w 1994 r., el. otw. szyby, 3-drzwiowy, centr. za
mek, ekonomiczny, przegląd do IV. 2002 r, • 13.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-07-54 po godz. 18,0604/89-42-14 
FIAT PUNTO, 1993/94 r., 148 tys. km. 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, techn. sprawny, szyberdach, regulacja świa
teł, r właściciel, 1 element do lakierowania, - 13.000 zł lub 
zamiana na Kadetta GSI, 1.8-2.0, 87-88 r., zadbany. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-77*18
FIAT PUNTO, 1994 r., 82 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, SX, bor
dowy metalic, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach. poduszka pow., dzielona tylna kanapa, książka ser
wisowa, do sprowadzenia z Niemiec, - 7.000 zł + cło 5000 zł. 
Chojnów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90 
FIAT PUNTO, 1994 r., 84 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, stan b. dobry, w kraju 
od 2 miesięcy, zarejestrowany, • 15.900 zł. Legnica, tel. 
0606/99-12-44
FIAT PUNTO 75 S, 1994 r., 90 tys. km, wtrysk, niebieski,'spro
wadzony w całości, poduszka pow., zderzaki w kolorze nad
wozia, garażowany, konserwowany, - 15.500 zł. Rozdrażew, 
tel. 062/722-14-60.0609/28-38-49 
FIAT PUNTO, 1994/95. r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, w Polsce od bm., zarejestrowany, bez wypad
ku, oryg. lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka, centr. za
mek, RO i głośniki, garażowany, I właściciel, • 11.174 zł lub 
zamiana, raty. Kamienna Góra. tel, 0606/23-66-76 
O  FIAT PUNTO, 1995 r.,-57 tys. km, 1200 ccm, ben

zyna, kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, zadba
ny, serwisowany, w kraju od 7 dni, nie rejestro
wany, opłacone cło i podatek, • 14.700 zł. Legni
ca, tel. 076/855-20-21,0503/70-67-17 84014001 

FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 1242 ccm, pertowozielony me
talic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 18.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-35
RAT PUNTO. 1995 r.. 90 tys. km, 1241 ccm, 75 KM, czarny, 
ABS, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, 
szyberdach, wspomaganie kier., immobilizer, regulowana 
wysokość fotela kierowcy, - 18.500 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-14-14
FIAT PUNTO, 1995 r., 1300 ccm, turkusowy metalic, 5-drzwio
wy, pełne wyposażenie elektr., obrotomierz, wspomaganie, -
15.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75
FIAT PUNTO, 1995 r., 35 tys> km, 1700 ccm, turbo D, czerwo
ny, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, alarm, RM, 
5-drzwiowy, -19.900 zł. Wrocław, tel. 0501/97-88-52 
FIAT PUNTO SX 55,1995 r., 85 tys. km. 1108 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, RM, immobilizer, kupiony w kraju, garażowany, •
17.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-12-84 po godz. 15
FIAT PUNTO, 1995 r., 62 tys. km. 1700 ccm. turbo D. kolor 
grafitowy, 2-drzwiowy, centr. zamek, ei. otw. szyby, wspoma
ganie, reg. kierownica, zderzaki w kolorze nadwozia, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-95-30 
FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, radioodtwarzacz ♦ 4 głośniki, 2 poduszki 
powietrzne, reg. pasy, reg. wys. siedzenia i pasów, zielone 
szyby, otw. szybki, 4 zagłówki, reg. światła, nowe amortyza
tory, sprowadzony w całości, I właściciel, stan idealny, • 14.800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 80 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, 
-17.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-25-37 w godz. 11-17 
FIAT PUNTO, 1996 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 16.600 zł. 
Legnica, tel. 076/850-63-89
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 61 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
klimatyzacja, welur, el.' otw. szyby, centr. zamek + pilot, wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, - 19.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-22-89,0604/92-29-41 
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kupiony w salonie, 75 KM, wielopunktowy 
wtrysk, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, atermiczne 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 
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 58 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, 
z salonu, centralny zamek + pilot, bez wypadku, garażowany, 
immobilizer, alarm, -18.600 zł. Świdnica, tel. 074/852-54-56 
FIAT PUNTO, 1996 r., 74 tys. km, 1240 ccm, biały, immobili
zer, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, I właściciel, ser
wisowany, stan b. dobry, • 14.900 zł. Wartowice, tel. 
076/818-98-25
FIAT PUNTO, 1996 r., 85 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, -14.800 zł. Żarów, tel. 074/858-06-18 
FIAT PUNTO, 1997 r., 57 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, immobilizer, sprowadzony w całości, w kra
ju od roku, - 17.900 zł. Leszno,, tel. 065/526-29-46, 
0601/69-14-44
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 72 tys. km, 75 km, zielony metalic. 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, immobilizer, 
centr. zamek, RM, kupiony w salonie, -19.500 zł. Borek Strze- 
liński, tel. 0605/26-30-39
FIAT PUNTO, 1997 r., 57 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kata
lizator, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, • 17.900 zł. Lesz
no, tel. 065/526-29-46,0601/69-14-44 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 19.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PUNTO, 1997 r., 70 tys. km. 1700.ccm, turbo D, metalic, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 23.500 zł. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
FIAT PUNTO, 1997 r., 77 tys. km, 1100 ccm, czarny, 3-drzwiô  
wy, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, -17.000 
zł. Wabienice, tel. 071/398-90-26 
FIAT PUNTO 55 SX, J 997 r., 67 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm z pilotem, przy
ciemnione szyby, immobilizer, garażowany, - 18.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-74-09,0603/99-25-02 
RAT PUNTO, 1997 r., 59 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
alarm, centralny zamek, RM, 3-drzwiowy, • 16.900 zł. Wro
cław, tel. 781-89-80
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 1108 ccm, benzyna, czerwony me
talic, z salonu, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, el. otwie
rane szyby, garażowany, listwy boczne, -19.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/641-03-37,0607/53-05-81 
FIAT PUNTO, 1997/98 r., 39 tys. km, 1100 ccm, czerwony, I 
właściciel, blokada skrzyni biegów, zimowe opony, garażo
wany, udokumentowane pochodzenie, z salonu, RO, pokrow
ce, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 19.500 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-41-90,0608/03-75-29 
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 do
kumentacja, zadbany, nowy akumulator i opony, serwisowa
ny. -16.850 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, książka serwiso
wa, listwy boczne, zegarek, immobilizer, oryg. lakier, garażo
wany, stan b. dobry,-21.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT PUNTO, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
pełne wyposażenie łącznie z klimatyzacją • 26.000 zł. Go
dziesze, tel. 062/761-05-73
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, i właściciel, 5-dpwiowy, immobilizer, li
stwy boczne, zegarek, RO. oznakowany, oryg. lakier, gara
żowany, stan b. dobry, • 21.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48 ■

FIAT PUNTO SX, 1998 r., 42 tys. km. 1100 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, pełna dokumentacja, z salonu, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, immobilizer, RO, obrotomierz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, oryginalny lakier, zegar, stan b. 
dobry, • 21.800 zł lub zamienię na Fiata Cinfluecento albo 
126p. Legnica, tel. 076/852-59-46 
FIAT PUNTO, 1998 r., 60 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, hak, instalacja gazowa, kupiony w salonie, I właści
ciel, 5-drzwiowy, - 20.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-39-44 
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km, 1100 ccm, czarny, w kraju 
od 3 dni, do lakierowania 3 elementy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, techn. sprawny, • 14.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-29-20,0603/54-08-26 
FIAT PUNTO 60 SX, 1998 r., 35 tys. km, niebieski metalic, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, • 18.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-22-85,0603/93-60-02 
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1245 ccm, benzyna, czer
wony, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie 
kierownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, oryginalne radio, 
stan idealny, - 18.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07, 
0605/06-28-47
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, książka 
serwisowa, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwiera
ne szyby, welurowa tapicerka, obrotomierz, koła 14*, stan ide
alny, - 21.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 55 tys. km, 1100 ccm, szary meta
lic, centralny zamek, el. otwierane szyby, immobilizer, alarm 
+ pilot, pokrowce,.aluminiowe felgi, dodatkowo koła zimowe, 
spoiler ze.śtópem\ zakupiony w salonie,‘1 właściciel, serwi
sowany, stań idealny, atrakcyjny wygląd, - 21.000 zl. Wrocław, 
tel. 0502/15-97-27
FIAT PUNTO 55 SX, 1998 r., 32 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, hak, I właściciel, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-30-92
RAT PUNTO, 1998/., 37 tys. km, 1100 ccm, niebieski, I wła
ściciel, z salonu, faktura zakupu, bez wypadku, garażowany, 
oryginalny lakier, zadbany, stan b. dobry, • 20.000 zł. Złoty 
Stok, tel. 0604/93-43-11 ?
FIAT PUNTO, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, bez wypadku, kupiony w salonie, immobilizer, 4 zagłów
ki, zadbany, garażowany, stan b. dobry, możliwe rafy, -18.800 
zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-52-21,0604/17-92-85 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 46 tys. km, 1100 ccm; szarofio- 
letowy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, 
oryg. lakier, welurowa tapicerka, listwy boczne, zegarek, ga
rażowany, stan idealny, • 23.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIATPUNTO, 1999 r., 38 tys. km, 1100 ccm, czerwony, po
duszka pow., 5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, -
22.000 zł. Leszno, tel. 0603/60-30-53,0605/66-92-60 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 20 tys. km, 1250 ccm 3-drzwiowy, 3 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej,* 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FIAT PUNTO, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, kolor grafitowy 
metalic, immobilizer, centr. zamek, listwy boczne, reg. reflek
tory, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, I właściciel w kraju, 
RM z RDS, w kraju od 10 miesięcy, • 19.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-43-84,0607/24-57-54 
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 SOLE, 1999 r., 34 tys. km, 1100 ccm, czerwony 
metalic, stan idealny, kupiony w salonie, kompl. dokumenta
cja. garażowany, poduszka pow., hak, nadkole, immobilizer, 
wspomaganie kier, - 23.200 zł. Żmigród, tel. 071/385-66-84 
grzecznościowy
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 12 tys. km. 1200 ccm. benzyna 2 
pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, wspoma
ganie, centr. zamek, - 27.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35 
FIAT PUNTO. 1999/00 r., 25 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie/lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, immobilizer, • 21.500 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO II, HGT, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
miedziany metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, TCS, klimaty
zacja, 4 poduszki pow., alum. felgi, nawigazja satelitarna GPS, 
CD na 5 płyt, suboofer, komputer, skóra, I właściciel, stan ide
alny, - 35.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 
0604/83-26-46
FIAT PUNTO IISX, 2000 r. przeb. 40 tys. km, poj. 1.250 ccm, 
zielony metalic, I właściciel, stan b. dobry, • 27.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-07-73
FIAT PUNTO, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, pod. powietrzna, reguł, fotel kierowcy, 
immobilizer, - 29.700 zł. Świdnica, tel. 0603/92-99-01 
FIAT PUNTO, 2000 r„ 55 tys. km, 1200 ccm, Speed Gear, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw, szyby, podusz
ki, immobilizer, klimatyzacja, centr. zamek, - 44.600 zł. Świd
nica, tel. 0603/39-79-78
FIAT PUNTO II, 2000 r., 26 tys. km, 1200 ccm, benzyna, ma
honiowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, poduszka pow., 3-drzwiowy, atermiczne szyby, tylne uchyl
ne, radio, stan idealny, • 24.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-24-52,0605/62-33-21 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, czerwony, I 
właściciel, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, na gwarancji, bez 
wypadku, poduszka pow., immobilizer, el. reg. reflektory, inst. 
radiowa + 6 głośników, stan idealny, - 27,500 zł. Wrocław, tel. 
0604/80-08-68
FIAT REGATA, 1988/89 r., 30 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, oryginalny lakier, bez korozji, garażowany, hak, 
regulowana kierownica, radio, silnik: stan idealny, - 6.500 zł 
lub zamienię na Mercedesa 240,300 123. Lądek Zdrój, tel. 
0604/81-01-46
FIAT REGATA, 1988/89 r., 40 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, oryginalny lakier, kupiony w salonie, garażo
wany, regulowana kierownica, po remoncie silnika, stan do
bry, • 5.900 zł lub zamienię na Mercedesa 123, w dobrym sta
nie. Lądek Zdrój, tel. 074/801 -11 -49.0604/81-01 -46 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
dobry, - 2.200 zł. Legnica, tel 076/854-35-83,0600/20-62-41 
FIAT RITMO, 1982 r., 1500 ccm, wtrysk 5-biegowy, 5-drzwio
wy, podwójny grill, kwadratowe klamki, przegląd do 08.2001 
r, - 2.400 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-32-28 
FIAT RITMO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0602/87-46-22
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, 1985 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel po re
moncie blacharki, do lakierowania, nowy układ hamulcowy, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-74-48 po godz. 18
RAT RITMO, 1985 r., 1100 ccm zarejestrowany, dużo części, 
-1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-32-49 
RAT RITMO 60 CL, 1986 r., 160 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, stan techniczny dobry, po przeglądzie techn., zderzaki w 
kolorze nadwozia, podwójne światła, halogeny, prostokątne 
klamki, - 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-52 
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi. RO, 
sportowy wydech, inst. gazowa, stan b. dobry, - 5.600 żł lub 
zamienię na droższy. Wrocław/ tel. 07,1/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • A00490 www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, przegląd, stan dobry, - 4.000 zł. Raciborowice 
Górne, teł. 076/818-97-64
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r„ 45 tys. km, żółty, centr.
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, skórzana kierownica, .-
17.500 zł. Lubin, tel. 0605/82-77-41
FIAT SEICENTO VAN, 1998 r., 15 tys. km, 900 ccm. biały, •
12.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 31 tys. km, 900 ccm, błękitny
metalic, el. otwierane szyby, blokada skrzyni biegów, immo

bilizer, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, stan idealny, -
17.000 zł. Wrocław, tel. 321-53-58,0604/09-57-74
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 60 tys. km, 1108 ccm, 
żółty, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, alum. felgi, 
sportowe fotele, skórzane dodatki, halogeny, - 18.500 zł. 
Wysoka, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-23-24 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r„ 17 tys. km, .900 ccm, złoty meta
lic, z salonu, pełna dokumentacja, bez wypadku, garażowa
ny, zadbany, I właściciel, -17.200 zł (możliwe raty) lub zamie
nię na tańszy samochód. Brzeg, tel. 077/416-51-41 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r„ 27 tys. km, 900 ccm, błękit
ny metalic, kupiony w 01.99 r., i właściciel, kpi. dokumenta
cja, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 
RO, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, zegarek, oznako
wany, - 17.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 34 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, garażowany, nadkola, 4 zagłówki, pokrow
ce, immobilizer, zadbany, -17.500 zł lub zamienię na Cinqu- 
ecento. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 24 tys. km, 1100 ccm, pomarań
czowy metalic, poduszka pow., alum. felgi, alarm, immobili
zer, centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, I właściciel, -
22.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12
FIAT SEICENTO VAN, 1999 fv 27 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada’ Śkrzyhi biegów, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, • 16.000 żł. Kłodzko, tel. 
074/867-19-39
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 właściciel, 
kpi. dokumentacja, bez uszkodzeń, skórzana kierownica, tyl
ne szyby uchylane, stan idealny, - 22.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-72, 0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem -AK0219 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT SEICENTO SX, 1999 r„ 10 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm, garażowany, 
stan idealny, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 0607/18-19-12 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r„ 900 ccm, wtrysk, czarny, kupio
ny w salonie, I właściciel, serwisowany, oryginalny lakier, bez 
wypadku, faktura zakupu, alarm, blokada skrzyni biegów, 
uchylne tylne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielone 
tylne siedzenia, reg. reflektory, garażowany, stan idealny, -
17.500 zł lub zamienię na tańszy, Fiat, Skoda. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999/00 r., 22 tys. km, 1000 
ccm, biały, poduszka pow., el. otwierane szyby, centralny za
mek, aluminiowe felgi, fotele Abarth, zderzaki nowego typu, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 396-35-76,0601/78-42-20
RAT SEICENTO YOUNG, 2000 r., 1 tys. km, 900 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, I właściciel, bez wypadku, na gwaran
cji, garażowany, -17.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Klucz
bork, tel. 0604/39-73-17
FIAT SEICENTO, 2000 r., 8 tys. km, 900 ccm, niebieski meta
lic, I właściciel, bez wypadku, na gwarancji, kupiony w salo
nie, • 20.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/357-76-44
RAT SEICENTO, 2000/01 r., 6 tys. km, 900 ccm, fioletowy 
metalic, kupiony w salonie w kraju, el. otw. szyby, na gwaran
cji, stan idealny, - 19.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04 
FIAT SIENA, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy 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., 52 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, II właściciel, • 18.200 zł. Szewce, tel. 071/310-71-25 
FIAT SIENA, 1998 r., 69 tys. km, 1600 ccm, czerwony meta
lik, stan bardzo dobry, serwisowany, garażowany, nowy pa
sek rozrządu, kupiony w salonie, I właściciel, • 19.900 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-11-60,0604/18-79-29 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, centr. zamek, 
wspomaganie, RO, el. otw. szyby, immobilizer, światła prze- 
ciwmgielne, po wymianie klocków ham. i paska rozrządu, 
nowe opony letnie i zimowe, zadbany, • 19.500 zł. Legnica, 
tel. 076/862-59-22,0605/61-04-00 
FIAT SIENA, 1998 r„ 34 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, udokum. pochodzenie, garażo
wany, immobilizer, alarm, • 24.000 zł. Pszenno, tel. 
074/856-91-89
FIAT SIENĄ 1998 r„ 37 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnoczer
wony metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, garażo
wany, alarm * pilot, opony Goodyear, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, - 24.900 zł. Słotwi- 
na, tel. 074/852-42-25
RAT SIENA, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, 16 V, bordowy 
metalic, z salonu, garażowany, welur, el. otw. szyby, alarm .+ 
pilot, centr. zamek, code, • 22.600 zł. Świdnica, tel. 
0602/68-74-89
FIAT SIENA EL, 1998 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, atermiczne szyby, blokada skrzyni 
biegów, możliwe raty przez komis, stan b. dobry, • 14.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-24-28,0605/62-33-21 
FIATTEMPRA, 1991 r., 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, deska digital, el. otw. szyby, garażowany, składak+dużo 
części, - 8.000 zł, Legnica, tel. 076/854-43-29 
FIATTEMPRA, 1991 r., 110 tys. km, 1900 ccm, TDS, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, deska digital, el. reg. lusterka, haloge
ny, stan b. dobry. - 11.900 zł. Lubin, tel. 076/854-83-79, 
0604/05-41-72
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, nie
bieski metalic, jnst. gazowa, klimatyzacja, RM, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, deska digital, ABS, • 9.900 zł. Legni
ca, tel. 076/854-32-16
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany 
szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, weluro
wa tapicerka, RM, aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, -
12.000 zł. lub zamienię. Wrocław, tel. 345-68-79, 
0601/75-49-59
FIATTEMPRA KOMBI, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, stan idealny, I właściciel, kpi..dokumenta
cja, pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, wspoma
ganie, relingi dachowe, zadbany, • 9.500 zł. Kędzierzyn Koź
le, tel. 0607/70-49-15
FIAT TEMPRA, 1992 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, turbo D, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, bez wypadku, stan 
b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, w cenie cło i transport, 
-12.000 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/75-06-57 
FIATTEMPRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, centralny zamek, RO Sony, wspomaga
nie kierownicy, dzielona tylna kanapa, hak holowniczy, 
Mul-T-Lock, regulowana kierownica, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry • 12.500 zł lub zamienię na Fiata Punto, lub Opla 
Astrę.., tel. 0605/62-38-84
FIATTEMPRA, 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. 
068/377-41-21
FIATTEMPRA, 1993 r., 1400 ccm pełna dokumentacja, peł
ne wyposażenie el., stan b. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/846-74-66,0603/29-67-09 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 120 tys. km, 1581 ccm, szary meta
lic, stan dobry, -.10.300 zł. Świebodzin, tel. 068/382-99-31 
FIATTEMPRA, 1994 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, itd, • 13.50,0 zł lub zamiana na tańszy. 
Bolesławiec, tel. 075/734-22-96 
RAT 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

0  FIAT TEMPRA, 1995 r., 116 tys. km, 1600 ccm, 
kolor morski metalic, inst. gazowa, kupiony w 
Polsce, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, bez 
korozji • PILNE, - 10.600 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80 84014211

FIATTIPO SKŁADAK, 1988 r., 147 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, deska digital, el. otw. szyby, RO, hak, gara
żowany, przegląd do 04.2002 r, - 7.000 zł. Walim, tel. 
074/845-72-89,0604/53-33-93 
FIAT TIPO, 1989 r., 190 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, alarm, przegląd do 03.2002 r., RO, stan 
dobry, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-53-58 
FIAT TIPO, 1990 r., 128 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, RO, ekonomizer, za
dbany, • 9.000 zł. Głogów, tel. 076/833-58-15 
RAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy, 5-drzwio
wy, dzielona tylna kanapa, RO, nowe przednie wahacze, •
9.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-07-62,0604/54-34-75 
FIATTIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
alarm, centr. zamek + pilot, oznakowany, blokada kierownicy, 
nowe klocki i tarcze hamuclwe oraz tłumik, garażowany, za
dbany, - 9.500 zł. Kłopotów, tel. 076/840-83-72 
RAT TIPO, 1991 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, TDS, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, centr. zamek, eL otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, halogeny, RO + panel, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, halogeny, RO + panel, kubełkowe fotele, 
wyłącznik zapłonu, garaż, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, stan dobry, • 9.000 zł. 
Jasień, tel. 068/371-08-70,
FIAT TIPO, 1991 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, RM, szyberdach,
1 właściciel. -11.500 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67
FIAT TIPO TDS, 1991 r., 155 tys. km, 1900 ccm, zielony me
talic, sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, halogeny, czujnik zapłonu, szyber
dach, dodatkowe światło »stop\ kubełkowe fotele, garażowa
ny, stan b. dobry, • 12.300 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48 .
FIAT TIPO, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, w kraju 5 
dni, stan b. dobry, - 9.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Le
gnica, tel. 076/866-16-08,0603/16-13-73 
FIATTIPO, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, morski 
metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, halogeny, wspo
maganie kier., regulowana kierownica, deska digital, weluro
wa tapicerka, I rej. w kraju 30.04.2001 r., stan b. dobry, - 9.300 
zł. Wrocław,>tel. 0607/23-14-24 
RAT TIPO. 1991/92 r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, 
szyberdach, I rej. w 1992 r., RM + głośniki, -11.000 zł (możli
we raty przez komis). Brzeg, tel. 077/411-30-69, 
0501/58-14-66 po godz. 15
FIAT TIPO, 1991/92 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy, szy
berdach, 5-biegowy; stan b. dobry, • 8.600 zł lub zamienię na 
tańszy. Zgorzelec, tel. 075/775-38-30,0603/322-50-23 
FIATTIPO, 1992 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolorgołębi 
metalic, i»ntr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, radio, ob
rotomierz, 5-drzwiowy, -10.500 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
FIAT TIPO, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ie, zielony meta
lic, nie eksploatowany w kraju, szyberdach, el. reg. lusterka, 
szyberdach, 5-biegowy, alum. felgi, nowe opony i silnik, po
krowce, stan idealny, • 12.000 zl. Brzezina, gm. Brzeg, tel. 
077/416-27-21
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, - 11.000 zł. Włoszakowice, tel. 
065/537-00-07
FIAT TIPO, 1992/93 r., 131 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
wobordowy metalic, oryginalny przebieg, 5-drzwiowy, central
ny zamek, immobilizer + pilot, el. otwierane szyby, el. reg. 
reflektory, regulowana kierownica i pasy, welurowa tapicer
ka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony w 
całości, • 9.900 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, teł. 
0601/99-41-36
FIAT TIPO, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, digital, 
el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, aluminiowe 
felgi, stan b. dobry, • 11.000 zł. Jenków, gm: Wądroże Wiel
kie, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
FIAT TIPO SKŁADAK, 1992/96 r., 108 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, alarm, alum. felgi, wspomaganie, halogeny, kpi. do
kumentacja, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/781 -38-68 
FIAT TIPO, 1993 r., 98 tys. km, '1400 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, RO, kupiony w kraju, kpi. dokumentacja, -12.500 
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
FIAT TIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, z salonu, oznakowany,

blokada skrzyni biegów, opony letnie i zimowe, • 10.300 zł. 
Świdnica, tel. 074/651-26-09
FIAT TIPO, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, alum. felgi, szyberdach, blokada zapłonu, ater
miczne szyby, 4 zagłówki, dodatkowe światło .stop", RM, eko
nomizer, garażowany, - 9.800 zł. Ubocze, tel. 075/781-39-56 
FIATTIPO, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, garażowany, bez wypadku, • 10.000 zł lub zamie
nię na Opla Kadetta, diesla, do 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-70
FIAT TIPO, 1994 r., 1400-ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, -13.500 zł lub zamienię. Bole
sławiec. tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
FIATTIPO, 1994 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, el. 
otw. szyby, alum. felgi, ABS, RO z RDS, szyberdach, skórza
na kierownica, wspomaganie, reg. kierownica, reguł, pasy, •
12.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-18-58,071/310-25-20 
FIAT TIPO, 1994 r., 87 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
alarm, centr. zamek, immobilizer, nowe opony, radio, -11.300 
zł. Tyniec Mały. tel. 071/311-92-57,0603/37-56-15 
FIAT TIPO, 1994 r., 84 tys. km, 1406̂ ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, alarm, oznakowany, RM, bagażnik dacho
wy. stan b. dobry. -12.800 zł. Wrocław, tel. 071/365-76-77 
FIATTIPO, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otw. szyby, ABS, el. reg. reflektory, alarm, poduszka pow., 
3-drzwiowy, stan dobry, przegląd do 12J2001 r, - 9.900 zł. Zie
lona Góra, teł. 0603/20-55-71
FIAT ULYSSE, 1996/97 r., 97 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, nie
bieski metalic, 7-osobowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., pełne wyposażenie el., halogeny, drzwi, RM, poduszka 
pow., kupiony w salonie, pełna dokumentacja, • 33.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-04-31,0604/31-45-55 
FIAT ULYSSE, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDI, kremowy,
8-osobowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 2 poduszki pow., 
RO. - 47.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-23-55,0607/15-55-82 
FIAT UNO, 1984 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, stan techn. b. dobry, nie wymaga żadnych napraw,
- 4.000 zł lub zamienię na droższy. Ford Transit. Bierzglinek, 
gm. Wrośnie, tel. 061/438-90-34
FIAT UNO, 1984 r., 138 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, RO, el. otwierane szyby, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, 
na białych tablicach, - 2.200 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-39-44 
FIAT UNO, 1984 r. 4-drzwiowy, • 5.600 ił. Kościan, woj. lesz
czyńskie, tel. 0607/65-49-45
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykań
ska, po wymianie silnika, skrzyni biegów w 1989 r., dzielona 
tylna kanapa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i 
przyciemniane, stan idealny, atrakcyjny wygląd, - 5.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1985 r., 135 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
sprowadzony w całości, RM, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 4.300 
zł. Polkowice, tel. 076/749-24-95 
FIAT UNO D, 1985 r., 190 tys. km. 1300 ccm, diesel, beżowy, 
zadbany, w kraju od 1991 r.. 3-drzwiowy, po remoncie silnika, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, do remontu. Otmuchów, tel. 077/431-76-76, 
0604/34-87-94
FIAT UNO, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm. diesel, czerwony, 
zadbany, nie wymaga napraw, stan b. dobry, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, - 5.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-73-81 
FIAT UNO, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm. diesel, czerwony, 
zadbany, nie wymaga napraw, stan b. dobry, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, - 5.300 zł. Wołany, tel. 074/868-73̂ 81 
FIAT UNO, 1985 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, zadbany, 
stan dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
FIAT UNO. 1986 r., 1100 ccm. benzyna, czeiwony, stan techn. 
b. dobry, stan blacharki idealny, RM, • 5.500 zł łub zamienię. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30, woj. wrocławskie 
FIAT UNO, 1986 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, składak 
1994 r., w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, do poprawek,
- 2.000 zł. Paczków, tel. 0600/24-24-53
FIAT UNO, 1986 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, oryginalny lakier, zadbany, - 5.600 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-22-80
FIAT UNO, 1986 r., 178 tys. km. 999 ccm, niebieski, 2-drzwio
wy, stan dobry, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-90, 
0605/09-46-06
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, za
rejestrowany, nowe amortyzatory, nowe opony (2 szt.), 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
po remoncie silnika, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/781-85-14,0606/16-73-15 
FIAT UNO, 1986 r., 1400 ccm. diesel, biały. 2-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry • 400 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm 2-drzwiowy, blacharka do ma
łych poprawek, - 3.000 zł. Oleśnica, teł. 071/314-98-47 
FIAT UNO, 1988 r., 135 tys. km, niebieski, 3-drzwiówy. 5-bie
gowy, stan b. dobry, • 10.000 zł lub zamienię na Forda. Budzi- 
szów, tel. 076/818-63-07,817-88-69 
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio-
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wy. 5-biegowy, na białych tablicach - 680 DM. Chojnów, tel. 
D60Ó/83-52-18
RAT UNO 75 IE, 1988 r., 135 tys. km. 1500 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, zadbany, garażowany, - 5.300 
zł. Jawor, tel. 076/870-45-16,076/873-85-18.
R A t UNO 45E, 1988 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/96-85-85 
FIAT UNO, 1989 r.. 182 tys. km, 1400 ccm, turbo D, szaronie- 
bieski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, - 6.900 
zł. Chocianów, tel. 076/818-47-38,0608/81-89-41 
FIAT UNO 45,1989 r. 3-drzwiowy, h 5.300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/91-17-90
FIAT UNO, 1989 r., 125 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, szyberdach, katalizator, 
dodatkowe światło .stop’, • 6.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, do 3.500 zł. Otmuchów, tel. 077/431-35-24 
FIAT UNO. 1989 r., i40tys.:km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM, zadbany, 
stan b. dobry, • 6.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. tańszy. 
Wrocław, tel. 071/345-41 -16,0603/29-53-50 "
FIAT UNO, 1989 r„ 1500 ccm, benzyna 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-39-44
FIAT UNO, 1989/92 r.. 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, ga
rażowany, dużo nowych części, zadbany, stan b. dobry, - 5.900 
zł. Oleśnica, tel. 0602/77-89-61'
RAT UNO, 1990 r., 90 tys. km, 900 ccm, bordowy, 3-drzwio- 
wy, garażowany, bardzo oszczędny, po wymianie amortyza
torów, błotnika, tarczy sprzęgłowej, łożyska dociskowego i na 
kołach, łańcuszka rozrządu, przegląd do 2002 r., stan dobry, 
.- 7.300 zł. Wołów, tel. 0600/50-18-72 
FIAT UNO REALLE, 1990 r., 148 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
czarny, szyberdach, centralny ząmek, obniżony, 113 KM, 
Vmax = 200 km/godz., wydech Remus, pełna dokumentacja, 
- 8.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/357-90-28, 
0607/76-64-79 •
FIAT UNO, 1990 r„ 1500 ccm szyberdach, - 7.500 zł. Żarki
Wielkie, gm. Trzebiel, tel. 068/375-37-01
FIAT UNO, 1991 r., 80 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, sprowadzony
w całości, I właściciel, stan techn. i podzespołów b. dobry,
oryg. lakier, - 9.100 zł. Legnica, tel. 076/858-49-23,
0607/20-56-22
RAT UNO, 1991 r.. 1700 ccm, diesel, czarny, 5-drzwiowy, 
szyberdach, RM, sprowadzony w całości, I właściciel, bez 
wypadku, stan idealny, - 8.500 zł. Leszno, tel. 0608/22-25-46 
FIAT UNO, 1991 r., 1108 ccm, ies, czerwony, bez wypadku, 
5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, centr. zamek, szyberdach, 
el. otw. szyby, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, • 9.800 zł. 
Lubin, tel. 0602/49-57-11 po godz. 20,075/734-53-51 
FIAT UNO, 1991 r., 113 tys. km, 999 ccm, czerwony, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, - 6.000 zł. Środa Śląska, tel. 
0600/37-40-75
FIAT UNO, 1992 r., 1400 ccm, zielony metalic, 3-drzwiowy, 
szyberdach, alum. felgi, • 11.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/02-33-86
FIAT UNO, 1992 r„ 84 tys. km, 1700 ccm. diesel, granatowy. 
5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, 
-12.500 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0606/97-93-24 
FIAT UNO, 1992 r., 120 tys. km, 999 ccm, grafitowy, alarm, 
RO, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, - 10.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/33-24-35 
FIAT UNO 45.1992 r.. 64 tys. km. 1000 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, blokada 
skrzyni biegów, kupiony w salonie, przegląd do 12.2001 r., 
stan b. dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-94-61 
FIAT UNO 60 S, 1993 r., 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książka serwiso
wa, listwy boczne, zegarek, oznakowany, dodatkowe światło 
.stop*, pokrowce, alarm, immobilizer, garażowany, stan b. 
dobry. -11.400 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi 
dachowe, szyberdach, • 9.800 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993 r., 82 tyś. km, 1000 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. 
dobry, alarm + pilot, immobilizer, miesiąc po przeglądzie, nowe 
opony letnie i zimowe, -10.200 zł. Wrocław, tel. 0601/87-31-58 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • A00491 www.autogielda.com.pl)
FIAT UNO 605,1993 r., 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, faktura za
kupu, immobilizer, alarm + pilot, oznakowany, listwy boczne, 
dodatkowe światło .stop", zegarek, oryg. lakier, garażowany, 
stan idealny, • 11.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn.
dobry, - 8.800 ż t Legnica, tel. 0607/41-37-30
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, wtrysk, granatowy metalic, -
8.000 zł. Lubrza, tel. 068/381-31-07
RAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy metalic,
kupiony w salonie w Polsce, - 10.900 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., 112 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary,
3-drzwiowy, hak, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-92-97
FIAT UNO, 1993 r„ 75 tys. km. 1000 ccm. granatowy, kupiony
w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, stan
b. dobry, -10.800 zł. Wrocław, tel. 315-13-47
FIAT UNO, 1994 r., 98 tys. km, 1000 ccm, ciemnozielony
metalic. 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, -11.500 zł., tel.
0603/85-66-63
FIAT UNO, 1994 r. kupiony w salonie, 4-drzwiowy, -11.000 
zł. Kościan, tel. 0605/27-50-71
0  FIAT UNO, 1994 r., 50 tys. km, 1000 ccm, bordo

wy metalic, model z października, I właściciel, ku
piony w Polsce, bez wypadku, blokada skrzyni 
biegów, pokrowce, garażowany, stan b. dobry, •
11.850 zł. Św iebodzice, te l. 074/854-55-80 
84014201

RAT UNO, 1994 r.. 1400 ccm stan b. dobry, -14.800 zł. Wro
cław, tel. 071/317-81-82 do godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r.. 85 tys. km, czerwohy, stan b. dobry, •
15.200 zł. Wrocław, tel. 317-84-32 do godz. 16 
FIAT UNO, 1994/95 r., 999 ccm, ciemnoniebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, alarm, blokada 
skrzyni biegów, radioodtwarzacz + kieszeń, nowe amortyza
tory, zadbany, stan b. dobry, - 11.900 zł. Sobótka, tel. 
071/316-35-79.0604/40-70-05 
RAT UNO, 1995 r., 76 tys. km, 140 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, serwisowany, bez wypadku, RM, nowy rozrząd
1 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, 1996 r., 73 tys: km, 1000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, blokada skrzyni biegów, radio, nowy .akumulator, 
tłumik, -11.850 zł. Legnica, tel. 076/855-27-15 
FIAT UNO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 cęm, benzyna, czarny, 
centr. zamek, alarm, RM, hak, stan b. dobry, * 14.000 zł. Lu
bin. tel. 076/844-56-35.0607/04-26-27 
FIAT UNO, 1996 r., 66 tys. km, czerwony, tylna szyba ogrze
wana, 4-drzwiowy-drzwiowy, 5-biegowy, opony 155/70 R13, 
-11.500 zł. Gdynia, tel. 0502/57-17-54 
FIAT UNO, 1996 r., 90 tys.. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, kupiony w salonie, garażowany, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, serwisowany, relingi dachowe, centr. zamek, el. otw. 
szyby. RM. -14.800 zł. Legnica, tel. 076/854-85-81 
FIAT UNO VAN, 1996 r., 170 tys. km, 1000 ccm. benzyna, 
biały, 2 miejsca, Mul-T-Lock, serwisowany, stan dobry, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/22-31-76

FIAT UNO 45 S. SKŁADAK, 1996 r., 120 tys. km, 1000 ccm, 
benzyna, czarny,.STdrzwiowy, tylne szyby uchylane, RO + 4 
głośniki, przegląd do 03.2002 r., kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, pilnie, • 7.500 zł lub zamienię na Cinquecento. Wro
cław, tel. 0603/27-96-36
FIAT UNO, 1997 r., 47 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, I właściciel, stan b. dobry, 5-drzwiowy, • 13.200 zł. 
Wrocław, tel. 0604/95-93-70
FIAT UNO, 1998/99 r., 62 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, stan dobry, -
12.900 zł. Opole, tel. 0607/34-87-10 
FIAT UNO; 2000 r. przeb. 7 tys. km, poj. 1,000 ccm Fire, wi
śniowy, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, nadkola, 
5-drzwiowy, serwisowany, I właściciel, kupiony w salonie, bez 
wypadku, stan b. dobry, garażowany, - 22.000 zł lub zamienię 
na tańszy, np. Ford Escort z lat 89/90. inne propozycje, Nowa 
Sól, tel. 068/387-81-63

FORD
O  FORD - AUTON sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia 
w Internecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd 
do Belgii. Kilka tysięcy aut do obejrzenia. Facho
wa pomoc. INFORMACJA:, tet. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022971

FORD AEROSTAR, 1989 r., 3000 ccm. wtrysk V6, perłowo- 
zielony, -14.000 zł lub zamienię na terenowy albo motocykl z 
dużym silnikiem. Baranów, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD AEROSTAR, 1993 r., 160 tys. km, 3000 ccm. benzy
na. srebrny, inst. gazowa, 7-osobowy, alarm, centr. zamek, 
poduszka pow.. automatic, wspomaganie, -18.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-60-55,0603/92-76-24 
FORD AEROSTAR, 1994 r.. 150 tys. km. 3984 ccm, srebrny 
metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, 4WD, RO Forda, 7-oso
bowy, alarm, alum. felgi, bez wypadku, 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 ECONOLINE, 1993 r., 250 tys. km. 7300 ccm, diesel, 
biały, klimatyzacja, lotnicze fotele, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, ład. 2 t, alarm, radioodtwarzacz, automatic, -
46.000 zł lub zamienię na vana. Wrocław, tel. 071/350-16-47 
wieczorem
FORD ESCORT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, przegląd i OC, - 3.000 zł. Dębnica, tel. 
071/312-62-86.0605/52-93-85 po godz. 16
FORD ESCORT, 1980 r., 250 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, tech. sprawny, przegląd do 11.2001 r, 
- 1.200 zł. Walim, tel. 0608/43-94-54, 075/845-72-77 po 
godz. 20
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, - 3.200 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
FORD ESCORT, 1981 r., 1100 ccm, niebieski metalic, - 3.300 
zł. Żarów. tel. 074/858-02-05
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, - 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/10-27-17 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe amortyzatory, opony, szerokie zderzaki, bez 
wypadku, zadbany, garażowany, ekonomiczny, stan idealny, 
nie wymaga napraw, - 3.700 zł lub zamienię, może być uszko
dzony Fiat 126p. Nysa, tel. 077/435-20-04,0608/11-54-22 
FORD ESCORT, 1982 r.. 1100 ccm przegląd do 12.2002 r.. 
stan b. dobry, - 29.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-58-67 - 
FORD ESCORT, 1982 r., 162 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, nowe hamulce, ukł. wydechowy, opony, RM, 
zadbany, - 3.500 zł. Przemków, tel. 076/831-00-04 
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r.. 1300 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, szyberdach, tylny spoiler, hak, dodatkowe światło 
.stop’ , nowe amortyzatory, nowy ukł. wydechowy, sportowa 
kierownica, odcięcie zapłonu. 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, stan 
dobry, przegląd do 02.2002 r, - 3.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, z dopłatą lub w tej cenie. Bożków, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/871-44-40.0602/73-23-17 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
techn. sprawny, po przeglądzie, w ciągłej eksploatacji, • 3.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p + dopłata. Mlądz; tel. 
075/783-93-13
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, szerokie zderzaki, RM, alum. felgi, obrotomierz, szyber
dach, stan b. dobry, - 4.200 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FORD ESCORT, 1982/., 108 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
zielony, garażowany, szyberdach, aluminiowe felgi, radiood
twarzacz, 3-drzwiowy, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-05-06 
FORD ESCORT, 1982 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, RO, hak, 
5-biegowy, atrakcyjny wygląd, bez rdzy, - 4.300 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, Poloneza, inny. Wrocław, tel. 396-50-41, 
0603/19-13-93
FORD ESCORT. 1982 r.. 150 tys. km, 1300 ccm. CVH, czer
wony, szyberdach, hak, alarm, nowe opony, silnik z 94r., stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1982 r., biały, po remoncie silnika, po re
moncie blacharki, kompl. dokumentacja, ważny przegląd, 
ubezpieczenie, stan b. dobry, alarm, - 3.500 zł. Xxx, tel. 
074/819-50-31 w godz. do 13, po 21 
FORD ESCORT XR3,1982/83 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwio
wy, fotele kubełkowe, sportowa kierownica i zawieszenie, 
nowe części, • 3.300 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58. 
0502/55-70-25
FORD ESCORT, 1982/83 r:, 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, zadbany, garażowany, nowe opony, - 3.600 zł. Szklary 
154, tel. 077/431-24-20
FORD ESCORT, 1983 r., 25 tys. km, 1100 ccm, OHV, biały, 
po remoncie kapitalnym silnika, głowicy, skrzyni biegów oraz 
wszystkich podzespołów, dużo części zamiennych, nowych, 
zregenerowanych, instalacja radiowa + głośniki wysokiej kla
sy, radio Pioneer, - 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-59-12 
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, granatowy, stan b. dobry,
3-drzwiowy, nowe amortyzatory, kubełkowe fotele, • 2.350 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0608/14-89-98
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, granatowy, kubełkowe 
fotele, szyberdach, sportowa kierownica, nowe amortyzato
ry, -2.350zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
oryg. lakier, 5-drzwiowy, RM, garażowany, stan b. dobry, -
5.500 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
FORD ESCORT, 1983 r., biały, 3-drzwiowy, stan dobry, - 3.600 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0502/34-67-38 
FORD ESCORT KOMBI, 1983 r., 91 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, żółty, stan dobry. 3-drzwiowy, zarejestrowany, opłaco
ny, w ciągłej eksploatacji, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/341-72-47.0501/74-03-95 
FORD ESCORT, 1983/92 r., 1300 ccm. benzyna, kolor cegla- 
sty. szyberdach, hak, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan techn. do
bry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-83 
FORD ESCORT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
3-drzwiowy, - 3.000 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-95 
FORD ESCORT, 1984 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, instalacja gazowa, po remoncie silnika, po wymianie 
klocków hamulcowych, po regeneracji rozrusznika i alterna
tora, szerokie przednie zderzaki, hak, • 4.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-49-90
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
nowe opony i amortyzatory, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, stan techn. dobry, przegląd do 11.2001 r, - 3.400 zł. 
Złotoryja, tel. 0608/35-86-60
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, beżowy meta
lic, 3-drzwiowy, ospoilerowane progi, kubełkowe fotele, pasy 
z tyłu, welurowa tapicerka, hak, stan b. dobry, - 4.700 zł lub 
zamienię na inny. Żarów, tel. 074/858-01-46,0609/24-88-15

FORD ESCORT KOMBI. 1984 r., 1300 ccm, wiśniowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, białe zegary, - 3.500 zł.,Dobrzeń, 
tel. 071/315-35-72 ‘ *
FORD ESCORT VAN, 1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, niebieski, stan dobry, 5-osobowy, kanapa wyjmowana, 
konserwacja, ład. 655 kg, blacharka do małych poprawek, -
3.200 zł. Kłodzko, tel. 074/865-85-02 
FORD ESCORT, 1984 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, przegląd dó końca roku, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 3.400 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68 
FORD ESCORT, 1984 r., 50 tys. km, 1300 ccm, Pb/, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, • 3.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-43,0603/95-42-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1984 r., 1300 ccm, niebieski, po prze
glądzie, 5-drzwiowy, szyberdach, zadbany, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, - 3.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi + 4 koła, stan dobry, • 3.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Trzebnica, tel. 071/312-53-68 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, GL, czerwony, 5-biego
wy, ekonomizer, szyberdach, minikomputer, 5-drzwiowy, spo- 
ilery, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka, stan blacharki b. dobry, bez korozji, silnik i skrz. bie
gów w dobrym stanie, nowy akumulator, • 5.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-97-60,0603/20-35-78 
FORD ESCORT XR3I, CABRIO. 1984 r., 146 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, żółty, spoiler, alum. felgi, RM Panasonic + 4 
głośniki, 105 KM, sportowy ukł. wydechowy, stan dobry, • 6.200 
zł. Wrocław, tel. 0607/23-15-01 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, za
dbany, alum. felgi, hak, stan dobry, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0609/29-06-06
FORD ESCORT KOMBI, 1984/85 r., 1300 ccm, niebieski, po 
przeglądzie, 5-drzwiowy, szyberdach, zadbany, stan b. do
bry, - 3.700 zł lub zamienię. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
FORD ESCORT, 1984/85 r., 140 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, bez wypadku, RM, stan techn. i nadwozia b. 
dobry, - 4.350 zł. Ziębice, tel. 074/819-90-62,0604/28-59-76 
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, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 4.400 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-75-02 
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
RO Sony, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 5.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-20. 
0600/87-06-27
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, skrzynia biegów (4), szyberdach oryg., dzielona tylna
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kanapa, 3-drzwiowy, po wymianie olejów i filtrów, zadbany, 
nie wymaga napraw, - 6.200 zł (w rozliczeniu może być Fiat 
126p, wyprod. w 1989 r.. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99, 
0502/84-30-95
FORD ESCORT KOMBI. 1986 r.. 1800 ccm, diesel, -4.400 zł. 
Legnica, tel. 0606/47-13-41
FORD ESCORT, 1986 r.. 1300 ccm, błękitny metalic, lusterka
i zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.500
zł. Głogów, tel. 076/831-62-70
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel oryg. lakier, - 6.700
zł. Kamienica, tel. 077/431-76-12
FORD ESCORT, 1986 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
bordowy, stan techn. b. dobry, radio, spoiler, komplet opon
zimowych, • 5.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49,
0502/36-09-06
FORD ESCORT, 1986 r., 138 tys. km, 1400 ccm. srebrny, 
atrakcyjny wygląd, - 6.200 zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
FORD ESCORT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, alum. felgi, alarm Scorpion z pilotem, 
centr. zamek, RM Pamasonic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kana
pa, spoiler, - 7.000 zł. Legnica, tel. 0606/64-99-65 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1986 r., 1300 ccm, brązowy me
talic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, RO, stan dobry, - 5.400 zł lub. 
zamienię na Fiata 126p, z lat 1986-90, z dopłatą. Paczków, 
tel. 077/431-70-38
FORD ESCORT, 1986 r., 167 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, szyberdach, 
nowe opony, RO, stan dobry, - 5.700 zł. Strzegom, tel. 
074/855-42-74
FORD ESCORT, 1986/87 r., 140 tys. km, 1400 ccm. Pb/, srebr
ny metalic, garażowany, ABS, radio + głośniki, kpi. felg alumi
niowych, przód RS turbo, atrakcyjny wygląd, - 5.800 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-04-15,0502/85-75-80 
FORD ESCORT, 1986/91 r.,210tys.km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, alum. felgi, szyberdach, hak, dzielona tylna kana
pa, spoiler tylny, dodatkowe światło .stop”, RO + głośniki, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, atrakcyjny wygląd, • 6.500 
zł. Dębinka, gm. Trzebiel, tel.'0606/10-75-34, woj. zielono
górskie
FORD ESCORT KOMBI, 1986/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
diesel el. reg. reflektory, alarm, garażowany, bagażnik dacho
wy, kompl. opon letnich, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/87-02-21 
FORD ESCORT, 1987 r., 133 tys. km, 1400 ccm, czarny, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, 3-drzwiowy, tylny 
spoiler, alum. felgi, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
RO Panasonic + 4 głośniki, przegląd do 11.2001 r, - 5.300 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-51-84 lub 0604/07-61-67 
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwjowy, immobilizer, RO ♦ głośniki, nowe opony, -
7.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-67-73,0502/62-39-00 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, centr. za
mek, 5-drzwiowy, lekka korozja nadkola tylnego i progu lewe
go, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92
FORD ESCORT RS, 1987 r., 102 tys. km, 1600 ccm, turbo, 
biały, el. otwierane szyby, ABS, aluminiowe felgi, ospoilero- 
wany, atrakcyjny wygląd, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 
0605/72-31-06,0601/58-97-76 
FORD ESCORT, 1987 r.J600 ccm, wtrysk turbo, biały, pełna 
dokumentacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, ABS, 
kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, - 7.200 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/867-80-57,0604/89-90-15 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, szyberdach, I właściciel, automatic, stan techn. b. dobry, •
4.500 z l Nysa. tel. 077/435-67-05 
FORD ESCORT KOMBI. 1987 r.. 123 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały,. 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe 
felgi, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
7.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 
077/431-64-23
FORD ESCORT, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, na białych tablicach -1.200 DEM. Piotro
wice, tel. 0604/07-98-31
FORD ESCORT XR3i, 1987 r.. 11 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,

czarny,: stan b. dobry, mało eksploatowany, • 7.600 zł. Przyle
sie, tel. 077/412-38-17 ■
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, etylina, biały, stan techn. 
b. dobry, 3-drzwiowy, immobilizer, RO, głośniki, nowe opony,
- 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/640-41-68,0502/62-39-00 
FORD ESCORT, 1987 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/09-99-26
FORD ESCORT, 1987 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, inst. gazowa na gwarancji, ABS, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, hak, dzielona tylna kanapa, tylna 
szyba ogrzewana, RO + 4 głośniki, nowy akumulator, niepa
lący właściciel, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-37-86 
FORD ESCORT, 1987 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowy akumulator, gara
żowany, • 4.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-86, 
0501/48-83-56
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, spoiler, RM Panaso
nic, nowe wahacze, tarcze, klocki ham., inst. gazowa, w cią
głej eksploatacji, • 7.400 zł. Wroęław, tel. 329-22-03, 
0603/63-45-52
FORD ESCORT, 1988 r„ 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, 
hak, holowniczy, RO + 4 głośniki, tylna szyba ogrzewana, po 
wymianie oleju, • 8.300 zł. Gorzanów, tel. 074/812-11-80 
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, szy
berdach, hak, welurowa tapicerka, 5-drżwlówy, 5-biegowy, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, stan b;dobry, relingi 
dachowe, stan b. dobry, • 7.200 zł. Legnica, tel. 076/858-41-90, 
0607/34-18-75
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, 4-drzwiowy, katalizator, szyberdach, stan b. dobry, 
na białych tablicach, 5-biegowy • 1.200 DEM. Leszno, tel. 
0607/21-76-71
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, szary meta
lic, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, I właściciel, oryg. lakier, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, lotka 
z tyłu, oszczędny, stan b. dobry, - 7.300 zł. Starczówek. tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28 
FORD ESCORT, 1988 r.', 1600 ccm, diesel, srebrny, 5-drzwio
wy, stan dobry, elektr. otw. szyby, centralny zamek, obroto
mierz, białe zegary, spoiler, immobilizer, zielonkawe szyby, 
wersja wzbogacona, - 8.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-69 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1988 r., czerwony, 5-drzwiowy, -
6.600 zł. Bogatynia, tel. 075/778-42-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebie
ski, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, szyberdach, na bia
łych tablicach - 900 DEM. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
FORD ESCORT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm. biały, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, instalacja gazowa, hak, 
radioodtwarzacz * głośniki, pełna dokumentacja, 5-biegowy, 
dodatkowe światło .stop*, alarm, centr. zamek + pilot, • 8.400, 
zł lub zamiana na Vw Golfa II z silnikiem TD. Koźminek k. 
Kalisza, tel. 062/763-70-70 po godz. 18,0600/85-05-82 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 133 tys. km. 1600 ccm. kolor 
grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 
fotele Recaro, welurowa tapicerka, obniżony, ospoilerowany, 
sportowe zawieszenie, deska digital, ekonomizer, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/846-38-28 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 7.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-46-09 
FORD ESCORT, 1988 r„ 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, na białych tablicach, 3-drzwiowy, szyberdach, 
stan b. dobry, nowe opony, • 2.450 zł. Żary, tel. 068/374-88-94, 
0604/98-65-56
FORD ESCORT XR3, 1988/89 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, 
welur, oznakowany, stan mechaniczny idealny, blacharka do 
poprawek, do poprawek, szyberdach, - 5.000 zł lub zamienię 
na inny, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-83-41 -
FORD ESCORT SKŁADAK. 1988/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, żółty, felgi z oponami zimowymi, RO, nowy akumula
tor, centr. zamek i alarm do naprawy, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/52-18-41
FORD ESCORT. 1989 r„ 140 tys. km. 1300 ccm, biały, alum. 
felgi, tylny spoiler, 3-drzwiowy, zarejestrowany w Niemczech,
- 2.000 zł. Opole, tel. 0502/17-31-51
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 .
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, hak, radioodtwarzacz, stan dobry, • 6.800 
zł. Namysłów, tel. 0602/52-23-83 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm 5-biegowy, I 
właściciel, stan b. dobry, • 6.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-72-76,0609/64-03-44 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
5-biegowy, tylna lotka, stan b. dobry, - 8.450 zł. Raciborowi
ce, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-04-17 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, na białych tablicach - 2.100 zf. Sulechów, woj. 
zielonogórskie, tel. 0601/76-56-97 
FORD ESCORT, 1989 r., 169 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, opo
ny i akumulator na gwarancji, zadbany, - 6.900 zł. Wrocław, 
tel. 0608/09-31-95
FORD ESCORT. 1989/97 r.. 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, 
dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, przegląd do
04.2002 r. + kpi. opon zimowych, stan dobry, • 7.800 zł. Soko- 
łowiec, gm. Świerzawa, tel. 0603/44-69-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, hak, 
szyberdach, alum. felgi, oznakowany, RO, • 7.300 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/34-69-90
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, biały. 4-drzwiowy, na bia
łych tablicach - 900 DEM. Gubin, tel. 0608/34-18-85 
FORD ESCORT EFI, 1990 r.. 1600 ccm, bordowy, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.300 DEM. Jawor, 
tel. 0605/64-11-73
FORD ESCORT EFI XR 3,1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czarny metaliCi ospoilerowany, stan b. dobry, na 
białych tablicach • 1.100 DEM. Jawor, tel. 0604/30-45-79, 
0600/33-20-78
FORD ESCORT, 1990 r., 125tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, oryginalny szyberdach, nie składak, hak, welurowa ta
picerka, - 8.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. 
zamek, alarm, hak, 2-stopniowy szyberdach, obrotomierz, 
ekonomiczny, przegląd do 02.2001 r., stan techn. i silnika b. 
dobry. -10.000 zł. Lubin, tel. 0606/28-58-78 
FORD ESCORT XR3i, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk ABS, szy
berdach, RM, kpi. dokumentacja, • 9.500 zł. Racibórz, tel. 
032/410-66-92 grzecznościowy 
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, centr. zamek + pilot, 
alarm, el. otw. szyby, szybeidach, alum. felgi, lotka + dodat
kowe światło .stop", spoilery, - 8.300 zł. Rawicz, tel. 
0 5̂/546-32-09
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
model, stan b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.200 
zł. Świdnica, tel. 074/858-99-67 
FORD ESCORT XR3i, 1990 l , 1600 ccm, czarny, sprowa
dzony w całości, z pełną dokumentacją centr. zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, obrotomierz, alum. felgi, spoilery, oryg. 
lakier. - 7.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-05, 
0605/85-03-16
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, czer

wony, szyberdach, RM, zabezpieczony pfeed kradzieżą. -
8.500 zł. Wrocław, tel. 0503/65-85-72 
FORDESęORT CLX, 1990 r.. 96 tys. km, 1400 ccm, morski, 
sportowy, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0501/22-61-92 
FORD ESCORT, 1990 r., 11 tys. km, 1300 ccm. benzyna, bia
ły, aktualny przegląd i OC, części, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-89,071/329-96-40
FORD ESCORT, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, model sportowy, stan dobry, na białych tablicach - 900 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/778*73-73,0603/80-66-58 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, szary metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, RO, stan techn. i 
optyczny b. dobry, na białych tablicach • 1.600 DEM. Zgorze
lec, tel. 0602/29-31-71 -
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, EFI, czarny, szyber
dach, centralny zamek, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 9.300 
zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FORD ESCORT, 1990/91 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, -10.800 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię na 
tańszy. Mieroszów, tel. 074/845-85-57 
FORD ESCORT Ghia, 1990/91 r., 173 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, nowe wtryski, centr. zamek, el. otw. szyby, nowe 
amortyzatory, - 9.500 zł. Wieruszów,1 tel. 062/784-25-79, 
0601/15-37-66
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, skórzana 
kierownica RS, .rzęsy", wloty na masce, atrakcyjny wygląd, -
8.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/98-53-19 
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, nowy model, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. 
wygląd, spoiler, • 11.200 zł. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ben
zyna, siwy metalic, 5-drzwiowy, pełny wtrysk, 105 KM, orygi
nalny RO, spoiler na klapie tylnej, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -11.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-98-24 
FORD ESCORT RS, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, spoiler, welurowa tapicerka i inne wyposażenie, -12.800 
zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD ESCORT CABRIO. 1991 r., 127 tys. km. 1600 ccm, 
EFi, czarny, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pilot, elektr. 
otw. szyby, elektr. reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, spro
wadzony w całości, atrakc. wygląd, • 13.500 zł. Leszno, tel. 
0605/09-43-43
FORD ESCORT, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, radio, książka serwisowa, w kraju od 3 
dni. -11.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 60 tys. km, 1300 ccm, czarny,
2-drzwiowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 9.200 zł lub 
zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-57-52 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedze
nia, katalizator, el. reg. reflektory, nowe tarcze hamulcowe i 
klocki, po wymianie oleju, garażowany, atrakcyjny wygląd, -
11.500 zł. Głogów, tel. 076/833-17-18
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, centr. zamek, alarm, szyberdach, obrotomierz, weluro
wa tapicerka, radio, dzielona kanapa, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, sprow. w całości, -10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-44-16 
FORD ESCORT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, -10.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm ga
rażowany, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, • 9.700 zł. 
Jaroszówka, gm. Chojnów, tel. 0602/80-01-34 
FORD ESCORT COC, 1991 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy, szyberdach, centralny zamek, el. reg. reflekto
ry, dzielona kanapa, obrotomierz, welurowa tapicerka, radio
odtwarzacz. kpi. opon zimowych, - 10.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-46-92
FORD ESCORT Ghia. 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
EFi, niebieski metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, szyberdach, RO, 
podgrzewana przednia szyba, składana kanapa tylna, 
5-drzwiowy, sprowadzony na nowych zasadach, - 12.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-66-02 po godz. 20,0604/26-19-87 
FORD ESCORT, 1991 r., 132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, 
bez wypadku, szyberdach, alarm, alum. felgi, RO Ford, welu
rowa tapicerka, • 11.500 zł. Legnica, tel. 0502/60-02-94 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 84 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, stan b. do
bry, - 11.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 
076/666-16-08.0603/16-13-73 
FORD ESCORT, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
wspomaganie, centr. zamek, z pełną dokumentacją, nowy 
model, 5-drzwiowy, RM, - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
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 Ghia. 1991 r., 87 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, welurowa tapicerka, radio, el. otw. szyby, 
centr. zamek, • 13.000 zł. Leszno, tel. 0603/57-48-16 
FORD ESCORT, 1991 r., 126 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 12.900 zł. Lubin, 
tel. 076/749-04-85
FORD ESCORT CLX. 1991 r., 77 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, antracytowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, książka serwi
sowa, oryg. przebieg, zdjęcia do wglądu - 2.600 DEM + cło 
ok. 4.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13 ’
FORD ESCORT, 1991 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, pilne, - 8.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-81-18, 
0608/09-75-18
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm. diesel, biały, centr. 
zamek + pilot, alarm + pilot, RM, hak, przegląd do 04.2002 r. 
• 13.000 zł lub zamienię. Polkowice/te). 076/749-33-12 
FORD ESCORT, 1991 r., 129 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od tygodnia, centralny zamek, szyberdach, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 11.700"zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69 
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km. 1600 ccm, EFi. czarny, 
el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, podgrz. przednia i tylna 
szyba, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, szyberdach, ra
dioodtwarzacz Ford, welurowa tapicerka, • 11.600 zł. Strado- 
mia, tel. 062/785-82-89 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
spoiler, garażowany, - 9.700 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento. Poloneza Caro. Syców, tel. 062/785-46-33 
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, bez wypadku, w kraju od tygodnia, • 10.000 zl. Sro- 
da Śląska, tel. 0600/37-40-75
FORD ESCORT, 1991 r.. 113 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
ciemnogranatowy, bez wypadku, el. reg. światła, sprowadzo
ny w całości, książka serwisowa, nie używany w Polsce, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-39-49
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, granatowy.
3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, pełna do
kumentacja, oclony, -12.300 zł. Wrocław, tel. 071/338-30-81, 
0607/09-61-42
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic,
2-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, składane tylne siedzenia, książka serwi-
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sowa. nie eksploatowany w kraju (od 01.2001 r.). - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 362-41-76,0600/10-11-46 SMS 
O  FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 86 tys. km, 1600 

ccm 104 KM, 5-drzwiowy, serwisowany, alum. 
felgi, centr. zamek, szyberdach, w kraju od 1 dnia, 
stan idealny, • 13.900 zł. Żary, tel. 068/374-21-25, 
0606/88-75-83 84014171

FORD ESCORT, 1991 r., czerwony, 3-drzwiowy, spoiler, wspo
maganie, bezwypadkowy, stan b. dobry, • 11.000 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm. EFI, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach. welurowa tapicerka, centr. 
zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec, 
nie uszkodzony, -10.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT. 1991/92 r.. 112 tys. km. 1800 ccm. diesel, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach. centralny zamek, 
bez wypadku, oclony, stan idealny, radio, welurowa tapicer
ka, -12.200 zł. Kłodzko, tel. 0607/73-60-48 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r.. 1800 ccm, diesel, ciemny 
metalic, nowy model, szyberdach, centralny zamek, alumi
niowe felgi, regulowana kierownica, el. reg. reflektory, nowy 
pasek rozrządu, -13.000 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 
077/433-67-24
FORD ESCORT, 1991/92 r.. 143 tys. km, 1800 ccm, diesel 
5-drzwiowy, aluminiowe felgi, hak; szyberdach, nowe opony, 
nowe amortyzatory, regulowana kierownica, alarm, centralny 
zamek, - 12.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 
0603/23-45-49
FORD ESCORT CL, 1991/92 r„ 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer,- 
RM, szyberdach, kupiony w salonie w Polsce, książka serwi
sowa, bez wypadku, zadbany, - 10.900 zł. Rawicz, tel. 
0502/40-34-74,065/546-25-58 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1991/93 r., czerwony, 3-drzwio
wy, - 9.500 zł. Chocianów, tel. 0606/70-91-16 
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r.. 108 tys. km, 1400 ccm. 
wtrysk, bordowy, nowy model, centr. zamek, szyberdach, re
guł. reflektory, rozkł. siedzenia, RO Pioneer + 4 głośniki, we
lurowa tapicerka, serwisowany, nowe opony, klocki, tarcze 
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.. 126 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, czamy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, bez wypadku, • 12.300 zł. Legni
ca. tel. 0601/55-24-52
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km. 1800 ccm. 16V, kolor 
grafitowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, spoiler, •
12.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, lotka, welurowa tapicerka, wspo
maganie, tylna i przednia szyba ogrzewana, sprowadzony w 
całości, do poprawek lakierniczych, w kraju od mies, - 9.800 
zł. Nowa Sól, tel. 0602/10-20-03 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, przyciemniane szyby, bagażnik dacho
wy oryginalny, -11.900 zł. Rawicz, tel. 0605/93-34-82 
FORD ESCORT, 1992 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, centr. zamek, szyberdach, radio, welurowa tapicer
ka, książka przebiegu, jeden właściciel, stan idealny, bez 
wypadku, w kraju od 3 dni, • 12.900 zł. Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy, 
sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, w kraju od 
tygodniu, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, atermiczne 
szyby, RM, welurowa tapicerka, • 11.700 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
FORD ESCORT, 1992 r., 148 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzy
na, biały, welurowa tapicerka, stan idealny, - 12.000 zł lub 
zamienię na Opla Omegę, Audi, Toyotę, Renault. Bogatynia, 
tel. 075/773-06-84,0606/13-11-36 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. re
flektory, RO, stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 10.900 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-02-52 po godz. 19 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, RM, centr. zamek, atrakc. wygląd, • 11.200 
zł. Chojnów, tel. 076/819-63-15,0602/52-17-31 
FORD ESCORT, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, -11.000 zł. Góra, tel.065/543-32-41 
FORD ESCORT, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan 
dobry. -10.500 zł. Jawor. tel. 0604/07-98-31 
FORD ESCORT, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, 3-drzwiowy, nowy model, • 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/876-97-37
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, benzyna, czerwony, 4-drzwiowy, centr. zamek, immor 
bilizer, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, bez rdzy, stan 
b. dobry, I właściciel, książka serwisowa, do sprowadzenia z 
Niemiec, -11.000 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/75-06-57 
FORD ESCORT, 1992 r., 95 tys. km, 1300 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, centr. zamek, oryg. szyber
dach, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, I właści
ciel, zadbany, stan b. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
0601/79-97-87
FORD ESCORT, 1992 r„ 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
bez wypadku, w kraju-od 4 mies., ekonomiczny, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, reg. kierownica, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, welurowa tapicerka, immobilizer, kpi. do
kumentacja, RO, zadbany, stan idealny, • 12.300 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-35-07,0606/51-60-46 
FORD ESCORT. 1992 r., 1600 ccrrt, Pb/, biały, kombi. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, relingi dachowe, aluminiowe felgi, welurowa ta
picerka, hak, zadbany, - 10.500 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Paczków, tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
FORD ESCORT CABRIO, 1992 r.. 1600 ccm ABS, -14.000 
zł. Przylep, woj. zielonogórskie, tel. 0607/51-52-60 
FORD ESCORT CL, 1992 r., 87 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, szyber
dach, RM, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, • 13.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-27-43,0608/87-22-61 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2 lata w kraju, bez wypadku, do malowania, stan 
techniczny dobry, • 10.500 zł. Turek. tel. 063/279-21-63, 
0605/92-29-38
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, wspomaganie, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, stan 
b. dobry, -12.800 zł. Wąsosz, tei. 065/543-83-51 po godz. 20. 
0601/87-60-24
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 130 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, centralny zamek, welurowe siedzenia, regulowana 
kierownica, reguł, fotel kierowcy w 2 płaszczyznach, szyber
dach. obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów, opony Mi- 
chelin 175/70/13, nowy akumulator, tłumiki, oleje, • 12.600 zł. 
Wrocław, tel. 345-16-73 po godą. 18,0604/83-05-27 
FORD ESCORT, 1992 r„ 1300 ccm, biały, blokada skrzyni 
biegów, alarm, z salonu, • 11.300 zł. Wrocław, tel. 329-21-98 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski me
talic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, 
alarm, welurowa tapicerka, udokum. pochodzenie, garażowa
ny, stan b. dobry, • 11.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/55-05-84
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, ciemne szyby, el. otw. szyby, spoiler, welurowa 
tapicerka, RO, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.250 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
FORD ESCORT CABRIO, 1992 r., 1600 ccm. ESi, turkusowy 
metalic, ABS, el. reg. lusterka i reflektory, reg. kierównica, RM,
• 14.000 zł. Zielona Góra. tel. 0607/51-52-60 
FORD ESCORT. 1992/93 r., 133 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, w kraju od 4 tygodni, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, RO, welurowa tapicerka, el. reg. reflek

tory, atermiczne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, książ
ka serwisowa, - 12.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz. tel. 0603/39-34-83
FORD ESCORT. 1992/95 r., 135 tys. km, 1800 ccm. 16V, bor
dowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zderzaki w kolorze nadwozia, komplet kół zimowych, stan b. 
dobry, -13.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-26-01 po godz. 20 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, czamy, relingi 
dachowe, szyberdach, centr. zamek, • 10.800 zł. Jenków, tel. 
076/857-46-82,0606/49-19-53 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.,.122 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, seledynowy, hak, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/749-60-33
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 190 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, welurowa tapicerka, aktualny przegląd techn., bez 
wypadku, stan b. dobry, -14.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po godz. 20, 
0606/71-03-52
FORD ESCORT, 1993 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V. zielony,
• 16.500 zł. Wrocław, tel. 0503/03-79-02
O  FORD ESCORT, 1993 r., 82 tys. km, 1400 ccm, 

wtrysk, czerwony, bez wypadku, serwisowany, 
radio, wspomaganie, • 11.900 zł. Żary, tel. 
0$8/374-21-25, 0606/88-75-83 84014141

FORD ESCORT; 1993 r„ 1600 ccm, benzyna, 16V, kolor wi
śniowy, -12.800 zł. Bogatynia, tel. 075/648-01-60 
FORD ESCORT, 1993 r„ 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, -13.800 zł. Dobroszy
ce, tel. 071/314-11-83
FORD ESCORT, 1993 r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk; błę
kitny metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, bez wypadku,
• 12.500 zł. Góra, tel. 0603/84-32-24
FORD ESCORT CLX, 1993 r.. 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, reg. 
wys. mocowania pasów, centr. zamek, alarm + pilot, weluro
wa tapicerka, szyberdach, el. reg. reflektory, nowy model, 
garażowany + opony zimowe, - 18.400 zł. Grzegorzów, tel. 
071/346-29-10
FORD ESCORT, 1993 r., 1100 ccm, wtrysk, biały, 5-biegowy,
3-drzwiowy, niebieska tapicerka, alarm, pełna dokumentacja,

el. reg. reflektory, RM ♦ 2 głośniki, stan b. dobry, -11.000 zł. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-39-17 
FORD ESCORT CABRIO XR3i, 1993 r., 125 tys. km. 1800 
ccm, 16V, perłowośliwkowy, ABS, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, fotele Recaro, wspoma
ganie kier., aluminiowe felgi, stan b. dobry, pełna dokumenta
cja, atrakcyjny wygląd, - 24.800 zł, Kłodzko, tel. 0605/32-68-81 
FORD ESCORT, 1993 r„ 97 tyś. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., ABS, centralny 
zamek, alarm + pilot, el. otwierane szyby, szyberdach, el. re
guł. lusterka, podgrzewane lusterka i szyba przednia, welu
rowa tapicerka, spoiler, - 16.900 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-77-27.0609/29-08-18
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo
czamy, ABS, wspomaganie kier., książka serwisowa, 4 opo
ny zimowe, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 12.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 1993 r., 114 tys. km. 1800 ccm, 16V, ZE- 
TEC, zielony metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
5-drzwiowy, nowy model, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, książka serwisowa, - 13.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, -
13.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
FORD ESCORT, 1993 r., 62 tys. km, 1600 ccm. 16V, czamy, 
w kraju od 4 lat, I właściciel, el. reg. reflektory, szyberdach, 
radioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, spoiler tylny, nowy 
model, stan b. dobry, • 11.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., błękitny metalic, welurowa 
tapicerka, klimatyzacja, • 17.500 zł. Trzebnica, tel. 
0601/77-55-84
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. Wrocław, 
tel. 0601/73-83-52,0601/73-83-54 
FORD ESCORT, 1993 r., 60 tys. km, 1900 ccm, benzyna, zie
lony, wspomaganie kier., automatic, el. reg. lusterka, auto
matyczne pasy, klimatyzacja, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/48-86-26
FORD ESCORT, 1993 r.. 1600 ccm, 16V szyberdach, alumi
niowe felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 326-17-08,0601/63-67-03 
FORD ESCORT CLX, 1993 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, niebie
ski, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, szyberdach, radio, garażowany, kpi. dokumentacja, - 
1*900 zł. Żarów, tel. 074/858-04-93 
FORD ESCORT, 1993 r.. 15 tys. km, 1600 ccm. EFr, DOHC, 
16V, ciemnowiśniowy. sprowadzony w całości, • 13.800 zł lub 
zamienię na VW Passata kombi. Żary, tel. 068/374-55-55 po 
godz. 18
FORD ESCORT Ghia, 1993 r., czerwony, el. otw. szyby, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek, radio, nowe opony, 
akumulator -12.000 zł lub zamienię na busa. Dobrzeń, gm. 
Dobroszyce, tel. 071/314-83-42 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 98 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
RO, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., książka 
serwisowa, I właściciel, -15.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 0602/24-40-42
FORD ESCORT CABRIO, 1993/94 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 
ZETEC, niebieski metalic, obniżony, atrakc. wygląd, pełne 
wyposażenie, -19.000 zł lub zamienię na Audi Cabrio. Kożu
chów, tel. 068/355-26-53,0603/83-70-86 
FORD ESCORT KOMBI, 1993/94 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 
diesel stan b. dobry, w kraju od 8 miesięcy, I właściciel, bez 
wypadku, oryginalny lakier, relingi dachowe, wspomaganie 
kier., na białych tablicach -, centralny zamek, welurowa tapi
cerka, RM, zadbany, • 14.800 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
FORD ESCORT, 1994 r., • 13.000 zł. Szymonków, tel. 
0503/80-73-53, woj. opolskie
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 91 tys. km, 1900 ccm, 16V, 
malinowy 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, garażowa
ny, 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 internecie pod numerem - A00449 
www.autogielda.com.pl)
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. 068/375-94-02,0604/81-17-57 
FORD ESCORT CL SEDAN, 1994 r., 57 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie w Polsce,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, Mul-T-Lock, zadbany, stan 
b. dobry, -17.300 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-09-33 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, -13.000 zł. Gozdnica, tel. 
068/360-12-55
FORD ESCORT, 1994 r., 146 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy, I właściciel, 3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzo
ny w całości, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RM, -14.800 
zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67

FORD ESCORT, 1994 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, wspomaganie kier., poduszka pow., immobilizer, • 137500 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-53-10 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, diesel składak, techn. 
sprawny, dużo nowych części (na gwarancji), • 6.000 zł. Oła
wa, tel. .0601/73-56-80
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, RM, do sprowa
dzenia z Niemiec, -13.000 zł. Piotrowice, tel. 0503/58-27-07, 
0503/66-18-92
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, immobilizer, szyberdach, 2 poduszki pow., 
centralny zamek, RM, el. reguł, reflektory, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 14.450 zł. Rawicz, tel. 065/546-20-12, 
0608/57-44-21
FORD ESCORT, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, immobilizer, serwo, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach i lusterka, beżowa welurowa tapicerka, 
książka serwisowa, radio, garażowany, • 18.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-06-24 po godz.18 
FORD ESCORT, 1994 r.. 138 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, zadbany, stan b. dobry, ekonomiczny, wspomaganie, 
poduszka pow., RO + 4 głośniki, lakierowane zderzaki, do
datkowo komplet opon zimowych i bagażnik na narty, zareje
strowany do 2002 r, -19.000 zł. Wrocław, teł. 0501/70-40-14 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r.,̂  20 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, kupiony w salonie, alarm, blokada skrzyni biegów, central
ny zamek, szyberdach, radio, atermiczne szyby, stan b. do
bry, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52,0607/58-43-49 
FORD ESCORT, 1994 r„ 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, 3-drzwiowy, RO, garażowany, • 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-73-42,0501/10-22-19 
O  FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel, grana

towy, wspomaganie kier., centr. zamek, podusz
ka pow., bez wypadku, - 19.700 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,
0602/79-49-88 87019761

O  FORD ESCORT, 1994 r., 2000 ccm, czerwony, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, podusz
ka pow., szyberdach, • 16.900 zł lub zamienię. 
Ż a ty  ul. Okrze i 9, te l. 068/374-27-97,
0602/79-49-88 87019781

FORD ESCORT CL, 1994/95 r., 102 tys. km; 1600 ccm, 16V 
DOHC, zielony, ABS, centralny zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., wtrysk, stan b. dobry, • 14.500 zł lub zamienię. 
Nysa, tel. 077/433-67-24,0608/23-73-03 
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, granatowy, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
szyberdach, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 
RO kodowany, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwo
zia, odcięcie zapłonu, • 19.000 zł. Rudna, tel. 076/846-40-33 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, 
książka serwisowa, zadbany, - 15.600 zł. Wrocław, tel.
348-77-19
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 1300 ccm, benzyna, bia
ły, kupiony w salonie, centr. zamek, Mul-T-Lock, RO, garażo
wany, przegląd do 03.2002 r., wspomaganie, stan b. dobry, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-07-89 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 102 tys. km, 1400 ccm. czer
wony, szyberdach, relingi, szyby elektryczne, białe zegary, 
obrotomierz, centralny zamek, wspomaganie, skórzana kie
rownica, 75 KM, halogeny, • 20.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-17-81
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, •
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00478 
www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1995 r„ 110 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, katalizator, nowy model, 2 pod. powietrzne, wspo

maganie, welurowa tapicerka, spoiler, garażowany, stan b. 
dobry, -15.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, -17.900 zł. Bolesławiec, tel, 
0608/79-15-20
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, TDi 
Ghia, zielony metalic, pełne wyposażenie elektr., poduszki 
pow., welurowa tapicerka, centralny zamek, alarm, bez wy
padku, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, • 22.500 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-49 
FORD ESCORT, 1995 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V do spro
wadzenia z Niemiec • 5.000 DEM. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0602/58-06-18 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 51 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, biały, serwisowany w Niemczech, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, czamy welur, -16.000 zł + cło. Gdy
nia, tel. 0502/57-17-54
FORD ESCORT, 1995 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, alarm, immobilizer, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, I wła
ściciel, dzielona tylna kanapa, nowe opony, -15.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0605/66-42-74
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy, ABS, wspomaganie, radioodtwarzacz, relingi, podusz
ka powietrzna, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/763-11-01, 
0606/26-00-46
FORD ESCORT CABRIO, 1995 r., 50 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, fioletowy, el. otw. dach i szyby, 2 poduszki pow., kpi. 
dokumentacja, - 25.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lesz
no, tel. 0607/28-31-31,0609/28-19-42 
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 pod. powietrz
ne, RO, blokada zapłonu, • 15.900 zł. Leszno, tel. 
065/520-24-04,0605/30-26-42 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 66 tys. km, 1800 ccm. turbo 
D, srebrny, centr. zamek, halogeny, szyberdach, RO, hak, 
wspomaganie, alum. felgi, - 20.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-31-76
FORD ESCORT, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, 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., 84 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
kombi, 2 alarmy, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, im
mobilizer, - 21.500 zł. Radwanice, tel. 076/831-13-27. 
0602/19-81-83
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r„ 124 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, • 22.100 zł lub zamienię na busa. 
Sieroszowice, tel. 076/831-10-39 
FORD ESCORT, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, perłowowiśniowy 
metalic, stan b. dobry, bez wypadku, wspomaganie kier., szy
berdach, centralny zamek, welurowa tapicerka, I właściciel, 
dzielona tylna kanapa, nowy model, w kraju od kilku dni, -
13.400 zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 16VZetec, 
czerwień meksykańska, nowy model, klimatyzacja,wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm + pi
lot, zadbany, garażowany, radioodtwarzacz Philips, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-69-13

FORD ESCORT LX, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, 
pełna dokumentacja, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., poduszka powietrzna, inne dodatki, zadbany, -17.900 
zł. Wrocław, 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 ESCORT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, die

sel, granatowy, wspomaganie, relingi dachowe, 
- 22.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020091

FORD ESCORT, 1995/96 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, do sprowa
dzenia z Niemiec - 5.500 DEM lub .na gotowo’ - 15.000 zł. 
Jawor, tel. 0604/18-05-38
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 ż opłaty skarbowej, -
20.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FORD ESCORT CABRIO, 1996 r* 69 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
zielona perła metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RM, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, aluminio
we felgi, 2 zabezpieczenia, centr. zamek, stan b. dobry, •
21.000 zł. Jawor, tel. 076/870-46-54 
FORD ESCORT, 1996 r., 54 tys. km, 1300 ccm, ciemnozielo
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, RM * panel, ku
piony w salonie, książka serwisowa, bez wypadku, - 21.300 
zł. Legnica, tel. 0604/78-91-81,0606/99-12-44 
FORD ESCORT VAN, 1996 r., 78 tys. km. 1800 ccm, diesel 
ład. 1700 kg, poduszka pow., I właściciel, kompletna doku
mentacja, -19.900 zł. Wrocław, tel. 0603/57-95-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, do 
sprowadzenia, - 19.000 zł. Lubań, tel. 075/722-59-98, 
0606/11-35-80
FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
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 internecie pod numerem - 
AN0076 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT Ghia. 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
DOHC, wtrysk, ciemnozielony metalic, kombi, katalizator, sil
nik Zetec, immobilizer, relingi dachowe, roleta, centralny za
mek, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, szyber
dach, wspomaganie kier., drewno, halogeny, welurowa tapi
cerka, w kraju od 5 miesięcy, stan idealny, • 23.900 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-22 
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciemno
zielony metalic, szyberdach, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, nie eksploatowany w kraju, - 22.000 zł. Konary, 
tel. 076/870-91-27,0607/41-62-53 
FORD ESCORT, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, welur, • 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, perło- 
womorski, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, podusz
ka, welur, lakierowane zderzaki, 5-drzwiowy, garażowany, stan 
idealny, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/526-14-64 
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 134 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ZETEC, perłowoniebieski, klimatyzacja, ABS, wspomaganie 
kier., 2 poduszki pow., centr. zamek, RO, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, stan b. dobry, • 23.000 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-21-37,0606/50-45-41 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 93 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, klimatyzaqa, - 20.900 zł. Opole, 
tel. 0606/42-96-64
FORD ESCORT VAN, 1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel 
poduszka pow., RO Ford, 700 kg, I właściciel w kraju, bliźnia
cze koła, -19.900 zł. Wrocław, tel. 0603/57-95-17 
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V 90

KM Zetec, srebrny, el. otwierane szyby, el. szyberdach, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
radio z RDS, 2 poduszki powietrzne, wykończenia w drew
nie, sprowadzony z Niemiec, pełna dokumentacja (polska i 
niemiecka), książka serwisowa, • 20.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/91-63-37
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni bie
gów, RO Kenwood, roleta bagażnika, - 20.000 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-75-61
FORD ESCORT, 1996/97 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze
tec, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, alarm, im
mobilizer, wspomaganie kier., spoiler, welurowa tapicerka, 
szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony z 
Niemiec na mienie, - 24.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-20-61
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 54 tys. km, 1800 ccm. 
16V, czerwony, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, reguł, fotel kierowcy, aluminiowe felgi 16*. białe 
zegąry, el. reg. reflektory, roleta, • 23.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-16-13
FORD ESCORT, 1997 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, perłowonie
bieski, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS. elektr. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni bie
gów, przednia szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, I wła
ściciel w kraju, garażowany, - 28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-30-60
FORD ESCORT, 1997 r., 28 tys. km, 1800 ccm. 16V, granato
wy metalic, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby. ABS, 
alum. felgi, - 19.000 zł. Żary. tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-54,0049/17-34-08-97-94 Niemcy 
FORD ESCORT, 1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zie
lony metalic, bogate wyposażenie, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, • 23.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0600/82-37-46 
FORD ESCORT, 1997 r., 107 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, insL gazowa na gwarancji, ABS, szyberdach, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO ♦ 4 gło
śniki, hak, nowy akumulator, • 7.000 zł. Wrocław, tel.
341-37-86,0601/20-37-77 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0219 www.autogiel- 
da.com.pl)
FORD ESCORT, 1997 r., 20 tys. km, 1600 ccm, Zetec, wi
śniowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, radio, wspoma
ganie kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, halogeny, - 23.500 zł. 
Kępno. tel. 062/782-87-37,0605/74-31-00 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ZETEC, srebrny metalic, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, el. reguł, fotel kierowcy, 
drewniane dodatki, • 25.500 zł lub zamienię na Poloneza Caro, 
94/95 r. Myszęcin 81/1, gm. Szczaniec, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/07-54-49
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 22.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
FORD ESCORT, 1997 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 4-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 1.100 DEM. 
Snowidza, woj. legnickie, tel. 0604/07-98-31 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r.. 65 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, RM, 
el. otw. szyby, roleta, relingi, sprowadzony z Niemiec, - 23.500 
z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Syców, tel. 0503/01-56-88
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tel. 354-50-40
FORD ESCORT, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, biały, kupiony 
w salonie, • 19.900 zł. Szamotuły, tel. 061/817-31-07, 
0606/81-94-52
FORD ESCORT, 1997 r„ 193 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnopopielaty, 5-drzwiowy, poduszka pow, alarm, nowe ogu
mienie, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-64 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r.,.69 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. fotel kierowcy, 
drewniane dodatki, - 25.500 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-93-11, 
0608/75-95-43
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, 2 poduszki pow., centr. zamek, szyberdach, el. otw. szy
by, ABS, welur. RM, - 24.000 zł. Żary, tel. 068/374-97-42. 
0604/60-38-82
FORD ESCORT KOMBI. 1998 r„ 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, radio, ABS, - 27.500 zł. Bolesławiec, 
teł. 0602/84-22-10.0604/97-06-97 
FORD ESCORT GHIA KOMBI, 1998 r., 63 tys. km. 1800 ccm, 
turbo D, czarny metalic, 90 PS, klimatyzacja, wspomaganie, 
poduszka pow., el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, drew
no, welurowa tapicerka, relingi dachowe, skórzana kierowni
ca, RM Ford 5000, reg. kierownica, el. reg. reflektory, kpi. opon 
zimowych, ekonomiczny, • 30.900 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-31-20
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy meta
lik, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., sprowadzony w całości, - 27.500 zł. Leszno, 
tel. 065/529-24-65
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 siedzenia, im
mobilizer, welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, spo
iler tylny, 5-drzwiowy, garażowany, - 28.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-07-76,0503/75-98-59 
FORD ESCORT, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, TDi, stalowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, garażowany, - 33.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-76-84
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 9 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZE
TEC, perłowozielony, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, - 24.500 
zł. Leszno, tel. 065/544-73-48
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 65 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., reguł. wys. mocowania pasów, regui. fotel kierow
cy, radio, książka serwisowa, immobilizer, I właściciel w kra
ju, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 349-43-61 
FORD ESCORT BOLERO. 1998 r.. 49 tys. km. 1300 ccm, 
czerwony, stan idealny, RO, poduszka pow., pirotechniczne 
napinacze, spoiler, kupiony w kraju w salonie, bez wypadku, 
- 27.500 zł. Wrocław, tel. 0601/56-25-72 
FORD ESCORT, 1998 r„ 1600 ccm, benzyna, - 24.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/366-21-06
FORD ESCORT, 1998 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, otwierany dach, pełne wyposażenie, - 26.000 zł. 
Zdzieszowice, tel. 077/484-45-82.0601/63-72-04 
FORD ESCORT KOMBI. 1999 r., 57 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, wersja Bolero, fabryczna homologacja, poduszka 
pow., alarm, RO, wspomaganie, relingi dachowe, halogeny, 
5-biegowy, 5 miejsc, opony 185/14, - 25.000 zł + VAT. Gdy
nia, tel. 058/561-40-74
FORD ESCORT, 1999 r., srebrny, alarm, alum. felgi, kpi. do
kumentacja, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-03-11. 
0603/38-36-69
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm, czerwony metalic, prze
gląd do 04.2002 r., stan dobry, • 2.700 zł. Siechnice, tel. 
071/789-19-29
FORD FIESTA XR2,1981/82 r., 1300 ccm, czerwony, alumi
niowe felgi, sportowe zawieszenie i kierownica, obrotomierz, 
szyberdach, atrakcyjny wygląd, • 3.600 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/10-83-41
FORD FIESTA, 1983 r., 1100 ccm, czerwony, - 450 DEM. 
Wieruszów, tel. 062/783-16-61,0603/58-38-63 
FORD FIESTA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 3-drzwiowy, hak, • 4.800 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-55-13
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan tech. 
i błacharki b. dobry, • 4.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, w 
tej cenie. Wojcieszów, tel. 075/751-29-35,0607/34-30-55 
FORD FIESTA, 1985 r., 1300 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, 5-biegowy, sprowadzony w całości, zadbane wnętrze, 
nowe opony, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, aktualny prze
gląd. • 4.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82
FORD FIESTA, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, błękit
ny metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
ciemne szyby, stan idealny, bez rdzy, na białych tablicach -
1.000 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
FORD FIESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, nowy akumulator (gwarancja), odcięcie zapłonu, alum. 
felgi, dodatkowe światło .stop", - 5.400 zł. Wrocław, tel. 
071/324-29-92,0602/18-41-14 
FORD FIESTA, 1986 r.. 1000 ccm, niebieski, bez korozji, na 
białych tablicach - 400 DEM. Zielona Góra, tel. 068/321 -22-93 
FORD FIESTA, 1986 r.. 1000 ccm, biały, kupiony w Polsce, 
nie składak, bez wypadku, szyberdach, pokrowce, radiood
twarzacz, zadbane wnętrze, nowe opony, kołpaki, stan silni
ka i błacharki b. dobry, - 4.400 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93.0608/49-74-01 
FORD FIESTA. 1987 r., 142 tys. km. 1100 ccm. benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd ważny do 30.01.2002 r.. 
stan dobry, • 4.900 zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78 
FORD FIESTA, T987 r., 97 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, 3-drzwiowy, katalizator, nowy akumulator, szy
berdach, RO, stan dobry, obrotomierz, • 5.500 zł. Legnica, 
tel. 076/854-52-05
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, na 
białych tablicach • 550 DEM. Słubice, tel. 0607/74-41-29 
FORD FIESTA, 1987/96 r., 68 tys. km, 1100 ccm. biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, katalizator, garażowa
ny, RO kieszeń, nowe hamulce, świece, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, • 6.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-23-60 
FORD FIESTA, 1988 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, czamy, 
po remoncie kapitalnym silnika (rachunki), dużo nowych czę
ści, oszczędny, stan b. dobry, - 6.200 zł. Lubin, tel. 
076/749-01-26
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm stan dobry, na białych ta
blicach • 650 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32. 
0601/76-29-15
FORD FIESTA, 1988 r., 1000 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 600 DEM. Gubin, woj. zielonogórskie, 
tel. 0503/98-81-94
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, biały, 2-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 550 DEM. Jawor, 
tel. 0605/64-11-73
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
stan techn. i błacharki b. dobry, garażowany, - 5.800 zł lub 
zamienię na inny samochód. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD FIESTA, 1988 r., 142 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, szyberdach, wymieniony rozrząd i tarcze ham., 
opony w idealnym stanie, stan ogólny b. dobry, - 5.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-74-85 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, czerwony, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, radioodtwarzacz, zadbany, stan

S K U P U JE M Y  SA M O C H O D Y  K A Ż D EJ MARKI
G O T Ó W K A  N A T Y C H M I A S T  L E G N I C A  0 -5 0 2  5 4  8 0  6 9

OPOH834

Z A M K I ,  S T A C Y J K I  S A M O C H O D O W E  OPOH556 
A W A R Y J N E  O T W I E R A N I E  S A M O C H O D Ó W  I M I E S Z K A Ń  

W rocław, ul. Bogusław skiego 39, tel. 071/781-87-32, 0-604 798 681

8.05.2001 sp is  treści  -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 13

http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl


b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 1.300 zł. Zgo
rzelec, tel. 0609/64-41-34
FORD FIESTA, 1988/89 r., 1100 ccm, Pb/, czerwony, I wła
ściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, 5-biegowy, centralny 
zamek, alarm, sprowadzony w całości, model przejściowy, • 
5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-76-60
FORD FIESTA, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, zadbany, stan b. dobry, • 7.800 zł., tel. 062/731 -52-79 
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, • 8.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-81-27 po godz. 19,0502/41-11-17 
FORD RESTA, 1989 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szy berdachjdul-T-Lock, zadbany, nowe opony,
- 8.000 zł. Opole. tel. 077/442-20-29 - ...
FORD FIESTA, 1989 r., 95 tys. km, 1400 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, ekonomiczny, szyberdach, welurowa tapicerka, nowy 
model, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, RM 
Blaupunkt z RDS, wysokiej klasy głośniki, kpi. dokumentacja,
- 8.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocłafo, tel. 
071/333-87-67,0602/49-53-18
FORD RESTA, 1989/90 r., 150 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu + alarm, 
po remoncie przedniego zawieszenia, zadbany, stan idealny,
- 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-40-79
FORD FIESTA, 1990 r., 95 tys. km, 1400 ccmvbenzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, • 10.800 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
FORD FIESTA, 1990 rl, 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, na białych tablicach, 3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, 
nowy model, - 2.350 zł. Żary, tel. 068/374-88-94, 
0604/98-65-56
FORD RESTA, 1990 r., 125 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
katalizator, garażowany, - 8.000 zł. Dziwiszów, tel. 
075/713-71-17
FORD FIESTA, 1990 r., 140 tys. km, 1100 ccm 2-drzwiowy, 
szyberdach, stan b. dobry, - 8.500 zł. Piotrków Borowski, tel. 
071/393-32-29
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, biały, 2-drzwiowy, na bia
łych tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/32-98-17 
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ben
zyna, czerwony, szyberdach, 5-biegowy, dzielona tylna ka
napa, - 9.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-27 
O  FORD RESTA, 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 87020081

FORD FIESTA, 1990/91 r., 109 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
czarny, automatic, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, - 9.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-04,0605/30-67-63 
FORD FIESTA, 1990/95 r., 86 tys. km, 1000 ccm, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, - 8.300 zł. Trzcinica, gm. 
Kępno, tel. 062/781-59-83
FORD FIESTA, 1991 r., - 10.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
0502/34-06-13
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RO 
+ 4 głośniki, alum. felgi, stan idealny, • 10.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-13-10,0603/43-32-45 
FORD RESTA, 1991 r., 1100 ccm, niebieski, kpi. dokumenta
cja, RM, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, - 7.900 zł. Legnica, tel. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
FORD FIESTA, 1991 r., 106 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, radio, książka serwisowa, zadba
ny, lekko przerysowane drzwi, w kraju od 4 dni, • 9.900 zł. 
Rawicz, tel. 065/573-18-45.0601/77-37-17 
FORD RESTA, 1991 r., bordowy, sprowadzony w całości, - 

.8.700 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-07,0604/11-03-56 
FORD RESTA CL, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-41-05, 
0601/72-01-47
FORD FIESTA, 1991 r., 108 tys. km, 980 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, alarm, odcięcie zapłonu, dodatkowe 
światło .stop’, dzielona tylna kanapa, ekonomiczny, zadba
ny, nowe sprzęgło, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 
10.000 zł. Legnica, tel. 0609/17-82-11 
FORD RESTA, 1991 r., 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny 
metalic, szyberdach, -11.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FORD FIESTA, 1991 r., 57 tys. km, biały, składak, - 7.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-17-81
FORD FIESTA, 1991 r., 52 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, bez wypadku, I właściciel, książka serwisowa, - 
9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28 
FORD RESTA, 1991 r.. 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, katalizator, 5-biegowy, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, 
sprowadzony z Niemiec w 1995 r., nowe opony z przodu, aku
mulator bezobsługowy, pokrowce, tylna szyba ogrz, - 8.900 
zł. Wrocław, tel. 071/355-30-27 
FORD FIESTA. 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, 2-drzwiowy, 5-biegowy, RM + gło
śniki, stan b. dobry, katalizator, na białych tablicach • 900 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0603/63-13-07
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 11,00 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, szyberdach, 5-biegowy, wtrysk, nowe 
opony, serwisowany, stan idealny, -11.300 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-46-67
FORD RESTA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.400 zł. Żary, tel. 
0605/59-03-89
FORD RESTA, 1991/1 r., 60 tys. km, 1300 ccm, biały, katali
zator, regulacja świateł, techn. sprawny, • 8.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-59-29
FORD FIESTA, 1991/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm. Ci, czer
wony, I właściciel niepalący, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.500 
zł. Nysa. tel. 0606/23-22-24
FORD RESTA. 1991/92 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, mo- 
drakowy metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, centr. za
mek, RM, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, po przeglą
dzie, stan b. dobry, -11.300 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. 
Rawicz, tel. 0602/58-37-06
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny, - 
8.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24 
FORD FIESTA CL. 1991/92 r., 123 tys. km, 1100 ccm, czer
wony, 3-drzwiowy, RM, zegar, alarm + pilot, blokada zapłonu, 
nowe tarcze i klocki hamulcowe, kupiony w salonie, bez wy
padku, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-43-87 
FORD RESTA, 1992 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, RM, 
szyberdach, bez wypadku, - 11.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony 
metalic, bez wypadku, katalizator, 5-drzwiowy, w kraju od ty
godnia, I właściciel, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. reflek- 
. tory, centr. zamek, welurowa tapicerka, halogeny, obrotomierz, 
elektr. otwierana klapa, stan b. dobry, • 12.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/49-57-11,0502/14-83-78 
FORD FIESTA, 1992 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, szyber
dach,welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, nie eksploatowany w kraju, - 10.600 zł. Brzeg, tel. 
077/416-59-43,0501/58-12-14 
FORD FIESTA, 1992 r„ 980 ccm, zielony metalic, RM, nowe 
opony, szyberdach, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 
10.200 zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
FORD RESTA, 1992 r., 114 tys. km, 1100 ccm, biały, I właści
ciel, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, książka serwisowa, 
szyberdach, el. reg. reflektory, bez wypadku, stan b. dobry, - 
10.400 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67

FORD FIESTA, 1992 r„ 107 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 
pilot, tylne szyby uchylane, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, -11.200 zł. Lubin, tel. 076/844-49-84 
FORD FIESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czarny, -10.500 zł. 
Lubin, tel. 076/845-06-38
FORD FIESTA, 1992 r., 1400 ccm, czarny, welurowa tapicer
ka, szyberdach, blokada skrzyni biegów, oznakowany, - 9.500 
zł. Milicz, tel. 0502/40-90-96
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 1300 ccm, niebieski, 3-drzwio
wy, -10.500 zł. Oława, tel. 071/313-55-55.0603/21-46-25 
FORD RESTA, 1992 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd, sprowadzony w 
całości, z pełnądokumentacją, - 7.700 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-44-10,0608/50-06-93 
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, ka

talizator, 5-biegowy, centr. zamek, ospoilerowa- 
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.700 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019821

FORD FIESTA, 1992/93 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic,otw. dach, aluminiowe felgi, w kraju od roku, - 11.500 
zł lub zamienię na terenowy, może być uszkodzony. Opole, 
tel. 077/469-24-93,0602/75-86-88 
FORD RESTA CLX, 1992/93 r., 90 tys.km, 1100 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, centr. zamek, szyberdach, RM, 
el. reg. reflektory, I właściciel, stan idealny, - 10.900 zł. Ra
wicz, tel. 0605/22-90-19
FORD FIESTA, 1992/97 r., 138 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, • 10.000 zł. Pawłowiczki, tel. 0602/59-01-70 
FORD FIESTA, 1993t ., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, 
RM, - 11.000 zł lub zamienię na diesla, z dopłatą. Dąbrowa, 
tel. 077/464-01-37
FORD RESTA, 1993 r., 127 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.600 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 076/866-07-68, 
0601/84-47-45
FORD RESTA, 1993 r.. 1300 ccm, bordowy metalic, 3-drzwio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, welurowa ta
picerka, szyberdach i inne wyposażenie, - 12.600 zł. Legni
ca, tel. 0601/55-24-52
FORD RESTA, 1993 r., 1100 ccm, wtrysk, czarny, 5-biegowy, 
-10.500 zł. Oleśnica, tel. 0604/10-17-16 
FORD FIESTA, 1993 r., 143 tys. km, 1100 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, przegląd techniczny, welurowa tapicerka, 
w kraju od tygodnia, bez wypadku, • 12.400 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po 
godz. 20,0606/71-03-52
FORD FIESTA, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0604/41-16-60 
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, szyberdach, RM, centr. zamek, • 11.000 zł. Chróścina 
Opolska, tel. 077/464-01-37
FORD FIESTA, 1993 r., 115 tys. km, 1300 ccm, niebieski, szy

berdach, CD, nowy akumulator, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/25-10-15
FORD FIESTA, 1993 r., 112 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, atra
mentowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, pełna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, 
-13.300 zł lub zamienię na inny samochód. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FORD FIESTA, 1993 r., 83 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, szyberdach, stan b. dobry, - 12.200 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Rawicz, (el. 0604/97-38-95 
FORD FIESTA, 1994 r., 66 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, 2 pod. powietrzne, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, eko
nomiczny, po przeglądzie, sprowadzony w całości, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 13.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD RESTA. 1994 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, żółty, 
wspomaganie kier., 3-drzwiowy - 5.500 zł + cło. Bogatynia, 
tel. 0606/87-55-80
FORD FIESTA, 1994 r., 78 tys. km, 1300 ccm, zielony meta
lic, 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., 57 tys. km, 1100 ccm, czerwony, skła
dak, 3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, RO, ga
rażowany. stan b. dobry, -11.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-54-89 
po godz. 16
FORD FIESTA, 1994 r., 93 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, lakierowane zderzaki, zielone szyby, katalizator, 
nowy akumulator, przegląd do 02.2002 r., sprowadzony w 
całości, zadbany, stan b. dobry, - 13.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-59-81,0607/43-44-13 
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm, czerwony, oclony w cało
ści, bez wypadku, I właściciel, ekonomizer, welurowa tapicer
ka, RO, 5-biegowy, centr. zamek, książka serwisowa, stan 
idealny, -13.700 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD RESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, zielony 
metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, bez wypadku, RM, 
w kraju od tygodnia, książka serwisowa, -12.700 zł. Legnica, 
tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD RESTA, 1994 r., 90 tys. km, 1300 ccm, bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, 5-drzwiowy, I właściciel w kraju, -14.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski. tel. 062/591-29-97 po godz. 20, 062/736-02-06 w 
godz. 7-16
FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, alarm, garażowany, I właści
ciel w kraju od 1996 r., sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, nowe tłumiki, akumulator, klocki 
hamulcowe, 2 koła zimowe, • 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-82
FORD FIESTA, 1994 r„ 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, alarm, zderzaki w 
kolorze nadwozia, wersja sportowa, aluminiowe felgi, spoiler 
tylny, -13.000 zł. Wrocław, tel. 321-04-59 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1300 ccm, perłowobordowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, garażowany, dzielona tylna ka
napa, koła zimowe, zadbany, - 13.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-87-15.0604/16-98-80 
FORD RESTA, 1994/95 r., 93 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bur- 
gundowy, wspomaganie, 3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tyl
na kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 pod. powietrzne, 
sprowadzony w całości, - 13.300 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-41
FORD FIESTA, 1994/95 r., 21 tys. km, 1400 ccm, ciemnozie
lony, 5-drzwiowy, centr. zamek, siedzenia welurowe, RO, 
książka serwisową, stan b. dobry, - 13.900 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58

FORD FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
welurowa tapicerka, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, - 
12.900 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99,0605/03-38-63 
FORD FIESTA, 1995 r., 57 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grana
towy, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, welur, podusz
ka powietrzna, radioodtwarzacz, sprowadzony w całości, I 
właściciel w Polsce, stan b. dobry, możliwość sprzedaży 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 metalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alarm + pilot, bloka
da skrzyni biegów, immobilizer, centr. zamek, szy
berdach, przyciemniane szyby, halogeny, RM + 
4 głośniki, sportowe zawieszenie, progi i spoile
ry „Zender” , alum. felgi „OZ" 14", komplet kół zi
mowych stan b. dobry • 17.250 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 01024271 

FORD FIESTA, 1995 r.. 50 tys. km, 1100 ccm, śliwkowy me
talic, RO, I właściciel, książka serwisowa, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, - 14.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0602/24-40-42
FORD FIESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1100 ccm, czarny metalic, 
katalizator, szyberdach, nowe opony, garażowany, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, 
-13.000 zł: Polanica Zdrój, teł. 074/868-18-53 
FORD FIESTA, 1995 r., 75 tys. km, grafitowy, klimatyzacja, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, tylne szyby uchylane, 
garażowany, • 14.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-39-63 
FORD FIESTA, 1995 r., 120 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
immobilizer, - 11.800 zł. Świdnica, tel. 074/854-43-20, 
0606/82-01-22
FORD RESTA S, 1995/96 r., 50 tys. km. 1250 ccm, 16V, Ze- 
tec, perłowofioletowy, Ghia, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, szyberdach, wspomaganie, jasny welur, deska w drew
nie, garażowany, - 18.600 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-92-72
FORD RESTA, 1995/96 r., 80 tys. km, 1250 ccm, 16V, ZE- 
TEC, srebrny metalic, wersja Flair, stan b. dobry, RO, klima
tyzacja, wspomaganie, poduszka pow., garażowany, -17.500 
zł. Raszówka, tel. 076/844-81-55 
FORD FIESTA, 1996 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie, poduszka pow., wspomaganie, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, I właściciel, na 
gotowo, • 12.000 zł. Bielany, tel. 076/857-45-15. 
0603/78-63-67
FORD RESTA, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., zderzaki w ko
lorze nadwozia, -16.500 zł. Czarny Las, tel. 062/733-50-93 
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna EFi, 
srebrny metalic, nowy model, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. reguł, lusterka, szyberdach, immobilizer, pirptechniczne 
napinacze pasów, radioodtwarzacz Ford, poduszka powietrz
na kierowcy, spoiler, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflek
tory, stan idealny, - 16.900 zł. Głogów, tel. 076/835-44-70, 
0601/55-20-95
FORD FIESTA, 1996 r., 59 tys. km, 1300 ccm, benzyna,

wtrysk, biały, kupiony w salonie, serwisowany, z pełnądoku
mentacją 3-drzwiowy, katalizator, immobilizer, alarm, bez 
wypadku, oryg. lakier, zadbany, stan idealny, • 17.900 zł. Lu
bin, tel. 0605/07-77-69
FORD FIESTA, 1996 r., 35 tys. km, 1300 ccm, 16V, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry. -15.000 zł. Lubin, tel. 076/844-10-16 
FORD RESTA. 1996 r., 91 tys. km, 1300 ccm, enduro, EFI, 
fioletowy, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer w kluczy
ku, poduszka powietrzna, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, oryg. RM, zderzaki w kolorze nadwozia, roleta ba
gażnika, • 18.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-33-91.
FORD FIESTA, 1996/97 r., 34 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
16V, ZETEC, srebrny metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, 2 
poduszki pow., automatic, el. otw. szyby, ABS, atrakc. wygląd, 
- 17.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
FORD FIESTA. 1997 r.. 30 tys. km. 1300 ccm, ENDURA, fio
letowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM + 
RDS, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwi
sowa, I właściciel, sprowadzony w całości 04.2001 r., kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 18.500 zł; Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r., 28 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
3:drzwiowy, tylne szyby uchylane; nie używany w kraju, - 
17.600 zł. Góra, tel. 065/543-23-68,0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 60 tys. km, fioletowy, w kraju od tygo
dnia, -18.900 zł. Kłodzko, tel. 0609/35-17-03 
FORDTIESTA, 1997 r., 55 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, ASR, - 
20.000 zł. Poniec, tel. 065/573-1343 
FORD FIESTA JAZZ, 1997/98 r., 55 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
benzyna, fioletowy, sprowadzony w całości w 2000 r. z Nie
miec, katalizator, 5-drzwiowy, - 17.200 zł. Polkowice, tel. 
076/845-18-76
O  FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, granatowy me

talic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, • 25.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87020011

FORD FIESTA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, .2 poduszki powietrzne, immobilizer, nie uży
wany w kraju, stan b. dobry, - 23.800 zł. Kłodzko, tel. 
0502/04-39-54
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1250 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, klimatyzaqa, wspomaganie, stan idealny, - 23.500 
zł. Lubin, tel. 076/840-86-05,0600/31-36-17 
FORD FIESTA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, zużycie paliwa 51/100 km, RO, stan b. dobry, - 24.500 zł 
lub zamienię na Mercedesa, dostawczy, wyprod. po 93 r.. 
Świdnica, tel. 074/858-90-52
FORD FIESTA, 1998 r., 24 tys. km, 1300 ccm, perłowoniebie- 
ski, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, ga
rażowany, baz wypadku, zadbany, 5-drzwiowy, - 25.500 zł. 
Żary, tel. 068/374-63-35
FORD FIESTA, 1999 r., 44 tys. km, 1800 ccm, diesel 5-drzwio
wy, - 23.300 zł. Syców. tel. 062/582-00-11 
FORD RESTA, 2000 r., 10 tys. km, 1300 ccm, benzyna mo
del z czerwca, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne (całe), 
wspomaganie, c. zamek, klimatyzacja, welur, ABS, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 062/593-07-94 do godz. 17,0601/94-90-34 
FORD FIESTA, 2000 r., 4 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, • 32.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
FORD FOCUS, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały. 2 x 
airbag,. ęl. szyby, el. lusterka, wspomaganie, ABS, I właści
ciel, orgina(ne radio, niklowane alufelgi 17*, kupujący zwol

niony z opłaty skarbowej, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
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. 074/852-46-28, 
0.601/71-36-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - AC0213 www.autogielda.com.pl) 
FORDFOCUS, 1999 r., 62 tys. km, 1600 ccm. benzyna hatch- 
back, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, radio Ford 4000, •
39.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-40-88
FORD FOCUS Ghia, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
wtrysk, granatowy metalic, drewniane dodatki, klimatyzacja, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centr. zamek + pilot, alum. felgi, oryg. RO, centr. 
zamek, garażowany, I właściciel w kraju, - 43.000 zł. Radziądz, 
gm. Żmigród, tel. 0602/67-56-77 
FORD FOCUS, 1999 r., 18 tyS. km, 1800 ccm, benzyna, 16V, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, kontrola trakcji, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, reguł, 
światła, RO, immobilizer, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-81-73,0602/64-48-84 
O  FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 5 tys. km, 1800 

ccm, TDi granatowy metalic, modej z listopada, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, relingi dachowe, 
ABS, centr. zamek, • 47.500 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-26-51,0601/70-22-45 81009761

FORD FOCUS TURNIER FUTURA, 2001 r.',19 tys. km, 1800 
ccm, TDI, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki 
pow., RO z pilotem, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, 
skórzana kierownica, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FORD GALAXY, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, tdi, perłowo
granatowy, z salonu, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, 6 fote
li, relingi, el. otw. szyby, fotele podgrzewane i przednia szy
ba, hak, el. reg. lusterka, wspomaganie, immobilizer, • 49.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/89-75-97 
FORD GALAXY, 1996 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
reg. kierownica, obrotowe fotele, relingi dachowe, klimatyza
cja, - 51.000 zł. Koźmin Wlkp./tel. 062/721-08-61, 
0602/87-92-17
FORD GALAXY, 1996 r., 82 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
44.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/846-31-23,0604/77-39-30
FORD GALAXY, 1998 r., 3 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, I właściciel, ABS, centr. zamek, e). otw. szyby, 
el. reg. lusterka, garażowany, hak, immobilizer, klimatyzacja, 
poduszka pow., RO, wspomaganie kierownicy, • 58.700 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-22-84,0601/93-44-53 
FORD GALAXY, 1998 r., 93 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry. - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
FORD GALAXY, 1998/99 r., 2000 ccm. DOHC. srebrny, peł
ne wyposażenie, zadbany, kpi. dokumentacja, serwisowany,
- 53.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74,0601/85-77-36 
FORD GALAXY, 1999 r., 29 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 PS, 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, pilot, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, alum. felgi, kpi. 
dokumentacja, • 65.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/841-67-75
FORD GRANADA, 1978/83 r., 190 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, el. reguł, 
lusterka, komputer, ciemne szyby, aluminiowe felgi, wspoma
ganie kier., I właściciel w kraju, po lakierowaniu, stan b. do
bry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0503/56-15-94 
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, 
instalacja gazowa, stan dobry, szyberdach, - 3.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-86-40
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel silnik Forda Sier
ry, kompletny, .na chodzie', pełna dokumentacja, • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
FORD GRANADA Ghia, 1981 r., 2800 ccm el. otw. szyby i 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, auto
matic. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-66-85 
FORD GRANADA, 1982 r., niebieski, alum. felgi, szyberdach, 
instalacja gazowa, - 2.000 zł lub zamienię na tańszy. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1984 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biego
wy, stan b. dobry, - 6.000 zł. Nysa, tel. 0604/90-21-38 
FORD KA, 1996 r., 50 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 
pod. powietrzne, atermiczne szyby, RO, dzielona tylna kana
pa, - 21.000 zł. Przyborów, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-16-81 
po godz. 19
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata 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., 58 tys. km, 1300 ccm, zielony, podusz
ka powietrzna, immobilizer, el. otwierane szyby, radioodtwa
rzacz, centralny zamek, -17.700 zł. Rawicz, tel. 065/545-36-39 
FORD KA, 1997 r.. 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, boczne szyb
ki uchylne, poduszka pow. oryginalne radio, nie rejestrowa
ny w Polsce, • 18.500 zł. Lubomierz, teł. 0603/07-42-45, woj. 
jeleniogórskie
FORD KA, 1997 r., 50 tys. km,.1300 ccm, EFi. fioletowy, po
duszka pow., wspomaganie kier., uchylne tylne szyby, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, - 20.000 zł. Kłodzko, teł. 
0603/53-75-30
FORD KA. 1997 r., 1300 ccm, fioletowy, pod. powietrzna, RO, 
alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, - 21.500 zł. Procho
wice. tel. 076/858-44-51
FORD KA, 1997/98 r., fioletowy, wspomaganie, poduszka 
pow., immobilizer, I właściciel, kupiony w salonie, • 22.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/72-72-27
FORD KA, 1998 r., 41 tys. km ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, klimatyzacja, el. reg. światła,oryginalne 
radio, stan b. dobry, • 22.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-61-29 lub 062/592-51-30 
FORD KA, 1998 r., 26 tys. km, 1300 ccm, błękitny metalic, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, tylne szyby uchylane, RM 
stereo. -18.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15.0603/63-13-56 
FORD KA, 1998 r„ 27 tys. km. 1300 ccm, fioletowy, RO, 2 
poduszki pow., I właściciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja,
- 21.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
FORD KA, 1998 r., 26 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, uchylne tylne szy
by, - 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-60-11 
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor śliw
kowy, immobilizer, pod. powietrzna, oryginalny RO, kupiony 
w salonie, serwisowany, I właściciel, garażowany, stan b. do
bry. • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-95-50
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, 
poduszka pow, - 22.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-61-50, 
0601/59-78-45
FORD MERCURY, 1995r., 43 tys. km, 2500 ccm, V6, niebie
ski metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 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 limitowana, pełne wyposażenie 
(bardzo bogate), stan techn. idealny, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-76-60 01023541

FORD MONDEO, 1993 r., 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, ABS, do 
poprawek lakierniczych, • 14.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56 
FORD MONDEO KOMBI, .1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, na

białych tablicach • 5.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32, 
0601/76-29-15
FORD MONDEO, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
bordowy, ABS, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka pow., 
bez wypadku, RO, do sprowadzenia z Niemiec, - 14.800 zł 
(na gotowo). Zielona Góra, tel. 068/320-71-96 po godz. 16 
FORD MONDEO, 1993 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, aluminiowe felgi, dwa komplety opon, RO, centralny za
mek, alarm. -19.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-14-30 
FORD MONDEO, 1993 r., 147 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
czerwony, kombi, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, w 
kraju od tygodnia, stan idealny, - 21.800 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0605/60-72-60
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, biały, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., radio, 
relingi, podg. fotele, hak, bez wypadku, I właściciel, stan b. 
dobrymi 9.500 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
poduszka pow., radio, stan b. dobry • 5.800 DEM + cło i trans
port. Jawor, tel. 0605/20-67-72 
FORD MONDEO, 1993 r., 100 tys. km,.1800 ccm, 16V, Zetec, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyza
cja, 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. 1993 r., 104 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, serwo, 
centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, RM JVC ze zmienia* 
czem płyt, atrakc. wygląd, • 21.000 zł. Polkowice, tel. 
076/846-32-11,0605/69-60-36 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
363-31-21
FORD MONDEO, 1993 r., 119 tys. km, 1800 ccm,'l6V, grafi
towy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, kli
matyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka 
pow, -17.000 zł lub zamienię na inny samochód. Zgorzelec, 
tel. 075/771-76-15 po godz. 18,0604/08-13-51 
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me

talic, wspomaganie kier., klimatyzacja, podusz
ka pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elek
tryczne, • 16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019801

FORD MONDEO, 1993/94 r., 172 tys. km, 1800 ccm, turbo.D, 
biały, klimatyzacja, poduszka pow., el. otwierane szyby, re
gulowana kierownica, centralny zamek, wspomaganie-kier., 
aluminiowe felgi/welurowa tapicerka, po wymianie rozrządu, 
udokumentowane pochodzenie. • 21.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-56-35
FORD MONDEO, 1993/94 r., 160 tyś. km, 1600 ccm, DOHC. 
16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, nowe opony, w kraju od 3 mies., bez 
wypadku, hatchback, radio, po wymianie paska rozrządu, •
17.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-48-45,0606/12-91-24 
FORD MONDEO, 1994 r., 90 tys. km. 2000 ccm. 16V. grana
towy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, bez wypadku, - 
19.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, turbo D 2 pod. powietrz
ne, ABS, szyberdach, wspomaganie, • 23.800 zł. Jaworzyna 
Śl.. tel. 074/858-88-76
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D. grana
towy metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości w 2000 
r.. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reguł, fotel kie
rowcy, ABS, 2 x SRS, wspomaganie, fotele sportowe, weluro
wa tapicerka, stan idealny, centr. zamek, • 22.900 zł. Lubin, 
tel. 076/844-32-97
FORD MONDEO, 1994 r., 102 tys. km, 1800 ccm, TDi, biały, 
stan b. dobry, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, welurowa tapicerka, reguł, kierownica, roleta bagaż
nika, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, - 20.000 
zł. Pakówka, tel. 065/545-66-64 po godz. 16,0605/30-26-32 
FORD MONDEO, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
niebieski, bez wypadku, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, 
ABS, 2 poduszki pow., RM, książka serwisowa, welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, -18.900 zł, kup. zwoln. z opł. skar
bowej. Syców, tel. 0603/10-06-86,062/785-24-64 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, szyberdach, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyby, 
centr. zamek; radio, immobilizer, - 18.900 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
O  FORD MONDEO, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk 138 

KM, bez wypadku, pełna opcja, klimatyzacja, 
ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wszystkie 
el. dodatki, tylna i przednia szyba ogrzewana, 
radio, serw isowany, • 18.900 zł. Żary, tel. 
068/374-21-25,0606/88-75-83 84014121

FORD MONDEO. 1994 r.. 104 tys. km, 1800 ccm, 16Vi gra
natowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, RM, szyberdach, bez wypadku, -18.800 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/31-28-00
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r„ 140 tys. km. 1800ccm. tur
bo D. wtrysk ABS, 2 pod. powietrzne, roleta, relihgi dachowe, 
alarm, centr. zamek, szyberdach, bez wypadku, w kraju od 8 
miesięcy, - 21.900 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-23-65 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, 16V, morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
sżyberdach, el. reguł.'fotele, welurowa tapicerka, ABS, el. otw. 
szyby, 2 poduszki pow., relingi, roleta, do sprowadzenia, cena 
- 4.800 DEM. Chojnów, tel. 0602/89-20-77,076/818-65-04 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, ciemnoniebieski metalic, 4-drzwiowy, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, centr. zamek, radio, - 18.500 zł lub 
zamienię na tańszy albo uszkodzony. Krobia, tel. 
0605/52-94-67, woj. leszczyńskie 
FORD MONDEO, 1994 r„ 1800 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe felgi, - 23.000 
zł. Krotoszyn, tel. 0502/11-88-84 
FORD MONDEO, 1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, TDi, kolor 
morski metalic, centr. zamek, ek otw. szyby, 2 poduszki pow. 
(całe), el. reg. i podgrz. lusterka, wspomaganie i reg. kierow
nicy, el. reg. fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 
23.700 zł. Leszno, tel. 065/529-27-94 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 99 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, biały, podgrzewane, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. 
reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, reg. kierownica, ABS, kli
matyzacja, centr. zamek, alarm, immobilizer, oznakowany, 
dzielona tylna kanapa, RO Philips+4 głośniki, poduszka pow., 
gotówką lub na raty, - 23.500 zł. Lubań, tel. 0503/56-11-86 
FORD MONDEO, 1994 r„ 1800 ccm, turbo D, kolor grafitowy, 
el. reg. lusterka, el. reguł, fotele, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie, I właściciel w kraju, - 22.000 zł.-Lubin, tel. 
0603/69-60-50
FORD MONDEO. 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski, zadbany, ABS, pod. powietrzne, RO, alarm, nowe opony,
-18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-15-19 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V bogate wyposaże
nie, - 21.000 zł. Nysa. tel. 077/433-06-88 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, 16V pełne 
wyposażenie, • 19.000 zł. Osola, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-62-18
FORD MONDEO Ghia, 1994 r., 1800 ccm, TDi, ciemnozielo
ny, pełne wyposażenie, - 22.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-45-72
FORD MONDEO, 1994 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, TDs, złoty 
metalic. ABS, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szyby. el. reg. 
lusterka, RM z RDS, alum. fełgi, dzielona tylna kanapa, -
14.500 zł. Parzyce, tel. 0603/18-33-86, woj. jeleniogórskie 
FORD MONDEO. 1994 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. 16V, ciem
noniebieski metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., im
mobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane
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szyby, el. reguł, lusterka, reguł, fotele, reflektory, welurowa 
tapicerka, RO Ford, w kraju od 4 miesięcy, stan b. dobry, •
18.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 87 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
granatowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspoma
ganie, reg. kierownica, relingi dachowe, alum. felgi, ABS, po
duszka pow., reguł, fotele, - 17.900 zł. Sulechów, teł. 
0607/55-00-23
FORD MONDEO, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski metalic, b. dobry, bez wypadku, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, RO, książka serwisowa, -18.900 
zł. Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, perłowozielony, relingi dachowe, klimatyzacja, podusz
ka pow., centr. zamek, zabezp. przed kradzieżą, RO, dużo 
nowych części, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-86-18 do 
godz. 20,0603/38-15-70
FORD MONDEO, 1995 r.. 120 tys. km, 1800 ccm. 16V, wi
śniowy metalic, hatchback, w kraju od dwóch tygodni, bez 
wypadku, poduszki pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, RM, - 17.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, diesel, bordo
wy, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., klimaty
zacja, centralny zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, relingi 
dachowe, rolety, RO, - 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/02-28-58
FORD MONDEO. 1995 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
oliwkowy, I właściciel w kraju, inst gazowa, immobilizer, 2 pod. 
powietrzne, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, - 24.500 zł. Lubin, tel. 076/846-19-41 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm. 16V, gra
natowy metalic, alum. felgi, - 18.000 zł. -Lubin, tel. 
076/842-28-43
FORD MONDEO, 1995 r., 6 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
perłowośiiwkowy, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, immobilizer, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, - 21.000 zł. Miej
ska Górka, woj. leszczyńskie, tel. 0601/82-94-29 
FORD MONDEO, 1995 r., 99 tys. km, 2500 ccm, 24V, srebrny 
metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 25.000 
zł lub zamienię na tańszy albo do remontu. Oława, tel. 
0607/42-55-19
FORD MONDEO KOMBI. 1995 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. tur
bo D. czerwony, nowy model, wspomaganie, el; otw. szyby, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, el. reg. lusterka, 
welurowa tapiterka, • 23.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-35-84,0502/41-01-17 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 97 tys. km, 1600 ccm, 16 V, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, fotele podgrze
wane, ABS, alarm, el. reg. lusterka, RO, relingi, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-88-41,0601/79-39-05 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy, stan b. dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-34-12,0601/79-85-46 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, turbo D ABS, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, relingi dachowe, welurowa tapicerka, garażowany, stan 
b. dobry. - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0606/83-19:71 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, turbo D ABS, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, szyberdach, Telingi dachowe, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, • 24.400 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/391-32-35 po godz. 15,0502/62-89-38 
FORD MONDEO, 1995/96 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, pod. powietrzna, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan 
idealny, - 28.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-58-45 
FORD MONDEO, 1995/96 r., 95 tys. km, 2000 ccm. Zetec, 
granatowy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, pod. 
powietrzna, alarm, alum. felgi, - 24.900 zł lub zamienię. Wą
sosz, tel. 065/543-70-18 po godz. 20,0601/87-60-24 
FORD MONDEO COMBI. 1995/96 r.. 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w kraju, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD MONDEO CLX, 1996 r., 103 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarno-fioletowy, bez wypadku, kupiony w salonie, garażo
wany, - 27.000 zł. Namysłów, tel. 077/4t0-09-75, 
0604/44-13-37
FORD MONDEO, 1996 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
ciemnośliwkowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, we
lurowa tapicerka, 4 zagłówki, immobilizer, halogeny, spoiler z 
dodatkowym .stopem’ , 2 pod. powietrzne, RO Ford fabrycz
ny z RDS + 4 głośniki, el. reg. lusterka i światła, I właściciel, 
książka serwisowa, garażowany, • 23.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD MONDEO, 1996 r., 70 tys. km. 1800 ccm, turbo D ABS. 
immobilizer, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek, halogeny, w kraju od roku, I 
właściciel, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 327-91-42 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspo
maganie kier., roleta, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, 
katalizator, - 24.600 zł. Wrocław, tel. 071/369-32-66,399-54-82 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, 
pełne wyposażenie elektr., 5-drzwiowy, oryginalny przebieg, 
- 29.900 zł. Gorzyce Wielkie, gm. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-71-02
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r.„ 105 tys. km, 1600 ccm. 
16V, biały, nowy model, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, halogeny, 
alarm, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-95 
w godz. 15-18,0601/72-40-10 
FORD MONDEO KOMBI. 1996/97 r., 1800 ccm. 16V, ZETEC, 
fioletowy, - 32.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-88 po 
godz. 19,0605/91-88-41
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, fiole
towy metalic, ABS, klimatronic, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, drewno, komputer, - 33.800 zł. Kalisz, 
tel. 0502/65-69-59
FORD MONDEO KOMBI GHIA, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, fioletowy metalic, klimatronic, ABS, TCS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele (podgrzewa
ne), drewniane dodatki, komputer, RO, • 33.800 zł. Kalisz, tel. 
0502/65-69-59
FORD MONDEO GHIA, KOMBI, 1997 r., 90 tys. km, 16V, fio- 
letowogranatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan ide
alny, • 36.000 zł. Lubin. tel. 0608/75-68-36.0608/76-63-45 
FORD MONDEO, 1997 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, RM, bez wypadku, zadba
ny, - 34.000 zł. Przyborów, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-16-81 
po godz. 19
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 70 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
czarny metalic, w kraju od 3 dni, 2 poduszki pow., centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, relingi dachowe, RM, kli
matyzacja, stan b. dobry. • 32.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69 
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 55 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Zetec, biały, 130 KM, ABS, alarm, immobilizer, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie el., 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, automatic, tempomat, el. reg. 
reflektory, centralny zamek, spoiler tylny, I właściciel, stan b. 
dobry, - 33.900 zł lub zamienię na inny samochód. Wałbrzych, 
tel. 0602/60-58-98
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 103 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, srebrny, pełne wyposażenie, bez wypadku, nie eksplo
atowany w kraju, • 32.000 zł. Wartowice, tel. 076/818-99-70, 
0601/56-40-04
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
granatowy metalic, ABS, 4 pod. pdkietrzne, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
welurowa tapicerka, radio ♦ głośniki, halogeny, relingi dacho

we, szyberdach, oznakować/, immobilizer, alarm, • 37.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/91-73-8*7 
FORD MONDEO KOMBI, 1997\r., 2000 ccm, ciemny metalic, 
zadbany, stan idealny, atrakc. wygląd, dużo dodatków, • 36.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-67-71,0)601/72-46-11 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/9&r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
16V, liliowy metalic, klimatyzacja, AE?& pełne wyp. elektr.,ra
dioodtwarzacz, wspomaganie, centr. zaciek + pilot, podusz
ka powietrzna, welur, ks. serwisowa, noWy model, - 29.900 
zł. Gołuchów k. Pleszewa, tel. 062/761-75-62,0600/15-49-99 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 
16V Zetec, granatowy metalic, centralny zamek, wspomaga
nie kier., el. reg. reflektory, ABS, regulowana kierownica, I 
właściciel, bez wypadku, - 34.500 zł lub zamienię ną tańszy, 
osobowy, około 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-^7-71, 
0604/24-68-41
FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, ABS, - 35.000 zł lub zamienię. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, perłowośiiwkowy, 
bardzo bogate wyposażenie, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
- 35.000 zł. Góra, teł. 065/543-38-10 
FORD MONDEO. 1998 r., 71 tys. km. 1800 ccm, TDi, bordo
wy metalic, fabrycznie ospoilerowany, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierowni
ca, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, radio 
+ CD oryg., kpi. dokumentacja, - 35.500 Zl. Lesżńo, tel. 
065/520-89-03,0502/34-73-30 
FORD MONDEO, 1998 r., 83 tys. km, zielony metalic, klima
tyzacja, automatic, elektryka, 2 elementy do lakierowania, 
5-drzwiowy, • 21.000 zł. Syców, tel. 0603/10-06-86 
FORD MONDEO. 1998 r.. 53 tys. km. 2000 ccm. 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4 poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + pi
lot, pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/04-47*68
FORD MONDEO KOMBI. 1998 r., 55 tys. km. 16V. srebrny, 
pełne wyposażenie, stan idealny, - 39.000 zł. Lubin, tel. 
0608/75-68-36,0608/76-63-45 
FORD MONDEO, 1998 r., 80 tys. km, 2500 ccm, V6, 24V, 
granatowy metalic, ABS, ARS, TC, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, relingi, RO, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, -
37.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 84 tys. km, 1800 ccm, Ze
tec, perłowoczarny, bez wypadku, stan techn. idealny, I wła
ściciel, z pełną dokumentacją, klimatyzacja, ABS, el. otw. szy
by, .el. reguł, fotele, RO, zestaw głośnomówiący, hak, alum. 
felgi, - 32.800 zł. Niwnice, tel. 075/784-42-77 
FORD MONDEO, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm. 16V, ZE
TEC, czerwony, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, ABS, homo
logacja na ciężarowy, uniwersalny, kupiony w salonie w Pol
sce, - 31.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-51,0601/87-43-67 
FORD MONDEO GHIA, KOMBI, 1998 r., 67 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
komputer, ukł. przeciwpoślizgowy, wszystkie el. dodatki, drew
nopodobna tablica przyrządów, - 37.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-12-23
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, 
immobilizer, reg. kierownica, ABS, klimatyzacja, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, - 37.000 zł lub zamienię na tańszy. Grabów 
nad Prosną tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO RS. 2000 r.. 8 tys. km, 1800 ccm, TDi, per- 
łowoczamy, oryg. fabryczny tłumik, ABS, 2 pod. powietrzne, 
pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, halogeny, sportowa 
sylwetka, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 59.000 zł (cena

nowego 56.000 DEM). Strzelce Opolskie, tel. 077/463-86-49, 
077/461-46-66
FORD MUSTANG GT CABRIO, 1990 r., 5000 ccm, niebieski 
metalic, 38 tys. mil, 5-biegowy, centralny zamek, aluminiowe 
felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, poduszka po
wietrzna kierowcy, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/93-76-73
FORD ORION, 1985 r., 119 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, centr. zamek, 5-biego
wy, szyberdach, hak, RO, kołpaki, nowy akumulator (gwaran
cja), dzielone tylne siedzenia, ręcznie reg. lusterka, automa
tyczne ssanie, • 5.000 zł. Lubin, tel. 076/846-45-96, 
0603/79-07-04
O  FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, błękitny 

metalic, 5-biegowy, szyberdach, • 4.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020271

FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, cen
tralny zamek, nowe opony i akumulator, dzielone tylne sie
dzenia, I właściciel, stan dobry, • 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-07-16,0502/31-04-70 
FORD ORION, 1986 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
stan dobry, • 7.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-52 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, E + gaz, biały, ospoilero
wany, aluminiowe felgi, po remoncie przedniego zawiesze
nia, • 5.400 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 349-44-62 - 
FORD ORION, 1987 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, dzielone siedze
nia, po wymianie pasków, olei, z urzędu celnego, stan b. do
bry, - 6.800 zł lub zamienię na uszkodzony. Krzemieniewo, 
tel. 065/536-02-32
O  FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwo

ny, 5-biegowy, - 6.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019661

FORD ORION, 1988 r., 30 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, szyberdach, po remoncie silnika, radioodtwa
rzacz, stan b. dobry, -10.000 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-23-07
FORD ORION, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, przegląd do 02.2002 r., zadbany, - 4.900 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
FORD ORION Ghia, 1990 r., 169 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
bordowy, stan idealny, centr. zamek, garażowany, szyberdach, 
RO, el. otw. szyby, tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, 
sprężyny i teleskopy, zimowe opony i letnie, - 8.000 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-28-74 
FORD ORION, 1990 r„ 165 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, ekonomizer, szyberdach, hak, dzielona tylna kanapa, •
9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-56-05 
FORD ORION, 1991 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, - 12.200 
zł. Kudowa Zdrój, tel.'074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, centr. zamek, lotka, w kraju od miesiąca, kpi. dokumen
tacja, -11.900 zł. Legnica, tel. 0604/78-91-81 
FORD ORION CLX, 1991 r., 137 tys. km. 1400 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, welurowa tapicerka, ra
dio, szyberdach, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, 
stoi przy granicy - 2.500 DEM lub na gotowo • 9.800 zł. Le
gnica. tel. 076/856-23-99,0605/03-38-63 
FORD ORION, 1991 r., srebrny metalik, centralny zamek, 
wspomaganie, 1 mies. w kraju, nie eksploatowany w Polsce, 
• 12.600 zł. Legnica, tel. 0606/58-36-35 
FORD ORION, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,

stan b. dobry, zarejestrowany, szyberdach, reg. świateł przed
nich, welurowa tapicerka, nowe opony, • 12.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-02-21
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, oryginalny przebieg, serwisowany, nie uszkodzony, stan 
idealny, do sprowadzenia, cena z podstawieniem pod dom, •
9.800 zł. Legnica, tel. 076/857-45-15.0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991 r., czerwony, centralny zamek, szyber
dach, • 9.500 zł. Nysa, tel. 077/439-81-25 
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, serwisowany, 4-drzwiowy, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan idealny, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/91-26-43
FORD ORION, 1991/92 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, bez wypadku, zadbany, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 9.500 zł (na gotowo). Bielany, tel. 
076/857-45-15,0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991/92 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-biegowy, szyberdach, centralny zamek, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 11.900 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85 
FORD ORION Ghia, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, 5-bie- 
gowy, centr. zamek, elektr. otw. szyby, wspomaganie, szyber
dach, welurowa tapicerka, garażowany, zadbany, -13.000 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/387-78-30
FORD ORION, 1992 r.. 1400 ccm, benzyna, bordowy, na bia
łych tablicach - 2.000 DEM. Zawidów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0608/11-70-97
FORD ORION, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ciemne szyby, 
szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich-tablicach • 2.000 

. DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, 16V, bordowy, 
cena 3.000 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
FORD ORION, 1992 r., 186 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
wogranatowy, bez wypadku, centr. zamek, książka serwiso
wa, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM ory
ginalny, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, zadbany, • 11.400 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
FORD ORION, 1992 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan idealny, centralny zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, regulowana kierownica, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, RM, -13.300 zł. Sobótka, tel. 0604/77-17-57 
FORD ORION, 1992 r., 134 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, oclony, cen
tralny zamek, RM Grundig, lotka, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, nowe opony, -13.800 zł. Sobótka, tel. 0605/63-18-27 
FORD ORION, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, • 11.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/76-14-56 
FORD ORION Ghia. 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., wszyst
kie el. dodatki, szyberdach, w kraju od miesiąca, stan b. do
bry, -13.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-15-07 po godz. 16 
FORD ORION, 1992/93 r., 85 tys. km, 1800 ccm, diesel, bor
dowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od roku, 
• 14.000 zł. Lubań SI., tel. 0607/27-63-06 
FORD ORION, 1993 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
perłowoniebieski, oclony w całości, bez wypadku, I właści
ciel, z pełną dokumentacją, welurowa tapicerka, RO, wspo
maganie, centr. zamek, książka serwisowa, stan idealny, szy
berdach, -13.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD PROBE, 1988 r., 2200 ccm, czerwony, alum. felgi, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka + 2 kpi. kół, zimowe i 
letnie, - 10.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
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, 1990 r., 2200 ccm, turbo, czarny, klimatyza
cja, ABS, centr. zamek, -13.000 zł. Opole, tel. 0602/34-57-86, 
0602/18-27-48
FORD PROBE, 1991 r., 2200 ccm, czarny, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, stan b. 
dobry. • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-35-14 po godz. 19 
FORD PROBE GT, 1992 r., 125 tys. km. 2200 ccm, turbo, 
kolor antracytowy, intercooler, wspomaganie, reg. kierowni
ca, 5-biegowy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, klimatyzacja,
3-stopniowe zawieszenie, • 19.700 zł. Strzelin, tel. 
071/393-14-91,0600/32-69-05 
FORD PROBE, 1993 r., srebrny, wersja kanadyjska, ABS, 
ARB, I właściciel, stan b. dobry, - 23.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-15-33
FORD PROBE, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, nowy model, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, tempomat, aluminiowe felgi, nowe opony i akumu
lator, stan dobry, • 18.400 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
FORD PROBE, 1996 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, podświetlane zamki, pompowane siedzenie, klima
tyzacja, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 2 alarmy, nowe opo
ny 205/55, - 35.000 zł. Katowice, tel. 032/256-21-72 
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm, benzyna wersja europej
ska, czarna skóra, klimatyzacja, pełna elektryka,, aluminio
we felgi, stan b. dobry, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
FORD PUMA, 1997 r., 35 tys. km, 1700 ccm. ZETEC, 16V, 
czerwony, ABS, ASR, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, pod
grzewana przednia szyba, alum. felgi 15”, kpi. dokumenta
cja, centr. zamek + pilot, serwo, 2 poduszki pow, - 36.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-36-87 
FORD PUMA, 1997 r., 31 tys. km, 1700 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, przednia szy
ba ogrzewana, RO z CD, immobilizer, ABS, ASR, 2 pod. po
wietrzne, alum. felgi, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-27-91 
wieczorem, 071/314-29-19
FORD PUMA, 1997/98 r., 35 tys. km, 1700 ccm. 16V. ZETEC, 
czerwony, ABS, ASR, klimatyzacja, serwo, pełne wyposaże
nie elektr., 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, alum. felgi, 
• 36.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-36-87 
FORD PUMA, 1997/98 r., • 34.000 żł. Leszno, tel. 
0601/75-04-36
FORD PUMA, 1998 r„ 49 tys. km, 1700 ccm, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, - 41.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/69-90-82 
FORD SCORPIO, 1985 r., 2800 ccm, V6 5-drzwiowy, - 5.500 
zł. Jarocin, tel. 0603/83-87-23
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, V6, granatowy, inst. 
gazowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 7.900 zł. Lubin, 
tel. 0605/82-74-78
FORD SCORPIO, 1985 r., 2000 ccm, biały, bogate wyposa
żenie, stan b. dobry, - 9.000 zł. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/25-03-28
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, ABS, komputer, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, - 6.100 zł lub za
mienię. Zawadzkie, tel. 077/463-40-88 
FORD SCORPIO, 1986 r., 220 tys. km, 1998 ccm, niebieski, 
ABS, RO, centr. zamek, reg. kierownicy, - 5.000 zł. Bełcha
tów, tel. 0603/12-40-82
FORD SCORPIO Ghia, 1986 r„ 2800 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, na białych tabli
cach • 1.700 DEM. Kluczbork, tel. 077/413-14-57, 
0604/37-53-37

FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km. 2500 ccm, diesel, błę
kitny metalic, ABS, 5-biegowy, reg. kierownica, wykończenia 
w drewnie, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, hak, 
RO, zadbany, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-74 po 
godz. 20
FORD SCORPIO, 1986 r., diesel, biały, do małych poprawek, 
-4.650 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SCORPIO, 1986 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, nowy akumula
tor, wspomaganie, ABS, szyberdach, RO, - 6.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-89-99
FORD SCORPIO, 1987 r., 157 tys. km. 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
hak, komputer, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, szyberdach, reguł, fotel kierowcy, • 10.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-07-68
FORD SCORPIO, 1987 r., 168 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, aluminiowe felgi, ABS, el. otwierane szyby, 
szyberdach, wspomaganie kier., hak, ospoilerowany, zadba
ny, sportowy wygląd, garażowany, centralny zamek, pompo
wane fotele, - 6.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-36 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm ABS, hak, alarm, nowe 
opony, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0605/43-43r79 f*.
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, ŚFI, złoty metalic, stan 
idealny, - 7.200 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2900 ccm, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie, • 11.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 0609/28-71-36 
FORD SCORPIO, 1988 r., 200 tys. km, 2900 ccm, wtrysk, V6, 
biały, wspomaganie, alum. felgi, ABS, skóra, klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, el. reg. 
siedzeń, podgrzewane siedzenia, ospoilerowany, radioodtwa
rzacz, stan techniczny b. dobry, • 9.800 zl lub zamiana ha 
autolawetę. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/13-45-94 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, stan do
bry, - 7.000 zł. Opole, tel. 0603/19-31-96,077/457-27-91 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 2400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw,. szyby, szyberdach, welur, hak, alarm, świadectwo le
galności z PZM, silnik EFI, - 6.700 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km. 2000 ccm, szary 
metalic, instalacja gazowa, ABS, centralny zamek, alarm, szy
berdach, tylna szyba ogrzewana, dzielona tylna kanapa, we
lurowa tapicerka, regulowana kierownica, spoiler, udokumen
towane pochodzenie, stan b. dobry, - 7.100 zł. Żary, tel. 
0604/85-96-20
FORD SCORPIO, 1989 r., 2400 ccm, EFi, granatowy metalic,
4-drzwiowy, automatic, centr. zamek, szyberdach, alum. fel
gi, stan b. dobry, na białych tablicach -1.050 DEM. Jawor, tel. 
0605/64-11-73
O  FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, 

DOHC, wtrysk, bordowy, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, dzielona 
tylna kanapa, RM Ford + 4 głośniki, nowe przed
nie zawieszenie, zadbany, pilnie, - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/330-08-08, 0604/52-97-52 
02020551

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 Ghia, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-03 (k00072)
FORD SCORPIO Ghia. 1991 r.. 222 tys. km, 2900 ccm, ben

zyna, granatowy metalic, automat, pełne wyposażenie oprócz 
skóry. -13.333 zł. Nysa. tel. 077/433-08-11.0606/34-37-41 
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 193 tys. km, 2900 ccm, V6, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie el., centralny zamek, ABS, 
komputer, podgrzewane siedzenia i szyby, hak, - 13.000 zł 
lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 337-07-78 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, niebieski, stan idealny, nowy model, szyberdach, 
centr. zamek, ABS, białe kierunkowskazy, • 12.900 zł lub za
mienię na inny, może być po wypadku. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., niebieski, pełne wyposa
żenie, • 12.500 zł. Rawicz, tel. 0502/54-55-05 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 147 tys. km. 2000 ccm. 
szary metalic, ABS, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, hak, 
alarm, szyberdach, stan dobry, • 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-36-82
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm. DOHC, zie
lony metalic, ABS, komputer, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, drewniane elem., hak, 
pompowane fotele, dzielona kanapa, roleta, zderzaki w kolo
rze nadwozia, reguł, fotel, kierownica i pasy, kpi. dokumenta
cja, wspomaganie, - 18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
FORD SCORPIO SEDAN. 1992/93 r., 2000 ccm. wtrysk, 
DOHC, srebrny metalic, ABS, szyberdach, alarm, radio, wy
kończenia w drewnie, centr. zamek, welurowa tapicerka, reg. 
kierownica, koła zimowe, książka serwisowa, bez wypadku, -
14.100 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r., 185 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, grafitowy metalic, ABS, serwo, szyberdach, relingi, 
zagłówki, kpi. dokumentacja, -17.500 zł., tel. 0604/79-36-63, 
0604/95-68-91
FORD SCORPIO, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, antena 
w szybie, welurowa tapicerka, ABS, centralny zamek, regulo
wana kierownica, lampy tylne w kolorze nadwozia, inst. ga
zowa na gwarancji, stan b. dobry, • 17.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-38-63
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, DOHC, EFI, 120 KM, bordowy metalic, szyberdach, 
alum. felgi, klimatyzacja, el reg. reflektory, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, ABS, alarm, pilot, oznakowany, -
20.000 zł. Kobierzyce k. Wrocławia, tel. 0602/47-32-82 
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 180 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, bordowy, I właściciel w kraju, w ciągłej eksploatacji, 
stan techn. b. dobry, sprowadzony w całości, z pełną doku
mentacją automatic, - 11.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-11-58 
FORD SCORPIO HATCHBACK, 1993/94 r., 140 tys. km, 2000 
ccm, DOHC, kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., 
centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, tempomat, kom
puter, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. światła i lusterka, 
pompowane siedzenia, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, hak 
ściągany, nowe opony letnie, sprowadzony w całośc, • 13.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD SCORPIO, 1994 r„ 162 tys. km, 2400 ccm, V6, grana
towy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, klimatyzacja, drewno, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
2 pod. powietrzne, • 14.900 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
FORD SCORPIO, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, błękit
ny metalic, szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
immobilizer, • 27.000 zł. Paczków, tel. 0603/83-83-79, 
0603/71-47-08
FORD scofepio KOMBI, 1994 r„ 151 tys. km. 2500 ccm, 
turbo D, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty

zacji i skóry, stan idealny, w kraju od kilku dni, - 21.800 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
FORD SCORPIO SEDAN, 1994 r., 171 tys. km. 2500 ccm. 
turbo D. granatowy metalic, dużo wyposażenia oprócz skóry, 
klimatyzacja, stan idealny, - 25.000 zł. Świebodzice, tel. 
0604/64-09-96
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek, po
duszka pow, - 27.000 zł. Syców, tel. 0603/10-06-86 
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, immobilizer, 
alarm, wspomaganie kier., centr. zamek, dzielona kanapa, 
opony zimowe, garażowany, - 26.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-14-44,0604/27-32-02 
FORD SCORPIO, 1995 r., 110 tys. km, 2000 ecrfiJ6V DOHC, 
fioletowy metalic, ABS, centralny zamek, drewno, el. otwiera
ne szyby, el. reg. fotele, 2 poduszki powietrzne, komputer, 
radio, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 4)502/29-21-92
FORD SCORPIO, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, kpi. wy
posażenie, - 26.500 zł lub raty. Wrocław, tel. 071/345-75-29, 
Niemcy, tel. 0049/66-31-91-75-97 
FORD SCORPIO, 1995 r., 120 tys. km. 2900 ccm, 24 V6, czar
ny metalic, klimatyzacja, skóra, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 200 PS, ABS, ASR. peł
ne wyposażenie, - 35.000 zł. Żary, tel. 0606/33-77-75 
FORD SCORPIO, 1996 r., 120 tys. km, - 36.000 zł. Opole, tel. 
077/454-73-18
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, el. otw. szyberdach, el. podgrzewane i 
pompowane fotele, RO, 2 x SRS, wspomaganie 
kier., drewno, relingi, welur, aluminiowe felgi 16", 
czarne szyby, ukł. wydechowy Remus, filtr K&N, 
nowe opony, garażowany, I właściciel, atrakcyj
ny, 2 podłokietni. możliwe raty lub zamiana, -
35.200 zł, W ałbrzych, tel. 074/841-03-31, 
0604/83-74-39 84013111 

FORD SCORPIO, 1996/97 r., 125 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, bordowy metalic, dużo wyposażenia, CD Player, bez skó
ry, stan b. dobry, • 38.000 zł. Zebrzydowa, tel. 0600/17-31-08, 
woj. jeleniogórskie
FORD SIERRA, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony. -
2.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po godz. 21 
FORD SIERRA, 1982 r., 2000 ccm, benzyna inst gazowa, -
2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-94-62 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, szary metalic, • 2.800 zł. 
Lubin, tel. 076/847-66-27
FORD SIERRA, 1983 r., - 2.600 zł. Lubin. tel. 076/844-78-19 
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., 2000 ccm, benzyna, beżowy meta
lic, 4-drzwiowy, sprawny, zarejestrowany, • 3.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-63-18
FORD SIERRA, 1983 r., 16 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, RO, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 4.600 
zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, inny. Lutynia, tel. 
071/396-50-41,0603/19-13-93 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, czerwony, automatic, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, po remoncie silnika, stan b.

dobry, • 2.800 zł lub zamienię na inny samochód. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-68-60,0602/40-85-86 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm; benzyna, biały, 3-drzwio
wy, hak, szyberdach, aluminiowe felgi, stan dobry, • 3.800 zł. 
Strzegów, woj. opolskie, tel. 0603/3&-62-93 
FORD SIERRA, 1983 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan dobry, bez korozji, 3-drzwiowy, inst. 
gazowa, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-48 
FORD SIERRA Ghia, 1983 r., 2300 ccm, V6. srebrny metalic, 
nowa instalaqa gazowa, 5-drzwiowy, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-44
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazo
wa, alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wydechowy 
REMUS, stan b. dobry, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-56,
321-54-11
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 170 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, nowa chłodnica wody, nowe amortyzatory, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd techniczny do 11.2001 r, - 2.800 
zł. Zgorzelec, tel. 0604/44-30-62 
FORD SIERRA, 1983/84 r., 2000 ccm, brązowy metalic. inst. 
gazowa. - 3.000 zł. Lubin, tel. 076/844-28-60 
FORD SIERRA, 1984 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, •
2.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-39,0601/74-93-33 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, do drobnych poprawek, aktualny prze
gląd, ubezpieczenie, - 1.950 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0608/34-51-30
FORD SIERRA, 1984 r., 135 tys. km, benzyna, niebieski me
talic, stan b. dobry, nowe opony, nowy akumulator, po remon
cie kapitalnym silnika 99 r., nowy tłumik i zawieszenie przed
nie, alarm, • 5.700 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-63-42 
FORD SIERRA, 1984 r., 98 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka
napa. z urzędu celnego, przegląd do 02.2002 r., 2 nowe opo
ny i akumulator (gwarancja), bez korozji, stan b. dobry, - 3.800 
zł lub zamienię na Mercedesa 123 D albo Fiata 126p po 1993 
r. Gostyń, tel. 0606/27-63-94
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 211 tys. km, 2300 ccm, die
sel, srebrny metalic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 
hak, stan średni, - 2.700 zł. Lubin, tel. 076/749-40-13 
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., 1800 ccm, piaskowy metalic, stan 
dobry, inst. gazowa, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0501/08-33-46 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r. 1600 ccm, benzyna, - 3.550 
zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, V6, czerwony, stan dobry, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, komputer, tylna kanapa dzielona, 4 zagłówki, wspo
maganie, kpi. dokumentacja, - 5.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-32-66
FORD SIERRA, 1984/91 r., 2000 ccm, benzyna, biały, alarm, 
centr. zamek, RM, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-37-29 
FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wiśnio
wy metalik, stan b. dobry, RO, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-30-76
FORD SIERRA, 1985 r., czarny, 5-drzwiowy, - 7.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-66 
FORD SIERRA. 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, wersja sportowa, stan b. dobry, • 3.900 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 0608/34-51-40
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, biały. 3-drzwio
wy, szyberdach, stan b. dobry, • 3.500 zł. Witków, tel. 
074/858-77-95,0602/47-44-54 
FORD SIERRA. 1985 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, biały, przód
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sportowy, szyberdach, kierownica sportowa, obrotomierz, 
5-biegowy, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamienię na mniejszy, 
na nowych tablicach. Kłodzko, tel. 074/867-17-56, 
0608/10-60-01
FORD SIERRA,' 1985 r., 2500 ccm, diesel, niebieski metalic, 
kombi, po remoncie silnika, stan b. dobr)r, • 4.800 zł lub za
mienię na inny samochód. Nowa Ruda, tel. 074/872-68-60, 
0602/40-85-86
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, instal. gazo
wa, wspomaganie, nowe opony, sprzęgło, tłumiki, • 4.700 zł. 
Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, benzyna 3-drzwiowy, szy
berdach, -3.700 zł. Witków, tel. 074/858-77-95,0602/47-44-54 
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. 
071/348-26-1"1,0601/21-75-42 - 
FORD SIERRA KOMBI, 1985r„ 2300 ccm, diesel, biały, cen
tralny zamek, szyberdach, składane oparcia* do poprawek, 
zarejestrowany, opłacony, - 2.800 zL-Wrocław, tel. 
0601/77-87-40 ‘ -
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
3-drzwiowy, centr. zamek, zielone szyby, szyberdach, oryg. 
lakier, stan b. dobry, niskie opłaty, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
0504/93-81-30
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, srebrny metalic, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, nowy tłumik, konserwacja, 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, RM, zadbany, stan b. dobry, - 6.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-24-54,0603/42-12-72 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna EFI 3-drzwiowy,
• 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 0608/27-25-32
FORD SIERRA RS, 1986 r., 2000 ccm, EFi, biały, ospoilero
wany, alum. felgi, stylizowany na Cosworth, atrakc. wygląd, •
4.700 zł. Głogów, tel. 076/835-02-86 >
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, brązowy metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, - 4.400 zł. 
Jarocin, tel. 0601/57-35-88
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r„ 2300 ccm, diesel, biały. -
4.500 zł. Witków, tel. 074/858-77-95,0602/47-44-54 
FORD SIERRA, 1986 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, stan 
dobry, • 4.900 zł. Chojnów, tel. 076/819-63-15,0602/52-17-31 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 230 tys. km. 2300 ccm, die
sel, brązowy metalic, relingi dachowe, centralny zamek, nowe 
opony i olej, stan dobry, ciemne szyby, hak, - 3.700 zł. Kłodz
ko. tel. 0607/53-42-91
FORD SIERRA, 1986 r., 186 tys. km, 2300 ccm, diesel, czer
wony, po remoncie silnika, bez rdzy, garażowany, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, • 4.500 zł. Legnica, tel. 0604/65-31-75 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, oznakowany, hak, alarm, 5-drzwiowy, szyberdach, cen
tralny zarrysk, halogeny, model przejściowy, szerokie lampy, 
stan b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię na uszkodzony, z  dopła
tą. Oleśnica, tel. 0608/70-65-38 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, brązowy metalic, centr. 
zamek, hak, stan techn. dobry, - 5.800 zł. Świdnica, tel. 
074/851-43-60,0606/21-97-55 
FORD SIERRA, 1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, stan dobry, szyberdach, - 5.000 Zł. Legnica, tel. 
0607/56-37-77
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, za
dbany, stan b. dobry, • 4.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FORD SERRA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, hak, alarm, nowe opo
ny, stan dobry, - 6.200 zł. Lubin, tel. 0605/43-43-79 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 100 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, centralny zamek, RO, regulowane pasy, I wła
ściciel (niepalący), 5 lat w kraju, • 6.200 zł. Międzylesie, tel. 
0603/78-27-10
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na zachodnich tabli
cach • 850 DEM. Żary, tel. 0503/01-64-20 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
aluminiowe felgi, bez wypadku, oryginalny lakier, • 4.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-35-30,0607/59-42-46 
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, RO, zadbany, garażowany, - 4.400 zł. Legnica, 
tel. 0604/05-94-52
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 142 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, relingi, rolety, RO, nowy aku
mulator, przegląd do 04.2002 r., techn. sprawny, - 7.300 zł. 
Legnica, tel. 076/855-24-00
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 190 tys. km, 2300 ccm, die- 
.sel, kolor groszkowy metalic, zadbany, atrakc. wygląd, stan 
techn. b. dobry, do lakierowania prawe drzwi (po wymianie), 
nie składak, • 7.50Q»zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-54-75
FORD SIERRA, 1987 r„ 2000 ccm, benzyna 5-biegowy, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
FORD SIERRA, 1987/88 r., 67 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnobeżowy metalic, w kraju 5 lat, wspomaganie, przednia 
szyba ogrzewana, 5-biegowy, dużo nowych części, stan b. 
dobry, • 7.900 zł. Świdnica, tel. 0602/76-87-49 
FORD SIERRA, 1987/88 r., 2000 ccm ABS, szyberdach, ra
dio 6 głośników, centr. zamek, alarm, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/97-28-73
FORD SIERRA, 1988 r., 139 tys. km_2000 ccm, benzyna, 
czerwony, RO, zadbany, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-29-51 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r„ 2300 ccm, diesel, biały, cena
• 3.000 zł ♦ 15 rat po 340 zł, płatne raz w mies. Wałbrzych, tel. 
0501/44-98-61,074/847-91-74
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, czamy, zadbany, 
stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, udokum. pocho
dzenie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, RM, -
6.500 zł (możliwe raty przez komis). Brzeg, tel. 077/411-30-69, 
0501/58-14-70
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm inst. 
gazowa, centr. zamek, szyberdach 2-stopniowy, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, stan b. dobry, - 8.000 zł. Iłowa 
Żagańska, tel. 068/377-46-73
FORD SIERRA, 1988 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, stan idealny, na białych tablicach -1.100 DEM. 
Legnica, tel. 0601/73-42-88
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy, stan idealny, na białych tablicach • 1200 DEM. Legnica, 
tel. 0603/53-26-42
FORD SIERRA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
inst. gazowa, alarm, centr. zamek, zadbany, stan b. dobry, •
5.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, czekoladowy metalic, inst. 
gazowa, hak, - 4.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 0605/43-32-16 
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FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, immobilizer, szyberdach, garażowany, przegląd do
02.2002 r., stan dobry, - 6.200 zł lub zamienię na mniejszy. 
Wrocław, tel. 0501/62-39-77
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm ABS. szyberdach, 
regulowany fotel kierowcy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/08-36-07
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 235 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski metalic, centralny zamek, hak, wspomaganie 
kler., blokada zapłoiju, serwisowany, garażowany, zarejestro
wany jako ciężarowy, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-90 
FORD SIERRA Ghia. 1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, instal. gazowa, ABS, wspomaganie. 
5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, szyberdach, spoilery, hak, nowe sprzęgło, zawory, pas 
rozrządu, stan b. dobry, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-21-29,0601/37-51-82

FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm. benzyna, czer
wony, alum. felgi, ospoilerowany RS Motorsport, szyberdach, 
centr. zamek, na zachodnich tablicach - 1.400 DEM., tel. 
0503/37-20-37
FORD SIERRA SEDAN, 1988/94 r., 2000 ccm, benzyna, czar
ny, instalacja gazowa, centralny zamek, szyberdach, sporto
we zawieszenie, • 5.870 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-42-64
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, niebieski metalic, 
szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, relingi dacho
we, stan idealny, • 7.500 zł. Lubin, tel. 0607/04-71-72 
FORD SIERRA, 1989 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, do sprowadzenia, stan idealny, na za
chodnich tablicach • 1.000 DEM. Piotrowice, woj. legnickie, 
tel. 0604/07-98-31
FORD SIERRA. 1989 r.. 142 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, OHC, 
niebieski metalik, szyberdach, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kol. nadwozia, spoilery z boku i z tyłu, kompl. 
opony + felgi 13* i opony + felgi 15", stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 0503/84-36-65 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, DOHC centr. zamek, + 
kpi. kół zimowych, • 7.000 zł lub zamienię na Opla Kadetta 
GSi lilb GTi. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-69 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 113 tyś. km, 2300 ccm, die
sel, biały, 5-biegowy, hak, RO, szyberdach, I właściciel w kra
ju, garażowany, stan b. dobry, • 10.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-26-89
FORD SIERRA LX. 1989 r., 93 tys. km. 2000 ccm, OHC, EFI, 
srebrny metalic, inst. gazowa (501), 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
alum. felgi, centr. zamek+pilot, dużo nowych części, garażo
wany, stan techn. idealny, • 8.500 zł. Głogów, tel. 
076/831-53-61,0606/68-49-27,0600/14-60-58 
FORD SIERRA KOMBI. 1989 r., 130 tys. km. 20.00 ccm, ben
zyna, czerwony, centr. zamek + pilot, nowy akumulator (na 
gwarancji), garażowany, - 9.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-55-74, 
0601/14-54-75
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, relingi dachowe, stan idealny, I właściciel, pełna doku
mentacja, bez wypadku, przegląd, • 6.400 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-50-58,0603/86-72-00 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, EFi, jasny meta
lic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm + pilot, radioodtwarzacz panel, radioodtwarzacz, szy
berdach, pełna dokumentacja, nowy przegląd, aluminiowe 
felgi 16’ , atrakcyjny wygląd, - 7.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-86-86
FORD SIERRA, 1989 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, zadbany, alum. felgi, - 8.000 zł. Legni
ca, tel. 0501/05-39-86
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. ga
zowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, • 8.200 zł lub zamienię na Fia
ta 125p, z instalacją gazową. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 
0603/17-86-00
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r.. 18 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
czamy metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, reg. fotele i pasy, 
ospoilerowany, dodatkowe światło .stop*, pokrowce z misia, -
7.500 zł lub zamienię na nowszy. Oława, tel. 0603/91-83-29 
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, beżowy me
talic, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, pod
łokietnik, Mul-T-Lock, przód nowego typu, stan b. dobry, -
7.600 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65
FORD SIERRA, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
sedan, alarm, centralny zamek, radio, wspomaganie kier. -
6.500 zł. Wrocław, tel. 354-22-03,0601/96-43-44
FORD SIERRA, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 
0604/07-98-31
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 155 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, szyberdach, centr. zamek, szyberdach, relingi dacho
we, immobilizer, alarm, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/85-98-84 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, • 6.000 zł lub za
mienię na mniejszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/372-69-18 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 11 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, metalic, spoiler, nowe opony, wspomaganie, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-99-73
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, EFi, czamy, 
szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, 5-drzwiowy, hak • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 364-25-83
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 142 tys. km, 2000 ccm, EFi, 
brązowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, alarm, RM. sprow. 
w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/362-20-55
FORD SIERRA GHIA SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, RM z 
panelem + głośniki, dzielona tylna kanapa, ogrzewana przed
nia i tylna szyba, 5-biegowy, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, - 6.900 zł lub zamienię na inny, może być po wy
padku. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA SEDAN, 1989/90 r., 1800 ccm, czerwony, 
5-biegowy, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach - 
1300 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
FORD SIERRA, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm. turbo D, gra
natowy, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
ciemne lampy, obrotomierz, stan b. dobry, - 8.900 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-31-27,0601/31-89-74 
FORD SIERRA, 1990 r., 2300 ccm, diesel, żółty, kombi, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, alarm + pilot, roleta bagaż
nika, reguł. wys. mocowania pasów, pełna dokumentacja, w 
kraju od 1994 r, - 9.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. 
Kłodzko, tel. 074/867-92-87
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, wtrysk, biały, relingi dachowe, regulowana kierowni
ca, el. reg. reflektory, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-40-05,
867-32-79
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, po przeglądzie, nowe paski, oleje, sprzęgło, nowy aku
mulator, alarm, 5-biegowy, relingi dachowe, stan b. dobry, •
8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-37-80,0603/04-94-79 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, EFI, granatowy, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, relingi, 
szyberdach, reguł, fotele, dzielona tylna kanapa, kpi. doku
mentacja, atralcc. wygląd, - 8.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-96-74,0606/48-20-26
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, reg. kierownica, • 8.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-30-58,0600/36-42-09 
FORD SIERRA, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, spro
wadzony w całości, oryginalny lakier, RO, hak, el. reg. reflek
tory, relingi dachowe, welurowa tapicerka, zadbany, - 8.500 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 900. Wrocław, tel.
353-11-08,0608/74-82-71
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, radio, wspomaganie, kubełko
we fotele, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.600 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91
FORD SIERRA, 1990/93 r., 2000 ccm, 16V, biały, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie 
kier., alarm, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/58-96-33
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 1954 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, hak, centr. zamek, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry, • 6.500 zł. Legnica, tel. 076/851-22-87, 
0603/51-69-92
FORD SIERRA EFI, 1991 r., 165 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sedan, oznakowany, centr. zamek, szyber
dach, RM, welurowa tapicerka, alarm, stan techn. b. dobry, -
9.000 zł w rozliczeniu może być tańszy. Lubin, tel. 
0607/18-53-97
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r.. 167 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, biały, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, 
hak, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 10.200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-59-24 po godz. 18 
FORD SIERRA, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,

I właściciel, 5-biegowy, RM, szyberdach, stan dobry, • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/335-69-42 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 177 tys. km, 1800 ccm. turbo 
D, granatowy, bez wypadku, garażowany, zadbany, • 10.800 
zl. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-07-32,0606/23-86-81 
FORD SIERRA, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm sedan, wspo
maganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, -
9.000 zł. Głogów, tel. 076/835-51-62 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, OHC, beżowy 
metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, • 11.000 zł. Ja
wor, tel. 0604/50-20-75
'FORD SIERRA, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, bordo
wy metalic, inst. gazowa, 5-drzwlowy, 5-biegowy, oznakowa
ny, szyberdach?centr. zamek, reg. kierownica, relingi dacho
we, kpi. dokumentacjâ  • 11.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-32-77,0601/08-78-52 
FORD SIERRA ŚEDAN, 1991 r., 1954 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, alum. felgi, hak, - 6.500 zł. Legnica, 
tel. 076/851-22-87,0603/51-69-92 
FORD SIERRA, 1991 r„ 1800 ccm, turbo D, srebrny metalic. 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kie
rownicy, stan b. dobry, • 11.200 zł. Namysłów, tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA GLX, 1991 r., 124 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
perłowoczamy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie 
kierownicy, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.600 zł. Nowa 
Sól, tel. 0606/95-32-26
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, biały, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, hak, stan b. 
dobry, - 8.500 zł lub zamienię na inny samochód. Sobótka, 
tel. 0604/14-33-16
FORD SIERRA, 1991 r., 102 tys, km, 2000 ccm, DOHC, czer
wony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, szyberdach, wspo
maganie kier., po przeglądzie, • 9.200 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 315-13-47
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, po remoncie silnika, nowy akumulator (gwaran
cja), nowe opony, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, 
• 11.000 zł lub zamienię. Modła, gm. Głogów, tel. 
076/831-21-38
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo.D, biały, szyber
dach, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., elektr. reg. re
flektory, centr. zamek (nowy), tłumik, akumulator, tarcze ham, 
-11.500 zł. Bolesławiec, tel. 0606/21-09-54 
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 95 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, pełne wyposażenie, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, • 9.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0605/93-34-82 
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 84 tys. km, 1800 ccm, die
sel, granatowy metalic, I właściciel, bez wypadku, nie skła
dak, 5-biegowy, RM stereo, stan idealny, • 11.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-78-69
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, grafitowy metalic, alum. felgi, ciemne szyby, weluro
wa tapicerka, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
-13.800 zł. Wrocław, tel. 0601/74-47-00 
FORD SIERRA, 1992 r., 60 tys. km, 2000 ccm, Dodge, srebr
ny metalic, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, alarm, -
12.500 zł. Nysa. tel. 077/433-19-95,0502/55-73-21 
FORD SIERRA CLX, 1992 r., 101 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
biały, sedan, z salonu, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, zadbany, • 10.800 zł lub 
zamienię na dostawczy samochód. Trzebnica, tel. 
071/312-43-10
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 89 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, I właściciel, nie składak, 5-biegowy, 
radioodtwarzacz stereo, stan idealny, nowe opony, • 11.400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-78-69 
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bia
ły, szyberdach, centralny zamek, 5-drzwiowy, ciemne lampy, 
radioodtwarzacz, po wymianie pasków i oleju, nowe świece 
żarowe, żaluzje z tyłu, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele 
(welurowe), podłokietnik (przód i tył), stan b. dobry, -12.900 
zł. Żagań, tel. 0601/05-38-95
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 ide
alny, • 11.500 zł. Głogów, tel. 076/833-89-90 
FORD SIERRA SEDAN. 1992/93 r.. 125 tys. km, 1600 ccm. 
bordowy metalic, wersja .laser*, alarm, oznakowany, regulo
wana kierownica, RO Blaupunkt, dzielone tylne siedzenia, 
przyciemniane szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony 
w salonie 31.12.1992 r., zarejestrowany do 03.2002 r, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 322-23-92,0601/47-71-73 
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
oryg. lakier, szyberdach, regulacja świateł, reg. kierownica, 
wentylowane 2 tarcze, alum. felgi, welur, lakierowane zde
rzaki, podłokietnik, udokum. pochodzenie, ciemne tylne świa
tła, -11.200 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-36-54 
FORD SIERRA KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy, centr. zamek, hak, relingi dachowe, roleta, 
dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, wspomaganie, -
9.500 zł lub zamienię na mniejszy w tej cenie. Złotoryja, tel. 
076/878-23-37,0607/43-12-34/
FORD SIERRA SKŁADAK. 1996 r.. 1600 ccm. grafitowy me
talic, inst. gazowa, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 351-67-45, 
0502/13-04-31
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, 
inst. gazowa, alum. felgi RS, kpi. kół stalowych z oponami, 
hak, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0503/64-57-16 
FORD TAUNUS, 1980/83 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwio
wy, instalacja gazowa (1 rok), atrakcyjny wygląd, pokrowce 
.miś’ , • 3.100 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-25-11, 
0606/46-96-40
FORD TAUNUS. 1981 r., 7 tys. km, 1600 ccm, benzyna + 
gaz, .kawa z mlekiem*, po remoncie silnika, 4-biegowy, po 
remoncie, nowe opony, hak, inst. gazowa, nowy gażnik,
4-drzwiowy, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0501/37-22-74 po 
godz. 17
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm szyberdach, szerokie 
światła z tyłu, stan techn. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/322-66-85

' FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, stan 
techn. b. dobry, 50% nowych części ♦ drugi z rozbiórki na 
części, - 4.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-06 
FORD TAUNUS, 1982 r., 75 tys. km, 2000 ccm, V6, metalic, 
garażowany, oryg. lakier, zadbany, na białych tablicach, stan 
idealny, - 3.700 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, stan dobry, 
po remoncie silnika, szyberdach, zadbany, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/322-66-85,0607/73-36-98 
FORD TAURUS KOMBI, 1987 r., 38 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, skrzynia manualna, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. fotele, klimatyzacja, 
dzielone tylne siedzenia, reg. kierownica, wspom. kierowni
cy, zarejestrowany na 7 osób, stan dobry, • 6.800 zł. Wał
brzych, tel. 0608/16-35-91
FORD TAURUS, 1992 r., 100 tys. km, 2986 ccm, śliwkowy 
metalic, pełne wyposażenie el., RM Daewoo, poduszka pow., 
ceńtralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, techn. sprawny, •
16.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-31 
FORD TAURUS, 1996 r., 75 tys. km, 3000 ccm, GL, zielony, 
ABS, klimatyzacja, automatic, pełne wyposażenie elektrycz
ne, • 37.800 zł lub zamienię na mniejszy, z bogatym wyposa
żeniem. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71,0604/30-15-95 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, • 28.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-13-47 
FORD WINDSTAR, 1996 r., 87 tys. km, 3000 ccm, V6, zielo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, alarm, 
immobilizer, katalizator, automatic, wspomaganie kier., radio
odtwarzacz Ford, stan b. dobry, relingi dachowe, pełna doku
mentacja, - 33.900 zł. Opole, tel. 0602/33-40-98

/

FORD WINDSTAR, 1996 r., 85;tys. km, 3000 ccm, V6, zielo
ny metalic, ABS, klimatyzacja! 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, alarm, immobilizer, relmgi dachowe, automatic, katali
zator, RM, kpi. dokumentacja, - 35.900 zł. Opole, tel. 
0606/91-40-40 /

HONDA
HONDAACCORD, 1985 r., 198 tys. km, 1800 ccm, 12V alarm, 
szyberdach, el. otw. szyby, tempomat, wspomaganie, • 6.500 
zł. Oleśnica, tel. 0605/62-04-64 
HONDA ACCORD SEDAN, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, 
benzyfia, ciemnobrązowy metalic, 4-drzwiowy, el. reg. luster
ka, szyberdach i antena, welurowa tapicerka, reg. kierowni
ca, hak, wspomaganie, katalizator, w kraju od 4 lat, I właści
ciel, - 8.100 zł. Bielawa, tel. 074/836-67-17.0602/53-76-61 
HONDA ACCORD, 1989 r.. 173 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, szyberdach, centralny zamek, el. reguł, lu
sterka, wspomaganie kier., regulowana kierownica, RM, alarm, 
- 9.700 zł. Wrocław, tel. 354-24-92 
HONDA ACCORD, 1989 r., 227 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, czamy metalic, stan dobry, el. reg. lusterka, szyby, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, nowe 
opony, centr. zamek, -10.700 zł. Wrocław, tel. 322-85-00 
HONDA ACCORD, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
12V, biały, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szy
berdach, el. otw. szyby x4, wspomaganie, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, RM, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.560 DEM. Choj
nów, tel. 0604/89-53-53
HONDA ACCORD, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, biały, kli

matyzacja, - 11.500 zł. Wolsztyn, tel. 0603/08-72-77, 
068/384-52-07
HONDA ACCORD, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, centr. zamek, 
reg. kierownica, alarm, welurowa tapicerka, zielone szyby, el. 
reg. fotel kierowcy, el. reg. lusterka, RM, kupiony w,salonie w 
kraju, • 14.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
HONDA ACCORD, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny, wspomaganie kier., szyberdach, eł. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, pełna dokumentacja, 
• 17.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel.
354-22-03,0601/96-43-44
HONDAACCORD, 1992 r., 2200 ccm, szaro-granatoWy, cen
tralny zamek, alarm, szyberdach, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/87-58-33
HONDAACCORD COUPE, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zielony, wspomaganie kier., immobilizer, • 15.000 
zł. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62 
HONDAACCORD KOMBI, 1993 r., 131 tys. km, 2000 ccm, 
16V, niebieski metalic, ABS, pełne wyposażenie elektr., szy
berdach, serwo, serwisowany, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, -17.500 zł lub zamienię na droższy albo tańszy, prod. 
niemieckiej. Wrocław, tel. 0501/45-24-47 
HONDAACCORD, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otwierane szyby, el. Tegul. lusterka, szy
berdach, klimatyzacja, 4 koła skrętne, centralny zamek, we
lurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-25-41 wieczorem, 0607/06-94-84 
HONDAACCORD, 1994 r., 80 tys. km el. otw. szyby, szyber
dach, alum. felgi, centr: zamek, wspomaganie, ABS, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-55-41,0608/46-56-69 
HONDAACCORD, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, czamy me
talic, katalizator, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, central
ny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, efe reguł, luster
ka, alarm * pilot, immobilizer, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-19-39,0601/87-08-35 
HONDAACCORD, 1994 r., 40 tys. km. 2000 ccm. 16V. srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, I właściciel, od 
1997 r. garażowany, • 29.000 zł. Oława, tel. 071/313-57-29 
HONDAACCORD, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, nie
bieski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, ABS, kpi. opon zimowyćh z felgami, 
garażowany, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 23.000 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-55-41,0608/46-56-69 
HONDAACCORD, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, zielony me
talic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, stan b. 
dobry, - 29.900 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-76 
HONDA ACCORD AERODECK, 1994 r., 2200 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, 
RO. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
HONDAACCORD ILS, 1995 r., 2000 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, ABS, SRS, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny 
zamek, wspomaganie kier., drewniane dodatki, el. reguł, lu
sterka, reguł, fotel kierowcy, immobilizer, welurowa tapicer
ka, stan idealny, - 27.800 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/11-39-65
HONDAACCORD, 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm. 16V. gra
natowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 16*, RO, atrakc. wygląd, 
telefon GSM, przód z 1998 r, - 31.900 zł. Legnica, tel. 
0607/64-36-25
HONDAACCORD, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby
(4), ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, 
immobilizer, welurowa tapicerka, • 29.200 zł. Oleśnica, tel. 
0601/72-70-73
HONDAACCORD, 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, wspomaganie,'elektr. otw. 
szyberdach, poduszka powietrzna, stan b. dobry, - 26.900 zł. 
Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
HONDAACCORD. 1996 r., 105 tys. km, 2000 ccm, TDi. gra
fitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 pod. po

wietrzne, alum. felgi, • 41.000 zł. Ostrów Wlkp ,̂ tel. 
062/733-32-20,0603/93-60-35
HONDAACCORD, 1997/98 r., 33 tys. km, 1800 ccm, LS.gra- \ ;, 
natowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, • 41.000 zł. Jemielno, tel. 065/544-74-90 
HONDAACCORD, 1997/98 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zielony metalic, kupiony i serwisowany w salonie w Polsce, 
bez wypadku, I właściciel, stan idealny,: 39.000 zł lub zamie
nię. Trzebnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
HONDAACCORD, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, na gwarancji, I właściciel, 
radio + CD i zmieniacz płyt, nowe opony, garażowany, - 56.000 
zł. Wrocław, tel. 071/366-11-99 
HONDA ACCORD, 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimaty
zacja, 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
HONDAACCORD, 1999/00 r., 2000 ccm, turbo D, wtrysk, 
kolor śliwkowy, pełne wyposażenie, zadbany, z pełną doku
mentacją, serwis, tuning, - 68.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-75-74,0601/85-77-36 
HONDAACCORD, 1999/00 r., 33 tys. km. 1800 ccm, V-tec, 
zielony metalic, zakupiony w salonie w Polsce, klimatyzacja,
2 poduszki powietrzne, ABS, pełne wyposażenie elektrycz
ne, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, książka prze
biegu, możliwość wyst. faktury VAT, • 54.000 zł lub zamienię 
na Peugeota 206 diesel. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDA CIVIC, 1981/82 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
5-biegowy, -1900 zł. Legnica, tel. 076/856-18-96 
HONDA CMC, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, złoty, na białych 
tablicach, 3-drzwiowy - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-62-84
HONDA CIYIC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic,

stan b. dobry, • 6.000 zł. Dębnica, td. 071/312-62-86, - 
0605/52-93-85 po godz. 16
HONDA CMC. 1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, techn. sprawny, stan b. dobry, na białych tabli
cach • 800 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/58-70-85 
HONDA CMC, 1986/97 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, koła zimowe. RO, kubełkowe fotele, wspo
maganie, stan b. dobry, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0501/72-30-91 
HONDA CMC, 1987 r., 1500 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry, wspomaganie, na białych tablicach -1.200 DEM. Jele- ^  
nia Góra. tel. 0502/11-98-85
HONDA CM C  GL SEDAN, 1988 r., 102 tys. km, 1400 ccm. 
srebrny metalic, automatic, alarm, hak, welur, kompl. opon 
zimowych, zadbany, 2 samochód w rodzinie, I właściciel w 
kraju, - 9.500 zł. Jaszkowa k. Kłodzka, tel. 0601/86-01-15 
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic, inst. 
gazowa, kubełkowe fotele, garażowany, stan b. dobry, • 10.500 
zł. Jelenia Góra. tel. 0502/43-51-00 
HONDA CMC. 1988 r., 135 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwo
ny, 3-drzwiowy, przegląd do 07.2001 r., stan dobry, składak 
1996 r. - 7.100 zł. Jelenia Góra. tel. 075/764-93-32 
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy meta
lic. stan dobry, kpi. dokumentacja, wspomaganie, szyberdach, 
sportowy ukł. wydechowy, nowszy model, • 8.200 zł. Zielona 
Góra, teL 0502/27-36-65
HONDA CMC, 1988/89 r., 1300 ccm, 16V, szary metalic. 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 7.600 zł. Opole, tel. 
0607/34-87-10
HONDA CMC, 1990 r„ 1600 ccm, 16V, czerwony, kubełko
we fotele, szyberdach el., RO, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
372-72-85,0501/59-00-17
HONDA CMC, 1990 r., 125 tys. km. 1600 ccm. 16V, czerwo
ny, obniżony. -11.500 zł. Nysa. tel. 077/433-94-28 
HONDA CMC, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier., 
alum. felgi, -11.500 zł lub zamienię. Opole, tel. 077/457-68-87, 
0604/23-38-95
HONDA CMC, 1990 r., 95 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
na białych tablicach, 3-drzwiowy, nowe opony, szerokie, stan 
idealny, RO, - 2.950 zł. Żary, tel. 068/374-88-94, 
0604/98-65-56
HONDA CMC, 1991 r., 175 tys. km. 1400ccm, 16V, szary 
metalik, elektr. otw. szyby i lusterka, wspomaganie, - 12.000 
zł. Kalisz, tel. 0600/42-78-73
HONDA CMC. 1991 r.. 1500 ccm, benzyna, grafitowy meta- ^  
lic, el. otw. szyby, stan idealny, - 3.000 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
HONDA CMC 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 CMC, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary 
metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, alarm, blokada 
skrzyni biegów, RO, alum. felgi, koła zimowe, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/14-91-96
HONDA CM C SEDAN. 1992 r., 125 tys. km, 1500 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, eł. otw. szyby i szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, - 19.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0607/10-60-69 
HONDA CMC, 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. felgi 
(Momo, 5-ramienne), obrotomierz, garażowany, stan b. do
bry, -17.400 zł (do negocjacji). Kobierzyce, tel. 071/311-15-01, 
0604/60-53-25 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00484 www.autogielda.com.pl)
HONDA CMC, 1992 r., 1500 ccm, wtrysk, 16V, -14.000 zł. 
Kamień Pomorski, tel. 0603/43-28-12 
HONDA CMC, 1992 r„ 134 tys. km. 1500 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, alarm, reguł. wys. mocowa
nia pasów, tylna szyba ogrzewana, el. reg. reflektory, tylne 
zagłówki, nowy akumulator, z pełną dokumentacją, • 16.900 
zł. Strzelin, tel. 071/392-01-90,0603/91-83-65 
HONDA CM C SEDAN, 1992 r., 155 tys. km, 1600 ccm, ben- <4- 
zyna, 16V, kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, el. otw. szy- *
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ty, szyberdach, alarm, RM, • 18.600 i i .  Wrocław, tel. 
0501/48-28-77
HONDA CM C  SEDAN, 1992/93 r. 143 tys. km, 1500 ccm, 
16 V, 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 CMC, 1992/93 r., 1500 ccm, benzyna, grafitowy, 
3-drzwiowy, poduszka pow., alarm, welurowa tapicerka, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, zadbany, • 16.900 zł. 
Wrocław, tel. 357-97-35^0 godz. 20 
HONDA CMC, 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 CMC, 1994 r., 90 tys. km, 1500 ccm, 16V, granato
wy metalic, katalizator, alum. felgi, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, alarm, inst. gazowa na gwa
rancji (w kole zapasowym), atrakc. wygląd sportowy, auto
matic (5 przełożeń), • 15.900 zł. Jarocin, tel. 0606/29-15-06 
HONDA CM C  SEDAN, 1994 r., 160 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, pełne wyposażenie elektr., reg. kierownica, 
wspomaganie, klimatyzacja, alarm + pilot, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, spoiler, welurowa tapicerka, stan b. dobry, 
-19.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-73 
HONDA CM C  SEDAN. 1994 r., 1500 ccm, 16V, biały, gara
żowany, 2 pod. powietrzne, alarm, wspomaganie kierowni
cy, stan b. dobry, - 20.000zł. Wrocław, tel. 071/351-45-83 
HONDA CMC, 1995 r.. 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
ABS, reg. kierownica, wspomaganie, RO. immobilizer, centr. 
zamek, oryginalny spoiler, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
stan idealny, - 27.600 zł lub zamienię na tańszy, możliwe 
raty, zwolnienie z opłaty. Lubiń, tel. 076/846-57-34, 
0601/53-62-18
HONDA CM C  SEDAN. 1995 r.. 81 tys. km, 1600 ccm, 
V-TEC, szary metalic, 125 KM, alarm, centr. zamek, immo
bilizer, RO, alum. felgi, pełna elektryka, • 19.800 zł. Ostrów 
Wlkp.. tel. 062/591-02-03 po 15.0602/38-57-25 
HONDA CMC. 1995 r.. 56 tys. km, 1300 ccm, 16V, turkuso
wy metalic. 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kie
rownica, wspomaganie, alarm, immobilizer, - 22.600 zł. Wro
cław, tel. 071/342-87-34
HONDA CMC, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, klimatyzacja, • 24.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm. V-Tec. czar
ny, klimatyzacja, ABS. centr. zamek, immobilizer, hak, RO, 
wspomaganie, pełna elektryka, sportowy tłumik, dzielona ka
napa, - 28.700 zł lub zamiana na Focusa lub podobny. Oła
wa, tel. 071/301-52-59 po 19
O  HONDA C M C  CD, 1996/97 r., 80 tys. km, 1400 

ccm, 16V, czerwony, pełne wyposażenie elektr., 
kupiony w salonie, I w łaściciel, serwisowany, •
23.500 zł. W rocław , te i. 0501/10-10-41 
02019941

HONDA CMC, 1997 r., 1500 ccm, V-tec, zielony metalic, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
5-drzwiowy, RO, - 24.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-08-67 
po godz. 18,0603/39-79-24
HONDA CM C, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, zderzaki, klamki i lusterka w kolorze 
nadwozia, aluminiowe felgf, zimowe opony + felgi stalowe, 
kołpaki, centralny zamek, alarm, immobjlizer, radio, weluro
wa tapicerka, regulowana kierownica, kupiony w salonie, 
serwisowany, bez wypadku, 31.500 zł. Wrocław, tel. 
355-89-22,0602/71-50-71
HONDA CMC, 1997 r., 79 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, el. szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, aluminiowe felgi, stan b. dobry, ga
rażowany, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 345-45-82, 
0604/19-05-99
HONDA CM C  COUPE, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny, 130 KM, klimatyzacja,'2 pod. powietrzne, wspoma
ganie kierownicy, pełne wyposażenie elektryczne, alarm, im
mobilizer, centr. zamek, szyberdach, - 33.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/56-97-54
HONDA CMC, 1997/98 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wy
padku, serwisowany, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, 
el. otwierane szyby, halogeny, radio, książka serwisowa, stan 
b. dobry. - 31.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06 w 
godz. 9-18,0601/55-264)6
HONDA CMC, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, granatowy, - 
31 000 zł lub zamienię na większy, prod. francuskiej. Dzier
żoniów. tel. 074/645-90-00
HONDA CM C, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, perłowoczar- 
ny, kupiony w salonie, serwisowany, wszystkie el, dodatki, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alarm, blokada skrzyni bie
gów, alum. felgi, halogeny, alum. felgi, wykończenia w drew
nie, ciemne szyby, po tuningu, stan idealny, • 36.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-11-11
HONDA CONCERTO, 1992 r., 89 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnoniebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, ei. reg. 
lusterka, - 16.900 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-50-91
HONDA CONCERTO, 1992/93 r., 75 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, .na gotowo*, 10.000 zł. Bielany, tel. 
076/857-45-15,0603/78-63-67 -  
HONDA CONCERTO, 1993 r., 101 tys. km. 1500 ccm, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, bezwypadkowy, jeden 
właściciel w Niemczech, jeden w Polsce, książka serwiso
wa, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, elektrycznie reg. 
reflektory, regulowana kierownica, pasy, klimatyzacja, cen
tralny zamek, alarm, welurowa tapicerka, • 16.200 zł. Wro
cław, tel. 0608/33-68-45
HONDA CONCERTO, 1994/95 r., 67 tys. km. 1500 ccm, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku. stan b. dobry, -19.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-77-79 
HONDA CONCERTO, 1994/95 r.. 100 tys. km, 1500 ccm, 
granatowy, szyberdach, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-76-64,326-23-03 
HONDA CRX, 1987 r.. 1500 ccm, wtrysk, biały, garażowa
ny, wersja sportowa. RM, nowe opony i akumulator, 3-drzwio
wy, kubełkowe fotele, szyberdach, zadbany, • 10.500 zł. 
Lubin, tel. 0606/91-17-96
HONDA CRX, 1988 r., 148 tys. km. 1600 ccm, DOHC, 16V. 
czerwony, aluminiowe felgi 16/40/215, sportowa kierownica 
Hondy, aluminiowe pedały, fotele kubełkowe, el. otw. szy
berdach, sportowy układ wydechowy, spoiler tylny, tylne 
boczne szyby przyciemniane, CD Pioneer, zadbany, tapi
cerka dwukolorowa (czerwono-czarna), -12.400 zł. Szymo- 
cin, gm. Grębocice, tel. 076/831 -51-97 
HONDA CRX. 1990 r., 144 tys. km. 1600 ccm. VTC, czarny, 
150 KM, katalizator, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach. reflektory, sportowa kierownica, wydech, alarm, skó
ra, spoiler, halogeny, obniżony, alum. felgi 205 R15, zadba
ny. -15.500 zł. Opole. tel. 077/421 -34-69 
HONDA PRELUDE EX, 1983 r., 200 tys. km, 1793 ccm, ben
zyna, biało-żółty, szyberdach, nowe siedzenia, alarm, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 312-83-14 
HONDA PRELUDE. 1988 r., 145 tys. km. 2000 ccm. 16V. 
biato-niebieski metalic, stan techn. b. dobry, alum. felgi, pełne 
wyposażenie elektr., 150 KM. RO ♦ zmieniacz, po przeglą
dzie. nie składak, • 9.000 żł. Wrocław, tel. 317-79-03, 
0605/35-91-47
HONDA PRELUDE, 1988 r., 172 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, szary metalic, serwo, RO, el. otw. szyberdach, reg. kie
rownica, welurowa tapicerka, sportowe fotele, pełna doku
mentacja, - 8.700 zł. Legnica, tel. 076/854-18-07, 
0501/61-84-51

HONDA PRELUDE. 1989 r.. 180 tys. km, 20QÓccm, wtrysk, 
16V, kolor grafitowy metalic, stśn 'dobry, zawieszenia, ukł. 
hamulcowy po wymianie silnik, stan idealny, system 4 WS, 
pełne wyposażenie oprócz skóryi klimatyzacji, -10.500 zł. 
Lubin, tel. 0503/57-68-52
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, żółty, stan 
dobry, szyberdach, RM z RDS, alum. felgi z szerokim ran
tem, atrakc. wygląd, • 11.000 2ł (możliwe raty lub zamiana 
na tańszy). Leszno, tel. 0502/61 -39-54 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
szary metalic, instalacja gazowa, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, alu
miniowe felgi 15”. radioodtwarzacz Panasonic, el. reguł, lu
sterka. -14.500 zł. Wrocław, tel. 0606/65-50-76 
HONDA PRELUDE, 1991 r.. 122 tys. km. 2000 ccm, 16V 
DOHC, turkusowy, 140 KM, welurowa tapicerka, udokumen
towane pochodzenie i przebieg, el. otwierane szyby, szy
berdach, el. reg. reflektory, ABS, centralny zamek + pilot, 
wspomaganie kier, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-89 
HONDA PRELUDE, 1991 r.. 2000 ccm, czerwony, weluro
wa tapicerka, RO, klimatyzacja, wspomaganie, pełne wypo
sażenie el., szyberdach, alarm, blokada, - 15.500 zł. Wro
cław, tel. 071/355-58-47,0607/70-04-18 
HONDA PRELUDE, 1992 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, ICft/. 
perłowozielony, alarm, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, RM, z pełną dokumentacją, • 20.000 zł lub za
mienię na samochód prod. japońskiej, 4-drzwiowy. Legni
ca. tel. 076/862*62-11.06P8/04-59-29 
HONDA PRELUDE. 1992 r.. 2300 ccm. 16V, perłowoczer- 
wony, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, szyber
dach. welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, stan b. dobry, 
tylne osie skrętne, - 25.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Wołów. tel. 071/389-48-06
HONDA PRELUDE, 1992 r., 196 tyś. km, 2000 ccm, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, peł
ne wyposażenie, aluminiowe felgi, fotele Recaro, stan ide
alny, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0602/77-59-44 
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 
HONDA OUINTET, 1987 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. 
otw. szyby! szyberdach, wspomaganie, RM + 4 głośniki, ob
rotomierz, stan b. dobry, bez rdzy, na białych tablicach • 950 
DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 1370 ccm, koralowy, poduszka 
pow., garażowany, stan b. dobry, • 13.500 zł. Wrocław, tek
311-76-51
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r.. 1500 ccm kupiony w 
salonie w kraju, I właściciel, centralny zamek, immobilizer, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 14.900 zł. Gorzów, tel. 
095/722-38-34.0604/45-06-78 
HYUNDAI ACCENT, 1999 r.. 19 tys. km, 1300 ccm, 12V, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, spoiler, centr. zamek, wspoma
ganie, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, elektr. reg. re
flektory, pod. powietrzna, hak, kompl. dokumentacja, II wła
ściciel, - 23.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-08.0503/71-00-33 
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic. z 
salonu, gwarancja, zarejestrowany jako ciężarowy, -18.900 
zł. Gostyń, tel. 065/572-32-47,0607/04-56-75 
HYUNDAI EXCEL, 1988 r„ 1500 ccm, beżowy metalic. wer
sja amerykańska, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwo
zia, przegląd do 11.2001 r., 4-drzwiowy. stan b. dobry, - 5.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
HYUNDAI EXCEL, 1989 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, klimatyzacja, przegląd 
do 04.2002 r., stan b. dobry, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-62-31
HYUNDAI LANTRA GLSI, 1992 r., 129 tys. km, 1500 ccm, 
popielaty metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, el. otw. szy
by (4) i szyberdach, RM Hyundai, welurowa tapicerka, spo
iler, dodatkowe światło .stop', alum. felgi, dzielona tylna ka
napa. stan dobry, atrakc. wygląd, • 12.300 zł. Leszno, tel. 
065/526-86-62,0601/87-60-16 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r.. 150 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
grafitowy metalic, el. otwierane*szyby, centralny zamek + pi
lot, blokada drzwi, Mul-T-Lock, wspomaganie kier., hak, z 
salonu, -16.000 zł lub zamienię na Renault Lagunę, Mazdę 
626. Wrocław, tel. 327-85-81.0607/25-95-54 
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 111 tys. km, 1800 ccm, 
16V, zielony metalic, ABS, SRS, klimatyzacja,, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, lusterka, oryginalny RO, alarm, immobili
zer, relingi, 128 KM, nowy rozrząd, - 26.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/77-87-40
HYUNDAI PONY SEDAN, 1990/91 r., 120 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, biały, stan b. dobry, klimatyzacja, 4-drzwiowy, nowy 
model, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, - 4.900 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony.-Jelenia Góra, teł. 
0603/61-59-50
HYUNDAI PONY GLE SEDAN. 1991 r., 106 tys. km, 1500 
ccm, szary metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
welurowa tapicerka, hak, dzielona tylna kanapa, z salonu, 
oznakowany, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-89-94 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metalic. kupio
ny w salonie, serwisowany, immobilizer, 4 nowe opony letnie, 
RM Sony, • 8.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia; blokada 
skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
piony w salonie, z pełną dokumentacją, - 11.500 zł. Podgaj 
14, gm. Kondratowice. tel. 071/346-29-81 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 111 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, II właści
ciel, 5-biegowy, RO, stan dobry, kpi. dokumentacja, • 11.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/20-85-34 
O  HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1500 ccm, srebr

ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, stan b. 
dobry, • 10.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019691

HYUNDAI PONY, 1992 r., 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, hak, nowe opony, garażowa
ny, kupiony w salonie, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-75-95, 
0602/63-99-31
HYUNDAI PONY, 1993 r., 117 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. 
felgi, RM, szyberdach, -11,000 zł lub zamienię na Mazda 626, 
z dopłatą. Rawicz, tel. 065/545-57-15 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 1500 ccm, turbo, czerwony, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, spoilery w kolorze 
nadwozia, reg. kierownica, • 10.000 zł. Leszno, tel. 
065/573-33-98.0607/37-13-83 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 162 tys. km. 2400 ccm. benzy
na, bordowy, inst. gazowa, szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, 
wspomaganie kier, - 9.800 zł.. Wrocław, tel. 0601/56-89-89 
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 2000 ccm. 16V. wtrysk, brązo
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
radio, centr. zamek, tempomat, - 22.900 zł lub zamienię na 
mniejszy. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65

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

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN XJ 40.1990 r.. 230 tys. km, 4000 ccm, 
granatowy, pełne wyposażenie, • 24.000 zł. Poznań, tel. 
0604/45-80-77
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r.. 4000 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, skórzana tapicerka, pełne wyposażenie, - 41.000 
zł lub zamienię na inny samochód. Gubin, tel. 0606/96-76-04

KIA
KIA PRIDE, 1999/00 r.. 13 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szy
by, garażowany, na gwarancji, kupiony w salonie, - 21.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-92-27,0602/46-46-85 
O  KIA SEPHIA, 2000 r., 1500 ccm, 16V, DOHC, 88 

KM, bordowy, nowy, kupiony u dealera, wspoma
ganie kier., obrotomierz, 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., obrotomierz, immobilizer, el. wysu
wana antena, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 34.900 z ł (brutto). Wrocław, tel. 
071/364-76-63 01023561

LADA
LADA 2103,1977 r., 33 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, + gaz + silnik na części, deska rozdzielcza z zegarami + 
wlotami powietrza • 600 zł. Bodzewko, tel. 065/573-02-38 
LADA, 1978 r.. 1500 ccm kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-98-47
LADA 2106,1980 r., 1500 ccm po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, stan dobry, • 1.400 zł. Strzelin, tel. 0607/71-20-34 
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm, niebieski, zadbany, po re
moncie kapitalnym, plastikowe nadkola, - 2.800 zł lub zamie
nię na mniejszy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-61-70 
LADA 2105. 1983 r., 1300 ccm, zielonoszary, nowy silnik, 
nowa inst. gazowa, • 3.000 zł. Gryfów śląski, tel. 
075/781-29-05
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm stan b. dobry, ospoilerowany, 
przegląd, ubezpieczenie, wersja eksportowa, • 2.900 zł. Ła
giewniki, tel. 0606/85-94-81,0606/28-69-72, woj. wrocławskie 
LADA 2105,1984 r., 1300 ccm stan dobry, • 1.500 zł. Ligota 
Polska, tel. 071/314-87-07
LADA 2105,1984 r., 28 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grafito
wy, nowa pompa wodna, ukł. wydechowy, po regeneracji al
ternator, rozrusznik, stan opon i ogólny dobry, brak przeglą
du, • 1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p z przyczepą. Sobo- 
cisko, gm. Oława, tel. 071/797-10-43 
LADA, 1984 r., 1300 ccm, beżowy, stan b. dobry, • 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/85-94-81
LADA 2107,1985 r., 47 tys. km, 1300 ccm, E+gaz, czerwony, 
• 1.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0600/19-84-37 
LADA 2105,1985 r., 1200 ccm, benzyna, zielony, inst. gazo
wa, ważny przegląd, stan dobry, • 2.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0503/56-16-33
LADA 2107,1986 r., 1300 ccm, • 2.200 zł. Jakubowo, gm. 
Przemków, tel. 076/818-32-74
LADA 2107,1986 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, poma
rańczowy, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, kołpaki, 
wycieraczki na reflektorach, stan dobry, - 3.000 zł. Wilczy Las, 
tel. 076/817-73-78
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., 1300 ccm, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
372-09-42
LADA 21072,1988 r.. 88 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, lotnicze fotele, nowe opony, garażowany, zadbany, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0502/17*57-44 
LADA 2107,1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, wersja fińska, lotnicze fotele, hak, garażowany, przegląd 
do 08.2001 r., tylna szyba ogrzewana, II właściciel, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-22-10
LADA 2107 KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
stan b. dobry, lotnicze fotele, nowe opony, garażowany, -4.000 
zł. Wrocław, tel. 329-01-16
LADA 2107,1988 r., 57 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśniowy,
wersja fińska, zabezp. przed kradzieżą stan blacharki dobry,
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/63-65-21
LADA 2107,1990 r., 88 tys. km, 1300 ccm, kość słoniowa, •
3.000 zł. Grodziec, tel. 077/419-62-76
LADA 2104 KOMBI, 1991 r. sprowadzona z Finlandii, faktura
zakupu, - 1.600 zł + VAT. Wieruszów, tel. 062/783-16-61,
0603/58-38-153
LADA 2107,1992 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, wersja fińska, dużo nowych części, lotnicze fotele, za
dbany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0604/32-22-61
LADA 2107,1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm wersja fińska, lot
nicze fotele, 5-biegowy, oryg. lakier, konserwacja, bez wypad
ku, nowy akumulator, - 4.700 zł. Ząbkowice śląskie, 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 
zł lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 0501/48-19-66, 
071/321-96-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AC0185 www.autogielda.com.pl) 
LADA SAMARA, 1989 r., 135 tys. km, 1300 ccm, jasnonie
bieski, - 3.000 zł. Ciechów, tel. 071/317-42-24 
LADA SAMARA, 1990 r., 111 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Olszyniec, 
gm. Żary, tel. 068/374-22-37,0604/68-53-77 
LADA SAMARA, 1990 r., 103 tys. km, 1300 ccm, biały, nowy 
akumulator, stan b. dobry, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-04-73
U D A  SAMARA SEDAN, 1995 r., 113 tys. km, 1500 ccm, kolor 
wiśniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kołpaki, • 7.500 zł. Otoki, 
gm. Biała Prudnicka, tel. 077/437-60-55

LANCIA
LANCIA DEDRA SEDAN, 1990 r., 153 tys. km, 1995 ccm. 
benzyna, czarny metalic, stan techn. b. dobry, 5-biegowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, św. halogenowe, drewno, welurowa tapicer
ka, dodatki, -10.700 zł. Goślinów, tel. 076/887-17-08 
LANCIA DEDRA, 1991 r., 127 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny, bez wypadku, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, 
welurowa tapicerka, podłokiętnik, centralny zamek, elektr. 
szyby - 5.000 zł + cło. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
LANCIA DEDRA, 1991 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
morski metalic, drewniane dodatki, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-33-50 .
LANCIA DEDRA TDS, 1992 r„ 96 tys. km. 2000 ccm, turbo D. 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
drewno, skóra, automatic, ogrzewanie automatic, el. reg. i

podgrzewane lusterka, wspomaganie, centr. zamek, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielone tylna siedzenia, bez 
wypadku, -15.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
LANCIA DEDRA, 1992/97 r., 130 tys. km, 2000 ccm. turbo D. 
perłowoniebieski, klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi, RM, 
stan dobry, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0607/62-07-11 
LANCIA DELTA, 1985 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, reg. kierownica, dzie
lona tylna kanapa, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-33 
LANCIA DELTA GTi, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, grana
towy metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, aluminiowe 
felgi (gwiazda), radio, centralny zamek, stan b. dobry, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/93-76-73 
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, ABS, ei. otw. szyby, radio, 
obrotomierz, 5-drzwiowy, • 13.500 zł. Krobia, tel. 
065/571-12-33,0601/07-14-82 
LANCIA 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 
LANCIA THEMA TDS SEDAN, 1991 r., czarny metalic, stan 
idealny, bez rdzy, karoseria ocynkowana, el. otw. szyby,̂ .el. 
reg. i podgrzewane lusterka, półklimatyzacja.-podjokietniki, 
dzielona tylna kanapa, • 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-44-99.

LEXU S
LEXUS LS 400,1991 r., 190 tys. km, 4000 ccm. 32V. czarny, 
automatic, pełne wyposażenie el., radio z CD, szyberdach, 
kremowa tapicerka skórzana, tempomat, aluminiowe felgi, -
39.000 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 

• 354-22-03,0601/96-43-44

MAZDA
MAZDA 121 CANRAS TOP, 1992 r., 150 tys. 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 121,1995 r., 1800 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, hak, - 22.500 zł. Le
gnica, tel. 076/854-56-12,0501/53-14-99 
MAZDA 121,1996 r., 115 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bordo
wy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
5-drzwiowy, hak, • 23.000 zł. Legnica, tel. 076/854-56-12, 
0501/53-14-99
MAZDA 121,1996 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V el. otwiera
ny dach, centr. zamek, alarm, 4-drzwiowy, kpi. dokumenta
cja, • 12.500 zł. Oława, tel. 0605/91-28-61 
MAZDA 121,1998 r„ 30 tys. km, 1300 ccm, czerwony, nowy 
model, 5-drzwiowy, 2x poduszka pow., ABS, wspomaganie 
kierownicy, elektrycznie regulowane reflektory, centralny za
mek, immobilizer oryginalny radioodtwarzacz, dzielone tylne 
oparcie, atrakcyjny wygląd, zadbany, • 24.800 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-30
MAZDA 323,1981 r„ czerwony, silnik po remoncie kapital
nym, stan dobry, - 3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, w 
stanie dobrym. Przeworno, tel. 074/810-23-04 
MAZDA 323, 1981 r., czerwony, - 3.500 zł. Góra, tel. 
065/543-40-66
MAZDA 323,1984 r., 1479 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, stan dobry, na zachodnich tablicach - 500 DEM. Czerwo
na Woda, tel. 075/778-04-08
MAZDA 323 GT, 1984 r., 175 tys. km, 1300 ccm. ciemnobrą- 
zowy, 3-drzwiowy, - 1.500 zł. Pszenno, gm. Świdnica, tel. 
0605/30-74-98
MAZDA 323,1984 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan do
bry, 5-biegowy, oryginalny lakier, • 2.700 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 0601/88-30-31
MAZDA 323,1985 r., 1300 ccm, niebieski, stan techn. b. do
bry, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, -
3.400 zł. Lubin, tel. 076/749-69-07,0603/04-03-80 
MAZDA 323 KOMBI, 1985 r., 1400 ccm, czerwony, automa
tic, przegląd do 03.2002 r., sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, • 6.300 zł. Wrocław, tel. 
071/342-18-07 po godz. 17
MAZDA 323,1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwio- 
wy. na białych tablicach, • 800 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/61-97-52
MAZDA 323,1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 750 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
MAZDA 323,1986 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, stan idealny, na zachodnich tablicach • 1.600 zł. Lubsko, 
tel. 068/374-56-50
MAZDA 323.1986 r.. 165 tys. km, niebieski metalic, I właści
ciel, serwisowany, 3-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 800 DEM. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, 
tel. 0503/56-55-72
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, białe tablice • 1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
MAZDA 323,1987 r., 140 tys.km, 1600 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. do
bry, na białych tablicach - 700 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.450 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/03-67-60
MAZDA 323,1988 r.. 144 tys. km, 1700 ccm. diesel, biały, na 
białych tablicach, - 2.500 zł. Katowice, tel. 0603/57-98-83 
MAZDA 323,1988 r„ 180 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, •
7.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-29,0604/89-09-24 
MAZDA 323,1988 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
szyberdach, boczne szyby uchylne, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, • 5.400 zł. Sucha k. Zielonej Góry, tel. 
068/327-59-32
MAZDA 323, 1990 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, wsppmaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, -10.900 zł. Lubin, teł. 076/847-22-92 
MAZDA 323, 1990 r.. 1600 ccm, 16V, bordowy metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, nowy tłu
mik. stan dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-41-82 
MAZDA 323 F, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, RO Panasonic, welurowa tapicerka, kpi. dokumenta
cja, stan techn. b. dobry, - 12.300 zł. Dziewiętlice, tel. 
077/431-37-22
MAZDA 323,1990/91 r., 115 tys. km, .1600 ccm, czerwony, 
katalizator, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa tapi
cerka, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-22-92
MAZDA 323,1991 r.. 135 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
kupiony w kraju 92 r., Mul-T-Lock, immobilizer, stin b. dobry, 
• 12.000 zł lub zamienię na busa. Legnica, tel. 076/854-28-Ctt 
MAZDA 323 F, 1991 r.. 183 tys. km, 1600 ccm, 16V. czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, elektr. reg. reflektory, RO + 
pilot, jasnoszara, welurowa tapicerka. hak, kpi. opon.zimo
wych, światła dzienne, I właściciel (od 5 lat), garażowany, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, • 13.300 zł lub zamienię na Citroena 
Xantię 1,6/1,8. Wschowa, tel. 0605/60-96-04 
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 LX, 1991 r., 120 tys, km. 1300 ccm, 16V. grafito
wy metalic, stan dobry, bez wypadku, - 9.000 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-79-29.0501/07-34-57

MAZDA 323 F. 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, Centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, el. otw. szyberdach, garażo
wany, atrakc. wygląd, stan silnika i blacharki b. dobry, • 14.900 
zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
O  MAZDA 323 F, 1991 r., 1600 ccm, 16V, szary me

talic, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. za
mek + pilot, - 13.000 zł. gm. Pakosław, tel. 
065/547-84-97,0608/14-44-60 01023611

MAZDA 323 F, 1991/92 r., 84 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/847-54-00 
MAZDA 323,1992 r., -14.500 zł. Praszka, tel. 034/359-14-65 
MAZDA 323 F, 1992 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
czarny, 5-drzwiowy, regulowana kierownica, centralny zamek, 
szyberdach, stan b. dobry, • 14.000 zł. Bystrzyca1 Kłodzka, 
tel. 074/811-84-96,0605/42-49-84,
MAZDA 323 F, 1993 r., 98 tys. km,' 6̂00 ccm, 16V, czerwony, 
aluminiowe felgi, CentralHy zamek, alarm, el. otwierane szy
by (4), radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
14.500 zł. Wrocław, tel. 0605/64-87-05
MAZDA 323 F, f995 r., 120 tys. km, 1500 ccm. DOHC, 16V, 
kolor morski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, klimatyzacja, wspomaganie kier., reguł. wys. mocowania 
pasów, RO, - 21.500 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/873-31-85 po godz. 16.0604/87-56-60 
MAZDA 323 S. 1995 r.. 93 tys. km, 2000 ccm, V6. zielony 
metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klima
tyzacji, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, -19.800 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/23-21-88
MAZDA 323 F. 1995 r.. 80 tys. km, 1500 ccm. DOHC, czer
wony, el. otw. szyby, szyberdach, centralny zamek, - 26.000 
zł: Pogorzela, tel. 065/573-42-50 
MAZDA 323 P, 1999 r., 15 tys. km, 1998 ccm, diesel, czerwo
ny, sprowadzony w całości w 04.2000 r., nie rejestrowany w 
kraju, z pełną dokumentacją alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, RM, - 34.000 zł lub zamienię.

- Ząbkowice Śląskie, tel. 0608/69-64-09 
MAZDA 626,1980 r., 1600 ccm, złoty, stan techn. b. dobry, •
2.400 zł. Wrocław, tel. 0502/26-39-32 
MAZDA 626.1980/94 r., 67 tys. km, 1600 ccm, OHC, kolor 
wiśniowy metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, garażowany, zadba
ny, ważny przegląd, stan b. dobry, - 2.000 zł. Słup, gm. Mę
cinka, tel. 076/870-83-43
MAZDA 626,1985 r., 109 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, jasno
niebieski metalic, b. zadbany, stan techn. b. dobry, welurowa 
tapicerka, radio, halogeny, reg. kierownica, na białych tabli
cach -1.300 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 626 GLX, 1985 r.. 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, szy
berdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, wspomaganie, 
zadbany, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/330-05-11 po godz. 18 
MAZDA 626,1986 r.. 2000 ccm, biały, szyberdach, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RM, 2-drzwiowy - 760 DEM. Chojnów, 
tel. 0602/86-10-30
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, wszyst
kie el. dodatki, stan b. dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. 
Jawor, tel. 0604/30-45-79,0600/33-20-78 
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, 
katalizator, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15", 
welurowa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, • 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 0502/17-77-30
MAZDA 626 GLX, 1987 r., 160 tys. km, 2000 ccm, szary me
talic, ei. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, dzielona 
tylna kanapa, 5-drzwiowy, nowy akumulator, stan dobry, •
5.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bardo śl., tel. 
074/817-11-10, 0605/04-48-07
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, E, błękitny metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, • 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, el. otwierane szyby, stan b. dobry, na białych tablicach -
1.100 DEM. Oława, tel. 0503/89-92-39 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, stan dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-88-66 
MAZDA 626,1987/88 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, ekonomiczny, • 6.900 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
MAZDA 626 COUPE, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, do poprawek blacharsko-lakierniczych, - 7.000 zł., 
tel. 0502/40-35-01
MAZDA 626. 1988 r., 170 tys. km, 2200 ccm, wtrysk. 12V,. 
130 KM, niebieski metalic, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, automat, pasy, reg. kierownica, RM + 4 glóśniki, dodatko
we światło .stop*, nie składak, • 7.700 zł. Lubin, tel. 
0601/92-33-01
MAZDA 626 KOMBI, 1988 r., 210 tys. km, 2000 ccm, czerwo-- 
ny, wspomaganie, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, inst. 
gazowa, zadbany, - 9.300 zł. Rawicz, tel. 0600/34-45-25 
MAZDA 626,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, 
RO, alarm + pilot, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 352-75-45, 
0605/69-75-83
MAZDA 626 COUPE. 1990 r.. 183 tys. km. 2000 ccm, 16V. 
szary, -13.300 zł. Świdnica, tel. 0603/39-79-78 
MAZDA626,1990 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, el. otwie
rane szyby, alarm, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, stan 
b. dobry. -12.500 zł. Wrocław, tel. 0603/44-20-56 
MAZDA 626,1990 r., 198 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, benzy
na, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wszystkie el. 
dodatki, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, centr. zamek, alarm, opony zimowe, 
bagażnik dachowy, hak, stan b. dobry, • 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-37-48,0501/94-48-56 
MAZDA 626 SEDAN. 1990/91 r.. 160 tys. km. 2000 cęm, 
wtrysk, czerwony, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, wspomaganie, el. rśgul. szyby i światła, 
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 626,1991 r„ 139 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*. tempomat, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, el. reg. 
reflektory, el. reguł, lusterka, I właściciel w kraju, • 12.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-62-83 wieczorem 
MAZDA 626 SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, 16V, morski metalic, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, RM, stan 
b. dobry, -19.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-16-60, 
0604/51-41-74
MAZDA 626,1992 r„ 125 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
książka serwisowa, pełne wyposażenie el., immobilizer, nowe 
opony, alum. felgi, alarm, RO, stan b. dobry, -16.800 zł. Zło
toryja, tel. 0606/15-34-63
MAZDA 626,1992/93 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, perło- 
wosrebmy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, centr. zamek, alum. felgi, 
stan techn. j wizualny idealny, • 19.950 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-07-61,0606/66-09-29 
MAZDA 626,1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHĆ, bia
ły, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, alarm, RO. 
alum. felgi, • 15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, 
tel. 0606/25-54-34
MAZDA 626 CRONOS, 1993 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC, zielony metalic, klimatyzacja, tempomat, automatic, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, -
21.500 zł. Głogów, tel. 076/833-96-06.0603/60-98-95 
MAZDA 626.1993 r. J31 tys. km. 2500 ccm, V6.24V, wtrysk, 
srebrny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy 
model, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, 
alarm, oszczędny, po przeglądzie serwisowym, stan b. dobry,
• 23.900 zł lub zamienię na inny. Lwówek śląski, tel. 
075/782-58-28
MAZDA 626 KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. żamek, szyberdach, -18.500 
zł lub zamienię. Sława. tel. 0609/42-39-12

8.05.2001 sp is  treści  -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 17

http://www.autogielda.com.pl


MAZDA 626,1993 r.. 2500 ccm, 24V V6, brązowy, nowa Ka
roseria. ABS, tempomat, silnik DOHC, pełna elektryka, alarm, 
immobilizer, spoiler, -18.000 zł. Żary, tel. 0600/67-47-00 
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalik, 5-drzwio
wy, wspomaganie kier., immobilizer, • 25.500 zł. Wilkowice, 
tel. 065/534-13-39
MAZDA 626 KOMBI, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, katalizator, relingi, hak, alum. felgi gwiazdy, 
pełna elektryka, szyberdach, welur, roleta, -17.600 zł. Legni
ca, tel. 0606/53-96-44
MAZDA 626,1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, klimatyzacja, inst. gazowa, • 21.000 zł. Legnica, tel. 
0607/75-67-20
MAZDA 626, 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
kolor morski, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, • 27.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-65-10
MAZDA 626,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, poduszka, centr. za
mek, pełna elektryka, szyberdach, alarm, immobilizer, RO, 
nowe opony, filtr, felgi, garażowany, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-87-95,0501/07-45-33 
MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty, 170 
KM, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, tem
pomat, automatic, aluminiowe felgi, centralny zamek, alarm, 
immobilizer, radioodtwarzacz + CD, - 39.300 zł. Wrocław, tel. 
071/789-10-39
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
instalacja gazowa, centralny zamek, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry - 8.000 
DEM + cło. Zielona Góra. tel. 068/326-23-69,0601/18-88-78 
MAZDA 626,1996 r., 38 tys. km',1800 ccm, perłowogranato- 
wy, I właściciel, dużo wyposażenia, klimatyzacja, alum. felgi, 
zadbany, • 29.000 zł. Syców, tel. 062/785-26-78 
MAZDA 626,1997 r., 57 tys. km, 2000 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, zabezpieczenie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szy
berdach, regulacja świateł, ABS, RO, centr. zamek, wspoma
ganie, regulacja pasów, fotela, dzielona kanapa, - 44.000 zł 
lub zamiana. Grębocice, tel. 076/831-51-32 
MAZDA 626,1997 r., 43 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny, 
nowy model, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, ABS, tempomat, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 43.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/84-99-66
MAZDA 626 KOMBI. 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, 16V, zie
lony metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, TCS, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
komputer, skórzana kierownica, RO, centralny zamek, relingi 
dachowe, serwisowany, - 48.000 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Oleśnica, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
MAZDA 929 KOMBI, 1986 r., 100 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, centralny zamek, el. reguł, lusterka, inst. gazowa, 
dużo części, • 10.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
MAZDA 929 COUPE, 1986/87 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
model sportowy, wspomaganie kier., dużo dodatków, stan 
dobry, - 4.700 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-12-67.0604/65-70-78 
MAZDA 929 LX, 1988 r., 136 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, limuzyna, pełne wyposażenie, welurowa tapi- 
cerka, I właściciel, ABS, wspomaganie kier., inst. gazowa, 
automatic, -11.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wro
cław. tel. 0501/23-35-09
MAZDA 929 GLX, 1988/97 r., 257 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, tempo
mat, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz 
z CD, zadbany, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0609/27-42-77 
MAZDA 929,1989 r., 178 tys. km, 2200 ccm, srebrny, bogate 
wyposażenie, - 12.000 zł. Leszno, tel. 0607/38-00-40, 
065/571-22-88
MAZDA MPV, 1999 r., 63 tys. km, 2500 ccm, turbo D, wtrysk, 
niebieski, sprowadzony w całości, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimat^acja, 2 pod. 
powietrzne, 7-miejscowy, hak, - 72.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-72-74,0604/05-88-37 
MAZDA MX-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. otw. szyberdach, RO JVC + 4 głośniki, 
przegląd do 11.2001 r., atrakcyjny wygląd, • 18.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/444-51-84 lub 0607/31-63-75 
MAZDA MX-3,1993 r., 112 tys. km, 1800 ccm, V6. turkusowy 
metalic, alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, RO + CD, •
19.500 zł. Wrocław, tel. 0501/47-46-71 
MAZDA RX-7,1981 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, szyberdach + druga Maz
da RX-7, na części, z oryginalnym silnikiem, 150 KM, r 4.500 
zł. Gubin. tel. 068/359-71-10
MAZDA RX-7,1984 r., 1300 ccm, benzyna. 160 kM. czerwo
ny, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, ospoilerowany, sport, 
zawieszenie i wygląd, pilne, • 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/13-83-95
MAZDA XEDOS 6,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24V, V6, 
bordowy metalic, automatic, skóra, wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, serwo, CD, podgrzewane fotele, klimatyzacja, pod. po
wietrzna, -19.800 zł. Wrocław, tel. 0606/87-99-61 
MAZDA XEDOS 6.1997/98 r.. 70 tys. km, 2000 ccm. V6 skó
rzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, pełne wyposażenie el., tempomat, Obiegowy, alum. 
felgi 14", nowe opony, RO Sony, • 52.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-30,0601/78-78-15

M ERCEDES
O  MERCEDES ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA 

KUPIĘ : po wypadku, lekko lub mocno rozbite, 
do remontu lub uszkodzone mechanicznie, rów* 
nież po pożarze i całkowicie rozbite, zarejestro
wane w kraju. Osobowe, dostawcze, terenowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto - wystarczy 
zadzwonić! Dojeżdżamy do klienta Odbieramy 
auto własnym transportem GRATIS! Fachowa i 
dyskr. obsługa. NAJLEPSZE CENY, GOTÓWKA 
NATYCHMIAST!!! Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
0601/21-75-42 81008751

MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-45-65 w godz. 8-10 
MERCEDES 140 S, 1993 r., 196 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, -
79.000 zł. Lubin, tel. 0602/47-81-99 
MERCEDES 140 S, 1993 r., 206 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, - 68.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/311-91-91,0501/34-42-12 
MERCEDES 140 S, 1995 r., 180 tys. km, 5000 ccm, granato
wy, bez wypadku, bogate wyposażenie, możliwość wystawie
nia faktury VAT, - 90.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0606/50-33-45
MERCEDES 140 A, 2001 r., 1 tys. km, grafitowy, nowy model, 
4 pod. powietrzne, ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
• 52.000 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-55

MERCEDES 160 ACLASSIC, 1999 r., 49 tyś. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, serwisowany w ASO, pełna dokum., zarejestr. jako cięża
rowy (fabryczna homologacja), możliwość wystawienia fak
tury VAT, RM, klimatyzacja, alarm, inst. telefoniczna, pełne 
wyp. elektr., 4 pod. powietrz, ABS, - 53.000 zł. Kalisz, tel. 
0601/59-00-60,0601/97-10-79 
MERCEDES 180 C, 1993 r., 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, automatic, szyberdach, el. reg. lusterka, blo
kada skrzyni biegów, 2 pod. powietrzne, ABS, sprowadzony 
na kartę przesiedleńczą, - 36.500 zł. Lubin, teł. 076/844-77-86 
MERCEDES 180 C. 1993 r., 17 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
brązowy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
poduszka pow., el. otwierany szyberdach, • 40.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/324-69-47
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., czarny, el. otw. szyby, 
szyberdach, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 3 zabezpie
czenia, kupiony w salonie, - 35.000 zł. Wrocław, teł. 
0502/17-08-02
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994/95 r., perłowoczarny, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, RO, 
atrakcyjny wygląd, • 39.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-45-72
MERCEDES 180 C, 1995 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie kier., eł. otwierane szyby, radio, 
alarm, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-70-63 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie kier., ABS, immobilizer, alarm, • 39.500 zł. Wro
cław, tel. 354-23-03
MERCEDES 180 C, 1998 r., 31 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja, RM, serwo, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, 4 poduszki pow., centr. zamek, serwisowany w 
ASO, stan idealny, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-50 
MERCEDES 180 C, 1999 r.. 53 tys. km, czarny metalic, kli
matyzacja, ABS, ASR, 4 poduszki powietrzne, centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 
RO, garażowany, - 66.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-26-75, 
0604/59-57-86
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna na białych ta
blicach - 2.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, sil
nik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku, 5-bie
gowy, drewniana kierownica, el. reguł światła, wspomaganie, 
RO Blaupunkt, hak, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
ści, - 6.900 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/70-76-45
MERCEDES 190 E, 1983 r., 193 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, jasną tapicerka, drewno, hak, zadbany, stan b. 
dobry, • 8.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-64-09, 
0604/52-57-32
MERCEDES 190, 1984 r., 2000 ccm, bordowy, aluminiowe 
felgi, -10.200 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 0608/58-66-53 
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, 5-biegowy, 
oszczędny, -11.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
MERCEDES 190 E, 1984 r., 236 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, automatic, hak, el. wysuwana antena, RO, 
podłokietnik. wspomaganie, stan b. dobry, - 9.800 zł. Nowa 
Sól, tel. 0601/57-48-83
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm. diesel, srebrny meta
lic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, -13.000 
zł lub zamienię na mniejszy samochód. Paczków, tel. 
077/431-68-35,0601/69-64-29 
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, benzyna, groszkowy 
metalic, inst gazowa, stan dobry, konserwacja. RO, 4 głośni
ki, alarm, szyberdach, hak, - 13.500 zł. Świdnica, tel. 
0608/62-14-35
MERCEDES 190,1984 r.. 2000 ccm. biały, szyberdach. alu
miniowe felgi, centralny zamek, RO, -13.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/03-79-02
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, bez wypadku, wspomaganie, garażowany, stan b. do
bry, -12.500 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, bez wypadku, wspomaganie, garażowany, stan b. do
bry, • 12.500 zł. Świdnica, tel. 0601/57-86-65 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, złoty meta
lic, stan idealny, na białych tablicach • 1.800 DEM. Żary, tel. 
0604/69-35-91
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, alum. 
felgi AMG, sportowy wygląd, - 9.300 zł. Prochowice, tel. 
076/858-56-56
MERCEDES 190,1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, bor
dowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, RM, alu
miniowe felgi, drewniana kierownica, sprowadzony w całości 
oraz zimowe opony, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-28-21, 
0609/40-42-66
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 2200 ccm, diesel, czarny 
metalic, wersja amerykańska, pełne wyposażenie, czarna 
skóra, automatic, pełne wyposażenie el., po remoncie silni
ka, -16.600 zł. Wrocław, tel. 311-74-56,0600/39-76-23 
MERCEDES 190,1986 r., 186 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, alarm + pHot, centr. zamek + pilot, czarne 
skórzane wnętrze, wykończenia w drewnie, alum. felgi, wspo
maganie, RO + głośniki, el. reg. reflektory, tylne światła przy
ciemniane, obniżony, nowy akumulator (gwarancja), atrakc, 
wygląd, stan bdb, - 14.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/842-20-81 wewn. 283
MERCEDES 190 E, 1986 r„ 2000 ccm, benzyna, biały, spro
wadzony w całości, centr. zamek, wspomaganie, drewno, stan 
b. dobry, - 13.900 zł lub zamienię na inny osobowy, dostaw
czy, inne propozycje. Wilkowice, tel. 0603/10-60-12, woj. lesz
czyńskie
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, granatowy, serwo, el. 
reg. lusterka, szyberdach, hak, RO, RDS, stan dobry, -12.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-15,0606/62-60-42 
MERCEDES 190 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, cen
tralny zamek, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, radiood
twarzacz, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, stan ide
alny, -13.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55,0503/84-98-70 
MERCEDES 190 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny meta
lic, silnik i blacha w stanie b. dobrym, hak, -16.200 zł. Strze- 
Hn. tel. 071/392-00-49
MERCEDES 190 D, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, i właściciel, sprowadzony w całości, z pełną doku
mentacją, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, -13.600 
zł lub zamienię na tańszy. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-12-67,0604/65-70-78 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, platynowy 
metalic, inst. gazowa (butla w miejsce koła zapasowego), 
wspomaganie kier., podłokietnik, bordowa tapicerka, sprowa
dzony w 97 r., kpi. dokumentacja, przegląd do 02.2002 r., stan 
b. dobry, -12.900 zł. Lubin. tel. 076/749-61-99.0604/70-92-56 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, benzyna, kremowy, stan 
b. dobry - 2.900 DEM. Opole, tel. 0604/22-57-50 
MERCEDES 190 D, 1987 r„ 218 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, stan 
b. dobry, -17.200 zł. Kępno. tel. 0605/40-53-30 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 214 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, wspomaganie kier., hak, radioodtwarzacz, 
el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 14.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-95, 
0602/86-94-12
MERCEDES 190,1987 r., 2600 ccm, wtrysk, grafitowy meta
lic, wszystkie el. dodatki, ABS, ASD, szyberdach, alum. felgi, 
atrakc. wygląd, -12.500 zł. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie kier,, szyberdach, central
ny zamek, alarm ♦ pilot, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/68-30-07
MERCEDES 190 D, 1987 r., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster-
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ka, aluminiowe felgi, stan idealny, z urzędu celnego, -16.000 
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, pokrow
ce, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek - 15.900 zł lub 
zamienię na VW Golf, Opla Kadett, Forda Escort, diesel. Wro
cław, tel. 315-13-47
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, złoty metalic, szyber
dach, • 18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-55-08 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 187 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, obniżony, wspomaganie kier., alum. felgi, szyber
dach, 2 zabezpieczenia, zadbany, garażowany, 4-biegowy, •
16.500 zł. Różyniec, tel. 076/817-27-76 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, wspo
maganie kier., ABS, centralny zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, nowe opony i amortyzatory, atrakcyjny wygląd, za
dbany, sprowadzony w całości, I właściciel, pełna dokumen
tacja, stan techn. b. dobry, • 17.500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 077/431-73-19.0602/22-73-24 
MERCEDES 190 D, 1988/89 r.. 2000 ccm, diesel, złoty meta
lic, szeroka listwa, szyberdach, hak, RM, reguł. wys. moco
wania pasów, centr. zamek, alarm + pilot, • 18.000 zł lub za
mienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-55-08, 

,0607/52-52-86
MERCEDES 190 E, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk szeroka listwa, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, • 18.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/78-13-04
MERCEDES 190 E, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, brązowy 
metalic, szeroka listwa, automatic, stan b. dobry, • 19.500 zł. 
Nysa, tel. 0503/68-37-74
MERCEDES 190 E, 1989 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny, ABS, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, RO 
Becker, szyberdach el., reflektory reg. i lusterka, 5-biegowy,
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podłokietnik, • 15.400 zł lub zamiana na Audi B3, do 10.000 
zł, może być uszkodzone. Bolesławiec, tel. 0609/47-75-70 
MERCEDES 190 D, 1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, el. regutreflektory, obrotomierz, ABS, automatic, •
20.200 zł lub zamienię na tańszy. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 
0501/58-12-14
MERCEDES 190,1989 r., 202 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, szeroka listwa, centralny zamek, el. szyberdach, el. reg. 
reflektory, el. reguł, lusterka, RM, hak, wspomaganie kier., 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, -18.500 zł. Wrocław, tel. 
398-85-56,0603/27-81-47
MERCEDES 190 E, 1989/90 r., 141 tys. km, 2600 ccm, Pb/, 
szary metalic, ABS, hak, aluminiowe felgi, szeroka listwa, 
centralny zamek, el. szyberdach, wspomaganie kier., obniżo
ny fabrycznie, ospoilerowany, stan b. dobry, pełna dokumen
tacja, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0502/34-08-49 
MERCEDES 190, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowoczarny, wspomaganie, ABS, szeroka listwa, • 16.000 
zł. Zabór, tel. 068/327-40-04
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. Bolesławiec, 
tel. 0501/76-65-01 _
MERCEDES 190 201,1990 r., 193 tys. km, 2000 ccm, biały, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, I właściciel, szero
ka listwa, inst. gazowa, stan b. dobry, - 16.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-18-34,0606/44-14-23 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 172 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, •
17.000 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-12-96 
MERCEDES 190 D, 1990 r., 160 tys. km, ciemnoniebieski, 
aluminiowe felgi, szyberdach, centralny zamek, inne dodatki, 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71 
MERCEDES 190 E, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, bez wypadku, wspomagdhie kier., alum. felgi, obni
żony, w kraju od tygodnia, • 15.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-23-78
MERCEDES 190,1991 r., 1800 ccm, wtrysk, jasnobrązowy, 
ABS, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek pilot, immobilizer, alarm, Mul-T-Lock, zadba
ny, I właściciel, - 15.600 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-71-38,0608/67-29-31 
MERCEDES 190,1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, biały, ABS, 
ASD, wspomaganie kier., szyberdach, el. reguł, lusterka, ra
dioodtwarzacz, centralny zamek, aluminiowe felgi, pełna do
kumentacja, - 19.500 zł. Szczytna, tel. 074/868-32-89,
868-44-54
MERCEDES 190,1991/92 r., 126 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
złoty metalic, I właściciel, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
alarm, centr. zamek + pilot, RM, el. otw. szyberdach, hak, stan 
tech. b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-70-81,0608/15-08-68 
MERCEDES 190 E, 1991/92 r., 150 tys. km, 2300 ccm, bor
dowy metalic, wersja Sport.Line, szyberdach, alarm, 
Mul-T-Lock, wspomaganie, szeroka listwa, alum. felgi, kpi. 
dokumentacja, stan techn. b. dobry, -16.500 zł lub zamienię 
na droższy. Zielona Góra, tel. 0502/61 -32-36,0602/11-52-37 
MERCEDES 190 E, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, wspomaganie kier., ABS, i właściciel, stan 
b. dobry, w kraju od tygodnia, • 20.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-23-78
MERCEDES 190 D, 1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel w 
kraju od 4 mies., centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ciemne szyby, automatic, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 24.000 zł.., tel. 0607/55-35-45 
MERCEDES 190 D, 1992 r., diesel SRS, centr. zamek, szy
berdach, poduszka pow., el. reg. reflektory, • 25.000 zł. Lu
bin, tel. 0607/04-26-80
MERCEDES 190,1992 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, el. otw. szy
berdach, szeroka listwa, centr. zamek, alarm + zabezpiecze
nie, RM z książką, I właściciel, od roku w Polsce, kpi. doku
mentacja, • 23.500 zł lub zamienię na tańszy, do 12.000 zł. 
Międzyrzecz, tel. 095/742-08-40

MERCEDES 190,1992 r„ 2500 ccm, diesel odpinany hak, 3 
zabezpieczenia antykradzieżowe, alarm, ABS. centralny za
mek, RO, - 24.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-45 
MERCEDES 190,1992/93 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy me
talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, immobi
lizer, alum. felgi, - 23.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, wykończenia w drewnie, atrakcyjny wy
gląd, RM, stan idealny, • 25.200 zł. Jawor, tel. 0607/52-42-26 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 141 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
wrzosowy metalic, Sportiine, szeroka listwa,- ABS, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka i szyberdach, stan b. dobry, • 23.500 
zł lub zamienię na inny samochód. Trzebnica, tel. 
0601/89-27-22
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 125 KM, ABS, alarm, centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. szyberdach, el. reg. reflektory, reg. wys. foteli, szeroka 
listwa, wykończenia w drewnie, skórzana kierownica, wspo
maganie kier., radioodtwarzacz stereo, atrakcyjny wygląd, 
tylna żaluzja, • 22.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0605/36-16-39
MERCEDES 190 D, 1992/93 r., 215 tys. km, 2000 ccm, die
sel, oliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szy
berdach el., 5-biegowy, szeroka listwa, radio, el. reg. luster
ka, stan techn. b. dobry, - 23.300 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
MERCEDES 190,1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, srebrny, I 
właściciel, alarm, w kraju od pół roku, serwisowany, konsola 
w drewnie, radioodtwarzacz Becker, centralny zamek, szy
berdach, el. reguł, lusterka, stan b. dobry, - 22.900 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-41-37
MERCEDES 190 D SKŁADAK, 1993 r., 135 tys. km szeroka 
listwa, el. otw. szyberdach, wspomaganie, - 19.500 zł. Wro
cław, tel. 071/368-73-44,0604/37-20-20 
MERCEDES 190 A, 2000 r„ 35 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
niebieski, bez wypadku, 4 poduszki pow., ESP, ABS, BAS, 
centr. zamek, alum. felgi, skórzana kierownica, serwisowany 
w ASO, el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, -
69.900 zł. Wrocław, tel. 071/780-08-24,0501/60-38-50 
MERCEDES 200 115 D, 1972 r., żółty, zadbany, dodatkowo 
części, - 2.200 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-45-34 
MERCEDES 200,1977 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, nowe 
opony, spoiler, 3 .stop", kołpaki chromowane, tylna szyba 
ogrzewana, po remoncie blacharki w br., lakierowaniu, RO, 
techn. sprawny, - 4.300 zł. Czarnolas, tel. 077/431-82-65 
grzecznościowy po 17 ,
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
zarejestrowany, .na chodzie’ , przegląd do 06.2001 r., lampy 
przednie nowego typu, blacharka do małych poprawek, -1.700 
zł. Lubin, tel. 0607/64-43-92
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie blacharki w 2000 r., hak, wspomaganie kier., alu
miniowe felgi, nowy akumulator, rozrusznik, podłokietnik, stan 
dobry, - 4.400 zł. Lubin, tel. 0601/59-78-10 
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, hak, 
alum. felgi, stan dobry, blacharka do małych poprawek, - 3.200 
zł. Opole, tel. 0607/70-16-21
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, stan dobry, wspoma
ganie kier, • 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-07-16, 
0502/31-04-70
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, kość sło
niowa, stan dobry, serwisowany, zadbany, • 5.500 zł. Wro- 
daw, tel. 071/785-70-43
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, zapłon w stacyjce, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, do remontu blacharki, • 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/721-80-05
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, po 
remoncie, alarm, alum. felgi, szyberdach, nowe opony, tar
cza sprzęgła, amortyzatory i nadkola, • 9.000 zł lub zamienię 
na VW Golf ID. Nowogrodziec, tel. 0602/88-30-08 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, 
hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny, - 4.500 zł 
lub zamienię na Audi 80, coupe, diesel, w tej cenie. Polkowi
ce, tel. 076/749-36-03,749-76-04 
MERCEDES 200 123 E, 1978 r., 2000 ccm, benzyna inst. 
gazowa, po remoncie blacharki, nowy lakier, nowe opony, 
nowe amortyzatory, RM, pasy tylne, zadbane wnętrze, - 5.100 
zł. Wrocław, tel. 789-63-26,0602/28-87-56 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, żółty, I 
właściciel, szyberdach, wspomaganie, stan dobry, - 6.500 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-27-20 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, ciemno
zielony, zarejestrowany do 10.2001 r., szyberdach, hak, wspo
maganie kier., centralny zamek, • 3.100 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, szyberdach, zapłon w stacyjce, hak, -
4.900 zł. Lubin. tel. 076/842-37-75
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., zielony, dużo nowych czę- 

* ści, nowy przegląd, • 5.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-26-34, 
0501/44-58-29
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 190 tys. km, 2000 ccm, die
sel, biały, stan idealny, po remoncie blacharki, i lakierowaniu, 
wspomaganie, szyberdach, garażowany, - 4.400 zł. Nysa, tel. 
0606/16-26-28
MERCEDES 200123 E, 1980 r., 200 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, stan idealny, wspomaganie, centr. za-, 
mek, szyberdach, instalacja gazowa, nowy model silnika, za
płon w stacyjce, garażowany, hak, • 7.500 zł. Mierzowice, tel. 
076/858-49-99
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, kolor grosz
kowy, stan b. dobry, dużo nowych części, wspomaganie, szy
berdach, alarm + pilot, • 6.800 zł lub zamienię na dostawczy, 
chętnie benzyna. Wolsztyn, tel. 068/384-31-74 po godz. 19, 
0607/80-97-25
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 276 tys. km, 2000 ccm. die
sel, kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna 
tapicerka, bez wypadku, nowy akumulator, stan silnika i bla
charki b. dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-45-73
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, sil
nik w dobrym stanie, blacharka do naprawy, • 3.050 zł. Strze
lin, tel. 071/392-00-49
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, szyberdach, hak, aluminiowe felgi, • 5.400 zł. 
Wrocław, tel. 343-92-45
MERCEDES 200123 KOMBI, 1980 r. zadbany, stan dobry, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 200,1980 r., 250 tys. km, 1988 ccm, żółty, stan 
b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57 
MERCEDES 200 123,1980 r., zielony, kpi. dokumentacja, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-99-09
MERCEDES 200123 D, 1980/81 r., 2000 ccm, diesel zapłon 
w stacyjce, wspomaganie kier., stan b. dobry, radioodtwa
rzacz, - 5.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/433-67-24, 
0604/08-58-29
MERCEDES 200123,1981 r., 2000 ccm, - 8.000 zł. Świebo
dzice, tel. 076/854-43-78
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., biały, centr. zamek, wspo
maganie kier., hak, RO, wyłącznik zapł., nowe części, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-49-05 
MERCEDES 200 D, 1981 r, 1988 ccm, zielony, - 4.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/873-01-89,0607/42-46-93 
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, granato
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, gara
żowany, zadbany, stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię. Wo
łów, tel. 071/389-48-06
MERCEDES 200123 D, 1982/83 r., 270 tys. km. biały, stan b. 
dobry, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., podłokietnik, 
drewno, garażowany, • 6.700 zł lub zamienię. Lubnów, tel. 
074/819-91-32,0604/62-32-03

MERCEDES 200123 D, 1983 r., 260 tys. km, 2000 ccm, die
sel, niebieski, radio, szyberdach, bez wypadku, stan silnika i ^ ... 
blacharki b. dobry, - 8.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-27-21 
MERCEDES 200124,1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, szyberdach, hak, centralny zamek, stan techn. b. do
bry, • 15.900 zł lub zamienię na Mercedesa 123. Kłodzko, tel. 
074/867-51-00,0603/30-36-49 
MERCEDES 200 124 D. 1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, na białych tablicach - 4.200 DEM. Legnica, tel. 
0603/10-46-24,0503/89-92-39 
MERCEDES 200124,1986 r., 2000 ccm, szary metalic, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, szyber
dach, garażowany, -16.600 zł. Szamotuły, tel. 061/292-32-92. 
0603/84-20-95
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 260 tys. km, biały, klimaty
zacja, centralny zamek, wspomaganie kier., stan techn. b. 
dobry, -16.900 zł. Żary, tel. 068/374-02-43,0607/78-34-02 
MERCEDES 200,1986/87 r., 191 tys. km, 2000 ccm, platyno
wy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, immobili
zer, alarm, ciemne szyby, 4 zagłówki,'radioodtwarzacz, szy
berdach, drewno, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -15.500 
zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 0604/88-52-31 ,
MERCEDES 200 124, 1987 r., kolor śliwkowy, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-00-91
O  MERCEDES 200 124 D, 1987 r. wspomaganie, 

centr. zamek, alarm, szyberdach, alum. felgi, •
18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019671

MERCEDES 200 124 E. 1987 r., 2000 ccm. benzyna, czarny 
metalic., centr. zamek, wspomaganie, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, -16.000 zł lub zamienię. Milicz, tel. 0603/34-93-12 
MERCEDES 200124 E. 1987 r., 2000 ccm, zielony, stan do
bry, -13.000 zł. Nysa, tel. 0607/52-79-96 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 268 tys. km, 2000 ccm, die
sel, grafitowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, podło
kietnik, drewno, welurowa tapicerka, RO, alarm, Mul-T-Lock, 
przegląd do 2002 r., zadbany, garażowany, właściciel niepa
lący. -18.500 zł. Gubin, tel. 068/359-82-02,0606/68-53-43 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 200 tys. km, 2000 ccm, die
sel. czarny metalic, szyberdach, RO Pioneer, alum. felgi, skó- ^  ( 
ra, atrakc. wygląd, • 22.000 zł lub zamienię. Legnipa, tel. 
0607/75-67-20
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 185 tys. km, 2000 ccm, die
sel, szampański metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz+pilot, hak, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, •
19.500 zł. Rychwał k. Konina, tel. 0604/22-60-19 
MERCEDES 200124 D, 1989 r., 328 tys. km, 2000 ccm, die
sel, beżowy, szeroka listwa, centralny zamek, ABS, szyber
dach, alarm, - 21.000zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
MERCEDES 200124 E, 1990 r„ 207 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, drew
no, alarm, blokada, aluminiowe felgi, RM, 5-biegowy, serwo, 
centralny zamek * pilot, nie składak, stan b. dobry, - 24.900 zł 
lub zamienię na mniejszy, tańszy. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66
MERCEDES 200124 W, 1991 r., 185 tys. km, 2000 ccm, die
sel bez wypadku, w kraju od 5 miesięcy, stan b. dobry, - 29.500 
zł. Głubczyce, tel. 0602/71-62-07 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, szary, wspomaganie, 5-biegowy, centr. zamek, szy
berdach, obrotomierz, el. reg. lusterka, ABS, 4 zagłówki, RM, 
hak, wykończenia w drewnie, białe kierunkowskazy, el. reg. 
reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, kpi. dokumentacja,

. sprowadzony w całości, zadbany, • 24.800 zł. Chojnów, teł. 
076/818-75-32 po godz. 20.0602/29-71-47 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 167 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, jasnobrązowy metalic, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, ABS, el. szyberdach, komputer, •
24.000 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 2000 ccm, granatowy, 
oclony w całości, kompletnie przerobiony na E-idasę, stan 
idealny, - 32.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 
075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 200,1991/92 r., 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa. w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypad
ku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
drewno, wspom. kierownicy, ABS, centralny zamek, el. otw. ^  
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szeroka li- i*  
stwa, serwisowany, • 21.800 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 E. 1991/92 r., 185 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie 
w Polsce, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., ASD, 
el. reguł, lusterka, podłokietnik, immobilizer, radioodtwarzacz, 
serwisowany, stan idealny, - 28.000 zł lub zamienię na inny, 
do 20.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
MERCEDES 200124 D, 1992 r., 187 tys. km, 2000 ćcm, die
sel, srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szerokie listwy, stan techn. b. dobry, • 18.200 zł. Oława, tel. 
071/303-37-13,0607/47-10-19 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., niebieski metalic. kpi. doku
mentacja, sprowadzony w 1999 r., ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, automatic, blokada skrzyni bie
gów, radio (panel) skórzana tapicerka, • 28.000 zł. Zielona 
Góra. teł. 0601/91-37-58.068/341-31-39 po godz. 21 
MERCEDES 200124D, 1992/93 r., 2000 ccm, diesel, piasko
wy, w Polsce od bm., zarejestrowany, bez wypadku, oryg. la
kier, I właściciel, udokum. pochodzenie, automatic, ABS, wspo
maganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach el.,drew
no, RO i głośniki, szeroka listwa, - 23.500 zł lub raty, zamia
na. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 230 tys. km. 2000 ccm. 
diesel, kolor - kość słoniowa, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, do sprowadzenia z Niemiec, • 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.auto- 
gielda.com.pl)
MERCEDES 200 124 D E-KLASSE, 1993 r., 2000 ccm. die
sel, beżowy, automatic, szyberdach, ABS, centr. zamek, alarm,
• 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/84-22-10 
MERCEDES 200124 D. 1993 r.. 140 tys. km, 2000 ccm. die
sel, turkusowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, wspo- 
maganie kier., ABS, ASR, automatic, jasna tapicerka, szero
ka listwa, szyberdach, centralny zamek, - 35.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/57-77-47
MERCEDES 200 124 E, 1994 r., diesel, srebrny, automatic, 
szyberdach el., alarm, • 35.500 zł. Brzeg, tel. 0604/28-59-86 
MERCEDES 200 C, 1994 r., 87 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wersja Sport, aluminiowe felgi, ABS, szyber
dach el. otwierany, wspomaganie kier., immobilizer, pełna 
dokumentacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, • 44.000 
zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 354-22-03, 
0601/96-43-44
MERCEDES 200,1994 r., 2000 ccm, diesel pełne wyposaże
nie, - 33.900 zł. Wrocław, tel. 0601/44-81-61 
MERCEDES 200124 D, 1994 r., 190 tys. km, 2000 ccm. czer
wony, klasy E, 2 poduszki powietrzne, ABS, SRS, szyberdach. 
centralny zamek + sensor, - 37.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/28-88-71
MERCEDES 200,1994/95 r., 217 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, 5-biegowy, ABS, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM oryg., drew
no, serwisowany, stan idealny, - 35.800 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 E, 1994/95 r., 177 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, zielony metalic, 2 poduszki pow., automatic, tempo
mat, webasto, szyberdach, stan b. dobry, • 39.000 zł. Lubin, 
tel. 076/849-11-47
MERCEDES 200 124 D, 1995 r.. 180 tys. km. 2000 ccm, die- \ )  
sel, grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. szyber-
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dach, oryginalny RM, * 39.500 zł. Kępno, tel: 062/782-81-64, 
781-94-62,0608/71-56-90 '
MERCEDES 200 124 E, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm, die
sel, 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
MERCEDES 200 124 D, 1995 r., 2000 ccm. diesel, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, klasy E, - 39.000 zł. Pokój, woj. 
opolskie, tel. 0601/88-50-19
O  MERCEDES 200124 D, 1995 r., kolor - kość sło

niowa, E-Klasse, ABS, radio, centr. zamek, pod
czerwień, el. otw. 4 szyby, klimatyzacja, 4 zagłów
ki, 2 pod. powietrzne, do sprowadzenia z Niemiec, 
na gotowo, • 31.000 zł. Woj. lubuskie , tel. 
0607/10-85-06 87019581

MERCEDES 200 C, 1995/96 r., 56 tys. km, srebrny metalic, 
oryginalny przebieg, ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, el. reguł, lusterka, 4 zagłówki, wersja Esprit, stan b. do
bry, -45.000 zł. Gubin, tel. 068/359-37-10,0601/39-73-44 
MERCEDES 200 E 210/1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, .okularnik*, pełne wyposażenie elektryczne, kli
matyzacja, 6 poduszek powietrznych, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek z pilotem, lampy ksenonowe, • 75.000 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 0604/63-29̂ 29
MERCEDES 200 E 210,1998 r., 26 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, RO, automatic, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el! reg. lusterka,1 centr. żarhek, klimatyzacja, podusz
ka pow., sprowadzony w całości, i właściciel, kpi. dokumen
tacja, > 75.000 zł.., woj. lubuskie, tel. 0602/57-09-09 (zdjęcia 
db tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0181 www.autogieida.com.pl)
MERCEDES 200 E 210 KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, E-Klasse, 4 poduszki pow., ABS, - 82.000 
zł. Wrocław, tel. P502/22-98-01 
MERCEDES 220 115 D, 1969 r., biały, po remoncie silnika, 
nowe drążki, wtryski, świece, stan dobry, - 4.200 zł. Syców, 
tel. 062/582-03-02
MERCEDES 220115D, 1972 r., 2200 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie silnika, bez rdzy, nowy akumulator i opony, - 2.600 
zł. Teklimyśl, gm. Krzywiń, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/80-22-19
MERCEDES 220115 D, 1976 r. po remoncie błacharki, nowe 
opony i ukł. wydechowy, zarejestrowany, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 347-91-81
MERCEDES 220123 D, 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., 2200 ccm stan b. dobry, waż
ny przegląd, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
MERCEDES 220 124 KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, ABS, SRS, automatic, wersja ekonomiczna, - 28.000 
zł. Chojnów, tel. 076/819-64-32,076/818-85-31 
MERCEDES 220 COUPE, 1993 r., 138 tys. km, 2200 ccm, 
16V, czarny metalic, el. otwierane szyby, 4 zagłówki, el. szy
berdach, klimatyzacja, centralny zamek. Mul-T-Lock, zadba
ny, stan b. dobry, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0606/48-28-64 
MERCEDES 220 124 E, 1993 r., 159 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
wrzosowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, - 30.900 zł. Wrocław, tel. 0601/74-46-92 
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 220 124 E, 1993 r., 157 tys. km. 2200 ccm, 16V, 
zielony metalic, ABS, SRS-airbag, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, automatic, szyberdach, aluminiowe felgi, hak 
odczepiany, radio Becker, alarm Cassini z powiadomieniem, 
Mul-T-Lock, bez wypadku, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/32-41-41
MERCEDES 220 D, 1994 r., 152 tys. km, srebrny, pełne wy
posażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 53.000 zł lub zamie
nię na inny. Wrocław, tel. 788-43-60 
MERCEDES 220 C, 1995 r., 50 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
zielony, automatic, dużo wyposażenia, siedzenia ogrzewane, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, RO CD, garażowany, blokady, •
46.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-58-86 
MERCEDES 220 E, 1996/97 r., 150 tys. km, 2200 ccm, diesel 
16V, czamy, 4 poduszki pow., automatic, aluminiowe felgi, 
ABS, ETS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, RM, szy
berdach, pełna dokumentacja, koła zimowe, .okularnik’ , 
alarm, centralny zamek, - 68.500 zł. Środa Śląska, tel. 
071 /317-26-51,0601/70-22-45 
MERCEDES 220 E 210,1997 r, 113 tys. km. 2200 ccm, die
sel, srebrny, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 
pod. powietrzne, ABS, ASD, automatic, tempomat, alum. fel
gi, RM z CD, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, - 74.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-65-55 
MERCEDES 220 C, 1998 r., 100 tys. km, 2200 ccm. CDI, zie
lony metalic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, - 68.000 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/831-07-47.0503/01-52-12 
MERCEDES 230 123,1979 r., 2300 ccm, czamy, insL gazo
wa, alum. felgi, dodatki drewniane, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-39-32
MERCEDES 230123W, 1980 r., 195 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, czerwony, hak, szyberdach, techn. sprawny, zarejestro
wany, 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 230 123 E COUPE, 1981 r., 180 tys. km, srebr
ny metalic, silnik typu 124, szyberdach, stan b. dobry, -12.100 
zł. Poznań, tel. 061/830-92-11
MERCEDES 230123 E, 1982/91 r., 2300 ccm, srebrny meta
lic, automatic, insi gazowa, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi, sportowa kierow
nica, podłokietnik, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
346-25-09
MERCEDES 230 123 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. Wrocław, 
tel. 0601/16-83-65 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00431 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 230123,1983 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, jasny metalic, silnik z modelu 124, stan b. dobry, - 6.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-06-34 
MERCEDES 230 123E. 1984 r., 280 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, biały, el. otw. szyby, drewno, możliwość zamontowanie 
osprzętu dla niepełnosprawnych, -12.500 zł. Świeradów Zdr., 
tel. 075/781-63-16,
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 149 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, książka serwisowa, udokumentowa
ny przebieg, automatic, tempomat, szeroka listwa, ASD, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, zadbane 
wnętrze, • 18.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 230124 E, 1987 r.. 225 tys. km. 2300 ccm, Pb/ ♦ 
gaz, grafitowy metalic, bez korozji, szeroka listwa, automatic, 
inst. gazowa, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -18.600 zł 
lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/42-96-58 
MERCEDES 230 124 E, 1987/88 r., 156 tys. km, 2300 ccm. 
benzyna, ciemnobrązowy metalic, szyberdach. ABS, alum. 
felgi 17”, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 23.000 zl lub zamienię na inny, 
do 25.000 zł. Bogatynia, tei. 075/773-06-84,0606/13-11-36 
MERCEDES 230 124 E, 1987/88 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, automatic, centr. zamek, serwo, 
ABS, el. reg. szyberdach, zagłówki, podłokietnik!, podgrze
wane siedzenia, obniżony, białe zegary, ospoilerowany, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, -17.500 zł lub zamienię. Trzebnica, 
teL 0601/70-18-61 .
MERCEDES 230 123 SKŁADAK, 1990 r., 2300 ccm, benzy

na,. biały, inst. gazowa,szyberdech, wspomaganie, hak, - ■
3.900 zł. Głogów, tel. 0601/77-61-80 
MERCEDES 230124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2300 ccm, '' 
benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamek, pełna dokumen
tacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, - 24.000 zł lub 
zamiana na busa, lub inny osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80
MERCEDES 230 124 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 
MERCEDES 230 124 E, 1990/96 r., 198 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, śliwkowy metalic, el. reguł, lusterka, szyberdach, 4 
zagłówki, podłokietnik, ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, 
drewno, radioodtwarzacz + CD. centralny zamek, alarm, alu
miniowe felgi, nowy akumulator, szeroka listwa, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-16-47,0604/60-12-00 
MERCEDES 230 124 E, 1991 r., - 27.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-25-70
MERCEDES 230 124 E KOMBI, 1991 r., 243 tys. km, 2300 
ccm, benzyna + gaz, wiśniowy metalic, inst. gazowa, ABS, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, radioodtwarzacz, hak, - 23.700 zł lub zamienię na 
VW Transportera T2, multivan. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
MERCEDES 230 C, 1996 r., 47 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
kompresor, kolor ciemnografitowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, RM, Mul-T-Lock. alarm, 
centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki pow., komplet opon 
letnich i zimowych, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-50 
MERCEDES 230 C KOMBI, 1996/97 r., 80 tys. km, 2300 ccm, 
srebrny metalic, sportowy, 2 poduszki powietrzne, bez wy
padku, alarm, klimatyzacja, automatic, 5-biegowy, książka 
serwisowa, aluminiowe felgi, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-00-90,0602/79-40-47 
MERCEDES 240115,1971 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, nowe 
opony, hak, do małych poprawek lakieru, w ciągłej eksploata
cji, - 2.800 zł. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, woj. legnickie 
MERCEDES 240 123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
po remoncie błacharki, po lakierowaniu, wspomaganie, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 5.500 zł. Ciosaniec, tel. 068/356-76-55 
MERCEDES 240123D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony,
• 3.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/328-33-68 
wieczorem, 0607/81-52-40
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm zarejestrowany, •
2.100 zł. Zielona Góra, tel. 0603/36-72-85 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 45 tys. km, 2400 ccm, diesel 
automatic, po remoncie silnika, nowy akumulator, zarejestro
wany, do remontu błacharki, - 3.500 zł. Opole, tel. 
077/456-89-26 •
MERCEDES 240123 D, 1980 r., diesel, biały, hak, wspoma
ganie, nowe opony, stan b. dobry, - 6.000 zł. Opole, tel. 
0601/72-28-75
MERCEDES 240 D, 1980 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, zarejestrowany, stan silnika b. dobry, karoseria skoro
dowana, - 2.900 zł. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, kolor grosz
kowy, zarejestrowany, - 4.500 zł. Płonina, gm. Bolków, tel. 
0608/82-09-59
MERCEDES 240123,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, z urzędu cel
nego, - 8.000 zł lub zamienię na VW Golfa, diesel, z małą 
dopłatą. Rawicz, tel. 065/545-30-24 po godz. 20 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, ciemno
czerwony, .na chodzie', po remoncie silnika (120 tys. km), -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-72 w godz. 15-17 
MERCEDES 240 123,1980/81 r., 2400 ccm, diesel, ceglany 
metalic. nowy akumulator, nowe opony, centralny zamek, el. 
otwierany szyberdach, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
jasne wnętrze, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
MERCEDES 240 123,1981 r., 2000 ccm. diesel, bordowy, 
kpi. dokumentacja, - 3.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-39, 
0601/74-93-33
MERCEDES 240 123 D, 1981 r. bez wypadku, kpj. dokumen
tacja, po remoncie kapitalnym błacharki, zawieszenia i silni
ka, - 7.300 zł. Strzelin, tel. 392-22-00 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r.. biały, alum. felgi, szyber
dach, cerifr. zamek, serwo, - 6.000 zł lub zamienię na inny, z 
inst. gazową albo na busa. Wrocław, teł. 329-01-64 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., pełna dokumentacją, podgiż. fo
tele, - 6.300 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 0602/80-65̂ 32 
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 175 tys. km, 2400 ccm, brą
zowy, stan b. dobry, sprawny, zarejestrowany, - 7.000 zł lub 
zamienię na busa. Wrocław, tel. 071/367-70-54 
MERCEDES 240 123D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, hak, 
szyberdach, wspomaganie, pokrowce, rozruch w stacyjce, 
przegląd do X. 2001 r., blacharka do poprawek, - 4.500 zł lub 
zamiana na auto z instal. gazową lub sportowe. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-36-54
MERCEDES 240 123 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, ciemny 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, drewno, centralny 
zamek, zadbany, stan idealny, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
396-50-76,0607/39-00-26
MERCEDES 240 123,1982 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier., szyberdach, RO, hak, stan b. dobry, -
4.600 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
MERCEDES 240 123,1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, hak, szyberdach, wspomaganie kier., e|. reg. luster
ka, alum. felgi + kpi. opon zimowych, nowy akumulator, drew
niane wykończenia, RO, garażowany, stan b. dobry, • 8.500 
zł. Wrocław, tel. 353-77-85,0600/33-05-14 
MERCEDES 240123,1985 r., 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, szyberdach, el. reg: lusterka, RM, relingi dachowe, 
roleta, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, I właściciel w 
kraju, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, • 11.600 
zł. Legnica, tel. 076/858-49-23 
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4 elektrycznie opuszczane szyby, drewniane 
wykonczenia, unikalny, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/27-03-75
MERCEDES 250124 D, 1985/86 r., wiśniowy, centr. zamek, -
18.200 zł. Wschowa, tel. 065/540-24-76 
MERCEDES 250 124 D, 1986 r., 326 tys. kirf, 2500 ccm', die
sel, bordowy metalic, alarm, centr. zamek, radioodtwarzacz, 
wspomaganie, szyberdach,-hak, alum. felgi, spoiler, - 20.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-91-28 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, ciemny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen- 
tacja, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, podłokietniki, po remoncie zawieszenia, stan b. do
bry, możliwe raty, -19.800 zł. Wrocław, teL 071/372-47-88 
MERCEDES 250124 D, 1987 r., 150 tys. km, 2500 Cćm, die
sel. biały, automatic, centr. zamek, zagłówki, RO, zimowe 
opony, szyberdach, zielona tapicerka, zadbany, el. reg. lu
sterka, -18.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/53-25-90 
MERCEDES 250 124,1990 r., 280 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, ciemnobeżowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 32.900 
zł. Bolesławiec, tel. 076/818-98-24 
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., - 34.000 zł. Kalisz, tel. 
062/734-84-84
MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1991 r., 300 tys. km, 2500 
ccm, diesel, kolor kremowy, w kraju od roku, wersja taxi, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, ABS, automatic, wykończenia w 
drewnie, faktura VAT, zadbany, - 29.500 zł + VAT. Dzierżo
niów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
MERCEDES 250 124D, 1991 r., 200 tys. km. 2500 ccm, die
sel. granatowy, bez wypadku, alum. felgi i stalowe, szeroka 
listwa, ABS, regulacja świateł/lotka, centr. zamek, blokada 
biegów, drewno, RO, 4 głośniki, stan dobry, - 28.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 0602/76-47-60

MERCEDES 250124 TD KOMBJ, 1992 r., 151 tys. km. bordo- 
wy mfetalic, automatic, ABS, wspomaganie kier., RO, szeroka 
listwa, relingi, przód przerobiony na E-Klaśfce, stań b. dobry, - 

•37.000 zł. Lwówek Śląski, teL 075/782-21-37,0606/50-45-41 
MERCEDES 250^24 D, 1992 r., 172 tys, km, 2500 ccm, sza
ry metalic£ęi otw. szyberdach, ABS, centr.żamek, automa
tic, - 27.000 zł. Międzybórz, tel.0606/1.3-50-93, woj.-kaliskie 
MERCEDES 250 124 E, 1992 r.r 1?5 tys. kffi, 2500 ccm; die
sel, kólor grafitowy kolor wi;'ABS, szyberdach, zagłówki, ob
rotomierz, centr. zamek, wspomaganie, wykończenia w drew
nie, - 35.000 zł/Ostrów Wlkp., tel. 0606/27-98-30 
MERCEDES 250 D, 1992/92 r„ 2$00.ccm, diesel, złoty meta
lic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., bez wypadku, w krajjj od 3 
dni, - 32.000'Zł z Cłem. Nowa VVieś Lubińska, tel. 
0604/48-06-24,076/817-12-23 - 
MERCEDES 250 124 DM992/93 r., 172 tys. km, 25Ó0 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, bez wypadku, centralny zamek, 
wspomaganie kier., ABS, el. szyberdach, radio, szeroka li
stwa, w kraju od 2 tygodni, stan b. dobry, - 34.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-91-10
MERCEDES 250124D, 1993 r., 247 tys, km, 2500 ccm; die
sel, piaskowy, E-Klasse, poduszka, el. lusterka i światła, bez 
wypadku, stan idealny, w Polsce od bm., zarejestrowany, szy
berdach el, - 35.200 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 250 E, 1994 r., 2500 ccm, dleśel bogate wypo
sażenie, - 50.000 zł. Nysa, tel. 077/43541-41 
MERCEDES 250 124 D, 1994/94 r., 136 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, ciemnoczerwony metalic, klasy E, I rejestracja w 1995 
r., ABS, SRS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, klimatyzacja, hak, tele
fon, bez wypadku, stan idealny, pełna dokumentacja, - 47.500 
zł. Brody, tel. 068/371-81-86
MERCEDES 250 124 TE KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 2500 
ccm, diesel 20V, srebrny metalic, ABS, ASD, 2 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyber
dach, relingi dachowe, roleta, radio + CD, siatka, wycieraczki 
reflektorów, pełna dokumentacja, faktura VAT, - 44.000 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 0608/81-48-82 
MERCEDES 250 C, 1995 r., 165 tys. km. 2500 cćm, diesel, 
czarny metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, eł. reg. świateł, - 47.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-28-19
MERCEDES 250 124 E, 1995/5 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, kolor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, I właści
ciel. - 49.900 zł. Wrocław, tel. 0603/99-00-47 
MERCEDES 250 C, 1997 r., 87 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry - 25.900 
DEM + cło. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
MERCEDES 250 E 210 KOMBI. 1999 r„ 12 tys. km, 25Ó0 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie 
kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., alarm, kli
matyzacja, 4 poduszki pow., I właściciel, ABS, EPS, ASR, kse
nonowe reflektory, relingi dachowe, niveau, • 129.000 zł., tel. 
0603/66-56-69, 0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -AG0197 wwwautogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 260 124 E, 1986.r., 240 tys. Km, 2600 Cćm. ben- 

•- zyna.srebrny metaliCylwspomaganie, centr. zamek, el’ otw. 
'  szyby, szyberdach. alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, do 

poprawek lakierniczych, - 13.000 zł. Zebrzydowa, tel. 
075/736-32-60,0502/26-20-73 
MERCEDES 260 124,1987/88 r., 2600 ccm/ benzyna stan 
dobry, 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 260 124 E, 1988 r.r235 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, sprowadzony w całości, bez wypadku, zabezpiecze
nie z alarmem, stan dobry, • 16.500 zł. Byczyna, tel. 
077/413-45-58,0601/82-89-19 
MERCEDES 260124 E, 1988 r. automatic, skórzana tapicer
ka, ABS, RO + RDS, kpi. dokumentacja, -16.400 zł. Wrocław, 
tel. 342-42-66 w godz. 9-16,0604/77-86-05 
MERCEDES 260 124,1988 r., 2600 ccm, benzyna automatic, 
skóra, pełna dokumentacja, - 18.700 zł. Wrocław, tel. 
372-42-66,0604/77-86-05
MERCEDES 260 126 SE, 1991 r., 175 tys. km. 2600 ccm, 
perłowoniebieski metalic, automatic, pełne wyposażenie (kli
matyzacja, skóra, drewniane, dodatki, el. otw. szyby, el.reg. 
lusterka, ABS, 2 poduszki powietrzne), - 34.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-79-51 po godz. 20,0606/50-77-70 
MERCEDES 260 C-KLASSE, 2000 r., 20 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, 4 poduszki pow., ESP, ABS, RM, 
el. reg. i podgrz. lusterka, klimatyzacja, automatic i inne, bez 
wypadku, nowy modef, «- 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/780-08-24,0501/60-38-50 .
MERCEDES 280 116,1976 r., 2800 ccm, benzyna, zielony, 
klimatyzacja, serwo, hak, alum. felgi, radio silnik diesel 300, 
stan b. dobry, -11.000 zł. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, woj. 
legnickie
MERCEDES 280116 E, 1977 r., 200 tys. km, biały, klimatyza
cja, drewniane dodatki, el. otw. szyberdach, wspomaganie 
kier., automatic, alum. felgi, do remontu błacharki, z urzędu 
celnego. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
MERCEDES 280123 E, 1978 r., biały, zarejestrowany, - 2.000 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/391-33-28 
MERCEDES 280123,1978 r., 2800 ccm, biały, instal. gazo
wa, alum. felgi, szyberdach, hak, po remoncie silnika, auto
matic, stan b. dobry, --6.200 zł lub zamiana/Wałbrzych, tel. 
0609/59-01-15 -
MERCEDES 280 116,1978 r., 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, inst. gazowa, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-12-22, 
0504/64-06-39
MERCEDES 280126 E, 1981 r., 2800 ccm, grafitowy metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, ćentr. zamek, klimatyzacja, 2 
zabezpieczenia, stan dobry, • 12.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/1 £92-69
MERCEDES 280126 E, 1983 r., 270 tys. km, 2746 cćm. ben
zyna, granatowy, pełna dokumentacja, stan t>. dobry, drewno, 
aluminiowe felgi, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, •
13.900 zł. Wrocław, tel. 387-80-57.0501/34-49-63 
MERCEDES 280124 E, 1992 r., 2800 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie kier., ABS, centralny zamek,.szyberdach, el. 
otwierane szyby, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 31.500 zł, 
Ząbkowice śląskie, tel. 0601/05-51-28,0603/10-13^64. 
MERCEDES 280 124 E KOMBI, 1994 r., 120 tys. km,- 2800 
ęcm, benzyna, wiśniowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, szyberdach, radio, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, roleta, re- 
lingi dachowe, podgrz. fotele, - 38.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-87-37,0605/74-31-00 
MERCEDES 280.124 E, 1995 r., 125 tys. km, 2800 ccm,. V6, 
stalowy metalic, czarna skóra, klimatyzacja, automatic, tem
pomat, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, drewno, aluminiowe felgi, radio, wspomaga
nie kier., alarm, dipol, - 43.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
MERCEDES 3001.16 SE, 1973 r., jasnozielony metalic, nowy 
lakier,.nowy silnik, kpi. dokumentacja, - 8.500 zł. Gromadka, 
tel. 0608/73-62-57, woj. legnickie 
MERCEDES 300115 D, 1975 r., 3000 ccm, diesel, kolor ka
wowy, zapłon w stacyjce, hak, - 4.800 zł. Osła, tel. 
076/817-27-20
MERCEDES 300 116 D, 1976'r., 3000 ccm, turbo D, zielony 
metalic, z urzędu celnego, automatic, wspomaganie, hak, stan 
dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
MERCEDES 300 123 D.1977 r., biały, wymienione progi i 
błotniki, po malowaniu, stan dobry, - 4.600 zł. Babimost, tel. 
068/351-31-25
MERCEDES 300116 SD, 1978 r., 3000 ccm, biały, stań ideal
ny, silnik od modelu 124 z 1993 r., zadbany, skórzane fotele, 
reg. reflektory, alarm, - 16.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/09-99-06

MERCEDES 300123,4978 r.. 160 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony, w ciągłej eksploatacji, po remoncie tylnego zawie
szenia, techn. sprawny, • 2.700 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0600/18-23-69,0606/15-35-61 
MERCEDES 300123 D. 1978 r„ 320 tys. km, 3000 ccm, die
sel, biały, szyberdach, wspomaganie, hak, nowe opony, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, stan dobry, • 5.800 zł. Łomnica, tel. 
075/713-11-70
MERCEDES 300123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel automatic,
- 2.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-97 
MERCEDES 300 123D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, 
centr. zamek, wspomaganie, • 4.300 zł, 'Pleszew, tel. 
0607/31-10-28
MERCEDES 300 123D, 1979 r., 245 tys. km, 3000 ccm, die
sel, brązowy, sprowadzony z Holandii, szyberdach el.,.hak, 
nowe podłużnice, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-99-90 
MERCEDES 300 123 D, KOMBI, 1979 r., 3000 ccm, diesel, 
niebieski, relingi dachowe, hak, wspomaganie kierownicy, 
alum. felgi, stan dobry, • 5.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/350-77-19
MERCEDES 300 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, srebrny meta
lic, po remoncie błacharki i silnika, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-74
MERCEDES 300123 D, 1980 *,3000 ccm, - 6.200 zł. Zielo
na Góra, tel. 0603/13-91-70
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 3000 ccm, - 5.400 zł lub 
zamienię na Mercedesa 124 do 16.000 zł. Żagań, tel. 
0607/57-28-49
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 253 tys. km, 3000 ccm, die
sel, żółty, szyberdach, wspomaganie, podłokietnik, zadbany,
- 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-14-70 ■ •
MERCEDES 300 123 D KOMBI, 1981 r., 3000 ccm, diesel, 
biały, relingi dachowe, skórzana tapicerka, podgrz. fotele, zie
lone szyby, zadbany, stan b. dobry, - 9.000 zł lub zamienię na 
busa. Kłodzko, tel. 074/811-04-77,0606/23-83-52 
MERCEDES 300 123,1981 r., 3000 ccm, diesel stan b. do
bry, - 6.500 zł. Kostrzyn, tel. 0601/85-64-21 
MERCEDES 300123,1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny, po 
remoncie, alum. felgi, nowe opony, hak, centr. zamek, ęzy- 
berdach, wspomaganie, • 7.8Ó0 zł. Złoty Stok, tel. 
0604/93-43-11
MERCEDES 300 123 D, 1984 r., czerwony, atrakc. wygląd, 
centr. zamek, wspomaganie kier, - 10.500 zł. Bogatynia, tel. 
0606/87-55-80
MERCEDES 300124 D, 1986 r., złoty, centr. zamek, 5-drzwio- 
wy, alarm, szyberdach, wspomaganie kier., 5-biegowy, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 341-44-86
O  MERCEDES 300 124 D, 1986 r., kolor morski me

talic, ABS, ASD, klimatyzacja, wspomaganie, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, - 22.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019651

MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, bordowy 
metalic, E-klasa, 2 poduszki powietrzne, alum. felgi, bez wy
padku, I właściciel w kraju, automatic, skóra, ABS, centr. za
mek + pilot, 3 zabezpieczenia antykradzieżowe, możliwość 
sprzedaży na raty, - 27.400 zł. Bralin, tel. 0601/43-86-65, 
0603/13-97-64, woj. kaliskie
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, czamy 
metalic, • 19.000 zł lub zamienię na młodszy rocznik. Gło
gów, tel. 076/833-29-68
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, złoty me
talic, centr. zamek, alarm, hak, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-44-86
MERCEDES 300124 E, 1987 r., 180 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, popielaty, automatic, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 
alarm, -15.000 zł. Lubań, tel. 075/721 -69-69,0604/72-63-07 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 147 tys. km, 3000 ccm, die
sel, szary metalic, I właściciel, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szyberdach, przerobiony na E-klasse, • 22.000 zł. Porajów, 
tel. 075/773-81-40
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 230 tys. km, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
alum. felgi, szeroka listwa, oryg. hak, - 24.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/37-71-22
MERCEDES 300 124 E KOMBI. 1987 r., 240 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, biały, automatic, ABS, ASD, el. otw. szyby, 
wycieraczki reflektorów, alarm, centr. zamek, zadbany, stan 
b. dobry, • 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 290 tys. km, 3000 ccm, die
sel, śliwkowy, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-00-91 
MERCEDES 300126E, 1987 r., 3000 ccm. benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, kolą 
letnie i zimowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124,1988 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, 
bez wypadku, zadbany, - 24.500 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300124 E, 1988 r., 187 tys. km, 3000 cćm, ben
zyna. czamy metalic, oryg. przebieg, automatic, klimatyza
cja, skórzana tapicerka, ABS, ASD, NIVO, el. otw. szyby i szy
berdach, podgrz. fotele i lusterka/wspomaganie, alum. felgi, 
telefon, RM z RDS, centr. zamek, katalizator, stan idealny, -
22.000 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-55
MERCEDES 300 124D, 1988/89 r., 240 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, srebrny metalic, nie składany, udokim pochodzenie, 
5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach el., el. 
reg. lusterka, światła, drewno, tylna blenda, RO i głośniki, 
obrotomierz, garażowany, bez rdzy, - 22.600 zł lub raty, za
miana. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 300 124 E, 1989 r., 3000 ccm. benzyna, grafito
wy metalic, szeroka listwa, instalacja gazowa, hak,. drewnia
ne dodatki, 5-biegowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, kli
matyzacja, stan dobry, • 18.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/69-58-47
MERCEDES 300124 D, 1989 r., 170 tys. km, biały, ABS, szy
berdach, hak; - 28.000 zł. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, jasny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, silnik z 92 r., radio, alum. 
felgi, drewno, ciemna tapicerka, stan b. dobry, szeroka listwa, 
alum. felgi, - 29.800 zł. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/76-90-57
MERCEDES 300126 SEC, 1989 r., 3000 ccm, turbo D. srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, automa
tic, aluminiowe felgi 15", ABS, ASR, skórzana tapicerka, •
35.000 zł. Bielawa, tel. 0601/99-78-10
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, błękitny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. fel
gi, 5-biegowy, RM. • 24.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0604/67-86-93 Ł 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, jasny 
metalic, ABS, el. otw. szyberdach, alum. felgi, stan techn. b. 
dobry, - 29.500 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300124 E, 1989/95 r., 200 tys. km, pertowoczar- 
ny, skórzana tapicerka, klimatyzacja, centr. zamek, ABS,ASR, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i zagłówki, wspomaganie kier., 
szeroka listwa, tempomat, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wro
cław. tel. 339-26-17
MERCEDES 300 124 D, 1990. r.,253 tys. km, wiśniowy, kpi. 
dokumentacja, - 29.900 zł. Poznań, tel. 061/830-53-62 
MERCEDES 300 124 E, 1991 r., 240 tys. km, 3000 ccm, die
sel, szaro-złoty, webasto, szeroka listwa, podłokietnik, drew
niane elem., termometr zewn., alum, felgi, nowe opony, gara
żowany, stan b. dobry, • 38.000 zł lub zamienię ha tańszy. 
Szklarska Poręba, tel. 0604/25-71-95 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r„ 180 tys. km, 3000 cęm. die
sel, bordowy metalic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, alarm, 
stan dobiy, • 29.900 zł. Wałbrzych, tel. 0601/56-01-48 
MERCEDES 300 124 E KOMBI, 1991 r., 165 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, brązowy metalic, pęłne wyposażenie, 
Mul-T-Lock, oznakowany, podgrzewane fotele, hak, - 32.900 
zł. Wrocław, tel. 071/316-55-23

MERCEDES 300 KOMB1124,1991. r., 197 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna; 24V, bordowy metalic, stan b. dobry, skóra, klimaty
zacja, el. otw. szyby i szyberdach, RM Pioneer, wspomaga
nie, sportowa skrzynia biegów, • 35.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09 
MERCEDES 300124 D, 1992 r., 3000 ccm, diesel kpi. doku
mentacja, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, 
RM, wspomaganie, szeroka listwa, - 36.500 zł. Legnica, tel. 
076/858-48-86,0603/06-64-71 
MERCEDES 300 D, 1992 r., 177 tys. km, 3000 ccm, diesel 
srebrny metalic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, automatic, 
wspomaganie, podłokietniki,-hak,  ̂ 32.000 zł. Lubin, tel. 
0601/05-58-33
MERCEDES 300124,1992 r., 249 tys. km, 3000 Ccm, turbo, 
zielony metalic, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, podło
kietnik, kupiony u Zasady, książka serwisowa, RO, automa
tic, alarm, garażowany, stan b. dobry, - 39.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411 -58-58,9601/84-73-90.
MERCEDES 300 124 D, KOMBI. 1992 r.. 200 tys. km. 3000 
ccm kpi. dokumentacja, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., 
centr. zamek, wspomaganie, - 36.500 zł. Legnica, tel. 
076/858-48-86,0603/06-64-71 
MERCEDES 300124 SEDAN, 1992 r., 196 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, bordowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, radioodtwarzacz, wspomaganie, - 35.000 zł. Tu
rek, tel. 063/289-35-60,0603/60-05-28 
O  MERCEDES 300,1992 r.f 160 tys. km, 3000 ccm, 

czamy metalic, E-klasse, automatic, centr. za
mek, ABS, podwójna klimatyzacja, el. otw. szyby 
i szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. fote
le, alum. felgi, RM ze zmieniaczem CD, bez wy
padku, stan idealny, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-00 wewn. 253, 0603/79-87-48 
01024021

MERCEDES 300,1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 24V diesel, 
zielony metalic, klasy E, stan idealny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji i skóry, pełna dokumentacja, - 46.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73 
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 231 tys. km, 3000 ccm, die
sel, srebrny metalic, bez wypadku, aluminiowe felgi, I właści
ciel, pełne wyposażenie, klimatyzacja, automatic, do sprowa
dzenia z Niemiec, cena 17.500 DEM. Kłodzko, tel. 
074/868-74-03,0601/15-81-08 
MERCEDES 300 E 210 AVANTGARDE. 1996 r.,.73 tys. km. 
3000 ccm, diesel, 24V ksenonowe reflektory, klimatyzacja, 
szyberdach, komputer, sensor deszczu. - 82.000 zł lub za
mienię na tańszy, Mercedes. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 300 210 W, 1996 r„ 108 tys. km, 3000 ccm, die
sel, wiśniowy metalic, Classic, 4 poduszki powietrzne, ABS, 
SRS, radio, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, alarm, blokada zapłonu, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, aluminiowe felgi, blokada tylnego mostu, atrakcyjny 
wygląd, - 67.000 zł. Wieluń, teł. 0601/38-37-61 
MERCEDES 300 D, 1996/97 r., 85 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
24V, perłowogranatowy metalic, model Avantgarde .okular
nik', klimatyzacja, 4 poduszki pow, 4 el. otw. szyby, atrakc. 
wygląd", kpi. dokumentacja, - 95.000 zł lub zamienię na tań
szy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-90 
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1997 r., 170 tys. km, 3000 ccm, 
TD, czamy metalic, do sprowadzenia,..okularnik’ , automatic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe felgi 18”, za
dbany - 31.000 DEM + cło. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
MERCEDES 300 210 E, 1997 r., 125 tys. km, 3000 ęcm, TDi, 
jasnoniebieski, 4 poduszki powietrzne, tempomat, nawigacja 
+ CD, telefon, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe 
felgi 17", książka serwisowa, stan idealny, - 93.000 zł. Racu- 
la, woj. zielonogórskie, tel. 0607/42-01-24 
MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500_ccm, granato
wy metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, komputer pokł., klimatyzacja, 4 poduszki 
pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, model <2000, -115.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-52-97, 0602/48-10-55 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0196www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 320 140, 1992/93 r./170 tys. km, 3200 ccm, 
benzyna, antracytowy metalic, pełne wyposażenie, klimaty
zacja, el. reguł, roleta, skóra, el. otw. szyby, el. reguł, fotele, 
szyberdach, - 57.500 zł łub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0605/22-20-40
MERCEDES 320 124 E, 1993/94 r., 190 tys. km. 3200 ccm. 
24V, śliwkowy metalic, ABS, ASD, alum. felgi, klimatyzacja, 
automatic, 5-biegowy, 5 przełożeń, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i dach, pilne, - 35.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-56, 0608/871-15-75 
MERCEDES 320 124 E. 1994 r., 196tys. km, 3200 ccm. 12V, 
grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
poduszka pow., podgrzewane siedzenia, stan idealny, alum. 
felgi, - 40.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy
MERCEDES 320 E KOMBI. 1997 r.. 319 tys. km, 3199 ccm, 
ciemnogranatowy, RO, 5-biegowy, automatic, el. otw. szyber
dach, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alum; fel
gi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokł., alarm, po
duszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, -
81.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/773-13-54,0604/28-94-87 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0180www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 320 CLK, 1998 r., 3200 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie, klima
tronic, stan idealny, 4 pod. powietrzne, - 140.000 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/732-42-11,0603/61-27-72 
MERCEDES 380126 SEC COUPE. 1982 r„ 240 tys. km, 3800 
ccm, jasnozielony, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji, automatic, stan ide
alny, -18.900 zł. Poznań, tel. 061/830-57-25 
MERCEDES 380 SE, 1983 r., 160 tys. km, 3800 ccm, benzy- 
na, granatowy, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek ste
rowany pilotem, alarm, stan b. dobry, automatic, ABS, na bia
łych tablicach - 2.300 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
MERCEDES 380 SEC. 1987 r.. 295 tys. km, 3800 ccm, nie
bieski metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, webasto, el. 
reg. i podgrz. fotele, el. otw. szyby, szyberdach, inst. gazowa, 
alum. felgi, stan dobry, ABS, - 26.900 zł. Lubin, tel. 
0603/75-40-90
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 420 SEL, 1990/91 r., 4200 ccm, grafitowy meta- 
lić, w kraju od roku, pełne wyposażenie elektr., skóra, felgi, 
stan idealny, - 30.000 zł lub zamienię na BMW albo inny. Le
gnica, tel. 0607/29-31-71
MERCEDES 420 126 SEC, 1991 r., 165 tys. km. 4200 Ccm, 
benzyna, szary metalic, klimatyzacja, szyberdach, aluminio
we felgi 16", pełne wyposażenie el., skórzana tapicerka, ABS, 
ASR. zadbany, - 45.000 zł. Bielawa, tel. 0601/99-78-10 ' 
MERCEDES 420 140,1992 r„ 170 tys. knri, 4200 ccm, biały, 
pełna opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
• 55.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
MERCEDES 420 E 124,1994 r., 93 tys. km,4200 ccm, ben
zyna, wrzosowy metalic, pełne wyposażenie, w kraju od 5 
miesięcy, książka serwisowa, • 55.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
MERCEDES 420124,1995 r., 145 tys. km, 4200 ccm, benzy
na, perłowoczamy, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód 

‘•Lorinser, - 56.000 zł. Zgorzelec, tel. 0.75/775-19-65, 
'0607/56-92-76 , ‘ S .
MERCEDES 500 126 SEU t9$4 *, 260'tys..km,, benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie-, -19.900 zł. Poznań, tel. 
0501/76-11-37;
MERCEDES 500 126,1984 r., 5000 ccm,bordowy, insLga- 
zowa, 4 zagłówki, popielatą skóra, szyberdach, centralny za
mek, alam\. aluminiowe fełgi, stan.b; dobry, - 13.000 zł lub 
zamienię. Oleśnica, teł. 0604/88-52-3T i
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MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony, sprowadzony w całości, klimatyzacja, ABS, el. otwie
rane szyby, ęl. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, - 28.900 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA GX. 1998 r., 60 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 40.000 zł. Rawicz, tel. 0605/40-94-10 
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. zamek, 
alarm, klimatyzacja, 4 poduszki pow., kpi. dokumentacja, spro
wadzony w całości, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-18-19, 
0601/75-67-43 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - AG0182 www.autogielda.bom.pl) 
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1998/99 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 
ciemnoniebieski metalic, automatic, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, nowy przód, - 39.500 zł. Jawor, tel. 
0602/53-84-55
MITSUBISHI CARISMA SEDAN LS, 1999 r., 60 tys. km, 1800
ccm, GDi, granatowy metalic, najbogatsza wersja, - 48.000
zł. Nowa Sól, tel. 068/356-29-36
MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1999 r., 40 tys. km, 1800
ccm, GDI, srebrny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4 pod.
powietrzne, ABS, 125 KM, • 51.000 zł. Nowa Sól, tel.
068/355-91-89
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 33 tys. km, 1800 ccm. GDi, 
wiśniowy metalic, nowy model, pełne wyposażenie, klimaty
zacja, skóra, drewno, el. otwierane szyby, stan idealny, kom
puter, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0602/77-40-76 
MITSUBISHI COLT. 1979/80 r.. 50 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, 2-drzwiowy, halogeny, RO Pioneer, • 1.500 zł 
lub zamienię na motocykl cross albo ścigacz, do 250 ccm. 
Złotniki Lubańskie 18, gm. Leśna, powiat Lubań, tel. 
075/724-26-53
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1400 ccm, benzyna, złoty meta
lic, 5-drzwiowy, 8-biegowy, po remoncie podłogi, stan silnika 
dobry, aktualny przegląd, brak OC, -1.500 zł lub zamienię na 
rower, dobrej klasy. Oborniki śląskie, tel. 071/310-12-68, 
0605/07-02-55
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, rajdowa kierownica, 3-drzwiowy, sprawny, 
blacharka do remontu, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/780-89-18 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 1400 ccm ekonomizer, dzielona 
tylna kanapa, nowe opony, nowy akumulator, • 1.900 zł. Oła
wa, tel. 071/313-75-91
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 146 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, stan blacharki b. dobry, wspomaganie, radio Alpi- 
ne z RDS, atrakc. wygląd, głośna praca rozrządu, - 7.900 zł 
lub zamienię na tańszy do 6.000 zł, do 1500 ccm. Lubin, tel. 
076/846-99-15
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1500 ccm, benzyna na białych 
tablicach, drugi silnik - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
0608/86-76-21
MITSUBISHI COLT, 1990/96 r., 1300 ccm. biały, atrakc. wy
gląd, zadbany, ekonomicźny, reg. kierownica, dzielone sie
dzenia, 2 nowe opony + drugi silnik, - 9.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-66
MITSUBISHI COLT. 1990/97 r.. 149 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, 16V, GLXi, granatowy metalic, wielopunktowy wtrysk, 
el. reg. reflektory i lusterka, reg. kierownica, 5-biegowy, kata
lizator, RM z CD + 4 głośniki, komputer, dzielona tylna kana
pa, 4 zagłówki, fotele z pamięcią pozycji, wewn. obieg powie
trza, komplet opon zimowych z felgami, stan idealny • 9.900 
zł. Wołów. tel. 071/389-12-17,0608/08-39-32 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 eon, niebieski metalic, stan 
b. dobry. • 11.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/84-77-96 
MITSUBISHI COLT. 1992/94 r.. 106 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
czerwony, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, alarm, aluminiowe felgi, regulowana kierownica, RM 
Sony, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 0606/69-76-43 
MITSUBISHI COLT, 1992/97 r., 117 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, radioodtwa
rzacz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowe opony, 
nowy akumulator, klocki hamulcowe, oleje i filtry, regulowany 
fotel kierowcy, stan b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/64-34-71
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 81 tys. km, 1300 ccm, 12V, gra
natowy metalic, serwo, el. otw. szyby, obrotomierz, 3-drzwio- 
wy, zadbany, stan b. dobry, z pełną dokumentacją alarm + 
pilot, immobilizer, - 17.900 zł. Mirsk. tel. 075/783-45-96 po 
godz. 16
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, per
łowy metalic, RO, 5-btegowy, ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, alum. felgi, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., spro
wadzony w całości, kubełkowe fotele, sportowy wygląd, -
42.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-20-02 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internede pod numerem - AG0183 
www.autogielda.com.pl)
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996/97 r., 85 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
czerwony, alum. felgi, koła zimowe, RM, klimatyzacja, centr. 
zamek, • 43.000 zł. Leszno, tel. 065/520-91-13 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, stan b. dobry, na białych tablicach, -
3.750 zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2000 ccm, benzyna inst. ga
zowa, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, hak, •
9.500 zł lub zamienię na droższy, do 35.000 zł. Świeradów 
Zdrój. tel. 075/781-74-01
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, stan dobry, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2400 ccm, wtrysk, złoty me
talic, centralny zamek, el. otwierane szyby, ABS, stan b. do
bry, • 6.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-21-50, 
0603/10-13-64
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, welu
rowa tapicerka, hak, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-81-84
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, alum. felgi, komputer, -12.700 zł. Szamotu
ły, tel. 061/817-31-07,0606/81-94-52 
MITSUBISHI GALANT. 1990 r.. 2000 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-26 
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.100 DEM. 
Bogatynia, tel. 0600/12-82-54
MITSUBISHI GALANT, 1991 r.. 1800 ccm, wtrysk, szary me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, radio, stan b. dobry, •
11.800 zl. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
MITSUBISHI GALANT, 1993 r.. 68 tys. km71997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model 94 r., RO, alarm, el. otw. szyby, pod
grzewane, el. reg. lusterka, el. szyberdach, reg. kierownica i 
światła, alum. felgi, ABS, poduszka pow., właściciel niepalą
cy, stan b. dobry, • 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI GALANT, 1994/95 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ABS, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, szyberdach, stan dobry, -
26.600 zł. Leszno, tel. 065/529-31-25 w godz. 10-18, 
0049/17-27-88-45-17 (Niemcy)
MITSUBISHI GALANT, 1995 r., 2000 ccm, V6,24V, bordowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
RO CD, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych, • 29.900 
zł. Oława. tel. 071/313-95-59
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1980 r., 46 tys. km, 1600 ccm,

benzyna, czerwony, 5-biegowy, szyberdach, reg. kierownica, 
hak, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0503/94-33-46 
MITSUBISHI LANCER, 1980 r., 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, -1.200 zł. Kowary, tel. 0609/47-75-60 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-biegówy, dużo nowych części, na zachod
nich tablicach • 1.300 DEM., tel. 0503/37-20-37 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, grana
towy metalic, na białych tablicach - 1200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42 •
MITSUBISHI LANCER, 1990 r., 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, welurowa tapicerka, stan dobry, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, reguł, fotele i pasy, hak, - 12.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/07-55-53 
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 147 tys. km. 1800 ccm, nie
bieski metalic, 4WD, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, hak, nowy lakier, • 12.500 zł lub zamienię na moto
cykl. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MITSUBISHI LANCER GLE, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-50,0607/17-52-45 
MITSUBISHI LANCER, 1992 r., 150 tys. km, 1600ccm,GLXi, 
113 KM, czerwony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO, lakierowane zderzaki. Lubań, tel. 075/721-40-06 
MITSUBISHI LANCER GLXI SEDAN, 1993/94 r., 143 tys. km, 
1600 ccm, 16V, biały, kpi. dokumentacja, el.-otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, wspomaganie, alum. felgi, 
stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, -13.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1995 r., 75 tys. km, 2400 
ccm, 16V, zielony metalic, 7-osobowy, fotele obrotowe, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, sprowadzony w całości w 1998 r., zadbany, stan ide
alny, • 46.500 zł lub zamienię na sportowy. Bardo, tel. 
074/817-13-94,0605/78-66-23 
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 zł 
lub zamienię na dostawczy. Świebodzice, tel. 074/854-13-45 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/97 r., 132 tys. km, 1800 
ccm, turbo D, fioletowy, hak, wspomaganie, • 12.000 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-49-68
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1990/91 r., 192 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, granatowy, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, wspomaganie, 7-osobowy, tylna szyba 
ogrzewana, wycieraczka z tyłu, • 14.000 zł lub zamienię na 
inny, z większą pojemnością, w tej cenie. Legnica, tel. 
0606/11-80-91
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1993 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna + gaz, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby i szyberdach, 7-osobowy, • 21.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0607/10-60-69

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie i reg. kie
rownica, alum. felgi, centr. zamek, 150 PS, silnik Twin Cam, •
12.500 zl. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
NISSAN 100 NX, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
wspomaganie, dach targa, • 13.000 zł. Nekla, woj. poznań
skie, tel. 0602/88-72-15
NISSAN 100 NX, 1994 r., - 12.000 zł. Leszno, tel. 
0601/75-04-36
NISSAN 200 SX, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, alum. felgi, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, RM, deska digital, - 9.500 zł lub zamienię na VW Golfa 
albo Forda Escorta. Nowa Sól, tel. 068/387-28-01 
NISSAN 200 SX. 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm. 16V DOHC. 
bordowy metalic, turbo intercooler, 180 KM, pełne wyposaże
nie elektr., ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, -16.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie elektr., centralny 
zamek, -15.000 zł. Brzeg. tel. 0604/14-75-91 
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 200 SX COUPE, 1999 r., 15 tys. km, 2000 ccm, tur
bo bezyna, 16V, perłowozielony, biała skórzana tapicerka, 2 
poduszki pow., drewniane wykończenia, klimatyzacja. I wła
ściciel, - 82.000 zł lub zamienię. Lwówek śląski, tel. 
0603/74-73-17
NISSAN ALMERA, 1996 r., 56 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, serwo, el. reguł, 
lusterka, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, spoiler, 
atrakcyjny wygląd, 5-drzwiowy, • 28.500 zł. Pisarzowice, tel. 
062/731-60-02 po godz.16
NISSAN ALMERA SEDAN, 1996 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, zielony metalic, centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, fabryczne radio + 
głośniki, serwisowany, garażowany, właściciel niepalący, •
28.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-38-71 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 16V, czarny, pełne wyposażenie 
oprócz skóry i poduszek pow, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/89-80-34
NISSAN ALMERA, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, benzy
na kupiony w kraju, 3-drzwiowy, • 30.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-26-46
NISSAN ALMERA II, 2000 r;, 23 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony u dilera, poduszka pow., el. otwierane szy
by, centralny zamek, kpi. opon zimowych, CD Clarion + 4 gło
śniki, • 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-42-41,0601/78-41-23 
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, w ciągłej eksploatacji, RO, szyberdach + 2 koła z 
oponami zimowymi, • 2.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-72-82 
NISSAN BLUEBIRD, 1986 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy, automatic, pełne wyposażenie elektr, • 4.700 zł. 
Głogów, tel. 076/833-50-19.0607/51-35-11 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, beżowy metalic, relingi dachowe, el. reg. reflektory, ory
ginalne radio, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0502/21 -14-07 
NISSAN BLUEBIRD, 1990 r., 2000 ccm, diesel, brązowy, za
dbany, garażowany, nowy lakier i amortyzatory, wszystkie el. 
dodatki, RO, stan b. dobry, - 13.800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-58-83 lub Wałbrzych, 074/845-31-79 
NISSAN CHERRY. 1983 r.. 19 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, po lakierowaniu, po remoncie alternatora i rozrusznika, 
5-drzwiowy, - 3.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-51 
NISSAN CHERRY, 1986 r., 1500 ccm, niebieski, po remoncie 
silnika, nowe opony, do wymiany progi, bez przeglądu, stan 
dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 781-99-38*
NISSAN LAUREL, 1988 r., 270 tys. km, 2800 ccm, diesel, 
biały, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reguł, luster
ka, szyberdach, alarm + pilot, radio, stan b. dobry, -12.500 zł. 
Oława, tel. 0603/63-92-54
NISSAN MAXIMA, 1990 r., 120 tys. km, 3000 ccm, V6, perło- 
wozłoty, automatic, pełne wyposażenie elektryczne, tempo
mat, ABS, klimatyzacja, ciemne szyby, szyberdach, aut. pasy 
przednie, auto po próbie kradzieży, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-02-51
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, bor
dowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, - 14.800 zł. 
Legnica, tel. 076/854-97-60
NISSAN MAXIMA, 1993 r., 160 tys. km, 3000 ccm. szary me

talik, stan b. dobry, pełne wyposażenie, - 22.000 zł. Otwock, 
tel. 022/788-36-79
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, -
29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, V6, 24V, 
perłowoniebieski, wszystkie el. dodatki, ABS, szyberdach, -
22.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-36
NISSAN MICRA, 1983 r., 145 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 
po remoncie kapitalnym, po lakierowaniu, dużo nowych czę
ści. aktualny przegląd, 3-drzwiowy, • 4.600 zł lub zamienię na 
większy. Szprotawa, tel. 068/376'-46-24 
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm, benzyna, biały, automa
tic, na białych tablicach, stan b. dobry, • 600 zł. Chojnów, tel. 
0604/31-95-85
NISSAN MICRA, 1991 r., 110 tys. km, biały, stan b. dobry, •
8.500 zł. Nysa, tel. 077/433-53-39
NISSAN MICRA, 1992 r„ 1200 ccm, czerwony, automatic, 
Mul-T-Lock, katalizator, • 12.500 zL Wrocław, tel. 
071/325-41-70 po godz. 17
NISSAN MICRA, 1993 r., 1200 ccm 3-drzwiowy, stan b. do
bry, na białych tablicach - 1.600 DEM. Gubin, tel. 
068/359-54-79, 359-65-31
NISSAN MICRA, 1994 r., 98 tys. km, 998 ccm, 16V, turkuso
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, elektr. otw. szyby, cen
tralny zamek, immobilizer, RO Sony -13 500 zł lub zamienię 
na kombi, z dopłatą. Krotoszyn, tel. 062/725-44-13, 
0608/76-87-06
NISSAN MICRA, 1994 r., 53 tys. km, 1000 ccm, 16V, czerwo
ny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, automatic, we
lurowa tapicerka, immobilizer, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, kpi. dokumentacja, zadbany, -14.700 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0606/25-43-28
NISSAN MICRA, 1994 r., zielony, 5-drzwiowy, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, c. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, auto 
w kraju, oło opłacone, 100% sprawny technicznie, do poma
lowania 4 elementy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
13.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/01-01-34 
NISSAN MICRA, 1995 r., 74 tys. km, 1000 ccm, seledynowy, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, poduszka powietrzna, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, b. ekonomiczny, • 15.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
NISSAN MICRA, 1997 r., 28 tys. km, 1000 ccm, błękitny, re
gulowana kierownica, hak, RO, - 18.500 zł. Legnica, tel. 
076/851-20-97
NISSAN MICRA, 1998 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, pa- 
stelowo-morelowy, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
centr. zamek, - 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0602/61-43-54
NISSAN MICRA, 1998 r„ 46 tys. km, 1300 ccm, 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. 
otw. szyby, centr. zamek, serwo, - 22.900 zł. Świdnica, tel. 
074/852-46-28,0605/29-34-36 
NISSAN MICRA, 1999 r., 49 tys. km, 1000 ccm, żółty, klima
tyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek z pi
lotem, immobilizer, 5-drzwiowy, stan idealny, I właściciel, -
23.900 zł. Bolesławiec, tel. 0502/45-13-00
NISSAN MICRA, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czar
ny, wspomaganie, immobilizer, reg. kierownica, 5-biegowy, •
22.000 zl. Świebodzin, tel. 068/382-69-70
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, • 21.900 zł. Wrocław, tel. 0606/05-33-05 
NISSAN MICRA, 2001 r., 2 tys. km, 1400 ccm, 16V, diamen
towy metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektryczne, serwo, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
ABS. - 25.000 zł. Żarów, tel. 074/858-06-18 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, RM, hak, -
18.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-22
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, RM, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, 
centr. zamek + pilot, alarm, komplet opon zimowych, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/787-37-90,0601/74-93-43 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, GT,-13.500 zł. Wro
cław, tel. 071/362-27-09
NISSAN PRIMERA. 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, złoty, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, hak, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 
071/364-53-68
NISSAN PRIMERA GT, 1991/92 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry klimatyzacji, •
20.000 zł lub zamienię na Hondę Preludę, z 1993 r. albo Ci- 
vic. Wrocław, tel. 071/325-93-28
O  NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk bez 

wypadku, klimatyzacja, centr. zamek, radio, ko
rektor, el. otw. szyby, • 13.900 zł. Żary, tel. 
068/374-21-25,0606/88-75-83 84014131

NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, zielony metalic, el. 
otw. szyby, et. reg. lusterka, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, ABS, stan b. dobry, • 13.000 zł. Lubin, tel. 
0603/04-03-80
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, el. otw. szyby, sprowadzony w całości na mie
nie przesiedleńcze, bez wypadku, zderzaki w kolorze nad
wozia, • 17.500 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18, 
0602/29-28-41
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, ciemny metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, wszyst
kie el. dodatki, - 14.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-35-96, 
0602/57-01-47 *
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, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, zło
ty metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, ABS, radiood
twarzacz, pełne wyposażenie elektr., nowe opony, • 16.800 
zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
NISSAN PRIMERA SU , 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, die
sel, grafitowy metalic, el. reguł, lusterka (podgrz.), el. otwie
rane szyby, alarm, centralny zamek, welurowa tapicerka. •
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-46-08
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ęcm, czerwo
ny, atrakcyjny wygląd, spoilery, centralny zamek, immobili-, 
zer, blokada skrzyni biegów, RO, stan b. dobry, • 19.500 żł. 
Lubin, tel. 0603/58-60-38
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1994 r., 119 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, •
16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-47-74 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm. 
16V, wtrysk, szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, 4-drzwiowy, lotka tylna, dod. światło .stop", zde
rzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, garażo
wany, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, •
17.500 zł. Legnica, teł. 076/722-85-18
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. sterowana antena, 
reg. kierownica i przednie fotele, - 21.100 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-54-50,0606/35-57-41 
NISSAN PRIMERA LX, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm. 16V 
5-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, RO, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, -18.200 zł lub 
zamienię na Hondę Civic lub Seata Cordobę. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-18-12
NISSAN PRIMERA. 1994 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, automatic, I właściciel, w kraju od 1996 r., 
garażowany, zadbany, nowe opony, stan b. dobry, - 20.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-74-90,0502/30-09-40

NISSAN PRIMERA, 1995 r.; 91 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, ABS, poduszka pow., welurowa tapicerka, hak, -
22.500 zł. Chociejów, gm. Gubin, tel. 068/359-25-24 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 2000 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, • 20.000 zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1995 r., 118 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, centr. zamek, szyberdach, immobili
zer, św. halogenowe, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, • 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-86
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995/96 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony metalic, wspomaganie kierownicy, regulowa
na kierownica, immobilizer, centralny zamek z pilotem, po
duszka powietrzna, el. reg. reflektory, spoiler, halogeny, we
lurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 19.800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/591-20-38,0606/88-07-25 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 99 tys. km, 2000 ccm, 16V, per
łowozielony, centr. zamek, alarm + pilot, serwo, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, skóra, drewniane dodatki, ABS, z pełną doku
mentacją stan b. dobry, • 32.300 zł. Baborów, woj. opolskie, 
tel. 0600/26-00-01
NISSAN PRIMERA, 1996 r„ 69 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, serwo, centr. zamek, elektryka, 
poduszka pow., RM, drewno, 5-drzwiowy, w kraju od mies., 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Chojnów, tel. 076/817-24-97, 
0604/78-33-32
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 16V, ko
lor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, spoiler, dodatkowe 
światło .stop”, wykończenia w drewnie, kpi. dokumentacja, 
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 ccg», 16V, czer
wony, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, RO, alum. felgi, • 29.000 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-14-96
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 53 tys. krfi, 1600 ccm, benzyna, 
16V, wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ser
wo, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, • 22.000 zł. Żary, tel. 
068/374-26-24,0603/57-38-56, 0049/17-34-08-97-94 Niem
cy
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ćcrri, 16V, sta
lowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, radioodtwarzacz, wspomagacie, 5-drzwiowy, 
pełna dokumentaqa, ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 
062/769-23-49,0502/04-47-68 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 37 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, im
mobilizer, alarm + pilot, alum. felgi, skórzana kierownica i gałka 
zmiany biegów, - 30.500 zł lub zamienię na nowszy model 
Nissana, z 2000 r.. Lubin. tel. 076/846-57-86.0503/77-06-22 
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, czar
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, ABS, wspomaganie, 4 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, halogeny, wszystkie el. dodatki, centr. 
zamek, immobilizer, RO + 6 głośników, sprowadzony w 1996 
r., I właściciel, - 35.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-97, 
0601/97-;! 4-39
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 16V, mor
ski, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, el. 
reg. lusterka, szyberdach, relingi dachowe, - 38.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-44-46
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 2000 ccm, TD, biały, ABS, klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, 
alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromowane klam
ki, stan idealny, 4 elementy do malowania, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79,0601/88-28-89 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1999 r., 27 tys. km, 1595 ccm, 
benzyna, perłowoniebieski, 4 pod. powietrzne, ABS, klimaty
zacja, podgrzewane fotele, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, reg. kierownica, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0607/14-50-95 
NISSAN PRIMERA, 1999/00 r., 17 tys, km, 1600 ccm. 16V, 
miodowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, podgrzewane fotele, ABS, SDR, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, kupiony w 
salonie, - 52.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31.0604/31-45-55 
NISSAN SERENA, 1997 r.. 78 tys. km. 1600 ccm. 16V. zielo
ny zielony, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, rozkł. 
siedzenia, centr. zamek, el. reg. reflektory, - 38.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0501/43-72-47 
NISSAN SILVIA, 1988 r.. 139 tys. km, 1800 ccm, turbo E, per
łowoniebieski, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe 
felgi, radioodtwarzacz + 6 głośników, szyberdach, ospoilero- 
wany, podnoszone lampy, skórzana kierownica, immobilizer, 
stan b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię na tańszy albo w tej 
cenie. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
NISSAN SUNNY, 1982 r., 190 tys. km. 1400 ccm, srebrny me
talic, RM + głośniki, welurowa tapicerka, okrągłe zegary,
4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja polska i niemiec
ka, stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 2.700 zł. Karpacz, tel. 
075/761-84-89 grzecznościowy 
NISSAN SUNNY, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, fioletowy, nowe 
opony, filtr pow., przeguby, nowa głowica, garażowany, bez 
rdzy, po przeglądzie, zarejestrowany, stan b. dobry + dużo 
części zamiennych, • 1.300 zł. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
NISSAN SUNNY, 1983 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, po re
moncie nadwozia, po poprawkach blacharskich i konserwa
cji, • 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, niebieski metalic, gara
żowany, stan b. dobry, • 8.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-67-70,0603/89-23-00 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 
stan dobry, - 4.300 zl. Nowa Sól. tel. 068/387-45-04.387-90-61 
NISSAN SUNNY, 1987 r., 1700 ccm, diesel, biały, 4-drzwio
wy, nowe opony, akumulator, odcięcie zapłonu, bez wypad
ku, kupiony w salonie, ekonomiczny, stan b. dobry, - 7.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/45-97-13 
NISSAN SUNNY B 12 COUPE, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan techn. dobry, atrakc. wygląd, - 7.000 zł. Nowy 
Kościół, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/36-72-65 
NISSAN SUNNY N-13 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, 
biały, nowe szczęki hamulcowe, paski klinowe, - 8.700 zł. 
Nysa, tel. 077/433-16-58
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
na białych tablicach • 2.100 DEM. Sulechów, tel. 
068/385-57-73
NISSAN SUNNY LX, 1989 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, 12V, czerwony, centr. zamek, RO JVC, immobilizer, alarm 
+ 2 piloty, nowy akumulator, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szy
by uchylane, sportowy ukł. wydechowy, dodatki, 85 KM, 
oszczędny, niskie opłaty, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
9.200 zł. Legnica, tel. 076/866-19-87,0602/58-39-65 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 125 PS szyberdach, alum. felgi, stan 
dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/04-61-80 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
welurowa tapicerka, nowe opony, na białych tablicach - 900 
DEM. Chojnów tel. 0600/83-52-18 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 1600 ccm, 16V, biały, cena • 1.000 
DEM. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
NISSAN SUNNY NX KOMBI, 1989 r., diesel, szary metalic, 
zadbany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Grodków, tel. 077/415-49-59 
NISSAN SUNNY, 1989 r. J25  PS szyberdach, alum. felgi, stan 
dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-25-54 po godz. 20, 
0502/04-61-80
NISSAN SUNNY COUPE, 1989 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
GTi, czerwony, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, spoile
ry, - 8.900 zł lub zamienię na 4-drzwiowy, w tej cenie. Wro
cław, tel. 0501/35-98-74
NISSAN SUNNY B12, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, na białych tablicach - 900 DEM. Jawor, tel.
076/870-35-21,0604/45-26-23
NISSAN SUNNY, 1990 f., 1700 ccm, diesel sprowadzony w
całości na mienie przesiedleńcze, I właściciel w kraju, I wła

ściciel w Niemczech, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
8.500 zł. Legnica, tel. 076/854-99-51,0605/38-69-71 
NISSAN SUNNY HATCHBACK, 1990 r., 170 tys. km, benzy
na, 12 V, granatowy metalic, 3-drzwiowy, I właściciel w Pol
sce, stan b. dobry, - 8.900 zł. Oława, tel. 0601/57-41-94 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, I 
rej. w kraju w 1996 r, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/16-41-92 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach - 1500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
NISSAN SUNNY GTI, 1990/95 r., 1800 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-31-56 po godz. 20 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 136 tys. km, 1400 ccm, 
16V, biały, kupiony w salonie w Polsce, stan-idealny, deska 
rozdz. w drewnie, 4-drzwiowy, -10.900 zł. Opatówek k. Kali
sza, tel. 062/761-93-63,0609/40-43-68 
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, tel. 
0603/39-55-24 01023741

NISSAN SUNNY, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, kombi, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, roleta, relingi dachowe, zabezpie
czony przed kradzieżą - 9.800 zł. Wrocław, tel. 354-22-03, 
0601/96-43-44
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, bez wypadku, nowy model, oryg. lakier, RM 
+ 4 głośniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, -
11.900 zł (możliwe raty lub zamiana, zwolnienie z opłaty 
skarb.). Legnica, tel. 0603/07-30-64 
NISSAN SUNNY, 1993 r„ 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, szarozielony, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, 
nowe opony, -16.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-96 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, hetch- 
back, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 111 tys, km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie i reguł, kierownica, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, I właściciel w kraju, dokumentacja + zdjęcia i opony' 
zimowe, • 16.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-90-49, 
0602/63-30-41

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE CUTLASS, 1990 r., 2800 ccm, benzyna, bia
ły, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 18.000 zł lub zamie
nię. Zielona Góra, tel. 0604/71 -09-51

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1991 r., srebrny, nowe opony, kołpaki, II wła
ściciel, stan dobry, - 1.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-31-86
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 60 tys. km. 1100 ccm, benzy
na, srebrny metalic, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, - 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0605/45-61-69 
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67

OPEL
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. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01022991

OPEL ASCONA, 1976 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, .na cho
dzie', stan dobry, pełna dokumentacja, • 1.000 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/869-16-11,0602/78-77-91 
OPEL ASCONA, 1977 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, stan silnika b. dobry (po remoncie), stan blacharki 
dobry, - 1.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-41, 
0606/73-95-64
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
hak, obrotomierz, części zapasowe, pilnie, -1.200 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-54-68
OPEL ASCONA, 1979 r., 180 tys. km, czerwony, zadbany, 
garażowany, silnik po remoncie, dach pokryty czarną skórą -
2.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-14-06 lub 
074/815-22-67
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty me
talic, szyberdach, alum. felgi, 5-biegowy,. 4-drzwiowy, hak, 
częściowa wymiana blacharki, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 3.200 zł. Raciborowice Górne, tel. 076/818-97-37 
OPEL ASCONA, 1982 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
ciemnobrązowy, stan dobry, • 2.999 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-55-99,0605/91-92-05 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, hak, po serwisie, alum. felgi, stan b̂ dobry, •
4.800 zł lub zamienię. Gromadka, tel. 0608/23-26-89, 
076/817-24-56
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, hak, z urzędu 
celnego, - 3.300 zł. Skała. tel. 076/887-44-83 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, zielony,
2-drzwiowy, instalacja gazowa, stan dobry, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/58-98-49
OPEL ASCONA C, 1982 r., 1600 ccm, OHC, szary, silnik - 
stan b. dobry, blacharka • stan dobry, w ciągłej eksploatacji, •
2.200 zł. Wrocław, tel. 353-76-34,0609/16-96-85 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, stan blacharki b. dobry, silnik dobry, - 3.800 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Namysłów, tel. 077/410-24-73, 
0603/95-73-70
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
5-drzwiowy, zadbany, • 4.600 zł. Opole, tel. 077/442-19-47 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, biały, po remoncie bla
charki, po wymianie silnika, wspomaganie, szyberdach, we
lurowa tapicerka, hak, zadbany, - 4.300 zł lub zamienię na 
dostawczy. Polkowice, tel. 076/847-92-17,0605/34-19-21 
OPEL ASCONA, 1983 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, halogeny, nowy akumulator, zadbany, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 3.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 
0606/27-97-38
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna stan b. dobry, -
3.700 zł. Wrocław, tel. 0502/31-58-47 
OPEL ASCONA, 1983/84 r„ 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, cadio ♦ kpi. kół zimowych, 5-drzwiowy, zadbany, 
stan dobry, cena • 3.900 zł, lub zamienię na większą pojem
ność + instalację gazową w tej cenie, lub tańszy. Bolesła
wiec, tel. 0502/37-84-36,076/732-59-61 
OPEL ASCONA 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 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czarny, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, obniżony, szyberdach, • 2.500 zł. Popielów, 
tel. 077/469-71-53
OPEL ASCONA. 1984 r.. 1600 ccm automatic, stan b. dobry, 
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 0501/54-49-58
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OPEL ASCONA, 1984 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, I właściciel, opo
ny letnie i zimowe, zadbany, garażowany, • 4.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-57-36
OPEL ASCONA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, szyberdach, 4 teleskopy, na gwarancji, nowy akumula
tor, inst. gazowa, • 4.300 zł lub zamienię na inny do lakiero
wania. Leszno, tel. 0605/21 -36-85 
OPEL ASCONA, 1985 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, inst. gazowa, spoiler, stan dobry, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 339-26-17
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, niebieski metalic, sedan, 
automatic, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 5.500 zł lub zamienię na inny (Fiat 126p, Po
lonez, Opel Kadett). Gałów, tel. 071/396-50-41,0603/19-13-93 
OPEL ASCONA, 1985 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, stan idealny, pełne wyposażenie, bez wypadku, I wła
ściciel, • 8.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-20 po godz.20, 
0603/87-83-56
OPEL ASCONA, 1985 r., 163 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, RM, nowe amortyzatory i opony, 5-biegowy, garażo
wany, ekonomizer, zadbany, stan dobry, • 4.600 zł. Raszowa 
Duża, woj. legnickie, tel. 0607/20-79-25 
OPEL ASCONA, 1986/87 r., 1600 ccm, błękitny metalic, se
dan, hak, stan idealny, na białych tablicach • 750 OEM. Żary, 
tel. 0602/67-33-28
OPEL ASCONA, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zło
ty 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 
OPEL ASCONA SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.350 DEM. Słubice, 
tel. 0607/74-41-29
OPEL ASCONA, 1987 r. sedan, na białych tablicach -1.700
zł. Sulechów, tel. 068/385-57-73
OPEL ASCONA C, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, obniżony, ospoile
rowany, na zachodnich tablicach - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, beżowy meta
lic, bez wypadku, I właściciel w kraju, silnik w idealnym sta
nie, centr. zamek, 5-drzwiowy,' welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-78-74 
OPEL ASCONA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, - 4.400 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 076/878-17-99, 
0605/65-62-26
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 150 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, welurowa tapicerka, centr. zamek, radio, stan b. 
dobry, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, spoiler, ha
logeny, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0605/32-76-02 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, alarm, 
stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
OPEL ASTRA, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspo
maganie, RM, el. antena, obrotomierz, bez wypadku, 5-drzwio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, I właściciel, -
13.000 zł. Płóczki Dolne, gm. Lwówek śląski, tel. 
075/784-60-87
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, stan b. dobry, - 11.900 zł. Ziębice, tel. 
074/819-21-11
OPEL ASTRA, 1991 r., 1400 ccm, bordowy metalic, 5-drzwio- 
wy, hak, radio, -11.000 zł. Żary, tel. 068/375-98-29 
OPEL ASTRA GL, 1991/92 r., 77 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, wspo
maganie kier., centralny zamek, oiyginalne radio, książka ser
wisowa, stan b. dobry, -14.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
OPEL ASTRA GSI, 1991/92 r., 2000 ccm, czarny metalic, kom
puter, ABS, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, dod. 
światło .stop”, alum. felgi 15”, 5-ramienne gwiazdy, skórzana 
kierownica, białe zegary, reguł, fotel i pasy, ospoilerowany, 
kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 15.600 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 0608/05-15-13
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 1600 ccm. wtrysk, niebie
ski metalic, wersja Club, wspomaganie kier., centr. zamek, 
welurowa tapicerka, hak, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, 
roleta bagażnika, kpi. dokumentacja, - 13.500 zł. Węgliniec, 
tel. 075/771-28-27,0603/28-52-98 
OPEL ASTRA, 1992 r„ 1600 ccm, benzyna, szary, wspoma
ganie, szyberdach, 3-drzwiowy, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-53-29,0603/65-85-19 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafi
towy, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, RM, szyber
dach, roleta, -16.000 zł. Głuchołazy  ̂tel. 077/439-76-08 
OPEL ASTRA, 1992 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, książka serwisowa, RO, szyber
dach, alarm, oznakowany, nowe opony, stan b. dobry, • 12.900 
zł. Legnica, tel. 076/854-80-44,0502/26-33-81 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan dobry, zadbany, -13.600 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, 3-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, kubełkowe fotele, RM oryginalny, stan 
techn. b. dobry, w kraju od 2 dni, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
bez wypadku, wspomaganie, RM oryginalny, immobilizer, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, relingi dachowe, roleta, stan 
b. dobry, -13.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
OPEL ASTRA, 1992 r., 66 tys. km, 1600 ccm, mysi metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, I właściciel, wspoma
ganie, książka serwisowa, bez wypadku, • 14.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81,546-20-56 
po godz. 20,0606/71-03-52
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, benzyna, mor
ski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, radio, w kraju od tygo
dnia, bez wypadku, - 11.800 zł. Syców, tel. 062/785-17-05, 
0608/05-30-70
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, 
szyberdach, ABS, komputer pokładowy, • 16.400 zł (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 071/346-19-38,0606/16-50-75 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie, centr. zamek, relingi dachowe, kubełkowe fotele, 
na białych tablicach - 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32, 
0601/76-29-15
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
niebieski metalic. wspomaganie, radio, ABS, centr. zamek, 
stan b. dobry. - 15.600 zł. Żagań. tel. 068/477-74-27. 
0603/13-02-07
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, zie
lone szyby, RM Philips + 6 głośników, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, stan b. dobry, • 14.200 zł. Bojanowo, tel. 0606/48-25-32 
OPEL ASTRA, 1992 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
książka serwisowa, 5, otwierany dach, el. reg. reflektory, RM, 
hak, sprowadzony w całości, garażowany, zadbany, stan ide
alny, -12.200 zł. Bolesławiec, tel. 0501/57-32-58 
OPEL ASTRA, 1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec w
4.2001 r., zarejestrowany, alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, zadbany, serwisowany, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, RM, - 14.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-22-80, 
0608/35-62-25
OPEL ASTRA, 1992 r., 156 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, centr. zamek, 
alarm, blokada skrzyni biegów, garażowany, opony zimowe, 
• 13.500 zł lub zamienię na inny do 30.000 zł. Góra, tel. 
075/755-37-36
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., RO, relingi dachowe, nowy aku
mulator i ukł. wydechowy, • 15.500 zł lub zamienię na samo

chód dostawczy, skrzyniowy (Ducato). Herby, woj. często
chowskie, tel. 0608/01-90-87
OPEL ASTRA D, 1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, pełna dokumentacja, • 13.800 zł. Kępno, tel. 
062/782-81-64, 781-94-62, 0608/71-56-90 
OPEL ASTRA, 1992 r., 82 tys. km, 1400 ccm, biały, oclony w 
całości, bez wypadku, I właściciel, z pełną dokumentacją we
lurowa tapicerka, RO, szyberdach, centr. zamek, stan ideal
ny, -12.800 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 .
OPEL ASTRA GT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, szy
berdach, RM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, • 11.900 zł. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 156 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, I właściciel, oryg. lakier, stan silnika i blacharki b. do
bry, wspomaganie, szyberdach, - 13.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-59-21
OPEL ASTRA, 1992 r., 131 tys. km, 1400 ccm, benzyna, per- 
łowoczamy, alum. felgi, tłumik Remus, sportowe zawiesze
nie, 5-drzwiowy, -13.500 zł lub zamienię na VW T4 albo Pas
sat, diesel z dopłatą. Lubin, tel. 076/842-31-09,0604/26-47-33 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, kubełkowe fotele, alum. felgi, komputer, immobilizer, 
reguł, fotel kierowcy, obniżony, RO, - 16.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-97
OPEL ASTRA, 1992 r., 146 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, 5-biegowy, RO, nie eksploatowany w kraju, w 
kraju 2 dni, • 13.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-84, 
0606/11-38-66
OPEL ASTRA, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, turkusowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, za
dbany, stan b. dobry • 3.500 DEM + cło. Lwówek śląski, tel. 
0608/63-16-87
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, roleta, relingi, do sprowadzenia z Niemiec - 3.200 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer

wony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, - 14.000 zł. 
Milicz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 16Ó0 ccm, bordowy, w kraju 
od 10 miesięcy, sprowadzony w całości, • 15.500 zł lub za
mienię. Oława, tel. 071/303-28-14,0607/34-47-37 
OPEL ASTRA'1.4 GLS, 1992 r., kolor wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, RM, welurowa tapi
cerka, el. reg. reflektory, immobilizer, centr. zamek, książka 
serwisowa, aktualny przegląd, bez wypadku, b. zadbany, •
13.700 zł. Rawicz, tel. 0502/40-34-74,065/546-25-58 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 125 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
perłowoniebieski, bez wypadku, w kraju od tygodnia, central
ny zamek, szyberdach, radioodtwarzacz Blaupunkt, roleta, 
relingi dachowe, przegląd, stan idealny, • 13.900 zł. Rawicz, 
tel. 0602/58-37-06
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, w kraju ód tygodnia, -
15.500 zł. Środa Śląska, tel. 0600/37-40-75
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1700 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, silnik Isuzu, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alarm + pilot, szyberdach, relingi, roleta bagażnika, obroto
mierz, stan techn. b. dobry, • 17.200 zł lub zamienię na inny 
diesel. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, szyberdach, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-90-07, 
0507/30-88-97
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, radio, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, • 15.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-33-64 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm. benzyna, biały, re
lingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, kpi. dokumentacja, garażowany, RM, stan b. dobry, •
13.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/55-05-84
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna, • 13.000 zł. 
Bogatynia, tel. 0608/07-15-73
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, 5-drzwiowy, relingi dachowe, role
ta, RM, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, szyberdach, 
halogeny, obrotomierz, centr. zamek, bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 13.900 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/644-92-38.0602/72-53-98 ■
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1700 ccm, diesel, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwa
rzacz, welurowa tapicerka, dzielona kanapa, garażowany, stan 
idealny, - 15.900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 
0604/87-53-33
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 120 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie kier., szyberdach, RM, welurowa tapicerka, bez wypadku, 
- 14.400 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992/93 r., 160 tys. km, 1700 ccm. 
diesel, biały, wspomaganie, RM, halogeny, 5-biegowy, dzie
lona tylna kanapa, w kraju od miesiąca, bez wypadku, el. reg. 
reflektory, • 14.500 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, czerwony, óspoilero- 
wany, ciemne szyby, Wspomaganie, sportowa kierownica, -
13.700 zł. Lubomierz, tel. 0502/04-17-91
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor morski metalic, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, RO, welurowa tapicerka, bez wypadku, oclony w cało
ści, - 14.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-56-12, 
0606/41-26-60 *
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 115 tys. km, 1600 ccm, perłowowi- 
śniowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, welu
rowa tapicerka, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, el. 
antena, szyberdach, bez wypadku, w kraju od tygodnia, na 
tablicach celnych, -14.900 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r.. 115 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szy
berdach, el. antena, welurowa tapicerka, radio, sprowadzony 
w całości na kołach, bez wypadku, w kraju od 3 dni, -14.900 
zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0604/96-73-82 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992/93 r.. 125 tys. km, 1400 ccm. 
wtrysk, perłowomodry, w kraju od tygodnia, bez wypadku, 
centr. zamek, szyberdach, relingi, roleta, RO, el. reg. reflek
tory, przegląd, stan idealny, - 14.300 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 118 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, bor
dowy, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, atermiczne szyby, reguł. wys. mo
cowania pasów, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w cało
ści na kołach, stan idealny, po przeglądzie, • 13.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, szyberdach, wspomaganie, termometr zewn., 5-biego- 
wy. 3-drzwiowy, w kraju od 2 mies., kompl. dokumentacja, 
możl. raty, - 12.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, wtrysk, wiśnio
wy metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, wspomaga
nie kier., centralny zamek, (bielona tylna kanapa, welurowa 
tapicerka, -15.700 zł. Wrocław, tel. 348-77-19 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor stalowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, szyber

dach, RM, welurowa tapicerka, wspomaganie, - 7.000 zł + 
cło. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, per- 
łowobordowy, bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony w ca
łości, w kraju od roku, RM, el. otw. szyberdach, atrakc. wy
gląd. • 13.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-90-62,0604/28-59-76 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, książka 
serwisowa, pasy pirotechniczne; nowe opony, po przeglądzie, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPEL ASTRA, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, „na gotowo" -
12.500 zł. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 0501/63-46-36 
OPEL ASTRA, 1993 r., 128 tys. km, 1400 ccm, biały, stan b. 
dobry, -12.400 zł. Leszno, tel. 065/544-46-25,0601/05-81-98 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, RM, stan b. dobry - 3.600 DEM, na goto
wo • 12.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/23-21-88 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, relingi, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, welurowa tapicerka, 2 kpi. opon, I właściciel, w kraju od 
2 tygodni, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 15.900 
zł. Nowa Sól, tel. 0602/10-20-03 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, I właściciel, zadbany, książka serwi
sowa, radio, - 13.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, bordowy, wspomaganie, szyberdach, radio, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, zadbany, - 15.800 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
OPEL ASTRA, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio- 
wy, bez wypadku, radio, książka serwisowa, nie rej. w kraju, 
stan idealny, • 14.500 zł lub zamienię na Renault Clio, Forda 
Fiestę do 11.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
O  OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm,

czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, reg. fotele, 
• 14.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-00-93 
87020261

O  OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, szary 
metalic, wersja CD, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, bez wypadku, • 16.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 
0602/79-49-88 87020001

OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 14 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy, radio, centr. zamek, hak, opony zimowe, -12.500 zł. Żary, 
tel. 068/374-43-13
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., diesel, zielony metalic, wspo
maganie, w kraju od 2 lat, sprowadzony w całości, l właści
ciel, -15.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-56 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, biały, 
bez wypadku, wspomaganie, - 14.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-13-69
OPEL ASTRA. 1993 r., 1400 ccm, biały, stan b. dobry, -12.600 
zł. Góra. tel. 0601/05-81-98
OPEL ASTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
komputer, do sprowadzenia, stan b. dobry, - 14.800 zł. Ja
sień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm wersja CD, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek z pilotem, alarm z pilotem, RO 
Blaupunkt, el. reg. lusterka, podgrzewane lusterka, el. reg. 
reflektory, szyberdach, roleta, relingi dachowe, siatka, spro
wadzony w całości, bez wypadku, garażowany, - 17.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/778-87-52,0600/50-30-41 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, biały, stan b. dobry, -14.500 
zł lub zamienię na tańszy. Kłoda, tel. 065/544-46-25 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, relingi dachowe, centralny zamek, szyber
dach, kubełkowe fotele, w kraju od 2 miesięcy, wersja Club, -
14.300 zł. Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm. benzyna 5-drzwiowy - 3.200 
DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 111 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
benzyna, niebieski metalic, sprowadzony w całości, ABS, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, alarm, centr. zamek + pilot, halogeny, szyberdach, •
16.600 zł. Lubin, tel. 076/749-76-97,0605/45-58-48 
OPEL ASTRA, 1993 r., 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflektory, 
welurowa czarna tapicerka, wspomaganie, -16.000 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/547-76-36
OPEL ASTRA, 1993 r.. 150 tys. km, 1700 ccm, diesel central
ny zamek, radio, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, I właści
ciel w kraju, - 14.900 zł. Paczków, tel. 077/431-71-37, 
0604/61-02-42
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 160 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, stan b. dobry, I właściciel, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, centralny 
zamek, immobilizer, radioodtwarzacz, katalizator, -14.800 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
OPEL ASTRA, 1993 r., 94 tys. km, 1400 ccm, srebrny, wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, 5-drzwiowy, książką ser
wisowa, -15.400 zł. Rawicz, tel. 0600/34-45-25 
OPEL ASTRA GL SEDAN, 1993 r., 154 tys. km, 1400 ccm. 
bordowy, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, opo
ny zimowe; -16.700 zł. Rybnica Leśna, tel. 074/845-15-61 
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, immobilizer, 
RO, zadbany, stan techn. b. dobry, sprowadzony z Niemiec, 
w kraju od 2 dni, -16.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 153 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
bordowy, szyberdach, ABS, immobilizer, alarm, relingi dacho
we, RO, wspomaganie, hak, silnik Isuzu, -18.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/856-87-18
OPEL ASTRA, 1993 r., 121 tys. km, 1700 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, wspomaganie, szyberdach, hak, • 18.500 zł. 
Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-57-27 
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, wspo
maganie, RM, -14.300 zł. Twardogóra, tel. 0601/76-12-77 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys, km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, szyberdach, kubełkowe fotele, halogeny, 5-drzwiowy, 
do sprowadzenia, stan techn. b. dobry, -11.500 zł (na goto
wo). Unikowice, tel. 077/431-63-78,0606/19-96-14 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r„ 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
ECOTEC, perłowogranatowy, 136 KM, komputer, ABS, po
duszka pow., alum. felgi, centr. zamek, kubełkowe fotele, fa
brycznie ospoilerowany, nowy sportowy tłumik, I właściciel w 
kraju, stan b. dobry, • 18.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-22-38, 
0604/32-55-87
OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r„ 124 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, RM, kupiony w salonie, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-52-05 ^
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, wspomaganie, roleta, relingi dachowe, ABS, centr. 
zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, RO Blaupunkt, sprowadzony w całości 07.2000 r., bez 
wypadku, garażowany, - 17.100 zł. Zawidów, tel. 
075/778-87-52,0600/50-30-41 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm. bordo

wy, radio, centralny zamek, - 12.800 zł. Żary, tel. 
068/374-43-13,0607/74-21-33 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r.. 132 tys. km, 1700 ccm, 
TDi, Isuzu, czerwony, RM, relingi dachowe, szyberdach, ko
lorowa tapicerka, roleta, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, obrotomierz, po przeglądzie, książka serwisowa, 
sprowadzony z 04.2001 r., alum. felgi, stan idealny, -18.300 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993/94 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
perłowobłękitny metalic, wspomaganie kier., szyberdach, we
lurowa tapicerka, bez wypadku, książka serwisowa, stan ide
alny, w kraju od 2 dni, po przeglądzie, • 16.200 zł. Rawicz, tel. 
065/546-32-05,0605/61-79-12 
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 tapicer
ka, żaluzje, RM, el. antena, 3-drzwiowy, garażowany, zadba
ny, kpi. dokumentacja, bez wypadku, • 15.500 zł. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-27-72
OPEL ASTRA, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fiole
towy metalic, stan b. dobry, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, I właściciel w kra
ju, • 18.500 zł lub zamienię na uszkodzony, VW Golf III. Le
gnica, tel. 0502/29-62-41
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, stan b. dobry, 3-drzwiowy, -13.900 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 177 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, poduszka pow., ABS, wspomaganie, RO, szyber
dach, 5-drzwiowy, centr. zamek, • 19.700 zł. Nysa, tel. 
077/431-07-80,0606/57-52-77 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r„ 100 tys. km. 1700 ccm, turbo 
D, biały, do sprowadzenia z Niemiec, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, szyberdach • 5.300 DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0602/58-06-18
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r.. 115 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, biały, wspomaganie kier., radio, relingi, do sprowadze
nia, stan b. dobry, • 14.000 zł. Jasień, tel. 068/371-08-70 
OPEL ASTRA, 1994 r„ 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie, szyberdach, alarm + pilot, RM, 
bez wypadku, • 14.500 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92 
OPEL ASTRA, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fiole
towy metalic, zadbany, alum. felgi, szyberdach, obniżony, -
18.600 zł lub zamienię na uszkodzony VW Golf III. Legnica, 
tel. 0502/29-62-41
OPEL ASTRA, 1994 r., 1400 ccm 5-drzwiowy. centr. zamek, 
szyberdach, RM, w kraju od 2000 r, - 17.700 zł. Lubomierz, 
tel. 0502/04-17-91
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, szyberdach, bogate wyposażenie, ABS, wspo
maganie, el. reg. lusterka, alum. felgi 14”, 2 lata w kraju, stan 
techn. b. dobry, -14.600 zł. Opole, tel. 0504/90-20-23 
OPEL ASTRA, 1994 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, poduszka pow., 
wspomaganie kier., szyberdach, bez wypadku, -19.200 zł lub 
zamienię. Ostrów Wlkp.. tel. 0605/73-44-27.0504/98-10-23 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r.. 134 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
granatowy metalic, I właściciel, serwisowany, radioodtwarzacz 
Philips, alarm, centralny zamek, relingi dachowe, bagażnik 
dachowy, stan b. dobry, • 17.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-03-52,0604/14-16-85 *
OPEL ASTRA, 1994 r., 139 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czer
wony, ABS, pod. powietrzna, RM, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, halogeny, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, do spro
wadzenia, stan techn. b. dobry, • 17.500 zł (na gotowo). Uni
kowice. tel. 077/431-63-78.0606/19-96-14 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r.. 90 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, alarm + pilot, szyber
dach, poduszka powietrzna, RM, książka serwisowa, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, siedzenia profilowane, silnik 
Isuzu, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r.. 1700 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, wspomaganie kierownicy, RM Blaupunkt, 
stan b. dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-56-50. 
0605/11-80-81
OPEL ASTRA, 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  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 

wspomaganie kier., centr. zamek, - 16.700 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019861

OPEL ASTRA, 1994 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, kolor grafito
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -18.500 zł. Żary, 
tel. 068/363-64-17.0602/75-27-17 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 115 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, czerwony, wspomaganie, 2 poduszki pow., relingi da- 
chowowe, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
dzielona tylna kanapa, po wymianie pasków, filtrów, garażo
wany, stan b. dobry, • 20.500 źł. Jelenia Góra. tel. 
075/767-84-66 po godz. 16.0608/12-60-88 
OPEL ASTRA SECIAN, 1994/95 r.. 118 tys. km, 1700 ccm. 
turbo D, czerwony, 2 poduszki pow., alarm, immobilizer, centr. 
zamek, wspomaganie, 4 nowe opony, RM Blaupunkt, - 24.000 
zł. Kotlin, tel. 062/740-52-50.0608/23-21-52 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 106 tys. km. 1700 ccm. 
turbo D, atramentowy, 2 poduszki powietrzne, radioodtwa
rzacz, wspomaganie kier., relingi dachowe, bez wypadku, 
oclony w całości, w kraju od miesiąca, nie eksploatowany w 
kraju, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -18.400 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-21-83.0602/50-64-80 
OPEL ASTRA 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 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/96 r., 1700 ccm, turbo D, biały, 
stan dobry, -19.700 zł. Wrocław, tel. 0503/55-18-67 
OPEL ASTRA, 1995 r.-, 129 tys. km, 1700 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, bez uszko
dzeń, cena • 5.000 DEM + cło i transport. Góra, teł. 
065/543-33-02
OPEL ASTRA, 1995 r., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony, wspo
maganie, centr. zamek, poduszka pow., stan b. dobry, • 19.700 
zł. Grodków, tel. 077/415-43-43 do godz. 17.0606/40-36-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, biały, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflekto
ry, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 18.800 zł (możl. 
wyst. takt. VAT). Gryfów Śl., tel. 075/781 -38-50,0602/70-18-39 
OPEL ASTRA. 1995 r.. 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, szyberdach, ABS, RM, we
lurowa tapicerka, centr. zamek, do sprowadzenia z Niemiec •
6.000 DEM lub .na gotowo’  - 15.500 zł. Jawor, tel. 
0604/18-05-38
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, atramentowy metalic, automatic, dużo dodatków, w kraju 
od 02.2001 r., kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan b. 
dobry, • 19.900 zł. Legnica, tel. 076/721-94-72 
OPEL ASTRA, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowofioletowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, po
duszka pow., radio, el. wysuwana antena, oryg. odpinany hak, 
książka serwisowa, - 20.000 zł. Leszno, tel. 065/526-83-09 
OPEL ASTRA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, 
wspomaganie, blokada skrzyni biegów, instalacja telef., spor
towy ukł. wydechowy, świece i filtr pow., RM RDS + 6 głośni
ków, -19.000 zł. Lubin, tel. 0604/28-67-93 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, immobilizer, wspoma
ganie, relingi dachowe, RO, • 19.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-14-34,0603/89-31-25

OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, automatic, AB, wspomaganie kier.' centr. zamek, 
immobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RO z RDS. sys
tem kontroli poślizgu, -18.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-74-14, 
0605/34-01-89
OPEL ASTRA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek, do poprawek lakierniczych, 
• 16.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 85 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, relingi dachowe, immobilizer, RM, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 22.000 
zł lub zamienię na inny do 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-23-36,0608/57-73-74 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 57 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, RM, 
wspomaganie, -21.000 zł. Wrocław, tel. 349-38-45.349-11-27 
O  OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, niebieski, 

5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
alarm, bez wypadku, - 18.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019631

OPEL ASTRA, 1995 r., 84 tys. km, 1700 ccm, TDI, srebrny 
metalic, wspomaganie kierownicy, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, immobilizer, w kraju od 1.5 roku, zadbany, - 21.900 zł. 
Głuchów, gm. Pogorzela, tel. 065/573-45-75,0603/99-23-96 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 162 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
czerwony, silnik Isuzu, wspomaganie kier., centralny zamek, 
wersja Club, 2 poduszki pow., relingi dachowe, welurowa ta
picerka, RM, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, pełna' doku
mentacja, szyberdach, - 23.000 zł. Jaźwina, tel. 
071/393-80-44,0604/78-63-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 78 tys. km. 1700 ccm, turbo D. 
perłowogranatowy metalic, centralny zamek, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., obrotomierz, immobilizer, aluminiowe 
felgi, RM z RDS, welurowa tapicerka, hak, relingi dachowe, 
roleta, tylna kanapa dzielona, zderzaki i lusterka w kol. nad
wozia, • 24.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-50 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r.. 71 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 82 KM, immobilizer, centr. zamek, alarm, kupiony w 
salonie, hak, bez wypadku, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-17-89 do godz. 13,887-83-63 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 68 tys. km. 1600 ccm, Ecotec, 
niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, relingi, roleta, • 18.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL ASTRA, 1995 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, spo
iler, RO, obrotomierz, 5-drzwiowy, oclony w całości, -15.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-11,0606/45-95-71 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 135 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, biały, silnik Isuzu, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., centralny zamek, relingi dachowe. 5-drzwiowy, ABS, in- 
tercooler, serwisowany, bez wypadku, zadbany, RM z RDS, 
ekonomiczny, stan idealny, sprowadzony w całości, - 20.600 
zł. Nysa. tel. 077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, V-Tec, 
16V, kolor grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
pod. powietrzna, klimatyzacja, el. otw. szyby, relingi dacho
we, roleta, halogeny. RO, w kraju od 3 dni. bez wypadku, •
19.500 zł. Odolanów, tal 062/733-29-20,0603/54-08-26 
OPEL ASTRA, 1995 r.. 110 tys. km, 1700 ccm, TDS, bordowy 
metalic. el. otw. szyby, halogeny, aluminiowe felgi, radio, stan 
idealny, - 23.300 zł. Poznań, tel. 061/817-17-13, 
0607/03-34-22
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, automatic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RO. -18.000 zł. Prud
nik, tel. 077/436-74-14,0605/34-01-89 
OPEL ASTRA SEDAN GL, 1995 r., 116 tys. km, 1400 ccm, 
morski metalic, centr. zamek, alarm, alum. felgi, immobiljzer, 
opony zimowe, RO + CD, - 19.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-33-51
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości w 06.2000 
r, wspomaganie, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, 
ABS, immobilizer, 2 poduszki pow., zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, roleta, dzielona tylna kanapa, - 21.900 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36, 
0608/57-73-74
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r., 112 tys. km, 1700 ccm. TDi, 
biały, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, relingi dachowe, roleta, szyberdach, oclony, po 
przeglądzie, bez wypadku, stan idealny, • 21.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-83-43
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 57 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, 2 poduszki pow, • 21.000 zł. Wrocław, tel.
349-38-45 .
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, wiśnio
wy, automatic. ABS, szyberdach, centralny zamek, 2 podusz
ki powietrzne, relingi dachowe, roleta, - 16.200 zł. Żary, tel. 
0607/57-12-35
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, wspo- 
maganie, poduszka pow, - 20.800 zł. Grodków, tel. 
0606/82-49-84,077/415-43-43 do godz. 17 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995/96 r., 118 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, biały, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. doku
mentacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM 
-•- głośniki, serwisowany, - 22.800 zł (możliwe raty lub zamia
na). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 75 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk Pb/, zielony metalic, kupiony w salonie, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, oznakowa
ny, el. reguł, reflektory, garażowany, stan b. dobry, pełna do
kumentacja, - 20.700 zł. Paczków, tel. 077/431-64-46, 
0602/67-58-35
OPEL ASTRA SEDAN. 1995/96 r.. 69 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalik, 2 poduszki powietrzne, • 20.800 zł. Pępowo, tel. 
065/573-62-15
O  OPEL ASTRA, 1995/96 r., 117 tys. km, 1400 ccm, 

wtrysk, niebieski, kupiony w salonie, serwisowa
ny, alarm, centralny 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

OPEL ASTRA, 1996 r., 104 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, pod. powietrzna, ha
logeny, elektr. antena, elektr. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
5-drzwiowy, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, - 25.000 zł. Leszno, tel. 0605/21-36-45 
OPEL ASTRA, 1996 r., 100 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bor
dowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, centr. 
zamek, sprowadzony z Belgii, oclony na nowych zasadach, •
22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68,0608/09-35-59 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, niebieski, hak, bez wypadku, pod. powietrzna, radio, im
mobilizer, wspomaganie, relingi dachowe, • 23.100 zł. Wscho
wa. tel. 065/540-47-23
OPEL ASTRA GL SEDAN, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, konserwacja, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, radio, oznakowany, dzielona tylna kanapa, z 
salonu, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, • 21.500 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-73 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
z salonu, I właściciel, centralny zamek, immobilizer, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Kalisz, tel. 062/752-81-19 
OPEL ASTRA, 1996 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, im
mobilizer, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO ♦ 6
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głośników, 4 zagłówki, halogeny, el. reg. reflektory, - 23.000 
zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-64-25 po godz. 19 
OPEL ASTRA, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, MPI, bordowy 
metalic, 82 KM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, podusz
ka powietrzna, blokada skrzyni biegów, obrotomierz, zagłów
ki tylne, bez wypadku, kupiony w salonie, garażowany, stan 
b. dobry, - 22.300 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 1600 ccm, 16V, ECOTEC, czer
wony, relingi dachowe, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, - 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Ecotec, czerwony, centr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi 
dachowe, ABS, wspomaganie, halogeny, • 20.000 zł (kupują
cy nie płaci podatku). Sikorzyn, tel. 065/518-01-41, 
0607/15-55-09 ,
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, diesel, beżowy me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, alum. 
felgi, roleta, relingi, - 25.900 zł. Syców, tel. 062/785-35-03, 
786-90-05
OPEL ASTRA, 1996 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, atra
mentowy metalic, alum. felgi, 3-drzwiowy, klimatyzacja, halo
geny w zderzaku, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, cen
tralny zamek, alarm, obrotomierz, I właściciel, wspom. kie
rownicy, RO z RDS, 5-biegowy, klimatyzowany schowek, dzie
lone tylne siedzenia, pokrowce, • 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-12-93,0604/52-69-35 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r.. ciemny metalic, ABS, podusz
ka pow., z salonu, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
OPEL ASTRA, 1996 r., 84 tys. km ABS, poduszka pow., cen
tralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, • 19.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-34-33 wieczorem, 0502/40-29-20 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 1700 ccm, turbo D, biały, sprowa
dzony, na białych tablicach celnych, alum. felgi, bez wypad
ku, -18.000 żł. Gubin, tel. 0607/55-24-46 
OPEL ASTRA. 1996/97 r., 45 tys.-km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, klimatyzacja, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, napinacze 
pasów, dzielona tylna kanapa, RO, 6 głośników, halogeny, ob
rotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, - 24.800 
zł. Legnica, tel. 076/852-33-70 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 36 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, garażowa
ny, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/855-00-24,076/852-48-44 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996/97 r., 86 tys. km, 1400 ccm, zie
lony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, faktura zakupu, 
książka serwisowa, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm + 
pilot, oznakowany, RO, dzielona tylna kanapa, dodatkowe 
światło .stop’ , listwy boczne, garażowany, stan idealny, -
23.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 135 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
szampański metalic, ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, 
alarm + pilot, RO, dzielona tylna kanapa, nowe opony letnie i 
zimowe, książka serwisowa, garażowany, -19.500 zł. Oława, 
tel. 071/313-44-52,0605/62-09-92 
OPEL ASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy me
talic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. za-. 
mek, alarm, poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, 
kupiony w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimowe 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.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL ASTRA 1,1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, RM, szyberdach, kpi. dokumentacja, -
24.500 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45
OPEL ASTRA, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic,
3-drzwiowy, kpi. dokumentaqa, inst. gazowa, poduszk pow., 
wspomaganie, klimatyzacja, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, RM, alum. felgi, immobilizer, halogeny, • 22.900 zł lub 
zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 75 tys. km. 1700 ccm, tds, 
butelkowa zieleń, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, podgrzewane lusterka, immobilizer, blokada za
płonu, roleta, relingi dachowe, poduszka pow, • 28.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-89-03,0603/54-86-98 
OPEL ASTRA, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna ABS, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, alum. felgi, centr. zamek, 
immobilizer, airbag, halogeny, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
oryg. radio + 6 głośników, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, wycieraczka tylna, • 26.900 zł. Wrocław, tel. 
071/353-03-91,0606/75-67-85 
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 150 tys. km, 1700 ccm, TDS, 
biały, poduszka pow., wspomaganie kier., zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, halogeny, RO Blaupunkt, książka serwi
sowa, sprowadzony w całości, zdjęcia do wglądu, - 26.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/15-84-22 pa godz. 15 
OPEL ASTRA, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, E, S-359,16V, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, 
alum. felgi, immobilizer, ABS, - 24.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-17-08
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 pod. 
powietrzne, el. szyberdach, szyby, radio, alum. felgi, - 27.000 
zł. Lasocice, tel. 065/533-83-85 
OPEL ASTRA, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -
26.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/87-06-40
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, pod. powietrzna, relingi, zadbany, garażowany, • 23.900 
zł lub zamienię na mniejszy, w cenie do 10.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0604/82-66-07
OPEL ASTRA, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salo
nie, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
immobilizer, garażowany, zadbany, - 22.900 zł. Łagów, tel. 
075/771-56-38
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 94 tys. km, 1700 ccm, turbo D 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. po
wietrzne, relingi dachowe, • 26.500 zł. Okmiany, tel. 
076/817-72-94,0605/34-85-63 
OPEL ASTRA. 1997 r., 37 tys. km, 1700 ccm^DS, złoty me
talic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, oryg. ra
dio, welurowa tapicerka, alum. felgi, 5-drzwiowy, sprowadzo
ny w całości, stan idealny, • 26.900 zł. Rawicz, tel. 
065/545-29-35, 0603/10-11-07 
OPEL ASTRA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
zielony metalic, 100 KM, wspomaganie, 3-drzwiowy, I właści
ciel w kraju, z pełną dokumentacją, przegląd do 2002 r., gara
żowany, zadbany, - 25.000 zł. Snowidza k. Jawora, tel. 
076/871-82-95,0604/22-44-89 .
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 78 tys. km, 1700 ccm, TD, 
zielony metalic. poduszka powietrzna, elektryka, wspomaga
nie, centr. zamek, radioodtwarzacz oryginalny, relingi, roleta, 
alum. felgi, - 28.000 zł. Turek, tel. 063/278-27-36, 
0600/32-61-92
OPEL ASTRA, 1997 r., 14 tys. km, 1400 ccm, 16V, szampań
ski metalic, centralny zamelc, blokada skrzyni biegów, wspo
maganie kier., RM, dzielona tylna kanapa, garażowany, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 353-51-71 
OPEL ASTRA, 1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
alarm, centr. zamek, Immobilizer, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RO z RDS, kupiony w Polsce, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/318-97-92
OPEL ASTRA 1,1997 r., 88 tys. km, 1400 ccm, ecotec, biały, 
5-drzwiowy, poduszka powietrzna, ABS, centralny zamek, ser
wo, alarm, • 21.000 zł. Żarów, tel. 074/858-06-18 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 1600 ccm. 16V, Ecotec, 
ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie, - 25.200 zł. Bo
rowa Oleśnicka, tel. 0603/38-50-63,071/315-73-55 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, 90 KM, kupiony w salonie, ABS, pod. powietrzna, centr.

zamek, immobilizer, alarm + pilot, wspomaganie, el. reg. re
flektory, hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, garażowany, zadbany, • 25.600 zł 
lub zamienię na tańszy i mniejszy. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, książka serwisowa, - 22.800 zł. Świdnica, 
tel. 074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. szyberdach, halogeny, 
roleta, tylne zagłówki, stan b. dobry, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-85-67, 
0603/95-17-00
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, RDS, radio CAR 300, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, 3-drzwiowy, • 30.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0604/97-06-97
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 25 tys. km, 1200 ccm. 16V, 
biały, 66 KM, relingi dachowe, 2 podłokietniki, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, RM + CD + 8 głośników, książka serwiso
wa, kpi. dokumentacja, samochód z leasingu, model Edition 
2000, stan idealny, alarm, immobilizer w kluczyku, reguł, fotel 
kierowcy, oznakowany, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-15-22,0607/10-46-61 
OPEL ASTRA II SPORT, 1998 r., 46 tys. km pełne wyposaże
nie oprócz klimatyzacji, RO + CD, alum. felgi, kpi. opon zimo
wych, alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, • 37.500 z ł , 
możl. rat przez komis.., tel. 0608/62-76-22 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0200 
www.autogielda.com.pl)
OPEL ASTRA II, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, czarny, klima
tyzacja, ABS, - 33.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-39-72 
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, RO, alum. felgi, kupiony w 
kraju, kpi. dokumentacja, - 24.000 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 0602/24-40-42
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane 
lusterka, RO z RDS, relingi dachowe, Immobilizer, sprowa
dzony, stan b. dobry, • 36.000 zł lub zamienię,na mały do
stawczy. diesel. Kluczbork, tel. 077/418-14-07,0606/89-58-84 
OPEL ASTRA, 1998 r.. 44 tys. km, 1400 ccm, szamapański 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, poduszka po
wietrzna, komplet kół zimowych, RM, lakierowane zderzaki, 
garażowany, stan idealny, • 26.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-43-24 po godz. 18
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, DTI, 
16V, biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, relingi dachowe, centr. za
mek + pilot, RO + RDS, pirotechniczne napinacze pasów, 
halogeny, • 41.500 zł. Lubin, tel. 076/847-55-06 
OPEL ASTRA IISPORTIVE, 1998 r.. 64 tys. km. 1800 ccm, 
16V, 115 KM, czerwień meksykańska, ABS, TC, oryginalna 
inst. gazowa, komputer, RO na CD + 12 głośników, pełne 
wyposażenie el., halogeny, lotka, - 40.000 zł. Lęka Opatow
ska, tel. 0605/22-04-47
OPEL ASTRA II, 1998 r., 22 tys. km, 1600 ccm, 16V, brązowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, immobilizer, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, RM, - 34.000 zł lub zamienię na tań
szy. Strzelin, tel. 071/392-33-23 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1400 ccm, czerwień meksykańska, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowatapicerka, alum. fel
gi, spoiler, atrakc. wygląd, • 37.900 zł (możliwe raty). Syców, 
tel. 062/785-35-03,786-90-05
OPEL ASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, RM, ABS, 3-drzwiowy, - 31.000 zł lub za
mienię. Wąsosz, tel. 065/543-72-65,0609/44-61-11 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 16V, 
biały, 66 KM, relingi dachowe, 2 podłokietniki, 4 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie, RM + CD + 8 głośników, książka ser
wisowa, kpi. dokumentacja (pojazd z leasingu), model Edi
tion 2000, stan idealny, alarm, Immobilizer, reguł, fotel kie
rowcy, oznakowany, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-46-61, 
0605/61-15-22
OPEL ASTRA II, 1998 r., grafitowy metalic, 5-drzwiowy, -
33.000 zł. Zebrzydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/42-38-36 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 27 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, perło- 
woczarny, 136 KM, 3 blokady, ABS, TC, klimatyzacja, pełna 
elektryka, siedzenia kubełkowe, RO CD, 6 głośników, alum. 
felgi 16' i kpi. zimowych, szyberdach el., czujnik cofania, udo- 
kum. pochodzenie, - 45.000 zł lub zamiana na tańszy. Zgo
rzelec, tel. 0502/86-26-22
OPEL ASTRA, 1998 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, I właści
ciel, bez wypadku, garażowany, poduszka pow., alarm, centr. 
zamek, - 23.000 zł. Złoty Stok, tel. 0609/44-94-81 
OPEL ASTRA II, 1998/99 >., 1600 ccm, 16V, czerwony,
3-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kraju od ty
godnia, • 28.000 zł. Lwówek Śląski, tełr 075/782-26-50, 
0502/37-90-67
OPEL ASTRA, 1998/99 r., 50 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
kupiony w salonie, - 27.000 zł. Wrooław, tel. 071/373-75-91 
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 49 tys. km, niebieski metalic, bez 
wypadku, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, serwisowa
ny, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby przednie, el. reg. luster
ka, centr. zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, • 34.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/28-71-97
OPEL ASTRA II, 1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm, DTL, granato
wy, 3-drzwiowy, spoiler, alarm, centr. zamek, immobilizer, ABS, 
serwo, RO CD, - 41.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-56-27, 
0607/48-18-24
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1600 ccm, benzy- 
.na, biały, fabryczna homologacja, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, relingi dachowe, wspomaganie, roleta bagażnika, 
halogeny, opony 185/14, - 23.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 
058/561-40-74
OPELASTRA II. 1999 r., 6 tys. km, 1200 ccm, 16V 4 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, • 35.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPELASTRA II, 1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 
pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, RMS, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, immobilizer, wersja limitowana, • 39.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-16-03,0604/62-27-71 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, granatowy, alarm, 
blokada skrzyni biegów, stan idealny, • 26.000 zł. Wrocław, 
tel. 321-11*79
OPEL ASTRA, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 60 KM, 
salon, garażowany, radio RDS, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-73-57
OPEL ASTRA II, 1999 r., 34 tys. km, czerwony, 4 pod. po
wietrzne, radio + CD, alum. felgi, spoiler, pełne wyposażenie, 
- 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-77-75 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 20 tys. km, 1700 ccm, TDI, srebrny 
metalic, immobilizer, centr. zamek + pilot, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby boczne i el. reg. reflektory, obrotomierz, RM 
Blaupunkt, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, do
datkowe światło .stop', - 40.800 zł. Żmigród, tel. 
071/385-33-69,0604/37-67-03 
OPEL ASTRA II SPORT, 1999/00 r., 48 tys. km. 1800 ccm, 
16V, czarny metalic, 4 pod. powietrzne, kubełkowe fotele, białe 
zegary, pełna elektryka, TC, ABS, alarm, centr. zamek. alum. 
felgi, komputer pokładowy, wspomaganie, grill Kamei, stan 
idealny, - 42.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-99, 
0600/31-29-31
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1999/00 r., 63 tys. km, 2000 ccm,

TDi, 16V, Ecotec klimatyzacja, poduszka pow., wspomaga
nie, relingi dachowe, roleta, ABS, centr. zamek + pilot, alarm, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, welurowa' tapicerka, kom
puter, immobilizer, kpi. dokumentacja, zadbany, stan idealny 
• 39.900 zł, zwolnienie z z opłaty skarb, lub zamienię na mniej
szy, do 20.000 zł. Kępno, tel. 062/781-20-77,0608/33-56-17 
OPELASTRA, 1999/00 r.. 1600 ccm, 16V, srebrny, 5-drzwio- 
wy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, alarm + pilot, alum. felgi, • 44.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-73-47
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1999/00 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
perłowogranatowy, automatic, ABS, 4 pod. powietrzne, ASR, 
el. szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, re
lingi dachowe, el. reg. reflektory, roleta, I właściciel, niebie
skie szyby, stan idealny, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-72-47
OPEL ASTRA II, 2000 r., 11 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, serwi
sowany, - 48.800 zł. Nowy Lubosz, tel. 065/512-59-48, 
0602/43-36-40
OPELASTRA II, 2000 r., 215 tys. km, 1700 ccm, DTI, zielony, 
immobilizer, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, blokada 
skrzyni biegów, centr. zamek + pilot, dzielona tylna kanapa, 
na gwarancji, • 53.500 zł. Opole, tel. 0603/53-17-02 
OPEL ASTRA II kombi, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, perło
wogranatowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, alum. 
felgi, centr. zamek, książka serwisowa, - 45.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-35-39
OPEL ASTRA SEDAN, 2000 r., 13 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, granatowy, 2 pod. powietrzne, reguł, fotel kierowcy, napi
nacze pasów, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
bez wypadku, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 0603/30-76-93 
OPEL CAUBRA, 1990/91 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyber
dach, el. reg. lusterka, alum. felgi, sportowy tłumik, koła zi
mowe, w kraju od roku, garażowany, -15.900 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-48-26,0604/96-86-50 
OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, alu
miniowe felgi, radio, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 
sprowadzony w całości, I właściciel, książka serwisowa, -
14.300 zl. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, czarny, centr. za
mek, radio CD, szyberdach, drzwi, nowe opony, immobilizer, 
stan b. dobry, dozór w Niemczech, przy granicy lub w Polsce 
- 5.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, pod
grzewane fotele, el. reg. i podgrzewane lusterka, komputer, 
wspomaganie, immobilizer, alum. felgi, centr. zamek + pilot+ 
alarm i spoiler, RM Sony panel, oznakowany, kpi. dokumen
tacja, -16.500 zł. Lubin, tel. 076/831-60-03 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, wspomaganie kier, -18.700 zł. Niemodlin, woj. 
opolskie, tel. 0608/86-70-31
OPEL CALIBRA, 1991 r., 134 tys. km, 1996 ccm, wtrysk, bia
ły, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, ABS, klima
tyzacja, spoiler, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, spro
wadzony w całości, I właściciel, - 16.500 zł lub zamienię na 
mniejszy, uszkodzony. Świebodzice, tel. 074/854-18-95 po 
godz. 20 ' •
OPEL CALIBRA, 1991/92 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. szy
berdach, RM, aluminiowe felgi, stan b. dobry, bez wypadku, -
15.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 2000 ccm, czerwony, szyber
dach, alum. felgi, kpi. dokumentacja, RM, stan b. dobry, -
16.800 żł lub zamienię. Leszno, tel. 065/544-46-25 po godz. 17
O  OPEL CALIBRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 

czerwony, ABS, wspomaganie, alum. felgi DW, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, w kraju od 2 
dni, stan b. dobry, • 17.200 zł. Chojnów, tel. 
0606/33-12-45 84013981

OPEL CALIBRA, 1992 r., 131 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, do spro
wadzenia z Niemiec, • 14.500 zł. Jawor, tel. 
0049/17-34-25-18-62 Niemcy, 0607/39-08-51 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, komputer, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie kier., alum. felgi, szyberdach, obniżony, do sprowadze
nia z Niemiec • 5.300 DEM. Lwówek śląski, tel. 075/782-54-08 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, duży 
tylny spoiler, aluminiowe felgi, klimatyzacja, RO z RDS-em, 
sportowy układ wydechowy, ospoilerowany, el. reg. i podgrz. 
lusterka, alarm, centralny zamek, ABS, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię na mniejszy. Walim, gm. 
Świdnica, tel. 074/845-70-60 po godz. 18 
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 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, stan b. dobry, nowy układ wydechowy, alumi
niowe felgi (5 szt.), szyberdach, ABS, wspomaganie kier., 
wysokiej klasy sprzęt Sony, nawigacja z GPS Pioneer, • 25.000 
Zł lub zamienię na Audi A6, VW Bora. Wrocław, tel. 
071/336-04-54,071/336-04-71 
O  OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, srebrny me

talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, - 17.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020051

OPEL CAUBRA, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm. czerwony, -
21.700 zł. Bolesławiec, tel. 0602/19-56-92 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka i 
szyby, alum. felgi 17", sportowy ukł. wydechowy, stan ideal
ny, kpi. dokumentacja, • 21.700 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel; 0602/19-56-92
OPEL CALIBRA, 1993 r., 143 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, alum. felgi, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reg. reflektory, - 20.000 zł lub zamienię. Walim, tel. 
074/845-73-56
OPEL CALIBRA, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm. śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka powietrzna, napinacze 
pasów, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. szyberdach, 
el. reguł, i podgrzewane lusterka, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, aluminiowe felgi, sportowy 
wydech, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 325-83-53,0608/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, stan b. dobry, ABS, alarm, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie elektryczne, poduszka powietrzna, •
23.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0606/33-73-68 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 115 tys. km, 1998 ccm, bordowy 
metalic, 115 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 zabez
pieczenia, RO Panasonic, białe zegary, alum. felgi, klimaty
zacja, do małych poprawek, - 19.000 zl. Legnica, tel. 
0605/08-45-12
OPEL CALIBRA, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, ABS, centr. zamek, wspomaganie, RM, klimatyzacja, 
białe zegary, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, model przejścio
wy, atrakc. wygląd, • 27.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-13-91 
9  OPEL CALIBRA, 1995 r., 2000 ccm lakier „kame

leon”, katalizator, wspomaganie, el. reg. luster
ka, ABS, alarm, el. otw. szyby, centr. zamek, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, - 29.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019611

OG993999
OPEL CAL1BRA, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, pełne 
wyposażenie, - 29.500 zł. Lubsko, tel. 0609/28-30-51 
OPEL CORSA, 1983 r., 133 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, hak, inst. gazowa, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
336-58-11
OPEL CORSA, 1985 r., 1200 ccm, biały, dodatkowe światło 
stop, RO, 3-drzwiowy, - 5.000 zł. Jasienica, tel. 077/435-97-95 
OPEL CORSA, 1985 r.. 100 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
stan dobry, - 3.900 zł. Opole, tel. 0607/23-24-72 
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, SKŁADAK. 1985/91 r.. 1200 ccm, 
OHC, srebrny metalic, 5-biegowy, 2-drzwiowy, -4.700 zł. Księ- 
ginice, tel. 076/840-83-88
OPEL CORSA SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, OHC, wtrysk, ben
zyn, kość słoniowa, 5-biegowy, katalizator, 4-drzwiowy, alu
miniowe felgi, RO, garażowany, zadbany, stan techniczny 
bardzo dobry, - 5.100 zł. Czerna, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/92-62-55
OPEL CORSA SPORT, 1986 r., 1300 ccm, OHC, biały, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, - 6.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-29-05 
OPEL CORSA SEDAN, 1987 r., 1200 ccm, OHC, czerwony, 
szyberdach, RO+4 głośniki, hak, przegląd do 04.2002 r., kpi. 
dokumentacja, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 7.100 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -13-37.
OPEL CORSA, 1987 r.. 109 tys. km, 1200 ccm, benzyna, ja
snoniebieski metalic, zadbany, dodatkowe światło .stop', tyl
na szyba ogrzewana, skórzane pokrowce, blokada zapłonu, 
nowe amortyzatory, łożyska, opony, filtr pow. i oleju, nowa 
pompa paliwa, ukł. wydechowy, konserwacja, w kraju od 1994 
r., stan idealny, - 6.850 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/68-95-99

G O SIA  A U T O  SER W IS  
tel. 354-50-40

OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy, pełna doku
mentacja, I właściciel, bez wypadku, kołpaki, 2 nowe opony, 
stan b. dobry, • 5.600 zł lub zamienię na inny samochód. Kłodz
ko, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, - 7.400 zł lub zamienię 
na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41. 
312-63-41
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0604/77-17-57 
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy, I właściciel, 
pełna dokumentacja, bez wypadku, nowe opony, kołpaki, za
dbane wnętrze, stan silnika i blacharki dobry, - 5.600 zł lub 
zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
OPEL CORSA SEDAN, 1987/88 r., 1200 ccm, benzyna. OHC. 
czerwony, szyberdach, RO, hak, 2-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 7.100 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-13-37
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, aluminiowe fel
gi, nowe amortyzatory, kubełkowe fotele, pełna dokumenta
cja, serwisowany, stan b. dobry, oszczędny, - 7.000 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-79-54,0608/08-85-77 
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, wzboga
cona deska rozdz., 5-biegowy, szyberdach, komputer, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 2.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-66-08
OPEL CORSA, 1989 r., 160 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
stan techniczny bardzo dobry, drugi właściciel w Polsce, spro
wadzony w całości, kompletna dokumentacja, • 6.100 zł. Wro
cław, tel. 351-94-63, po 21
OPEL CORSA, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, siwy 
metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, • 5.700 zł. Kluczbork, tel. 
077/413-12-24
OPEL CORSA SEDAN, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, RO, hak, ka
talizator, kpi. opon zimowych, - 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-55-72,0606/46-92-35 '
-OPEL CORSA VAN, 1989 r., 1000 ccm,'benzyna, biały, RO, 
nowe opony + kanapa tylna, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 
0605/26-01-62
OPEL CORSA, 1989 r., 135 tys. km, 1500 ccm, diesel 
oszczędny, alarm, centralny zamek + pilot, 5-biegowy, gara
żowany, zadbany, serwisowany w ASO, opony zimowe, stan 
dobry, właściciel niepalący, bez wypadku, - 7.700 zl. Wrocław, 
tel. 0602/42-82-19
OPEL CORSA, 1989/90 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, stan 
idealny, na białych tablicach - 600 DEM. Żary, tel. 
0602/67-33-28
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony, na białych tablicach - 700 DEM. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
OPEL CORSA, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
3-drzwiowy, na białych tablicach • 1250 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
OPEL CORSA, 1991 r., 130 tys. km. 1200 ccm, wtrysk 
3-drzwiowy, ciemne szyby, el. reg. reflektory, RM. reguł. wys. 
mocowania pasów, w kraju od miesiąca, bez wypadku, • 7.800 
zł. Bielanka, tel. 075/782-49-27 
OPEL CORSA, 1991 r., 86 tys. km, 1200 ccm, srebrny, 
3-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.850 zł. Legnica, 
tel. 0601/55-24-52
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 2-drzwio
wy, alum. felgi, obniżony, 5-biegowy, na białych tablicach - 
850 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, czarny, nie eksploatowa
ny w kraju, - 9.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90, 
0600/27-41-55
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-83-89
OPEL CORSA, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, białe tablice -1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
OPEL CORSA, 1991 r., 90 tys. km, 1200 ccm, biały, bez wy
padku, 4-drzwiowy • 2-550 DEM. Żagań, tel. 0604/82-86-97 
OPEL CORSA, 1991 rn 108 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
bez wypadku, 4-drzwiowy, sprowadzony w 03.2001 r, nowe 
opony, radio, stan b. dobry, -10.800 zł. Żary, tel. 0604/82-86-97 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, wtrysk, biały, stan b. do
bry, szyberdach, ciemne szyby, alarm, nowy akumulator, -
10.000 zł. Brzeg, tel. 0603/70-04-21 
OPEL CORSA, 1992 r., 97 tys. km, 1200 ccm, niebieski, bez 
wypadku, 3-drzwiowy - 2.400 DEM. Żagań, tel. 0604/82*86-97 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 24 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, szary 
metalic, stan b. dobry, nie wymaga napraw, sprowadzony w 
całości 14.02.200} r., el. reg. reflektory, katalizator, tylne szy
by ciemne, składane tylne siedzenia, zarejestrowany, -10.800 
zł. Wrocław, tel. 071/362-19-38,0608/89-80-67 
OPEL CORSA, 1992/97 r., 93 tys. km, 1487 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, RO, kpi. dokumen
tacja, garażowany, -15.000 zł. ścięgny. tel. 075/643-95-13 
OPEL CORSA, 1992/97 r., 98 tys. km, 1200 ccm, benzyna,
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grafitowy metalic, stan dobry, szyberdach, 3-drzwiowy, kata
lizator, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-14-92 
OPEL CORSA SWING, 1993 r., 103 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, czerwony, garażowany, hak, RO, dzielona tylna kana
pa, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-55-47
OPEL CORSA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, srebrny, 
3-drzwiowy, alarm, opony zimowe, stan b. dobry, • 16.000 zł. 
Paczków, tel. 077/431-70-42
OPEL CORSA B JOY, 1993 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, nowy modei,- -
12.500 zł. Wartowice, tel. 076/818-99-70,0601/56-40-04 
OPEL CORSA GSi, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, el. szyberdach, dzielona tylna kanapa, • 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-52-31
OPEL CORSA B, 1993/94 r.. 78 tys, km, 1200 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, immobilizer, z pełną dokumentacją, bez wypadku, za
dbany, sprowadzony z Niemiec, w kraju od tygodnia, -15.300 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 139 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, radio, dodatkowe światło .stop', roleta, lu
sterka w kolorze nadwozia, oclony w całości, silnik Isuzu, stan 
b. dobry, I rej. 07.94 r, -15.300 zł lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 068/321-34-97
OPEL CORSA, 1994 r„ 80 tys. km, 1200 ccm, fioletowy, za
dbany, alarm, radio, - 14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-95-87
OPEL CORSA, 1994 r., 84tys. km, 1400 ccm, stalowy meta
lic, 3-drzwiowy, • 16.900 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-43 
OPEL CORSA B, 1994 r., 112 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, stan 
techn. b. dobry, bez wypadku, w kraju od kilku dni, książka 
serwisowa, - 13.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96 po 
godz. 16
OPEL CORSA, 1994 r.?410 tys. km, 1200 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 14.800 zł. Ja
sień, tel. 068/371-08-70
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, fiole
towy, stan b. dobry, - 14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-95-87
OPEL CORSA SPORT, 1994 r., 151 tys. km, 1500 ccm, turbo 
D, czerwony, nowy układ wydechowy, katalizator, aluminiô  
we felgi, szyberdach, stan b. dobry, • 19.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-72-87,867-91-47
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1200 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, RO, el. reg. lusterka, - 14.500 zł. Pakosław, tel. 
065/547-87-20
OPEL CORSA B, 1994 r., 92 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, tur
kusowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, 4 głośniki, nowe opony
1 amortyzatory, reg. wys. pasów, el. reg. światła, sprowadzo
ny w całości, pełna dokumentacja, zadbany, stan idealny, -
14.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
OPEL CORSA SWING, 1994 r., 84 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, fioletowy, 3-drzwiowy, immobilizer, el. otw. szyby, centr. 
zamek, autoalarm. I właściciel, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-00-74
OPEL CORSA, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccni, benzyna, czar
ny, centr. zamek, obrotomierz, spoiler na tylnej szybie, 82 KM, 
atrakc. wygląd, stan b.. dobry, pilnie, • 16.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/18-93-80
OPEL CORSA B, 1994 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm f  pilot, immobilizer, 5-biegowy, kata
lizator, RO z panelem + 6 głośników, pirotechniczne napina
cze pasów, relingi dachowe, termometr zewn., zadbany, re
guł. wys. mocowania pasów, • 14.300 zł. Wrocław, tel. 
071/339-12-74,0501/43-58-00 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 99 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, tur
kusowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
katalizator, alarm, blokada skrzyni biegów, RM Grundig, 
5-drzwiowy, kpi. dokumentaqa, • 16.900 zł (możliwe raty).
Syców. tel. 062/785-35-03.786-90-05 
OPEL CORSA B, 1994/95 r.. 98 tys. km, 1400 ccm. biały, 
3-drżwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, 5-biegowy, w 
kraju od 2 mies., możl. raty przez komis, kompl. dokumenta
cja, -14.600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL CORSA B. 1995 r., 75 tys. km, 1400 ccm, ciemnosele- 
dynowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm, centr. zamek, ^
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, obniżony, • 16.600 zł. Oła
wa, tel. 071/313-23-13
OPEL CORSA, 1995 r., 63 tys. km, 1500 ccm, diesel, turku
sowy, wspomaganie kier., RO, immobilizer, 5-drzwiowy, •
18.200 zł. Wrocław, tel. 0602/44-07-11 
OPEL CORSA, 1995 r., 98 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, czar
ny, szyberdach, fotele kubełkowe, RO, centr. zamek, alarm, -
18.900 zł lub zamiana. Jawor. teł. 076/870-11-47, 
0604/31-86-42
OPEL CORSA. 1995 r., 53 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RM + 6 głośni
ków, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, stan ideal
ny, -18.300 zł. JaWor, tel. 0607/52-42-26 
OPEL CORSA SPORT. 1995 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, I właści
ciel, -15.500 zł. Leszno, tel. 065/546-41-24,0607/16-35-93 
OPEL CORSA, 1995 r., 59 tys. km, 1400 ccm, benzyna, tur
kusowy, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, zadbany, radioodtwa
rzacz, alarm, - 15.000 zł. Lubin, tel. 076/844-35-40, 
0605/23-09-35
OPEL CORSA JOY, 1995 r., 78 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, książka 
serwisowa, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, dzielone 
kanapy, zegary, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, oryginal
ny RM, stan idealny, • 16.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31, 
0501/37-12-15
OPEL CORSA, 1995 r., 59 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, kola zi
mowe - 16.200 zł lub zamienię na mieszkanie 1-pokojowe, 
rejon Złotoryi, dopłata. Pielgrzymka, tel. 076/877-57-56 
OPEL CORSA, 1995 r., 68 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, wspomaganie kier, -13.800 zł. Pleszew, tel. 
062/741-64-68.0603/53-27-25 
OPEL CORSA, 1995 r.. 1200 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, w kraju od tygodnia, • 16.900 zł. Prochowice, tel. 
076/858-44-51 Wrocław, 355-68-10 
OPEL CORSA, 1995 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
3-drzwiowy, - 19.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
OPEL CORSA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm 3-drzwiowy, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, kubełkowe fotele, RM, immobi
lizer, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-43-09.0601/96-08-67 
OPEL CORSA VIVA, 1995/96 r., 44 tys. km, 1400 eon, ben
zyna, czerwony, centr. zamek, immobilizer. alum. felgi, 
3-drzwiowy, pod. powietrzna, szyberdach, el. otw. szyby, pi
rotechniczne napinacze pasów, reguł, fotel kierowcy, wspo
maganie, katalizator, obrotomierz, RO z RDS, dzielona tylna 
kanapa, ciemne szyby, 5-biegowy garażowany, sprowadzo
ny 09.2000 r. - 19.200 zł. Mieroszów, tel. 074/845-14-18 po 
godz. 16
OPEL CORSA B, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, turkusowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier, alum. felgi, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/67-01-14
OPEL CORSA B, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, turkusowy 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, • 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/67-01-44
OPEL CORSA. 1996 r., 62 tyś.,km, 1200 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., wspoma
ganie, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 18.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL CORSA, 1996 r., 97 tys. km, 1198 ccm. biały, 2 po- 
duszki powietrzne, immobilizer, RO Blaupunkt z rds + 6 gło
śników, wyświetlacz, elektrycznie regulowane reflektory, listwy
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boczne, serwisowany, stan techniczny bardzo dobry, • 17.400 
zł. Oława, tel. 071/318-63-94

' OPEL CORSA, 1996 r., 63 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio
wy, poobijany, do sprowadzenia, .na gotowo”, • 12.300 zł. Unk 
kowice, tel. 077/431-63-78,0606/19-96-14 
OPEL CORSA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ciemnoniebie
ski, 2x poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, sprowa
dzany w całości, • 16.500 zł. Żagań, tel. 0502/51-59-04 
OPEL CORSA, 1996 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, poduszka 
powietrzna, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, dodatki w kolorze 
srebrnym, sportowy układ wydechowy, stan b. dobry, -19.200 
zł. Czarny Bór k. Wałbrzycha, tel. 074/666-10-53, 
0608/13-59-77
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1200 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy,'2 pod. powietrzne, RM, stan b. dobry, • 18.000 zł. Lubin, 
tel. 0605/82-77-41
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., 60 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, bogate wyposażenie, • 17.700 zł Ostrzeszów, 
tel. 062/730-07-61
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm. benzyna, granatowy, el. 
reg. lusterka, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -18.800 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-43-98,0601/79-18-03 
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys. km, 1400 ccm, eco, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, garażowany, udokumentowa
ne pochodzenie, alarm, bez wypadku, - 17.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-77-71,0601/89-93-76 
OPEL CORSA, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, kiimatyzaq‘a, 
centr. zamek, ABS, Wspomaganie, reguł, fotele, RO z RDS, 
termometr, stan b. dobry - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/15-94-50,0601/71-89-14 
OPEL CORSA B, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
turkusowy metalic, ABS, wspomaganie, alum. felgi, szyber
dach, immobilizer, komplet kół zimowych, RO Blaupunkt, -
20.500 zł. Wrocław, tel. 0601/67-01-14
OPEL CORSA, 1996 r., 115 tys. km, wiśniowy, 3-drzwiowy, -
16.500 zł. Zgorzelec, tel. 0601/87-81-02
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
centr. zamek, obrotomierz, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, podusz
ka pow., stan b. dobry, • 18.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/391-32-35
OPEL CORSA, 1996/97 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, -
17.700 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61
OPEL CORSA, 1996/97 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna,
czerwony, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, RO, w kraju od 2
mies., stan idealny, -19.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-62-00,
0606/32-77-38
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 80 tys. km, 1200 ccm. czarny, 
3-drzwiowy, immobilizer, radio, obrotomierz, dodatkowe świa
tło .stop”, kpi. dokumentacja, właściciel niepalący, -17.900 
zł. Leszno, tel. 0607/11-53-38
OPEL CORSA, 1997 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 12V, 
niebieski metalic, książka przebiegu, I właściciel, 3-drzwio- 
we, - 17.900 zł (zwolnienie z optaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
OPEL CORSA, 1997 r„ 52 tys.-km, 1200 ccm, zielony, RO, 2 
poduszki pow., 3-drzwiowy, I właściciel, bez wypadku, • 19.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
OPEL CORSA, 1997 r., 62 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, centralny zamek z pilotem, immobilizer, alumi
niowe felgi, RO, wspomaganie kierownicy, ABS, welurowa ta
picerka, przyciemnione szyby, • 19.000 zł. Leszno, tel. 
065/573-81-21,0605/52-83-98 
OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, -19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74 .
OPEL CORSA, 1997 r., 1200 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 2 pod. 
powietrzne, • 17.000 zł. Oleszna, tel. 071/393-93-98 
OPEL CORSA, 1997 r:, 45 tys. km, metalic, 3-drzwiowy, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, • 21.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20, 
0603/93-60-35
OPEL CORSA, 1997 r., 60 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, I właściciel, - 21.900 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -78-88,431-75-08 
OPEL CORSA, 1997r., 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, alum. felgi, szyberdach, RM z RDS, el. reg. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy, el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nad
wozia, pirotechniczne napinacze pasów, - 21.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-47-72,0605/61-97-56 
OPEL CORSA, 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, zielony, 2 pod. 
powietrzne, 5-drzwiowy, dodatkowe światło .stop", serwiso
wany, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, stan idealny, 
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/314-41-26,0602/73-73-18 
OPEL CORSA CITY, 1997/98 r., 36 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, morski metalic, centralny zamek, reg. reflektory, dzielo
na kanapa, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, alarm, - 20.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-46-92
OPEL CORSA, 1997/98 r., 51 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, RM, 
serwisowany, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
OPEL CORSA, 1998 r., - 20.500 zł. Nysa, tel. 077/435-76-16 
OPEL CORSA, 1998 r., - 21.000 zł. Osiek k. Wielunia, tel. 
0600/20-92-33
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, ecotec, poma
rańczowy, szyberdach, RO, 5-biegowy, książka serwisowa, 
nie eksploatowany w kraju, stan idealny, - 23.500 zł lub za
mienię na tańszy. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
OPEL CORSA, 1998 r., 51 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, reg. reflektory 
i fotel kierowcy, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości
10.1999 r., kpi. dokumentacja, przegląd do 03.2003 f, - 22.400 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-79-48 
OPEL CORSA, 1998 r., 29 tys. km, 1200 ccm, 16V, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, • 22.800 z ł , możliwe raty. Leszno, 
tel. 065/529-56-00
OPEL CORSA, 1998 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, ecotec, zadbany, garażowany, kpi. 
dokumentacja, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, 
RM. - 20.500 zł. Nysa. tel. 077/435-76-16 
OPEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler z 
dodatkowym światłem .stop*, immobilizer, 3-drzwiowy, RO 
Blaupunkt, garażowany, opony zimowe, - 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 349-31-31
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km. 1000 ccm. 12V, zielony 
metalic, szyberdach, 2 pod. powietrzne, RM, 3-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja, l właściciel, - 21.800 zł. Zebrzydowa, tel. 
075/736-32-60.0502/26-20-73 
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., 29 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, immo
bilizer, obrotomierz, oryg. RO z RDS * CD, zderzaki w kolo
rze nadwozia, garażowany - 26.500 zł, kontakt w sob. i niedz. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-13-79 wieczorem 
OPEL CORSA, 1999/00 r., 10 tys. km, 1000 ccm, 12V Eco
tec, czarny, 5-drzwiowy, EPS, wspomaganie, pod. powietrz
na, napinacze pasów, RM, centr. zamek + pilot, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, termometr zewn., dod. światło 
.stop’ , immobilizer, oszczędny, • 26.000 zł lub zamienię na 
większy, uszkodzony. Sośnie, tel. 062/739-16*00, 
0606/62-98-65
OPEL CORSA, 2000 r., 5 tys. km, 1200 ccm, 16V, niebieski 
metalic, edycja 2000,4 poduszki pow., klimatyzacja, AS, centr. 
zamek, - 33.000 zł. Legnica, tel. 0603/55-98-86

OPEL CORSA B, 2000 r.v13-tyspkm, 1000 ccm, 12V,czarny, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, - 25.500 zł. Ole
śnica, tel. 0605/11-26-18
OPEL CORSA, 2000 r., 2 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 4 po
duszki powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio
odtwarzacz, • 25.500 zł. Ostrzeszów, tel. 0603/74-60-29 
OPEL KADETT KOMBI, 1979 r„ 130 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, biały, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny prze
gląd, opłacone OC, zadbany, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/364-58-33,0501/81-83-42 
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna szyberdach, RM, 
przegląd do 10.2001 r., stan dobry, na białych tablicach, -1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/329-66-36 
OPEL KADETT C, 1979 r., 1200 ccm, benzyna alum. felgi + 
części, • 2.500 d. Zielona Góra, tel. 0504/93-91-30 
OPEL KADETT, 1979/83 r., zielony metalic, automatic, stan 
dobry, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/722-19-91 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, OHC; biały, lu
sterka od GT, zwężka na lampach przednich, pasy bezpie
czeństwa Schrott, zegary od GT, aluminiowe felgi, atrakc. 
wygląd, - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/842-77-24 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, nowe opony, plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 2.800 zł. 
Ubocze, tel. 075/781-39-75
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, OHC, 75 KM, żółty, 
3-drzwiowy, obrotomierz, sportowa kierownica, alum. felgi, 
RO, 2 spoilery, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konser
wacja w 1998 r., ważny przegląd, • 3.100 zł lub zamienię na 
Simsona SR 50, S 51, S 53 lub S 80. Namysłów, tel. 
0604/38-27-66
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, stan dobry, do 
poprawek blacharskich, aktualny przegląd, • 1.100 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-41-98,0608/55-98-69 
OPEL KADETT SR, 1980 r., 112 tys. km, 1600 ccm,.niebie
ski, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, nowy przegląd, 
100 KM, ciemne szyby, hak, centralny zamek, alarm + pilot, 
szyberdach, wydech Remus, skórzana kierownica, - 3.200 zł 
lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 354-28-26, 
0601/87-71-78
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1200 ccm 3-drzwiowy, nowe 
opony, akumulator 3-miesięczny, przegląd do 03.2002 r., stan 
b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0501/71-43-62 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, niebieski metalic, zadba
ny, alum. felgi, pilnie, - 2.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
0503/68-04-99
OPEL KADETT, 1981 r., - 2.150 zł. Korfantów, tel. 
0606/71-67-63
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm po remoncie silnika, -1.500 
zł. Lubań, tel. 075/721-30-73
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1100 ccm, niebieski metalic, 
do poprawek lakierniczych, nowe opony, alum. felgi, techn. 
sprawny, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-91-84. 
0501/21-51-45
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, zielony,
2-drzwiowy, ciemne szyby, stan dobry, - 2.000 zł lub zamie
nię. Lubin. tel. 0605/63-21-20
OPEL KADETT, 1981 r.,1300 ccm, benzyna, ceglany, silnik 
po remoncie, bez przebiegu, nowe sprzęgło, nowe klocki ha
mulcowe, 5-drzwiowy, szyberdach, - 2.500 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0605/85-02-94 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, po remoncie blacharki, po remoncie gażnika i diagnosty
ce silnika, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, •
3.300 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-53,0501/75-96-36 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, stan 
dobry, -1.500 zł. Kijów, gm. Otmuchów, tel. 077/439-83-94 
OPEL KADETT, 1982 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
pomarańczowy, nowe opony, RO, 4 głośniki, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, 3-drzwiowy, na białych tablicach • 600 
DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, - 3.000 
zł. Gierczyn, tel. 075/783-94-77 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, alum. felgi, ciemne szyby, nowy ukł. wydecho
wy, ekonomizer, 5-drzwiowy, techn. sprawny, • 2.500 zł. Lu
bin, tel. 0607/61-85-92
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, - 4.200 zł. Pleszew, tel. 
0605/27-51-72
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, po remoncie blacharki, atrakc. wygląd, węlurowa tapicer
ka, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.700 zł. Trzebień, woj. jelenio
górskie, tel. 0603/98-45-92
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, 
5-drzwiowy, - 2.800 zł. Ubocze, gm. Ubocze śl., tel. 
075/781-11-14
OPEL KADETT, 1982/83 r., OHC, niebieski, 5*drzwiowy, za
dbany, garażowany, z urzędu celnego, nowe opony i akumu
lator, - 2.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Szklary 154, tel. 
077/431-24-20
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, czerwony, garażowany, -
3.300 zł. Chocianów, tel. 076/818-59-25
OPEL KADETT, 1983 r., 178 tys. km, 1600 ccm, diesel, OHC, 
biały, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 12.2001 
r., kpi. dokumentacja, • 4.000 zł. Lubin, tel. 076/846-26-82 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, zielony, stan techn. b. do
bry, - 4.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878:12-23 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna instalacja gazo
wa, aluminiowe felgi-  3.400 zł lub zamienię na Fiata 126p, w 
tej cenie, - 3.400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-44-24, 
0600/51-84-56
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.800 zł. Lubin, tel. 
0603/91-07-44
OPEL KADETT^GTE, 1983 r., 1800 ccm, wtrysk, żółty, szy
berdach, fotele Recaro, aluminiowe felgi, sportowy tłumik, 
5-biegowy, stan dobry, - 3.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0608/29-30-95 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, hak, szyberdach, • 2.500 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-79-17
OPEL KADETT, 1983/84 r., 1300 ccm, benzyna automatic, 
3-drzwiowy - 850 DEM. Szczecin, tel. 0607/58-67-39 
OPEL KADETT, 1983/86 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, hak, -
3.500 zł. Tylewice, gm. Wschowa, tel. 065/540-97-42, 
0606/71-03-97
OPEL KADETT, 1984 r., 90 tys. km, itfOOccm, diesel, niebie
ski, nowy akumulator, po remoncie kapitalnym blacharki, po 
lakierowaniu, nowe tarcze i klocki hamulcowe, nowy wkład 
wydechowy, .łezka", - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-01-88, 
0602/50-15-53
OPEL KADETT. 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, stan średni, hak hol., przegląd do 2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, oryg. szyberdach, dużo dodatkowych części, zawie
szenia, szyby, lampy, • 2.050 zł. Brzeg, tel. 077/412-94-08 po 
godz. 20
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony,
po remoncie silnika, ważny przegląd, stan dobry, • 3.600 zł.
Kudowa Zdrój, tel. 0503/56-16-33
OPEL KADETT, 1984 r., czerwony, 4-drzwiowy, po remoncie
silnika, hak, - 2.900 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel.
0604/92-94-39
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.. 124 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski, .łezka’ , 5-drzwiowy, stan dobry, w ciągłej eksplo
atacji, - 4.900 zł lub zamienię, może być bus, diesel. Kowary, 
tel. 0603/61-40-97
OPEL KADETT E, 1984/85 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
atrakcyjny wygląd, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, nowe

amortyzatory i akumulator, - 3.900 zł. Niemodlin, tel. 
0608/31-31-75
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, z urzędu celnego, I właściciel, RM z kieszenią, 
zadbany, stan b. dobry, • 5.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-97-54,0602/71-23-81 
OPEL KADETT, 1985 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, obrotomierz, - 6.700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-42-80,0607/10-09-17 
OPEL KADETT, 1985 r., 16Q0 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 5.700 zł. Miejska Górka, tel. 0608/61-32-53 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, .łez
ka”, stan b. dobry, - 5.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, - 6.000 
zł. Gierczyn, tel. 075/783-94-77 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
.łezka”, 5-drzwiowy, RM, plastikowe nadkola, alarm + pilot, 
garażowany, - 6.500 zł. Idzików, tel. 074/813-01-51 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, - 7.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT GSi, 1985 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, I właściciel, na zachodnich ta
blicach - 2.600 zł. Wrocław, Jel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT SEDAN, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, grana
towy, po remoncie blacharki i silnika, nowe opony, akumula
tor, • 6.700 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
OPEL KADETT. 1985/86 r.. 1200 ccm, benzyna, srebrny me
talic, .łezka”, stan b. dobry, garażowany, 3-drzwiowy, - 5.300 
zł. Prochowice, tel. 076/858-40-18 
OPEL KADETT GSI, 1985/93 r., 1800 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
szyberdach, alum. felgi, sportowy tłumik, kubełkowe fotele, 
deska digital, komputer, nowy lakier, przegląd do 02.2002 r., 
kpi. dokumentacja, • 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-71, 
0604/28-15-70
OPEL KADETT, 1986 r. 5-drzwiowy, sprawny, na białych ta
blicach, • 1.800 zł. Krzywina, gm. Przeworno, tel. 
0604/90-65-08
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, wtrysk, bordowy, 
wersja wzbogacona, szyberdach, relingi dachowe, hak, RM, 
felgi i inne, - 5.400 zł lub zamienię na tańszy. Lwówek śląski, 
tel. 0608/34-51-30
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, z urzędu celnego, hak, 
ciemne szyby, kubełkowe fotele, ekonomiczny, po wymianie 
oleju, pasków, w ciągłej eksploatacji, aktualny przegląd i OC, 
stan dobry, - 5.700 zł. Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12 
OPEL KADETT, 1986 r. na białych tablicach • 1.200 DEM. 
Słubice, tel. 095/758-43-47
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., granatowy, hak, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 373-68-93
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna na za
chodnich tablicach -1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
O  OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, • 6.700 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020111

OPEL KADETT GSI, 1986 r.. 1300 ccm, kolor grafitowy meta
lic, deska digital, ospoilerowany, kubełkowe fotele, hak, szy
berdach, stan dobry, - 6.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-54-90,0604/31-72-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, .łezka”,
3-drzwiowy, 4-biegowy, na białych tablicach, - 2.000 zł. Go- 
duszyn, gm. Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61
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OPEL KADETT GSI, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm, deska digital, 
welurowa tapicerka, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, kubełkowe fotele, • 7.000 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-24-56
OPEL KADETT GSi. 1986 r„ 102 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, niebieski metalic, digital, kubełkowe fotele, szyberdach, 
aluminiowe felgi z rantem, nowe opony, obniżony, ospoilero
wany, wzmocniony silnik, ciemne szyby, stan idealny, atrak
cyjny wygląd, - 8.100 zł. Jawor, tel. 0601/73-72-86 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, zielony metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, relingi dachowe, podgrzewane fo
tele, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 7.000 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-58-75
OPEL KADETT, 1986 r., 85 tys. km, 1300 ccm, biały, - 4.700 
zł. Lubin, tel. 076/844-25-34,0601/84-44-50 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, 
ospoilerowany, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, alarm, stan b. 
dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT, 1986/96 r., 1300 ccm, biały. 2-drzwiowy. -
5.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/755-49-32 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.. 140 tys. km, 1300 ccm, sza
ry, do malowania błotnik, klapa tylna, z urzędu celnego, po 
przeglądzie, relingi dachowe, - 5.800 zł lub zamienię na tań
szy. Jawor, tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, grafitowy, stan b. do
bry. - 8.000 zł. Jawor. tel. 076/870-47-77 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, nowy akumulator, alarm, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, stan techn. b. dobry, zadbany, - 6.700 zł lub zamienię 
na inny z dopłatą do 20.000 zł. Lubin, tel. 076/847-26-97 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 75 KM, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, obrotomierz, RM, 
nówy rozrząd, nowe amortyzatory, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 7.000 zł lub zamienię na VW Golfa. Opole, tel. 
077/456-56-12
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, ciemnoniebie
ski, 5-drzwiowy, na białych tablicach - 750 DEM. Żary. tel. 
068/375-74-48
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 95 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, II właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, alarm, 5-bie
gowy, RO, hak. przegląd do 02.2002 r, - 8.500 zł lub zamienię 
na VW Transporter, Ford Transit, osobowy. Bolesławiec, tel. 
075/734-35-17
OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, ospoilerowany, 
atrakc. wygląd, - 7.200 zł lub zamienię na tańszy. Bolków, tel. 
075/741-48-65 .
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, I właściciel w Polsce, zadbany - 6.300 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, hak, rolety, kubeł
kowe fotele, na białych tablicach, - 2.600 zł. Goduszyn, gm. 
Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm, wtrysk, kolor pia
skowy, 5-drzwiowy, 4-biegowy, stan dobry, na białych tabli
cach - 750 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
OPEL KADETT, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, .łez
ka”, 5-drzwiowy, relingi dachowe, kubełkowe fotele, obroto
mierz, spoilery, sportowa kierownica, - 6.200 zł. Kłodzko, tel. 
0603/78-54-99

OPEL KADETT GSI, 1987 r„ 2000 ccm, czerwony, 3̂ drzwio- 
wy, alum,. felgi, sportowy tłumik, szyberdach, centr. zamek, 
el. otw. szyby, ciemne lampy, welurowa tapicerka, de6ka digi
tal, kubełkowe fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
• 8.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Kowalów, woj. wro
cławskie, gm. Wiązów, tel. 0601/53-58-11 
OPEL KADETT, 1987 r., 34 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, po remoncie silnika, pełna dokumen
tacja, szyberdach, hak, - 7.000 zł. Lubań, tel. 075/721-74-58, 
0604/45-58-92
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, po wymianie filtrów, paska rozrządu, szczęk, bębnów, 
klocków, tarcz ham., łożysk, przegubów, RO, stan b. dobry, -
8.800 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm. OHC, biały, 
.łezka”, 3-drzwiowy, wymieniony olej, pasek rozrządu i klino
wy, nowe opony (2 szt.), na gwarancji, nowy środkowy tłumik 
i klocki hamulcowe, pokrowce, RO, przegląd do 02.2002 r, -
6.100 zł. Namysłów, tel. 0608/30-00-13 
OPEL KADETT CIFFANI, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm. 
OHC, czerwony, 5-drzwiowy, I właściciel, szyberdaęh, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Opole, tel. 
0602/55-19-33
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, nowy 
akumulator, nowe opony, 5-biegowy, szyberdach, kubełkowe 
fotele, białe zegary, zadbany, 3-drzwiowy, stan techn. b. do
bry. - 6.800 zł. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
OPEL KADETT KOMBI CLUB, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, hak, relingi dacho
we, kubełkowe fotele, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 8.500 
zł. Piława Górną, tel. 074/837-23-13 
OPEL KADETT, 1987 r., 140 tys. km. 1300 ccm. Pb/, niebie
ski, katalizator, hak, bagażnik dachowy, RO, garażowany, I 
właściciel, w kraju od 3 lat, pełna dokumentacja, stan techn. 
dobry, - 7.000 zł lub zamienię na Skodę Favorit albo na diesel 
do 1.6. Polanica Zdrój, tel. 0608/51-35-18 
OPEL KADETT, 1987 r. sprowadzony w całości, 5-biegowy, 
szyberdach, stan b. dobry, -.6.800 zł lub zamienię. Strzelin, 
tel. 071/796-12-85,0604/21-09-81 
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 SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, benzyna na bia
łych tablicach, -1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0603/03-67-60 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, 5-drzwio
wy, szyberdach, I właściciel, pełna dokumentacja, nowe opo
ny, kołpaki, aktualny przegląd, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 6.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, na białych tablicach • 750 DEM. Żary, tel. 
068/375-74-48
OPEL KADETT SEDAN, 1987/88 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, bordowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 7.000 zł. Opole. tel. 077/457-68-87.0604/23-38-95 
OPEL KADETT. 1987/88 r.. 112 tys. km. 1300 ccm. biały, pod
grzewane fotele, halogeny, nowe amortyzatory, garażowany, 
- 7.800 zł lub zamienię na Fiata UNO, po 90 r„ z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/329-65-40
OPEL KADETT, 1987/94 r., 165 tys. km, 1300 ccm. szary me
talic, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-50-53 po godz. 17 
OPEL KADETT SEDAN. 1987/96 r.. 125 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, biały, ospoilerowany fabrycznie, szyberdach, RO 
Opel, kubełkowe fotele, garażowany, zadbany, kpi. dokumen
tacja, - 6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-79-71 
OPEL KADETT KOMBI, 1987/96 r., 152 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, biały, stan dobry, po remoncie blacharki, nowy ukł. kie
rowniczy, hamulcowy, wydechowy, • 6.600 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 15”, z rantem, sportowy 
tłumik, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, dod. światło 
.stop”, ciemne tylne lampy, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
6.700 zł. Piława Górna, tel. 074/837-18-22,0600/28-79-19 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/97 r., 122 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, hak, RO, nowe opony, tłu
mik, klocki ham., olej, filtry i płyn, bez korozji, przegląd do
12.2001 r., zadbany, - 7.400 zł lub zamienię na Daewoo La- 
nos, Fiata Punto, z dopłatą. Świdnica, tel. 074/853-50-46, 
0607/17-32-04
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 kra
ju, • 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, nowe opony, 4-drzwiowy, szyberdach, we
basto, hak, relingi dachowe, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 750 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biało-nie- 
bieski, ospoilerowany, stan b. dobry, • 8.400 zl. Dobromierz, 
tel. 074/858-61-41,0601/44-08-83 
OPEL KADETT, 1988 r., 162 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, obrotomierz, 
plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 6.600 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-18-88,0603/58-91-51 
OPEL KADETT, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, b. ciemna zieleń metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapi
cerka. reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, garażowany, 
alum. felgi, sportowy tłumik, kpi. dokumentacja, zadbany, 
wersja limitowana .Tiffany”, - 7.700 zł. Opole, tel. 
077/453-06-32 po godz. 17
OPEL KADETT, 1988 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, nowe opony, zadbany, stan dobry, na za
chodnich tablicach -1.200 zł. Świdnica, tel. 0608/27-22-58 
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 126 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, po małym tuningu, - 7.500 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0608/42-49-77
OPEL KADETT SEDAN. 1988 r.. 140 tys. km, 1771 ccm, sza
ry metalic, I właściciel w kraju, lotnicze fotele, spoiler, hak, 
stan b. dobry, • 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-17-13, 
0602/89-53-49
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na ospoilerowany, progi, duża lotka, ciemne szyby, posze
rzone nadkola, felgi 9*, obniżony, sportowe zawieszenie, ukł. 
wydech. DTM. atrakc. wygląd, artystycznie pomalowany, kpi. 
dokumentacja, - 8.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-32-65 
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, • 8.000 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0608/21-79-94
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 154 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, popielaty metalic, I właściciel w kraju, relingi dachowe, 
roleta, centralny zamek, + pilot, kubełkowe fotele, 5-drzwio- 
wy, nowe amortyzatory i klocki, - 6.700 zł. Kluczbork, tel. 
077/413-12-24
OPEL KADETT. 1988 r., 158 tys. km, .1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, reguł. wys. mocowania pasów, RM, z peł
ną dokumentacją, zadbany, - 6.900 zł. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
OPEL KADETT, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ben
zyna, ciemnozielony metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, alum. felgi, spor
towy tłumik, kpi. dokumentacja, zadbany, - 7.700 zł. Opole, 
tel. 077/453-06-32 po godz. 17 
OPEL KADETT GSi. 1988 r.. 2000 ccm. 16V, biały. 5-drzwio
wy, stan idealny, na białych tablicach, - 4.000 zł. Ostrów Wlkp.. 
tel. 062/735-43-93,0607/71-19-55 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, oznakowany, obrotomierz, fotele kubełko
we, nowy akumulator, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, oryg. spoiler, - 6.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-76-73

OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, OHC, niebieski metalic. 
sedan, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, reguł. wys. mo
cowania pasów, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 10.800 zł. 
Szalejów Dolny, tel. 074/868-73-37 
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, ekonomizer, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-86 
OPEL KADETT COMBI, 1988 r.. 1800 ccm, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL KADETT, 1988 r., 2000 ccm, OHC, wtrysk, czerwony, * 
sedan, sportowe zawieszenie, ospoilerowany, szyberdach, 
nowe sprzęgło i progi, fotele kubełkowe, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-30,0603/04-94-84 
OPEL KADETT, 1988 r., 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, stan dobry, garażowany, RO, - 6.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-38-56
OPEL KADETT, 1988 r., 88 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, szyberdach, - 7.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0609/44-47-97 
OPEL KADETT KOMBł, 1988/91 r., 136 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, czerwony, relingi dachowe, aluminiowe felgi, central
ny zamek, alarm, szyberdach, radio z CD, el. reguł, lusterka, 
nadkola, konserwacja, wymienione paski rozrządu, alterna
tor, filtry paliwa, powietrza, - 8.000 zł lub zamienię na diesla o 
mniejszej pojemności, dó 12.000zł. Jawor, tel. 076/870-63-25 
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1600 ccm, diesel, biały, szyber
dach, lotnicze fotele, ważny przegląd do 06.2001 r., nowy 
pasek rozrządu, nowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd, • 7.700 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Lubin, tel. 076/846-58-22 
OPEL KADETT CABRIO, 1988/97 r.. 137 tys. km, 2000 ccm, 
biały, GSi, deska digital, alum. felgi, 136 KM, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 11.700 zł. Legnica, tel. 0606/61-00-79, 
0609/52-02-20 _ -
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, E. kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, po remoncie sil
nika, do malowania dach, • 5.500 zł. Borowa, tel. 
071/315-72-45
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 102 tys. km. 1300 ccm. LS, 
czerwony, szyberdach, 3 .stop", RO, przegląd do 04.2002 r., 
stan idealny, • 8.500 zł. Bogdan Muzyka, 59-145 Chociano- 
wiec 116, gm. Chocianów
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm. czerwony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, ciemne szyby, kubełkowe fotele, stan 
b. dobry, na białych tablicach, możliwość dowozu, - 1.800 zł. 
Gubin, tel. 0503/89-66-00
OPEL KADETT, 1989 r., 77 tys. km, 1700 ćcm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, - 7.800 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-22-55,0602/13-49-81 
OPEL KADETT, 1989 r., 113 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, szyberdach, hak, kpi. dokumentacja, zdjęcia 
do wglądu, stan techn. silnika oraz blacharki b. dobry, pilnie,
• 8.200 zł lub zamienię, (możliwe raty przez komis). Łęka 
Opatowska, tel. 0605/22-04-47,062/781-42-19 
OPEL KADETT, 1989 r>, 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
instalacja gazowa, szyberdach, garażowany, fotele kubełko
we, komplet kół, dużo nowych części, stan b. dobry, - 8.700 
zł. Milicz, tel. 071/384-16-43 po 20 
OPEL KADETT, 19891., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, ABS, obrotomierz, kubełkowe fo
tele, sportowa kierownica, spoiler tylny, na białych tablicach,
- 2.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-12 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zderzaki 
w kolorze nadwozia, RO z kieszenią, 2 nowe opony, nowy 
akumulator, nowy wydech, szyberdach, w ciągłej eksploata
cji, zadbany, 5-drzwiowy, • 7.600 zł. Polkowice, tel. 
076/749-36-53
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r.. 1300 ccm. - 8.700 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-04-67
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
.łezka’ , 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-25-68,0607/04-00-50 
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 śl., tel. 074/814-10-65 
OPEL KADETT, 1989/95 r., 139 tys. km, 1300 ccm, biały, RM 
Grundig, welurowa tapicerka, oznakowany, blokada skrzyni 
biegów* dużo nowych części, zadbany, stan b. dobry, nowszy 
model, - 7.200 zł. Karpacz, tel. 075/761-84-89 grzecznościo
wy
OPEL KADETT, 1989/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 5-biegowy, alarm, RO, centr. zamek., obro
tomierz, - 8.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 0601/20-11-34 
OPEL KADETT, 1989/96 r., 1600 ccm. benzyna, srebrny me
talic, hatchback, 5-drzwiowy, 5-biegowy, inst. gazowa, RO, 
szyberdach, wspomaganie, immobilizer, - 9.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-57-41
OPEL KADETT KOMBI, 1989/96 r., 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, garażowany, konserwacja, nowe opony, 
nowe amortyzatory, alum. felgi, RO, alarm, centr. zamek, •
7.500 zł. Prusice, tel. 0602/13-45-19,071/312-50-87 
OPEL KADETT, 1989/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, granato
wy metalik, 4-drzwiowy, alarm, centralny zamek, RO Sony* 
zmieniacz CD, szyberdach, nowe amortyzatory, komplet opon 
zimowych, zderzaki w kolorze samochodu, stan b. dobry, -
11.000 zł. Opole. tel. 0501/54-01-60 
OPEL KADETT GSI, 1990 r.. 2000 ccm, 16V. - 7.500 zł. Chwa- 
liszowice. woj. zielonogórskie, gm. Trzebiel, tel. 0606/15-39-74 
OPEL KADETT S, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, złoty me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, sprawny, • 8.900 zł możlh 
wość zamiany na Fiata 126p albo Renaulta 5. Siedlnica, tel. 
065/540-15-00,0603/33-89-56 
OPEL KADETT GSI CABRIO. 1990 r., 115 tys. km. 2000 ccm, 
perłowozielony, alum. felgi, sportowe zawieszenie i ukł. wy
dechowy, spoilery, stan b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/58-59-66
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r.. 101 tys. km. 1400 ccm. El. 
biały, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, w Polsce od 
2000 r., z Niemiec, udokum. pochodzenie, katalizator, • 8.400 
zł. Bolków, tel. 075/741-37-07
OPEL KADETT, 1990 r„ 136 tys. km, 1600 ccm, wtrysk OHC, 
srebrny metalic, instalacja gazowa Lovato (butla w miejsce 
koła zapasowego), wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. 
reflektory, 3-drzwiowy, automatic, zadbany, pełna dokumen- . 
tacja, - 8.900 zł. Głogów, tel. 076/833-96-06,0607/33-69-12 
OPEL KADETT, 1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
.łezka”, 3-drzwiowy, oznakowany, alarm, immobilizer, insta
lacja gazowa (gwarancja), szyberdach, stan dobry, sprowa
dzony w całości, w kraju od roku, pełna dokumentacja, - 9.300 
zł. Gubin, tel. 068/359-35-26,0603/65-14-59 
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
szary, .łezka’ , RM, szyberdach, alarm, el. reg. reflektory, kpi. 
opon zimowych, po wymianie ukł. wydechowego, klocków i 
tarcz ham, - 7.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/642-74-21. 
0608/40-85-12
OPEL KADETT, 1990 r.. 100 tys. km. 1400 ccm. wtjysk, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobili
zer, RM, standobry, - 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-12-19 
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r., 130 tys. km, biały, zadbany, 
garażowany, serwo, centralny zamek, oszczędny, używany 
przez kobietę, dużo nowych części, - 9.800 zł. Lubin, teł. 
0603/17-85-67 lub 076/858-42-49 
OPEL KADETT, 1990 r., 81 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, nowy akumulator, RM, atrakc. wy
gląd, -7.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-42-32,0608/47-34-40 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. km, granatowy me
talic, stan idealny, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, spor
towe siedzenia i zawieszenie, -12.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0607/17-87-39
OPEL KADETT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony. 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obro
tomierz, alarm + 2 piloty, oznakowany, kubełkowe fotele, we-
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P o l Credit Sp z o.o.

ul. Świdnicka 39, III p., tel. 344-16-76, 341-07-47 
od 9 .00 do  18.00

KREDYT SAM OCHODOW Y
przy  kw ocie 10000 z ł rata 158,42 zł*

również 
motocykle!

• do 100% wartości pojazdu
i kredytujemy ubezpieczenie i prowizję
• okres kredytowania do 7 lat

8,51% W SKALI ROKU!!
* s z c z e g ó ło w y c h  Inform acji u d zie lą . P a ń s tw u  p ra c o w n ic y  f irm y  P o iC ra d lt  .

lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 7.900 zi. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, kubełkowe fotele, radioodtwarzacz, centralny za
mek, zadbany, przegląd do 11.2001 r, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/350-92-92,0601/15-72-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1700 ccm, diesel, granato
wy, stan dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, bez wypadku, na 
białych tablicach - 1.500 OEM. Wrocław, tel. 322-45-95 wie
czorem
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r.. 155 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
OHC, grafitowy metalic, relingi dachowe, hak, szyberdach, 
roleta, radioodtwarzacz, nowe opony, nowy akumulator, pa
sek rozrządu, klinowy, filtr paliwa, oleju, powietrza, zadbany, 
stan b. dobry, • 10.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-63-59, 
0601/16-85-99
OPEL KADETT, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, beżo
wy metalic, .łezka', bez wypadku, garażowany, katalizator, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, oznakowany, alarm + pilot, blokada 
biegów RW, nowy akumulator, siedzenia kubełkowe, bez rdzy, 
techn. sprawny, >' 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-69-45 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1700 ccm. DOHC, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 6.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-93-06
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
spoilery, alum. felgi, - 6.900 zł. Zebrzydów, tel. 074/858-54-47 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, stan dobry, na białych 
tablicach - 2.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-39-44 
OPEL KADETT, 1990 r., 9 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, radio, stan idealny, na zachodnich tablicach • 1.700 zł. 
Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 - 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 149 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ciemne szyby, el. 
reg-reflektory, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, •
10.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-90-78. 
0605/92-84-13
OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm. wtrysk, biały, 
katalizator, relingi dachowe, el. reg. reflektory, akumulator i 
amortyzatory na gwarancji, stan tech. b. dobry, - 8.000 zł. Ja
roszów. tel. 074/855-80-10,850-82-50 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, stan b. dobry, ABS, szyberdach, kubełkowe fo
tele, - 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-34-04 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 125 tys. km. 1600 ccm, pertowo- 
czarny, alarm, centralny zamek, szyberdach, radio, automa
tic, 5-drzwiowy, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0600/21-87-88 
OPEL KADETT CABRIO GSI, 1991 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, wspomaganie, alum. felgi 15”, b. zadbany, 
elektr. reg. reflektory, deska digital, - 13.000 zł. Brenno, tel. 
065/549-42-21'
OPEL KADETT, 1991 r., 86 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, - 9.500 zł. Góra, tel. 
065/543-32-41
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, książka serwisowa, • 
9.700 zł. Krobia, tel. 065/571-12-33,0605/27-49-30 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 124 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
elektr. reg. reflektory, obrotomierz, hak, radio, spoiler, 
5-drzwiowy, garażowany, - 10.200 zł. Krzywiń, tel. 
065/517-06-57
OPEL KADETT, 1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 9.400 zł. Legnica, tel. 
076/721-66-07
OPEL KADETT, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, kolor platy
nowy metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, stan b. dobry, • 8.800 zł. Lubin, tel. 
0601/79-97-87
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 159 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
immobilizer, centr. zamek, hak, w kraju od 2 miesięcy, - 9.500 
zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, - 8.500 zł. Opole, 
tel. 077/456-27-09
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 110 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy metalic, katalizator, szyberdach, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, radio, obrotomierz, hak, w kraju od 3 dni, stan 
idealny, - 9.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, el. reg. reflektory, centr. zamek, nowe amortyzatory, 
• 9.000 zl. Żemiki Wr„ tel. 071/311-90-50,0608/57-70-86 
OPEL KADETT, 1991 r., 116 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, be
żowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie kier.. ABS, RO, lusterka w kolorze nadwozia, kpi. 
opon zimowych, stan b. dobry, - 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-31,0603/12-47-27 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, blokada skrzyni 
biegów, nowe opony, czarna welurowa tapicerka, oryg. szy
berdach, nowy ukł. wydechowy, garażowany, obrotomierz, -
11.500 zł. Brzeg, tel. 077/444-47-98,0606/67-27-18 
OPEL KADETT, 1991 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, hak; wtrysk, RO, szyberdach, katali
zator, przegląd do 05.2002 r., garażowany, • 10.200 zł. Choj
nów, tel. 076/818-66-57,0605/25-36-78
OPEL KADETT. 1991 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, el. reg. wys. świateł, welurowa 
tapiceifca, immobilizer, centr. zamek, obrotomierz, fabryczny 
szyberdach, dzielone tylne siedzenia, reg. wys. pasów, prze
gląd do 03.2002 r., reg. wys. fotela kierowcy, RM, -10.300 zł. 
Dębno, tel. 048/769-02-32,0602/42-50-06 
OPEL KADETT, 1991 r., 144 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy. 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, RM, hak, ory
ginalny lakier, -11.900 zł lub zamienię na VW Passata, Golfa 
II diesel lub benzyna. Głogów, tel. 076/837*10-58, 
0607/38-70-90
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 104 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, hak, RO, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektory, I właściciel w kraju, • 9.500 zł. 
Góra, tel. 075/764-74-35

OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 115 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, radioodtwarzacz oryginalny, I właściciel, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, możliwość sprzedaży 
na raty, • 10.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Jawor, tel. 
0605/64-11-73
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy - 1.300 DEM. Jawor, tel. 0608/08-91-17 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, jasnobrązowy, 
stan idealny, na białych tablicach - 1.800 DEM. Jawor, tel. 
0604/30-45-79,0600/33-20-78 ,
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, jasny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, opony zimowe, el. reg. 
reflektory, alarm, immobilizer, stan dobry, -10.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0605/54-76-78
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, oclony w całości, radio, ABS, kubełkowe 
fotele, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.600 zł. Kłodzko, tel. 
0605/74-22-01
OPEL KADETT, 1991 r., 138 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, udokum. po
chodzenie, stan b. dobry, - 12.400 zł. Legnica, te l.' 
076/722-48-98
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, 5-biegowy, alum. felgi, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, - 8.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, • 8.900 zł. Legnica, tel. 
076/887-86-15
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, biały, relingi, roleta, kubełkowe fotele, 4-drzwiowy, • 
9.700 zł lub zamienię na uszkodzony VW, Opel, TDi. Leszno, 
tel. 0603/37-35-55
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
ABS, bez wypadku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 1600 ccm. benzyna, biały.
4-drzwiowy, 5-biegowy, RO, immobilizer, I właściciel w kraju, 
kpi. dokumentacja, - 6.900 zł. Lubin, tel. 0602/83-67-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km. 1400 ccm. wtiysk, 
bordowy metalic, 4-drzwiowy, roleta tylna, dodatkowe światło 
.stop*, stan idealny, w kraju od miesiąca, oclony w całości, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, z pełną dokumenta
cją, - 8.900 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57, 
0609/29-02-07
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, wiśniowy, kpi. do
kumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, el. reg. reflektory i antena, spoiler, atrakc. 
wygląd, - 8.300 zł. Prochowice, tel. 0603/34-33-93, 
076/858-43-13
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RM, sprowadzo
ny w całości. I właściciel w kraju, stan tech. dobry, zadbany, •
8.400 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-53,0609/42-37-49 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, stan b. do
bry, zadbany, sprowadzony w całości, spoiler, RO, ekonomicz
ny, w kraju od roku, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-87-42 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1700 ccm. diesel, szary.
5-biegowy, szyberdach, RO, zadbany, • 11.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-88-17
OPEL KADETT, 1991 r., 107 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, spor-( 
towe zawieszenie, kubełkowe fotele, stan techn. b. dobry, ob
rotomierz, sprowadzony w całości, - 9.400 zł. Wrocław, tel. 
784-60-98,0602/52-39-04
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, cen
tralny zamek, radioodtwarzacz, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r„ 1400 ccm. wtrysk, grafitowy 
metalic, centr. zamek, alarm, wyłącznik zapł., szyberdach, 
sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, bez korozji, stan b. do
bry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 315-13-47 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 82 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, alarm, komplet opon zimowych i letnich, • 
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-01-55 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, na białych tablicach, -
2.400 zł, Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, RO + głośniki, hak, stan b. dobry, na bia
łych tablicach -1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/37-03-72 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, na białych tablicach, -
2.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
OPEL KADETT SEDAN, 1991/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, zadbany, stan błacharki i silnika b. dobry, 
oryg. przebieg, trzecie światło .stop', RM - 8.500 zł lub za
mienię na Poloneza Trucka, 1.6-1.91,5-osobowego, zadba
nego, w cenie do 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, stan b. dobry, alum. felgi 15", wspoma
ganie, alarm na pilota, atrakc. wygląd, • 13.900 zł. Gostyń, 
tel. 0603/96-09-51
OPEL KADETT KOMBI, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, wersja GL, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, roleta, pirotechniczne napinacze pasów, bez wypad
ku. w kraju od 2 tygodni, - 13.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-7-7-22,0604/61-86-35 
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r., 85 tys. km. 1600 ccm, nie
bieski, sprowadzony w całości, - 14.500 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14
OPEL MANTA B, 1980 r., 2000 ccm, biały, ospoilerowany,
alum. felgi, centr. zamek, immobilizer, atrakc. wygląd, stan
dobry, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 781-99-38
OPEL MANTA, 1982 r., 1300 ccm, czamy, aluminiowe felgi,
szyberdach, fotele Recaro, - 3.000 zł. Świerczów, tel.
077/419-62-15
OPEL MONZA, 1986 r., 177 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brą

zowy metalic, zadbany, dużo el. dodatków, - 8.500 zł lub za
mienię. Brzeg, tel. 077/416-76-62 
OPEL MONZA, 1987 r., 3000 ccm, biały, sportowa wersja, 
deska digital, fotele Recaro sportowa kierownica (skóra), spor
towy ukł. wydechowy, elektryczne dodatki, welurowa tapicer
ka, szyberdach, napęd tylny, 215 KM, stan bardzo dobry, - 
4.300 zl. Świdnica, tel. 0601/17-14-35 
OPEL OMEGA, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, be
żowy, stan dobry, nowy układ wydechowy, amortyzatory, za
dbane wnętrze, przegląd do 12.2001 r., w ciągłej eksploata
cji, - 5.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/341-72-47, 
0501/74-03-95
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, ory
ginalny szyberdach, el. reguł, lusterka, hak, nowe opony, nowy 
akumulator, inst. gazowa, atrakcyjny wygląd, - 9.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-19-17
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, - 7.900 zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
OPEL OMEGA, 1987 r., złoty metalic, automatic, stan dobry, 
do poprawek lakierniczych, brak OC, - 6.000 zł. Lubin, tel. 
0601/05-58-28
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r„ 1800 ccm, benzyna, biały, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, pilne, - 6.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-02-90
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 154 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, wspomaganie kier., hak, szyberdach, 
relingi dachowe, stan idealny, radio, na niemieckich tablicach 
-1.700 DEM. Wrocław, tel. 0601/74-83-49 '
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, auto
matic, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na białych tablicach 
- 2.400 DEM. Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, złoty me
talic, serwo, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
RO, na białych tablicach • 1200 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/58-33-77
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/95 r., 1800 ccm, benzyna, pla
tynowy metalic, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, • 9.300 
zł. Oława, tel. 0502/31-64-68
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, relingi dachów, welurowa tapicerka, - 8.700 zł lub 
zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, 
relingi dachowe, wspomaganie kier., alarm, szyberdach, 
techn. sprawny, do poprawek hamulce, stan dobry, • 5.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
el. reguł, lusterka, instalacja gazowa, aluminiowe felgi, • 8.500 
zł. Perzów, woj. kaliskie, tel. 0603/23-50-65 
OPEL OMEGA, 1988 r„ 172 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
OHC, biały, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., szyber
dach, hak, Mul-T-Lock, RO Sony + 6 głośników, • 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 367-92-99,0.602/17-08-63 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna wspomaganie, 
centralny zamek, zarejestrowany, stan dobry, • 6.500 zł. Wro
cław, tei. 0607/23-14-28
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 
po godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm szyberdach, dodatki el., 
instal. gazowa, • 8.100 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51,
OPEL OMEGA. 1988 r., 256 tys. km, 2300 ccm, diesel, beżo
wy, welurowa tapicerka, otwierany dach, reguł, fotele, el. reg. 
reflektory i lusterka, przegląd do 11.2001 r, - 8.400 zł. Zawi
dów, tel. 075/778-92-08
OPEL OMEGA CL. 1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
platynowy, wspomaganie kier., centralny zamek, RO, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, hak, wtrysk, stan techn. b. do
bry, • 9.500 zł lub zamienię na Mercedesa 123, VW Golfa II, 
Passata. Złotoryja, tel. 076/878-47-82 
OPEL OMEGA. 1988/89 r.. 156 tys. km, 2000 ccm. Pb/, czer
wony, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, hak, zadbany, • 
8.900 zł lub zamienię na droższy, do 1400 ccm. Bielawa, tel. 
074/833-90-48
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 156 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie kier., oryg. koł
paki, RO, - 8.900 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny me
talic, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opony, alum. felgi, 
radio + 4 głośniki, hak, stan b. dobry, • 8.300 zł lub zamienię 
na BMW 524 TD, z 1987/88 r.. Cieszków, tel. 071/384-82-34, 
0607/50-22-32-
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, au
tomatic, stan b. dobry, - 10.500 zł lub zamiana. Błaszki, tel. 
043/829-17-65,0603/35-65-64 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2400 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic, ABS, centralny zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, - 8.200 
zł. Legnica, tel. 0601/06-49-68 
OPEL OMEGA, 1990 r„ 2000 ccm, bordowy metalic, ABS, 
wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, skórzana tapicer
ka, szyberdach, - 9.000 zł. Opole, tel. 0603/29-06-30 
OPEL OMEGA, 1990 r., 213 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, alarm, centr. za-. 
mek, stan dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0604/81-15-23 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, zielony, szyber
dach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, -15.000 zł. Czer
wona Woda k. Zgorzelca, tel. 075/778-00-54 
OPEL OMEGA, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, niebieski, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, stan b. do
bry, -11.000 zł. Legnica, tel. 076/850-11-41,0607/71-47-11 
OPEL OMEGA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, kpi. dokumentacja, oclony'w całości, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, RM + panel, • 
11.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-88 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wiśniowy, sprowa
dzony w 1995 r., ABS, immobilizer, 2 piloty, RO, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, sten b. dobry, - 12.200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-34-84
OPEL OMEGA, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, haloge
ny, wszystkie el. dodatki, RO, stan dobry, • 10.800 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-89-57,0603/64-49-12 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wiśniowy metalic, hak, el. 
reguł, lusterka, ABS, - 9.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-26-76 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
ABS, wspomaganie, szyberdach, alarm, oznakowany, RM 
Kenwood, z pełną dokumentacją, stan b. dobry, I właściciel w 
kraju, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-36-51,076/842-19-35 
Lubin, 0608/21-76-88
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 208 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, RO, roleta ba
gażnika, kompl. dokumentacja, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-32-02
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 156 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, serwo, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, RO, welurowa tapicerka, relingi dachowe, stan 
b. dobry, • 12.500 zł. Zielona Góra. tel. 0605/58-33-77 
OPEL OMEGA KOMBI. 1991/92 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, czerwony, w kraju od 3 dni, bez wypadku, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, roleta, stan idealny,
• 11.300 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
OPEL OMEGA, 1991/92 r.. 130 tys. km, 2000 ccmr benzyna, 
bordowy metalic, w kraju od roku, lusterka podgrzewane i re
gulowane elektr., el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, antena w szybie, 6 głośników, 
radio firmowe Opel, -13.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-74-17 
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, 24V, czar
ny metalic, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny

zamek, klimatyzacja, podgrz. fotele, skórzane fotele, • 16.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/22-86-04 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna inst. ga
zowa, ABS, -13.000 zł. Lędziny, tel. 077/456-82-37 
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 r., czerwony, składak, wspoma
ganie, alum. felgi, -11.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/761-04-26
OPEL OMEGA, 1992 r., 2300 ccm, diesel, srebrny metalic, 
stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacja, ABS, cen
tralny zamek, alarm + pilot, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier., skóra, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, szyber
dach, el. reguł, lusterka, - 11.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-78,0607/70-02-96 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
po dachowaniu, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny 
przegląd, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy me
talic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pi
lot, el. szyberdach, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, dzie
lona tylna kanapa, stan b. dobry, - 14.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/17-62-54 .
OPEL OMEGA KOMBI. 1992/93 r.. 124 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, butelkowa zieleń metalic, sprowadzony w całości na 
kołach, bez wypadku, po przeglądzie techn., wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, ABS, RM (oryginalny), relingi da
chowe, el. reg. reflektory, stan idealny, • 14.300 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 146 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, sprowadzony w całości, w kraju od 2 dni, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan idealny, -13.400 
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 145 tys. km, 2300 ccm, czerwony, 
stan bardzo dobry, wspomaganie, elektrycznie reg. lusterka, 
szyberdach, radio, bez wypadku, - 14.900 zł. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-40-26
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, bez wypadku. ABS. centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa 
tapicerka, hak, roleta, relingi dachowe, alum. felgi, podgrze
wane fotele, automatic, stan b. dobry, • 17.400 zł. Legnica, 
tel. 0605/96-26-56
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 128 tys. km, 2000 ccm, grafi
towy metalic, serwo, ABS, centr. zamek, radio, welurowa ta
picerka, roleta, relingi dachowe, I właściciel, - 15.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-38
OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
hak odczepiany, komputer, niklowane elementy, RM Grundig, 
książka serwisowa, stan idealny, • 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, welur, el. otw. szyberdach, 
2 el. otw. szyby, relingi, halogeny, hak, 5-biegowy, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, I właściciel w kraju, możli
wość 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 automatic, 
inst. gazowa, pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Głogów, tel. 
0607/33-69-65
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.,171 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, ABS, 
klimatyzacja, el. reguł, lusterka, szyby, relingi, opony zimo
we, - 17,000 zł lub zamienię na busa - VW Transporter T4. 
Kobiemo, tel. 062/72241-33
OPEL OMEGA, 1993 r„ 170 tys. km, 2300 ccm. TDi, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, el. otw. szyberdach, I właściciel w Polsce, przód 
po remoncie, do lakierowania, - 13.300 zł. Wrocław, tel. 
071/352-78-53 po 16
OPEL OMEGA, 1993 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
automatic, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, radio, 
wspomaganie, centr. zamek, zadbany, serwisowany, cena •
12.000 zł z cłem i transportem. Wschowa, tel. 0601/59-12-45 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, CD, wspomaganie, centr. zamek, pełne wyposa
żenie elektr., fotele podgrzewane i regulowane, żaluzja, ABS, 
radio, 2 pod. powietrzne, drewno, ukł. wydechowy Remus, 
komputer pokładowy, bez wypadku, • 31.000 zł. Wleń, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0603/3946-26.0604/11-37-61
OPEL OMEGA KOMBI. 1994 r.. 106 tys. km, 2000 ccm, ECO- 
TEC, biały, automatic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, inv- 
mobilizer, nowe opony, stan b. dobry, odbiór w Niemczech, 
przy granicy lub w Polsce - 10.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
OPEL OMEGA, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, 2 poduszki powietrzne, ABS, 2 immobilizery, el. reg. lu
sterka, el. reg. fotela, el. otw. szyberdach, hak, centr. zamek 
* pilot, wspomaganie, alum. felgi, radioodtwarzacz + system 
głośno mówiący .Nokia', - 26.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-18-21 
OPEL OMEGA KOMBI CD, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm. 
16V, benzyna, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reguł, fotele, el. otw. 
szyby, roleta, stan b. dobry, z pełną dokumentacją, bez wy
padku, - 26.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/21-61-88 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, wersja CD, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, RO ♦ CD, welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, 
halogeny, - 32.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-59-34 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2500 ccm, turbo D klimaty
zacja, poduszka pow., ABS, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie, RDS, nowe opony, bez wypadku, - 22.000 zł + YAT. 
Nysa, tel. 0607/38-85-80 .
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w Polsce, -
32.000 zł. OJeśnica, tel. 071/314-91-86,0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm, TDS, grafi
towy, klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, immobilizer, 
centr. zamek, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, zdjęcia 
do wglądu, telefon GSM, - 33.000 zł. Oława, tel. 
071/303-89-80,0604/85-40-04
OPEL OMEGA CARAVAN, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm. 
24V, perłowozielony, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, tempomat, komputer, radio, w kraju od 
miesiąca, 2 pod. powietrzne, ABS, halogeny, relingi dacho
we, książka serwisowa, • 32.000 zł. Polkowice, tel. 
0603/21-53-19
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, RO, ABS, hak, wspomaganie kier., immobili
zer, oznakowany, ęentr. zamek + 2 piloty, 2 poduszki pow., el. 
szyberdach, el. reg. lusterka i fotel, welurowa tapicerka, ze
staw głośno mówiący Nokia, kpi. dokumentacja, • 27.500 zł 
lub zamienię na inny. Polkowice, tel. 076/749-67-87, 
0604/88-64-03
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, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
el. reg. lusterka, immobilizer, - 31.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-32-23
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
alarm, centralny zamek, dzielona tylna kanapa, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, RM, I właściciel, stan 
idealny, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 341-21-93 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, V6 24V 
Ecotec, zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, track control, 
ABS, komputer, 176 KM, obniżony, aluminiowe felgi 16a Bor-

bet, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, alarm,
- 31.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/363-70-36, 
0607/27-89-30
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, 16V, zielony metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, serwo, prze
gląd do 2002 r., stan b. dobry, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/62-91-01
OPEL OMEGA A, 1994 r., 128 tys. km, 2300 ccm, TDI, biały, 
wzmocniony silnik, ABS, wspomaganie, szyberdach,'el. reg. 
lusterka, RO, alarm, immobilizer, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-64-17
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 137 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, pełne wyposażenie, inst. gazowa, alarm,
- 27.000 zł lub zamienię na VW Transporter T4, w tej cenie. 
Zgorzelec, tel. 075/771-77-87 po godz. 18
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 121 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skóry, książ
ka serwisowa, kpi. kluczyków, zdjęcia, sprowadzony w cało
ści z Niemiec, stan idealny, możliwe raty, - 33.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 075/771-94-52, 
0502/36-22-14
OPEL OMEGA KOMBI, 1994/95 r., 2000 ccm, 16V, perłowo- 
niebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, 2 x immobilizer, centr. za
mek + pilot, szyberdach, welurowa tapicerka, serwisowany, 
bez wypadku, stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamienię. Kwiet- 
no, tel. 071/317-64-37,0603/17-37-77 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 97 tys.. km. 2000 ccm. 
wtrysk, biały, poduszka pow., ABS, el. otwierany szyberdach, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, re- 
lingi dachowe, roleta, serwo, RM, nie składak, stan b. dobry, - 
23.600 zł lub zamienię na mniejszy. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66
OPEL OMEGA B KOMBI CD, 1994/95 r., 112 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony metalic, 130 KM, ABS, klimatyzacja, -
32.000 zł. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07
OPEL OMEGA KOMBI, 1994/95 r., 152 tys. km, 2500 ccm. 
TDS, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
29.000 zł możliwe przez komis. Prudnik, tel. 0605/08-10-22 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 80 tys. km, 2500 ccm. 24V eco
tec, turkusowy metalic, klimatyzacja, ABS, TCS, 2 poduszki 
pow., el. roleta, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
drewno, aluminiowe felgi, komputer, pełna dokumentacja, w 
kraju od 2000 r, • 35.000 zł. lub zamienię. Wrocław, tel. 
372-63-34, 0604/77-05-39
OPEL OMEGA B, 1994/95 r„ 125 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy, wersja CD, welurowa tapicerka, ABS, drewno, 2 
pod. powietrzne, RO, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, 
alarm, klimatyzacja, I właściciel w kraju, czysty, zadbany, -
29.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/343-72-58 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994/95 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, szyber
dach, reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, centr. zamek, ABS 
radio, relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, - 28.300 zł. Ża
gań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07
OPEL OMEGA B, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, V6, grafito
wy metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, • 34.000 zł lub 
zamienię. Jasień, tel. 068/371-05-24,0604/60-62-23 
OPEL OMEGA B KOMBI CD, 1995 r., 2500 ccm, V6 automa
tic, klimatyzacja, szyberdach, hak/komputer, • 39.900 zł. Lub
sza, tel. 0602/68-06-14
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., - 39.900 zł. Lubsza, tel. 
077/411-85-92
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., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, w kraju od tygodnia, I właściciel, ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby i fotele, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
wspomaganie, RM, relingi, stan b. dobry, - 31.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-3046 po godz. 16,0606/66-92-37 
OPEL OMEGA KOMBI. B. 1995 r.. 97 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, granatowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radio, immobilizer, te
lefon z nagłośnieniem, - 33.000 zł lub zamienię na inny do
10.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-60-37
OPEL OMEGA CARAVAN B, 1995 r., 143 tys. km, 2500 ccm, 
V6, ecotec, srebrny metalic, wersja CD, centr. zamek + pilot, 
el. reguł, lusterka i przednie fotele, el. otw. szyby (4), oryg. 
dopinany hak hol., siatka grodziowa, ABS, wspomaganie, re- 
lingi dachowe, komputer, TC, klimatyzacja do napełnienia, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, - 32.900 zł. Grod
ków, tel. 077/415-55-56 lub,071/351-91-59 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 105 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, - 28.000 zł. Jasień, 
woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL OMEGA KOMBI CD, 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm. 
V6, benzyna, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, bez 
skóry, • 31.000 zł lub zamienię na VW Golfa, Passata, Audi, 
TDi. Jelenia Góra, tel. 075/752-44-07,0604/68-50-39 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 33.000 zł. 
Jelenia Góra. tel. 0601/8147-85 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
benzyna, grafitowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, au
tomatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, ABS, 
wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, RM, welurowa tapicerka, 
sprowadzony w całości, relingi dachowe, roleta, książka ser
wisowa, - 32.600 zł. Lwówek śląski, teł. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17.
OPEL OMEGA B, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 16V -11.500 
DEM. Niemcy, tel. 0049/272*17-95-39 
OPEL OMEGA CARAVAN CD. 1995 r.. 150 tys. km, 2500 ccm. 
TDi, ciemnografitowy metalic, bez wypadku, pełne wyposa
żenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, immobilizer, el. re
gulowane i podgrzewane fotele, • 38.000 zł lub zamienię na 
mniejszy, VW J3olf, Opel, diesel. Oława, tel. 071/31343-08, 
0503/02-1944
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2000 ccm. 16V. granatowy, 
bez wypadku, wspomaganie kier., sprowadzony w całości, w 
kraju od 7 dni, - 31.000 zł lub zamienię, może być tańszy. 
Piława Górna, tel. 074/837-2343,0604/94-06-88 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 68 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebr
ny, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.500 zł. 
Przemków, tel. 076/831-03-46
OPEL OMEGA B, 1995 r., 146 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, kombi, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el. reg. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
2 pod. powietrzne, podgrzewane lusterka, relingi dachowe, 
welurowa tapicerka, roleta, RO, bez wypadku, książka serwi
sowa, - 29.900 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57, 
0602/30-11-80
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 108 tys. km. 2500 ccm, V6 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/68-50-39
OPEL OMEGA KOMBI, B, 1995/96 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
16V, bordowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, 
wszystkie el. dodatki, el. reg. szyberdach, centr. zamek, RM 
+ RDS, relingi dachowe, bez wypadku, kupiony w salonie, 
stan idealny, • 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
OPEL OMEGA KOMBI, CD, 1996 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i nawi
gacji, • 37.000 zł. Lubin, tel. 076/846-9141 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 72 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kpi. dokumen
tacja, alum. felgi, RM, garażowany, stan b. dobry, - 42.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/84540-24
OPEL OMEGA CD, 1996 r., 68 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny, automatic, ABS, klimatronic, komputer, szyberdach, pełne 
wyposażenie el., alum. felgi 17”, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/4840-55
OPEL OMEGA KOMBI B, 1996 r., 2000 ccm, 16V ecotec, gra
fitowy metalic, 2 x SRS, ABS. TC, ASR, centralny zamek, el.
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otwierany szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka. el. reguł, reflektory, welurowa tapicerka, immobilizer, spro
wadzony w całości, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan 
idealny, • 30.900 zł lub zamienię na tańszy. Kamienica, tel. 
077/431-79-56
OPEL OMEGA B, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, komputer, klimatyzacja, ABS, poduszki pow., el. otw. 
szyby, podgrzewane lusterka, reguł, fotel kierowcy, welurowa 
tapicerka, radio, alum. felgi, hak, serwisowany, • 40.000 Y\. 
Legnica, tel. 076/856-41-23,0604/20-55-67 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS, biały, kli
matyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS, 2 poduszki pow., 
po kapitalnym remoncie silnika, c. zamek, elektr; otwierane 
szyby, elektr. regulowane 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 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0217 www.autogielda.com.pl) 
OPEL OMEGA, 1996 r., 122 tys. km, 3000 ccm, MV6, zielony, 
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 KOMBI. 1996 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, kli
matyzacja, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, -
26.900 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-26-51,0601/70-22-45 
OPEL OMEGA, 1997 r., 145 tys. km, 2500 ccm, kolor grafito
wy metalic, TDS, pełne wyposażenie, nawigacja, bez wypad
ku, do sprowadzenia, • 39.000 zł. Nowa Wieś, tel. 
076/817-12-23
OPEL OMEGA, 1997 r., 75 tys. km, 2500 cęm, turbo D, siwy 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, wszystkie el. do
datki, reguł, fotel kierowcy, poduszki powietrzne, halogeny, 
alarm, I właściciel w kraju w kraju, • 44.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Legnica, tel. 076/850-11-69,0607/35-47-05 
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 28 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor platynowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyza
cja, komputer, RM, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
halogeny, wykończenia w drewnie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, książka serwisowa, • 40.500 zł lub zamienię na tań
szy. Leszno, tel. 065/520-82-27 
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, zieló 
ny, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierany 
szyberdach, aluminiowe felgi, drewno, komputer, pełna do
kumentacja, serwisowany, - 40.200 zł. Lubin, tel. 
076/843-63-97,0607/34-19-29 
OPEL OMEGA, 1997 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, w kraju od 
miesiąca, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka; el. reguł, fotel i roleta, - 33.500 zł. Wro
cław, tel. 781-91-56,0601/76-45-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997/98 r., 57 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, 16V, beżowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, 4 poduszki pow., RO, alum. felgi, el. reg. szyberdach, centr. 
zamek, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, • 45.000 zł. Gło
gów, tel. 076/831-44-75
OPEL OMEGA SEDAN. 1997/98 r., 48 tys. km, 2500 ccm, 
TDS, srebrny, klimatyzacja, ABS, szyberdach, tempomat, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. fotele, roleta, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe felgi, spoiler i inne, - 49.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1998 r., 61 tys. km, 2500 ccm, V6, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 52.000 zł. Wro
cław. teł. 0605/64-87-05
OPEL OMEGA, 1998 r., 2000 ccm, niebieski metalic, klimaty
zacja, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek + pilot, 4 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, alum. felgi, w kraju od roku, 
- 54.000 zł. Małomice, tel. 068/376-94-88,0608/67-04-23 
OPEL OMEGA, 1998 r., 2500 ccm, TDS, srebrny metalic. 4 
poduszki pow., klimatronic, nawigacja, roleta, • 59.500 zł. 
Nysa, tel. 0608/26-71-31
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek, pilot, immobilizer, lampy so
czewkowe, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reguł, fotel kierowcy, RM, halogeny, relingi dachowe, roleta, 
zestaw głośno mówiący, - 44.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-44-90
OPEL OMEGA, 1998 r., 2500 ccm. TDS, srebrny metalic, bez 
wypadku, klimatyzacja, skórzana tapicerka, - 48.000 zł. Wał- 
brźych, tel. 0603/81-67-71,0604/12-23-67 
OPEL OMEGA B, 1998/99 r., 70 tys. km, 2000 ccm, TDI, die
sel, granatowy metalic, bez wypadku, oclony w całości, książ
ka serwisowa, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, welurowa tapicerka, RM, - 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL OMEGA, 1999 r., 59 tys. km, 2000 ccm, 16V wszystkie 
el. dodatki, centr. zamek + pilot, ABS, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, wszystkie przeglądy, stan b. dobry, do zobacze
nia we Frankfurcie nad Menem lub na termin we Wrocławiu, -
55.800 zł. Niemcy, tel. 0049/17-75-60-49-52- lub. 
0049/697-98-16-57
OPEL REKORD, 1978 r., granatowy,,2-drzwiowy, przegląd 
do 05.2001 r., stan dobry, - 1.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-23-14 po godz. 20
OPEL REKORD, 1978 r., 31 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, automatic, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 5.500 zł 
lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63-41
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, złoty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach, RO Pioneer, alum. felgi, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
OPEL REKORD SEDAN. 1978 r., 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 4-drzwiowy,- centralny zamek. RM, hak, halogeny, 
2 nowe opony, zadbany, -1.800 zł. Wrocław, tel. 342-68-93, 
0600/82-77-81
OPEL REKORD KOMBI, 1978 r., benzyna, niebieski, inst. ga
zowa, hak, -1.500 zł. Wrocław, tel. 321-63-97,0604/80-76-27 
OPEL REKORD, 1979 r., 190 tys. km. 2000 ccm, E + gaz, 
brązowy metalic, automatic, oryginalny lakier, stan dobry, -
1.700 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/316-12-65, 
0608/59-23-54
OPEL REKORD, 1980 r., 168 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, instalacja gazowa, szyberdach, ważne ba
danie techniczne, stan średni, cena - 1.500 zł, lub zamienię 
na droższy z dopitą do 5.000 zł. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna centr. zamek, 
alarm, el. otw. szyby, alum. felgi, - 2.500 zł. Chwaliszów, gm. 
Stare Bogaczowice, tel. 074/845-20-51 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, niebie
ski, Mul-T-Lock, blokada kierownicy, 2 nowe opony, stan do
bry. - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/847-32-25 
OPEL REKORD, 1983 r.. 2000 ccm, niebieski metalic, alumi
niowe felgi, centralny zamek, szyberdach, stan b. dobry, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, RM Pioneer + 8 głośni
ków, - 3.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-72-07 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, blo
kada kierownicy, Mul-T-Lock, 2 nowe opony, stan dobry, •
3.700 zł. Lubin, tel. 076/847-32-25
OPEL REKORD, 1984 r., 1790 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, ważny przegląd, szyberdach, hak, • 4.900 zł lub za
mienię na Audi .cygaro'. Wrocław, tel. 346-66-21 
OPEL REKORD, 1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, dużo nowych części, nowa instalacja ga
zowa, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-21 
OPEL REKORD, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny meta
lic, stan idealny, inst. gazowa, zadbany, I właściciel, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/10-46-24 
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 5-bie
gowy, alum. felgi, welurowa tapicerka, ciemne szyby, garażo
wany, - 5.500 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-29-05 
OPEL 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

OPEL REKORD, 1987 r., 2000 ccm instalacja.gazowa, centr. 
zamek, 5-biegowy, zadbany, ospoilerowany, - 6.900 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/832-07-57
OPEL SENATOR, 1981 r., 2800 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy, inst. gazowa, 6-cylindrowy, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, automatic, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
komputer, elektroniczne liczniki, alum. felgi, szyberdach, hak, 
welurowa tapicerka, halogeny, przegląd do 63.2002 r., stan 
b. dobry, • 7.900 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL SENATOR, 1985 r., 2500 ccm, diesel, czarny, alarm, 
alum. felgi, centr. zamek - 6.800 zł lub zamienię na motocykl 
lub samochód osobowy, w tej cenie. Legnica, tel. 
076/887-18-04,0608/83-32-22 
OPEL SENATOR B, 1988/89 r., 3000 ccm, wtrysk, beżowy, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, komputer, el. reg. luster
ka, el. reĝ  reflektory, podgrzewane fotele, roleta, RO + 6 gło
śników, 5-oiegowy, po przeglądzie, kpi. dokumentacja, nowy 
akumulator, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 9.700 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-47,0604/80-17-52 
OPEL SENATOR, 1988/97 r., 190 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 12.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 
OPEL SENATOR, 1989 r„ 3000 ccm, benzyna automatic, 
pełne wyposażenie, na białych tablicach • 2.000 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0601/76-65-97
OPEL SENATOR, 1990 r., 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, chromowane nadkola, welurowa tapicer
ka, garażowany, automatic, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., el: reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, 177 KM, cen
tralny zamek, alarm + pilot, aluminiowe felgi, dużo nowych 
części, -12.000 zł. Wrocław, tel. 347-60-04,0607/47-96-02 
OPEL SENATOR, 1990 r., 152 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, szy
berdach, klimatyzacja, inst. gazowa, ABS, stan b. dobry, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0502/41-58-58
OPEL SENATOR, 1991 r., 170 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, zadbany, • 13.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
OPEL SENATOR, 1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, śliwkowy, 
pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 17.600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0604/08-89-34
O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
silników, zniszczone samochody z polską doku* 
mentacją, w sprzedaży piękne samochody mar
ki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów , tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020211

OPEL UGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V, 
czarny, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, RO, alum. 
felgi. - 22.000 zł. Wrocław, tel. 348-28-88,0605/54-30-42 
OPEL TIGRA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, złoty, stan 
b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, alarm, zadbany, 2 » 
pod. powietrzne, - 23.500 zł. Chojnów, tel. 0604/24-33-90 
OPEL UGRA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alum. felgi, szyberdach, RM, - 22.500 
zł. Siedlec, tel. 068/384-86-70 
OPEL UGRA, 1995 r., 1600 ccm pełne wyposażenie oprócz 
skóry. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0603/51-13-06 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 16V, czarny, poduszka pow., 
wspomaganie, alarm, RO, el. otw. szyby, halogeny, klimaty
zacja, - 25.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-92-21, 
0604/38-54-12
OPEL TIGRA, 1997 r., 22 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., ser
wo, stan dobry, - 26.700 zł. Legnica, tel. 0604/51-41-74 
OPEL TIGRA, 1997 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, I 
rej. w 1998 r, - 28.000 zł. Leszno, tel. 0607/28-31-31, 
0609/28-19-42
OPEL TIGRA, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V wtrysk, czar
ny, radioodtwarzacz, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspoma
ganie kier., immobilizer, el. reguł, lusterka, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, alarm, halogeny, 
sportowy tłumik, spoiler, stan b. dobry, - 29.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0602/82-71-64
OPEL TIGRA, 1998 r., 40 tys. km, 16V, Zetec, żółty metalic, 
klimatyzacja, poduszka pow,, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, • 31.000 zł. Bodzanów, tel. 077/439-42-99 
OPEL TIGRA, 1998 r., 23 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, RO + CD, stan b. dobry, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/53-16-00
OPEL TIGRA, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, alum. felgi 15 cali, RO + CD, ABS, szyberdach, -
38.000 zł lub zamienię na VW Passata TDi, B5. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-44-07,0604/68-50-39
OPEL VECTRA SEDAN, 1988 r., 155 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, stan b. dobry, I właściciel, wspomaga
nie kier., szyberdach, • 10.500 zł lub zamienię na inny, z do
płatą. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPEL VECTRA SEDAN, 1988/89 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, szary metalic, 5-biegowy, sprowadzony w całości, - 
10;900 zł. Opole, tel. 0607/23-24-72 
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, welu
rowa tapicerka, drewniane dodatki, ospoilerowany, atrakc. wy
gląd, bogata wersja. Legnica, tel. 076/851-22-87, 
0603/51-69-92
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM stereo, stan techn. 
b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0602/36-07-03
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, sprowadzony w całości, - 10.200 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-44-83
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drźwiowy, na białych tablicach -1.650 DEM. Zawidów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0608/11-86-71 
OPEL VECTRA, 1989 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski, alum. felgi, szyberdach, udokum. przebieg, - 38.000 zł 
lub zamienię na Audi, Golfa IV, Passata B5, TDI. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-44-07
OPEL VECTRA GLS, 1989 r., 155 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy, instal. gazowa, bez wypadku, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, ABS, dzielona kanapa, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-46 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, poszerzo
ny, stan b. dobry, -10.200 zł. Namysłów, tel. 077/410-44-83 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, nowe opony, centralny zamek, alarm, 
szyberdach, wspomaganie kier., ABS, radioodtwarzacz + 6 
głośników, - 9.500 zł. Oleśnica, tel. 071/315-36-42, 
071/314-76-47
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, dodatkowe świa
tło stopu, automatic, - 7.500 zł. Wrocław, teł. 0609/47-98-51 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 137 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, złoty metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., nowe 
hamulce, RM + 6 głośników, stan dobry, - 8.300 zł. Wrocław, 
tel. 0603/16-46-30
OPEL VECTRA, 1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, centralny zamek, el. reguł, lusterka, ABS, 
szyberdach, wspomaganie kier, - 8.500 zł. Andrzej Bienias, 
50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 66/9, po godz. 19 
OPEL VECTRA GT. 1989/90 r., 2000 ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szy

berdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RM, welurowa tapi
cerka, -10.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 117 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, spoiler, 
RO Opel + 6 głośników, - 12.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-51-92,0608/67-38-13 
OPEL VECTRA GT, 1990 .r., 250 tys. km, 2000 ccm, granato
wy, hatchback, fotele kubełkowe, szyberdach, wspomaganie, 
komplet opon zimowych, -10.000 zł. Wrocław, tel. 348-06-07, 
po 16
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.600 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0604/89-53-53
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, biały, centralny zamek, 
alarm, pilot, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, dodatki, •
12.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-44-94 po godz. 17, 
0606/47-38-52
OPEL VECTRA GL, 1990 r„ 185 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, • 9.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-31-27,0601/31-89-74 
OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, centr. zamek, alarm + 2 piloty, RM + 6 głośni
ków, stan dobry, -12.000 zł lub zamienię na tańszy, np. Polo
nez, Opel Kadett. Głuszyca, tel. 074/845-60-46 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, benzyna zadba
ny, - 9.700 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-32-41 
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier, - 9.800 zł. 
Kępno, tel. 0502/09-39-46
OPEL VECTRA GL, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/811-31-27.0601/31-89-74 
OPEL VECTRA CD, 1990 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, I właściciel, el. reg. szyberdach, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, - 11.200 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79
OPEL VECTRA, 1990 r., 1700 cćm, diesel, piaskowy, stan b. 
dobry, garażowany, centralny zamek, - 12.100 zł lub zamie
nię. Lubnów, tel. 074/819-90-74 
OPEL VECTRA GT. 1990 r., 117 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, spoiler, 
RM Opel + 6 głośników, el. wysuwana antena, karta pojazdu, 
-12.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-51-92,0608/67-38-13 
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 144 tys. km, 2000 ccm, żółty, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, ospoilerowany, obniżony, ukł. wydechowy Remus, 
wzmocniony 140 KM, techn. sprawny, stan idealny, atrakc. 
wygląd, - 12.900 zł lub zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 
076/749-28-67
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, biały, inst. gazowa, RO + 6 głośników, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 11.200 zł. Poznań, tel. 061/825-65-95 po 
godz. 20,0502/56-73-17
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., 
szyberdach, radio, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -
2.600 DEM. £trzegom, tel. 0605/20-67-71 
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
automatic, RM, welurowa tapicerka, hak, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/58-81-35
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.600 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0604/89-53-53
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 98 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, welurowa tapicerka, szyberdach, RM, stan 
b. dobry, • 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/91-89-53 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, per
łowy metalic, stan b. dobry, garażowany, sprowadzony z Nie
miec w 2000 r., szyberdach, radioodtwarzacz! bez wypadku, 
katalizator, możliwe raty przez komis, - 11.700 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/83-23-66
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od 8 miesięcy, centralny zamek, el. reg. 
reflektory, szyberdach, zadbany, dzielona tylna kanapa, ra
dio, głośniki fabryczne, - 10.400 zł. Namysłów, tel. 
077/410-34-26 po godz. 20,077/410-49-10.0602/43-09-41 
OPEL VECTRA, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic, szyberdach, RM, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-77r14
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalik, RO Sony, komplet opon zimowych, • 15.000 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 0501/54-01-60 
OPEL VECTRA, 1991 r„ 10 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 12.300 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19 .
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, biały, w kraju 
od 2 tygodni, kpi. dokumentacja, centr. zamek + pilot, wspo
maganie, szyberdach, bez wypadku, - 12.500 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-10-92,0601/84-10-90 
OPEL VECTRA, 1991 r., - 13.700 zł. Wschowa, tel. 
065/540-13-46,0603/25-31-02 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy metalic, na białych tablicach - 2.150 DEM. Zawidów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0608/11-70-97 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, fioletowy metalic, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, wspomaganie, RM + 4 głośniki, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 2.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
OPEL VECTRA CD, 1991 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, złoty 
metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie, podgrzewane 
fotele, RO + 6 głośników, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa z otworem na narty, stan techn. b. dobry, - 12.800 zł 
(możliwe raty przez komis). Chocianów, tel. 076/818-41-80, 
0604/47-45-81
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy me
talic, inst. gazowa, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
hak, stan b. dobry, • 14.500 zł lub zamienię na diesla z dopła
tą. Głogów, tel. 076/834-70-76,0601/88-01-62 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, nie składany, I właściciel, szyberdach, centr. zamek, re
gulacja świateł, RO, katalizator, garażowany, stan b. dobry, -
11.500 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 106 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, 4x4, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, cen
tralny zamek, stan idealny, - 13.200 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-69-17
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowoczamy, katalizator, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, blokada skrzy
ni biegów, garażowany, • 8.500 zł lub zamienię na Fiata Sie
nę, do 20.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-72-06 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm sprowadzony w całości, 
szyberdach, welurowa tapicerka, RM, halogeny, spoiler, stan 
idealny, • 13.500 zł. Legnica, tel. 0601/87-31-64 - 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy, sprowadzony^ całości, bez wypad
ku + zdjęcia, wspomaganie, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
szyberdach, garażowany, • 12.500 zł (możliwe raty przez ko
mis). Leszno, tel. 065/520-20-41 
OPEL VECTRA. 1991 r., 130 tys. km. 1600 ccm. bordowy, 
oryg. lakier, alarm, I właściciel, stan idealny, • 10.200 zł. Lip
niki, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, perłowonie

bieski, wspomaganie kier., 4 zagłówki, centr. zamek, • 12.000 
zł. Lubań, tel. 0602/19-38-32
OPEL VECTRA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, nie 
rejestrowany w kraju, - 12.500 zł. Polkowice, tel. 
076/858-40-55
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, sedan, RO Opel, regulowana kierownica, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, w kraju od tygodnia, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 12.900 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony me
talic, stan b. dobry, • 12.400 zł lub zamienię na inny samo
chód (bus, diesel, z dopłatą). Świdnica, tel. 074/640-45-68 
OPEL VECTRA, 1991 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, sedan, ABS, centralny zamek, halogeny, wymienione za
wieszenie, nowe tarcze, po remoncie silnika, do poprawek, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 783-94-55 
OPEL VECTRA, 1991 r„ 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, szyberdach, 
el. reg. reflektory, alarm, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, garażowany, stan dobry, - 16.200 zł. Wrocław, tel. 
0600/19-91-25
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 165 tys. km. 1700 ccm, die
sel, zielony metalic, kupiony w salonie, hak, radioodtwarzacz 
z RDS, amortyzatory i akumulator na gwarancji, immobilizer, 
alarm, udokumentowane pochodzenie, stan dobry, -14.000 
zł lub zamienię na inny. z dopłatą do 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-16-54
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumen
tacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz + 
6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz 20,0603/84-99-70 
OPEL VECTRA, 1991 r., 146 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, bor
dowy metalic, klimatyzacja, szyberdach, wspomaganie kier., 
instalacja gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), CD Pioneer, spoiler, stan b. dobry, -12.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0602/86-73-24 
OPEL YECTRA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, w kraju od tygodnia, benzyna bezołowiowa, -10.500 
zł. Żagań, tel. 068/377-71-38,0604/44-56-08 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
,biały, wspomaganie, szyberdach, RM, alum. felgi, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, - 9.300 zł. 
Jawor, tel. 0608/06-42-30
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 98 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, wspo
maganie kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, szyber
dach, el. reg. reflektory, katalizator, radioodtwarzacz + gło
śniki, po przeglądzie, peina dokumentacja, -12.700 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-03-90,0605/65-31-78 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, RM, -12.500 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, szyberdach, alarm + pilot, centralny zamek 
+ pilot, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 12.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-61-68
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 147 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowa perła, bez wypadku, w kraju od tygodnia, zadba
ny, hatchback, stan idealny. -11.800 z ł , kupujący nie płaci 
podatku. Rawicz, tel. 0606/30-78-94.065/546-33-22 
OPEL YECTRA, 1991/92 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
granatowy, sprowadzony w całości na koiach, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, aktualny przegląd techn., RM (orygian- 
ly), el. reg. reflektory, stan idealny, -13.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA CD, 1991/92 r., 1800 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, bez wypadku, ABS, el. otw. szyby, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, atermiczne szyby, el. 
reg. lusterka, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 13.200 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL VECTRA, 1991/92 r.. 138 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, bez wypadku, dzielona tylną kanapa, we
lurowa tapicerka, szyberdach, RM, garażowany, konserwa
cja, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -11.200 zł. Sobótka, tel. 
0604/11-31-38
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r.. 131 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, CD, śliwkowy metalic, wersja CD, wspomaganie, alum. 
felgi, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, RM, elektr. antena, obrotomierz, skórzana 
kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -12.300 
zł. Syców. tel. 0605/38-05-59.062/785-30-70 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., -12.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/42-93-32
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/96 r., 2000 ccm, benzyna, czer
wony, 4x4, alum. felgi, szyberdach el., wspomaganie, alarm, 
centr. zamek, stan dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 342-95-65, 
0601/16-78-69
OPEL VECTRA, 1992 r.. 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, spoiler, alum. felgi, alarm, centr. zamek, szy
berdach, szerokie opony, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
zadbany, stan b. dobry, • 12.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-00-08
OPEL VECTRA, 1992 r., 127 tys. km centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
-15.600 zł. Wołów, tel. 071/389-61-21 po godz. 19
P  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie, centr. zamek, - 13.500 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87020281

OPEL VECTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, katali
zator, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
12.500 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-37-69 
OPEL VECTRA, 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm. diesel, srebr
ny metalic, centr. zamek, welur, alarm, szyberdach, -16.500 
zł. Kalisz, tel. 062/751-70-41.0608/72-19-97 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna. morski metalic, nie używany w Polsce, wspomaganie 
kier., centralny zamek, szyberdach, oryginalny RM, • 14.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, komputer, centr. zamek, alarm + pilot, 
szyberdach, alum. felgi, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, - 14.000 zł lub zamienię na diesla. 
Kłodzko, tel. 0602/30-76-70
OPEL VECTRA, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, RO, bez wypadku, stan 
b. dobry, w kraju od tygodnia, -13.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Legnica, tel. 076/866-16-08.0603/16-13-73 
OPEL VECTRA GT. 1992 r.. 114 tys. km. 2000 ccm. 16V. srebr
ny, 150 KM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, el. otw. szyby 
i szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, 
RO + CD, kubełkowe fotele, alum. felgi, po tuningu, atrakc. 
wygląd, książka serwisowa, komputer, • 13.900 zł. Legnica, 
tel. 076/862-03-91.0605/63-27-78 
OPEL VECTRA, 1992 r., 97 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar* 
ny metalic. książka serwisowa, I właściciel, sprowadzony w 
całości, ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, • 12.600 zł. Lubin, 
tel. 076/847-54-08,0609/35-39-31 
OPEL VECTRA, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per
łowoczamy. wspomaganie, szyberdach, ABS, centr. zamek, 
bez wypadku, • 14.200 zł. Laszczyn, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01
OPEL YECTRA, 1992 r., 157 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, kolor 
grafitowy, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, stan b. dobry, • 14.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/31446-22 po godz. 16
OPEL VECTRA. 1992 r.. 162 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, nowy akumulator, ga

rażowany, I właściciel, • 13.500 zł. Opole, tel. 077/456-91-99, 
455-57-58
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r.. 85 tys. km. 1600 ccm, wtrysk 
model przejściowy, zadbany, radio Blaupunkt, w kraju od 6 
mies., kpi. dokumentacja, • 13.200 zl. Prochowice, tel. 
076/858-51-95,0604/79-36-63 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., radio Opel, centralny za
mek, w kraju od roku, welurowa tapicerka, bez wypadku, ga
rażowany, -13.800 zł lub zamienię na VW Golfa. Rawicz, tel. 
065/5464749,0606/51-38-01 
OPEL YECTRA, 1992 r., 127 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, szy
berdach, radioodtwarzacz Opel + 4 głośniki, stan b. dobry, w 
kraju od 2 tygodni, sprowadzony na kołach, bez wypadku, -
13.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-2646 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, alum. felgi, wspomaganie, RM, alarm, szyberdach, zde
rzaki w kolorze nadwozia, -11.900 zł. Warta Bolesławiecka, 
tel. 076/818-90-66
OPEL VECTRA, 1992 r.. 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, 
wspomaganie, ABS, szyberdach, stan idealny, bez wypadku, 
nie eksploatowany w kraju, - 12.800 zł. Ziębice, tel. 
0502/61-50-75,074/819-21-11 ,
OPEL VECTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, 
benzyna bezołowiowa, ABS, wspomaganie, szyberdach. w 
kraju od tygodnia, hak, zadbany, - 11.000 zł. Żary, tel. 
068/377-71-38,0604/44-56-08 
OPEL YECTRA SEDAN. 1992/93 r.. 127 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, szary metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, po przeglądzie techn., wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, RM 
oryginalny, welurowa tapicerka, stan idealny, • 13.800 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA SEDAN. 1992/93 r.. 82 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, perłowobordowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, książka serwisowa, RM Opel, el. reg. reflekto
ry. lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, el. wysuwana an
tena, w kraju od 2 dni, sprowadzony w całości na kołach, ak
tualny przegląd, -14.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL YECTRA CD SEDAN. 1992/93 r., 110 tys. km. 1800 
ccm, platynowy metalic, katalizator, nowy model, ABS, wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, el. wysuwa
na antena, el. reg. lusterka, drewniane dodatki, radio, -14.900 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL VECTRA, 1992/97 r.. 170 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., katalizator, el. reg. światła, kpi. koł 
zimowych, garażowany, zadbany, pełna dokumentacja, -
11.800 zł. Wójcice, tel. 071/318-64-90 
OPEL YECTRA, 1993 r., 155 tys. km, 1600 ccm, srebrny, ku
piony w salonie, centr. zamek, alarm z pilotem, -18.500 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-84-61 
OPEL YECTRA, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, popielaty 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm 
z pilotem, blokada skrzyni biegów, immobilizer, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, oznakowany, -18.000 zł. Gubin, 
tel. 068/359-60-71
OPEL VECTRA SEDAN GL, 1993 r., 15 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, szyberdach, książ
ka serwisowa, RM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -13.300 
zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic. -15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPEL VECTRA DIAMOND, 1993 r., 190 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, sprowadzony w całości, bez wy
padku, pełna elektryka, wspomaganie, ABS, poduszka pow., 
komputer pokładowy, halogeny. RO, alum. felgi 15a, 5 szt., 
welurowa tapicerka, drewno, stan b. dobry, -18.500 zł. Mię
dzylesie, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/06-09-27 
OPEL VECTRA, 1993 r„ 55 tys. km, 2000 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, halogeny, stan b. 
dobry. -17.500 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 0605/7344-27 
OPEL VECTRA, 1993 r., 157 tys. km, 1800 ccm, i, ciemno
zielony metalic, ABS, poduszka pow., alarm + pilot, centr. za
mek, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi 15”, 
RO, el. reg. reflektory, nowy model, zderzaki w kolorze nad
wozia, sprowadzony w całości. - 14.900 zł. Słubice, tel. 
095/75841-10
OPEL YECTRA, 1993 r., 175 tys. km. 1600 ccm, biały. ABS. 
wspomaganie, szyberdach, alarm, centr. zamek, spoiler, opo
ny zimowe i letnie, • 15.500 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-36-28
OPEL VECTRA CD. 1993 r.. 125 tys. km. 1800 ccm. szary 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, ABS, RO Sony, centr. zamek, • 13.900 zł. 
Wołów, tel. 071/38944-64
O  OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, błękitny 

metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zameic, 
wspomaganie kier, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 
87019811

OPEL VECTRA. 1993/94 r., 1800 ccm, benzyna, fioletowy me
talic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, wspomaganie, el. reg. 
lusterka i szyberdach, oryg. RO + 6 głośników, bez wypadku, 
stan idealny, książka serwisowa, - 15.900 zł. Ziębice, tel. 
0502/61-50-75.074/819-21-11 
OPEL VECTRA, 1993/95 r., 160 tys. km, 2000 ccm. CD, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, ABS, centralny zamek, el. 
otwierane szyby. el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, reguł, 
fotele, szyberdach, kpi. zagłówków, aluminiowe felgi, spoiler, 
-16.000 zł. Wrocław, tel. 788-69-83 
OPEL VECTRA. 1994 r.. 92 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, nie
bieski. 5-drzwiowy, 90 KM, poduszka pow., ABS, serwo, stan 
dobry, do sprowadzenia z Niemiec - 4.600 DEM + cło. Jawor, 
tel. 0604/07-98-31
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm, srebrny metalic, automa
tic', pełne wyposażenie oprócz skóry, - 21.500 zł. Krotoszyn, 
tel.-062/725-38-63,0608/47-71-25 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 130 tys. km. 1700 ccm, turbo D, bu
telkowa zieleń, silnik Isuzu, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, immobilizer, radio z RDS-em, 5-drzwiowy, dzielona 
tylna kanapa, - 21.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-34-68, 
0603/60-78-99
OPEL VECTRA, 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, kpi. dokumentacja, oclony w całości, I wła
ściciel, pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyber
dach, nowe opony, hak, bez wypadku, stan techniczny ideal
ny. el. wysuwana antena, - 21.500 zł. Prochowice, tel. 
076/85841-90,0607/34-18-75 
OPEL VECTRA, 1994 r., 133 tys. km. 1600 ccm. fioletowy 
metalic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, stan dobry, 2 pod. 
powietrzne, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 789-96-22, 
0603/08-80-07
OPEL VECTRA, 1994 r.. 113 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, sprowadzony w całości, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, immobili
zer, welurowa-tapicerka, - 19.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0602/58-06-18 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 102 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby i szyberdach, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, - 15.900 zł. Legnica, tel. 076/722-70-48, 
0601/72-33-19
OPEL YECTRA, 1994 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
ABS, szyberdach, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, oryg. hak, 
zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, -18.300 zł. Nysa, 
tel. 065/544-15-85,0603/06-29-22 
OPEL VECTRA, 1994 r.. .130 tys. km, 1600 ccm, fioletowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, zadbany, • 16.300 zł. Wrocław, tel. 
071/789-96-22,0501/4342-28 \
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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, immobilizer, 
alarm, halogeny, oznakowany, szyberdach, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, drewniane wykończenie, kpi. dokumentacja, 
garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/392-29-70,0601/28-50-59 
OPEL VECTRA, 1994 r., 106 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, zadbany, garażo
wany, welurowa tapicerka, el. otwierane szyby, szyberdach, 
halogeny, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, -
17.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-02-10,0601/64-22-52 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, zielony. RO. 
szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry - 6.400 DEM + cło. 
Żary. tel. 068/374-97-42.0604/60-38-82 
OPEL VECTRA. 1994/95 r.. 2000 ccm, ciemnozielony, atrakc. 
wygląd, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, szyberdach, alum! felgi, - 20.900 zł lub zamie-„ 
nię. Chojnów, tel. 076/818-79-36.0502/16-68-37 
OPEL VECTRA, 1994/95 r., 120 ccm, ciemnozielony metalic, 
alum. felgi, ABS, pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, radioodtwarzacz stereo, 1. właściciel w 
Polsce, garażowany, • 18.000 zł. Legnica, tel. 076/854-57-34 
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, pełne wyposażenie, brak skóry i klima
tyzacji, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, -18.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/23-21-88 
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, alarm, Immobilizer, RM, sprowadzony w 
całości 10.2000 r., bez wypadku, kpi. dokumentacja, zadba
ny, stan b. dobry, komplet kół zimowych, -19.000 zł. Głogów, 
tel. 0603/95-86-32
OPEL VECTRA, 1995 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, kość

słoniowa, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, szy
berdach, -19.000 zł. Góra, tel. 065/543-45-66,0601/54-88-97 
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., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony me* 
talie, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., ABS, cen
tralny zamek, automatic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, układ antypoślizgowy, sportowy bieg, -18.800 zł. Kępno, 
tel. 062/782-81-64,781-94*62,0608/71-56-90 
OPEL VECTRA, 1995 r.. 137 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bor
dowy metalic, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, alarm, sprowadzony w całości z  Niemiec na kołach, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, - 26.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-81-36
OPEL VECTRA, 1995 r., 113 tys. km, 1700 ccm, turbo D. gra
natowy, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, RM, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 19.200 zł. Legnica, tel. 076/862-93-02, 
0609/14-95-45
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, per- 
łowowiśniowy, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow., 
centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, el. reg. szyberdach i 
antena, RM, hak, stan techn. b. dobry, - 22.000 zł. Lubin, tel. 
0601/59-55-43
OPEL VECTRA, 1995 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie kier., po
duszki pow., kubełkowe fotele, spoilery, alum. felgi, el. otw. 
szyby, drewniane dodatki, el. reg. lusterka, stan b. dobry -
5.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,075/782-59-82 
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, ABS. - 23.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-36-01 
OPEL VECTRA. 1995 r., 149 tys. km, 1700 ccm. turbo D, zie
lony metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, alarm + pilot, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lu
sterka, stan b. dobry, - 24.800 zł. Wrocław, tel. 349-12-01 po 
godz. 19
OPEL VECTRA, 1995 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, w kraju od 02.2001 r., bez wypadku, I właści
ciel, el. reguł, lusterka (podgrz.), poduszka powietrzna, el. 
antena, nowe opony, nowy tłumik (na gwarancji), el. otwiera
ne szyby, welurowa tapicerka (ciemna), kierowca niepalący, 
stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-13-41 po 
godz. 16
OPEL VECTRA, 1995 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, welurowa tapicer
ka, hak, wspomaganie, RM, sprowadzony w całości, • 23.900 
zł. Wrocław, tel. 071/321-30-81 
OPEL VECTRA, 1995 r.t 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, napina
cze pasów, immobilizer, Mul-T-Lock, atermiczne szyby, szy
berdach, welurowa tapicerka, termometr zewn., zegar, RM, 
halogeny, kpi. dokumentacja, I właściciel, oznakowany, ser
wisowany, stan b. dobry, - 22.600 zł. Wrocław, teł. 

'071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 91 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RM, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, 
halogeny, telefon, welurowa tapicerka, wersja CD, kpi. doku
mentacja, - 31.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-58-20, 
0609/17-18-37
OPEL VECTRA B, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, srebrny metalic, wersja CD, AS, poduszka pow., el. reg. 
lusterka (podgrzewane), centr. zamek, klimatyzacja, stan ide
alny, - 33.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-29,0609/51-31-05 
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 SEDAN, 1996r., 110tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, na białych tablicach, wspomaganie, klimatyzacja -11.500 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32.0601/76-29-15 
OPEL VECTRA B. 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, 75 KM. 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., centr. zamek, 
serwo, nowe amortyzatory, radio, dużo nowych części, •
28.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-25-88
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, kolor śliwko
wy metalic, ABS, szyberdach, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, stan ideal
ny, • 29.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-45 po godz. 19 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 73 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
kolor wiśniowy metalic, I właściciel w kraju, centr. zamek, el. 
otw. szyby, wspomaganie, alarm, pod. powietrzna kierowcy, 
RO z podświetlaczem, ABS, serwisowany, atrakc. wygląd, •
31.500 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 076/846-98-16, 
0604/97-67-04
OPEL VECTRA B CDX, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, V6, 
zielony metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, komputer, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, skóra, podgrzewane 
siedzenia, - 36.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-60-11 
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, 1996‘r.;62tys. km, 1600 ccm. 16V Ecotec, 
srebrny metalic, ospoilerowany, 2 poduszki powietrzne, szy
berdach, wspomaganie kier;, ABS, RDS, aluminiowe felgi, pod
łokietnik, alarm, centralny zamek, immobilizer, - 31.500 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-36-49,0607/62-01-05

OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, V6, czarny 
metalic, obniżony, wykończenia w dfewnie, pełne wyposażę* 
nie, I właściciel, - 41.000 zł. Topola, tel. 074/817-40-18 
OPEL VECTRA CD, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimatro
nic, drewniane dodatki, ABS, TC, tempomat, szyberdach, ra
dio CAR 400, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych, ga
rażowany, zadbany, pełna dokumentacja, - 35.000 zł. Wolsz
tyn, tel. 0602/12-02-16
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 90 tys. km. 1700 ccm, 
turbo D, zielony metalic, 4-drzwiowy, ABS, centralny-zamek + 
pilot, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., RO z RDS, 4 
zagłówki, stan b. dobry, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 348-73-96, 
0602/84-64-56 .
OPEL VECTRA B, 1996 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, ecotec, śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot, 2 poduszki pow., 
szyberdach, immobilizer, RM, aluminiowe felgi, stan idealny, 
- 30.800 zł. Wrocław, tel. 0602/62-42-79 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996/97 r., 39 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, 16V, tytanowy metalic, stan idealny, wersja CD, ABS, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, halogeny, 2 pod. powietrzne, welurowa 
tapicerka, 5 zagłówków, książka serwisowa, radio, - 29.700 
zł. Bolesławiec, tei. 0606/30-49-25 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r.. 65 tys. km, 1700 ccm. turbo D. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, silnik Isuzu, ABS, pod. po
wietrzna, centr. zamek + pilot, el. reg. reflektory, podgrz. lu
sterka, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, oryg. RM, pi
rotechniczne napinacze pasów, reguł. wys. mocowania pa
sów, dzielona tylna kanapa, • 37.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-75-49
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 122 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Ecotec, grafitowy metalic, bogate wyposażenie, aluminiowe 
felgi 15*, koła zimowe, radioodtwarzacz, immobilizer, haloge

ny, centralny zamek + 2 piloty, garażowany, zadbany, stan b.
dobry, - 31.900 zł lub zamienię na kombi. Oława, tel.
071/313-57-48,0608/85-55-74
OPELVECTRA, 1996/97 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna,'
biało-niebieski, ABS, poduszka pow., alarm, centr. zamek, I
właściciel, serwisowany, • 22.000 zł. Wrocław, tel.
071/363-42-42,0601/59-59-31
OPEL VECTRA B, 1997 rv - 34.500 zł. Jelenia Góra, tel.
075/713-80-24
OPEL VECTRA, 1997 r., biały, automatic, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, ABS, - 29.700 zł 
lub zamienię. Kępno, tel. 062/782-49-58,J)607/35-01-40 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi, oryg. RM, w 
kraju od roku, zadbany, kpi. dokumentacja, - 32.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-00-40,0604/17-73-78 
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. lu
sterka, alum. felgi, kpi. opon zimowych, RO z RDS-em, alarm, 
reg. kierownica i fotel, stan idealny, kupiony w Polsce, II wła
ściciel, - 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-55-77 po 
godz. 20
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm. 16V. zielony me
talic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, na białych ta
blicach - 14.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-27-32. 
0601/76-29-15
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, ko
lor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
alum. felgi, RM, I właściciel, - 38.000 zł.., tel. 067/255-41-36 
OPEL VECTRA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, fioletowy. ABS, 
centr. zamek, alarm + pilot, RO Blaupunkt, fotele podgrzewa
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, relingi, klima
tyzacja, - 35.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-92-42, 
0604/90-89-14
OPEL VECTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, opony letnie letnie i zimówe. 
aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 35.600 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-10-85,0606/70-86-46 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi, RM, w kraju 
od roku, zadbany, kpi. dokumentacja, • 32.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-00-40,0604/17-73-78 
OPEL VECTRA, 1997 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek + pilot, - 28.900 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0601/47-73-67
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 YECTRA, 1997 r., 132 tys. km el. otw. szyby, halogeny, 
ABS, poduszka pow., radio + głośniki, opony zimowe, - 27.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/19-52-62 ,
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. felgi, 
RO Philips, halogeny, relingi dachowe, blokada skrzyni bier 
gów, inst. telefoniczna, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-39-21
OPĘL VECTRAB KOMBI, 1998 r., 73 tys. km. 1994 ccm, srebr
ny metalik, wersja-CD, klimatyzacja, • 44.000 zł; Lubin, tel. 
0601/77-70-90
OPEL VECTRA, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, atrakc. wygląd,
- 39.000 zł lub zamienię na VW Corrado, 93/94 r., może być 
uszkodzony., tel. 0602/71-26-64
OPEL VECTRA, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
alarm, klimatyzacja, drewniane dodatki, - 38.000 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/813-02-82 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, do sprowadzenia z Niemiec, pełne wyposażenie • 13.800 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
OPEL VECTRA, 1998 r„ 25 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebrny, 
bogate wyposażenie  ̂garażowany, - 40.500 zł. Gostyń, tel. 
0605/44-24-13
OPEL VECTRA B KOMBI CD, 1998 r., 30 tys.km. czarny me
talic, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier, - 34.500 zł. 
Legnica, tel. 6604/40-56-33
OPEL VECTRA SEDAN, 1998 r., 67 tys. km, 2000 ccm, DTI, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, pod. 
powietrzna, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek,
- 39.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
OPEL 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
OPEL VECTRA, 1998 r„ 34 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, RM, -
36.000 zł. Nysa, tel. 077/435-83-26 po godz. 16, 
0606/76-72-48
OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, TDi, 16V, Ecotec I rej. w 
1999 r., I właściciel w kraju, ABS, alum. felgi, komputer, 4 pod. 
powietrzne, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, - 48.000 
zł lub zamfenifc na' Audi, VW Golfa, Seata, tylko diesel, do
25.000 zł, Opole, tel. 077/433-77-16,077/435-73-15 
OPEL YECTRA KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm. 16V,

czerwony metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, 
bez wypadku, I właściciel, stan idealny, - 44.000 zł lub zamie-~ 
nię. Trzebnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92'
OPEL VECTRA, 1998 r., 78 tys. km, 2000 ccm, DTI, 16V, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, centr. zamek + pilot, RM, bez wypadku, stan idealny, 
nie eksploatowany w kraju, - 38.900 zł. Wartowice, tel. 
076/818-99-70,0601/56-40-04 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, 16V, zielony me
talic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi, radio + CD sterowane w 
kierownicy, kupiony w salonie, seiwisowany, - 55.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Złotoryja, tel. 0603/07-30-41 
OPEL VECTRA B, 1998/99 r., 70 tys. km, 2000 ccm, TDI, die
sel, granatowy metalic, bez wypadku, oclony w całości, książ
ka serwisowa, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, welurowa tapicerka, RM, • 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17 
O  OPEL VECTRA B, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk, 

16V, Ecotec, złoty metalic, klimatyzacja, ABS, 4 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RM, wspomaganie, 5 zagłówków, centr. zamek + 
pilot, immobilizer, reg. kierownica, do sprowadze
nia z Niemiec, w cenie cło i transport, • 35.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-30-39, 0604/75-06-57 
84013991

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 inter- 
necie pod numerem -AG0189 www.autogielda.com.pl)

OPEL VECTRA SEDAN. 1999/00 r„ 18 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, nowy model, klimatyzacja, ABS, RO TC, 
alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, I 
właściciel w kraju, z pełną dokumentacją, - 43.000 zł. Warto
wice, tel. 076/818-98-25
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 8 tys. km, 2000 ccm, DTL, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, • 63.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-22-84,0601/93-44-53

PEU G EO T
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 po
moc. INFORMACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01023001

PEUGEOT 106,1992 r., 138 tys. km, 1124 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 2 tygodnie w kraju, do malowania 4 elementy, 
stan b. dobry, el. otw. szyby, tylne uchylne, centralny zamek, 
RM, reg. wysok. pasów, el. reg. reflektory, alum. felgi, książka 
serwisowa, oclony, aktualny przegląd, - 10.500 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-10-09,0606/97-61-63 
PEUGEOT 106,1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, el. otw. szyby, alum. felgi, centr. zamek, stan b. dobry, nowy 
rozrząd, • 9.900 zł. Iłowa, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/46-77-03
PEUGEOT 106 XN, 1992/93 r., 1000 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie w kraju, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
PEUGEOT 106,1993 r., 104 tys. km, 1400 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, b. ekonomiczny (4.5 1/100 km), immobili
zer, RO, stan techn. b. dobry, - 14.400 zł. Grodków, tel. 
077/415-57-13,0608/58-58-94 
PEUGEOT 106, 1993 r., 1400 ccm, diesel, - 13.800 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0605/72-10-24 
PEUGEOT 106 XT, 1993/94 r., 50 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, zielony metalic, centr. zamek, tylne szyby uchylane,
3-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, RO, alarm, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 361-15-36
PEUGEOT 106,1996 r., 66 tys. km, 1000 ccm, niebieski me
talic, immobilizer, szyberdach, alarm, radioodtwarzacz, •
15.900 zł. Malanów, woj. kaliskie, tel. 0600/23-53-42 
PEUGEOT 106,1997 r„ 1600 ccm alum. felgi, el. otw. szyby, 
centr. zamek, • 21.500 zł lub zamienię na Suzuki Samuraj. 
Poznań, tel. 0607/37-65-95
PEUGEOT 106,1998 r., 23 tys. km, 1124 ccm. benzyna, ciem
nozielony metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
el-. otw. szyby, halogeny, lakierowane zderzaki, kpi. dokumen
tacja, - 20.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-26-97, 
0608/12-78-89
PEUGEOT 106,1998 r., 50 tys. km. 950 ccm, biały, 3-drzwio
wy, szyby atermiczne, kupiony w salonie, serwisowany, •
19.500 zł. Wrocław, tel. 357-50-70 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, radio, im
mobilizer, książka serwisowa, - 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-11
PEUGEOT 106,1999/00 r., 60 tys. km. 1000 ccm, wtrysk, zie
lony, 3-drzwiowy, poduszka pow., kupiony w salonie, pełna 
dokumentacja, faktura, -21.500 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58 
PEUGEOT 205,1983 r., 18 tys. km, 1124 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, bez wypadku, garażo
wany, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 4.500 zł. Opole, 
tel. 077/442-15-51
PEUGEOT 205,1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy, ekonomizer, garażowany, serwisowany, prze
gląd do 2002 r., stan b. dobry, - 4.500 zł. Bolków, tel. 
075/741-34-99,0606/64-22-07 
PEUGEOT 205,1984 r., 1100 ccm, czerwony, ekonomiczny, 
zadbany, 5-drzwiowy • 5.200 zł lub zamienię na. diesla. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/481 -63-02 
PEUGEOT 205,1984 r., 130 tys. km, 1100 ccm sprowadzony 
w całości, książka serwisowa, II właściciel w kraju, 5-drzwio
wy, nowe opony i akumulator, bez wypadku, garażowany, 
zadbany, stan techn. b. dobry, • 4.200 zl lub zamienię na Fia
ta 126p, VW Golfa albo Forda Escorta. Paczków, tel. 
0606/50-62-16
PEUGEOT 205 GT, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, - 3.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-05-31
PEUGEOT 205, 1985 r., 170 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-10-72 
PEUGEOT 205 XRD, 1986 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
5-biegowy, przegląd do 01.2002 r., kpi. dokumentacja, - 4.800 
zł. Nysa, tel. 077/435-62-65
PEUGEOT 205,1986 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielo
ny metalic, garażowany, hak, RO, 5-drzwiowy, nowy akumu
lator, szyberdach, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 357-98-52, 
0502/50-38-48
PEUGEOT 205,1986 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, ja
snozielony, trzecie światło .stop”, 5-drzwiowy, stan dobry, -
4.800 zł. Góra, tel. 065/544-46-93 
PEUGEOT 205, 1986 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, - 3.600 zł. Lewin Kłodzki, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0607/74-02-04
PEUGEOT 205,1987 r., biały, pełne wyposażenie, - 5.000 zł.
Psary, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09
PEUGEOT 205 XE, 1987 r., 1100 ccm, czerwony, stan ideal

ny, sprowadzony z Holandii, - 2.500 zł. Szczodre, gm. Długo
łęka, tel. 071/399-87-33
PEUGEOT 205,1988 r„ 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, • 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-59 
PEUGEOT 205, 1988 r., 160 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby (przyciemnione), RM, szyberdach,
- 6.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-07-86
PEUGEOT 205, 1988 r., 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, oryginalny szyberdach, 
centralny zamek, obrotomierz, halogeny, alarm + 2 piloty, za
dbany, przegląd do marca 2002 r, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
071/321-08-82
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy,
- 6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15
PEUGEOT 205D, 1989r., 166 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 328-97-93 
PEUGEOT 205,19Ś0 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach,
3-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 2.500 zl. Dąbrowa Mała 
17, teł. 0604/70-61-39
PEUGEOT 205,1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, immobilizer, centr. zamek ♦ pilot, RM Philips, 
szyberdach, przegląd do 02.2002 r, • 7.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-83-21,0601/82-06-46 
PEUGEOT 205,1991 r., 132 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafi
towy metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.000 
zł. Minkowice Oławskie, tel. 071/318-61-41,0606/62-90-85 
PEUGEOT 205 CABRIO, 1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, GRi, 
zielony metalic, skóra, alum. felgi, sportowy wydech, el. otw. 
szyby, -13.900 zł. Nysa, tel. 077/433-19-95,0502/55-73-21 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, czerwony. 5-biegowy, 
Mul-T-Lock, kupiony w salonie, nowe opony, garażowany, do
datkowe światło .stop”, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 7.600 
zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-39-75

PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo D, ko
lor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, sprowadzony w całości, -10.000 zł. Sza
motuły, tel. 0607/19-19-62
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, nowe opo
ny, garażowany, atrakcyjny wygląd; stan b. dobry, • 10.500 zł. 
Świebodzice, tel. 0601/67-21-85 
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, wtrysk, biały, szyberdach, 
uchylne tylne szyby, b. oszczędny, oclony w całości, stan b. 
dobry, - 7.300 zł. Wałbrzych, tel. 0608/45-97-13 
PEUGEOT 205,1991 r., 126 tys. km, 1124 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, po wymianie świec, 
przewodów, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/28-37-48
PEUGEOT 205,1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, alarm, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
szyberdach, hak, RM, - 8.400 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
367-86-11,0604/89-81-99
PEUGEOT 205, 1991 r.Ł 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, na białych tablicach • 850 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991/92 r., 145 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
ćzamy, 5-drzwiowy, garażowany, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, alarm, immobilizer, RM, -11.500 zl. Osła, tel. 
076/817-28-38
PEUGEOT 205,1992 r., 163 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
kupiony w kraju, II właściciel, alarm, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 9.400 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię na 
tańszy. Lubin, tel. 076/749-06-87,0603/69-60-35 
PEUGEOT 205,1992 r., 74 tys. km, 954 ccm, czerwony, ku
piony w Polsce, stan b. dobry, • 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0602/45-25-95
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, stan b. dobry • 3.000 DEM + cło. Leśna, tel. 
075/721-17-73
PEUGEOT 205,1993 r., grafitowy metalic, el. otw. szyby, stan 
dobry, garażowany, -16.500 zł. Oława, tel. 071/303-29-36 
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r., 83 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, kolor morski metalic, wspomaganie, RM, książka ser
wisowa, bez wypadku, w kraju od tygodnia, - 12.500 zł. Le
gnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic,3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, reg. kierow
nicy i reflektorów, stan b. dobry, • 29.000 zł lub zamienię na 
Renault Kangoo lub tańszy. Namysłów, tel. 077/410-22-33, 
0606/76-39-76
PEUGEOT 206,1998 r., 18 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, 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 206,1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, poduszka pow., 
kupiony w salonie, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15 
PEUGEOT 206,1999 r., 1100 ccm, ciemnymetalic, stan ide
alny, I właściciel od nowości, kupiony w salonie, 5-biegowy,
4-drzwiowy, radioodtwarzacz, poduszki, centralny zamek, 
wspomaganie kier., serwisowany, książka serwisowa, - 27.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92.0605/52-34-13 
PEUGEOT 206,1999 r„ 20 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie kier., 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 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, alarm + pilot, wspomaganie, alum. felgi, spoiler, tuning, 
RO, atrakc. wygląd, - 34.000 zł. Sośnie, tel. 062/739-10-90, 
0602/34-51-74
PEUGEOT 206,2000 r., 1124 ccm, ciemnozielony, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, poduszka pow., 
radio, wspomaganie, • 34.000 zł. Opole, tel. 077/458-07-73 
PEUGEOT 305,1981/87 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny me
talic, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, RM, nowe opony, 
zadbany, przegląd do 08.2001 r, • 3.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-29-52 po godz. 20,0608/45-14-74 
PEUGEOT 305 SR KOMBI. 1982 r.. 1500 ccm, benzyna, bia
ły, przegląd do 03.08.2001 r., stan dobry, dodatkowo części, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0503/85-24-21 
PEUGEOT 305,1985 r., 1600 ccm, granatowy, trzecie świa
tło .stop*, • 3.000 zł lub zamienię. Krzemieniewo, tel. 
065/536-06-50
PEUGEOT 305, 1987 r., diesel, • 6.000 zł. Jarocin, tel. 
0603/83-87-23
PEUGEOT 306,1993 r., 100 tys. km. 1400 ccm, zielony me
talic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, -13.300 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306 XT, 1993 r., 149 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek z pilotem, welurowa ta
picerka, RM. z pełną dokumentacją, sprowadzony z Szwaj
carii, w kraju od 04.2001 r, • 14.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Świdnica, tel. 074/852-46-28,0601/71-36-82 
PEUGEOT 306,1993 r., 1400 ccm, czerwony, centralny za
mek, aluminiowe felgi, alarm, Mul-T-Lock, odcięcie zapłonu,
5-drzwiowy, -13.800 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-64 
PEUGEOT 306,1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. fel
gi, -12.900 zł. Zielona Góra, tel. 0602/11 -57-50 
PEUGEOT 306 XN/l994/96 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski metalic. 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaga

nie, immobilizer, szyberdach, - 14.000 zł lub zamienię na 
mniejszy. Wrocław, tel. 071/326-09-69 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
el. otw. szyby, centr. zamek + opony zimowe, • 17.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-57-20,0602/36-61-31 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, biały, 
nowa instalacja gazowa, z salonu, bez wypadku, po wymia
nie tarcze, szczęki, klocki, linki, rozrząd, immobilizer, alarm, 
hak, - 19.000 zł. Mieroszów, tel. 074/845-88-52 
PEUGEOT 306,1996 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDI, bordowy 
metalic, kubełkowe fotele, klokada skrzyni biegów, el. otw. szy
by, RM, immobilizer, wspomaganie, - 22.000 zł lub zamienię 
na Renault Laguna.., tel. 076/878-35-73 
PEUGEOT 306,1996 r., 112 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, klimatyzacja, wspo
maganie, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, immo
bilizer, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, 
• 18.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0602/36-07-03 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1996 r., 101 tys. km, 1360 ccm, ben
zyna, biały, garażowany, nowe opony, stan idealny, • 21.000 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-66 
PEUGEOT 306 XN, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, immobilizer, alarm + 2 piloty, radioodtwarzacz, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, regulowana kierownica, bez wypadku, 
serwisowany, pełna dokumentacja, stan idealny, garażowa
ny, -19.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-95,0602/86-94-12 . 
PEUGEOT 306 XN, 1997 r.. 1400 ccm kupiony w salonie, -
19.500 zł. Piaski, tel. 0608/25-95-62 
PEUGEOT 309,1986 r., 1981 ccm, diesel, bordowy, I właści
ciel, bez wypadku, centr. zamek, zadbany, garażowany, - 5.300 
zł. Złotoryja, tel. 0607/22-00-58 
PEUGEOT 309,1987 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, stan b. dobry, RO, 4 głośniki, przegląd do 03.2002 r., II

właściciel w kraju, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 5.300 zł. Prusice, tel. 071/312-60-62 
PEUGEOT 309,1987 r., 1300 ccm stan dobry, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 782-21-69 po godz. 18,0603/09-99-05 
PEUGEOT 309 D, 1987 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, hak, • 5.700 
zł. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
PEUGEOT 309,1988 r., 138 tys. kmv 1600 ccm, diesel, czer
wony, hak, 3-drzwiowy, pilnie, - 6.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-41-32,0608/08-27-96 
PEUGEOT 309 GR, 1989 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, alarm, • 8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-37-60
PEUGEOT 309,1989/90 r„ 1900 ccm, diesel, czerwony, szy
berdach, 2-drzwiowy, - 5.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-40-23 
PEUGEOT 309,1990 r., 1300 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, szy
berdach, z pełną dokumentacją, zadbany, - 8.200 zł. Lubin, 
tel. 076/844-35-22
PEUGEOT 309, 1990 r., - 8.800 zł. Wschowa, tel.
065/540-13-46,0603/25-31-02
PEUGEOT 309 GRD, 1991 r., 217 tys. km, 1905 ccm, diesel.
czerwony, stan b. dobry, garażowany, radioodtwarzacz, alarm,
koła zimowe, • 10.500 zł. Ścinawka Średnia, tel.
074/871-54-34
PEUGEOT 309,1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, nowy model, 75 KM, katalizator, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RM, zadbany, garażowany, • 8.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845:39-17 
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, kupiony w salonie, 
zadbany, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 309,1991/92 r., 106 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
stan idealny, nowe opony, - 8.000 zł. Śrem, tel. 0604/47-04-90 
PEUGEOT 309 i. 1991/95 r., 125 tys. km, 1361 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, bez wypadku, zadbany, 5-drzwio
wy, RO, oznakowany, wyłącznik zapłonu, nowy akumulator i 
klocki hamulcowe, przegląd do 02.2002 r, • 9.100 zł. Wro
cław. tel. 352-61-44.320-87-77 
PEUGEOT 309, 1992 r., 128 tys. km, 1100 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, RM, szyberdach, 
stan b. dobry, - 13.800 zł. Groblice, woj. wrocławskie, tel. 
0502/71-59-84
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, czerwony, centr. zamek, 
radio, 2-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.000 
DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
PEUGEOT 309, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, 2-drzwiowy, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 900 DEM. Strzegom, tel. 0605/20-67-71 
PEUGEOT 309,1992 r., 1100 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, alarm, 
blokada skrzyni biegów, szyberdach, zadbany, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/69-35-10 "•
PEUGEOT 405, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ććm, benzyna, 
srebrny metalic, zadbany, oszczędny, bez korozji, oryg. la
kier, nowy akumulator, po remoncie silnika, w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 08.2001 r, - 4.200 zł. Konradów, tel. 
077/439-42-07 .
PEUGEOT 405SRV1987 r., 150 tys. km, 1900 ccnr, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, pełne wyposażenie elektr., wspo
maganie, stan dobry, - 7.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-88-72 
PEUGEOT 405 GR. 1987 r.. 1900 ccm, benzyna, złoty meta
lic, ekonomiczny, w ciągłej eksploatacji, atrakcyjny wygląd, -
6.300 zł. Brzeg. tel. 0503/57-37-17 
PEUGEOT 405 SR, 1987 r„ 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
zloty metalic, w ciągłej eksploatacji, stan tech. idealny, b. 
atrakc. wygląd, - 8.000 zł lub zamienię na mniejszy. Zielona 
Góra, tel. 068/454-85-25.0602/12-81-63 
PEUGEOT 405.1988 r.. 147 tys. km, 1800 ccm. diesel, wi
śniowy, estetyczny wygląd, zadbany, oszczędny w eksploata
cji, - 9.500 zł lub zamienię na inny z dopłatą. Lubin, tel. 
076/749-34-04
PEUGEOT 405,1988 r., 181 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, tylna szyba ogrzewana, stan opon dobry, stan 
techniczny b. dobry, zadbany, ■> 8.300 zł lub zamienię na die
s l i  Wrocław, tel. 0607/38-54-24 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, 
atermiczne szyby, - 9.800 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0604/78-05-72
PEUGEOT 405 KOMBI. 1989 r,. 210 tys. km. 1900 ccm, die
sel, perłowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, - 8.900 zł. Antoniów, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/64-42-93 
PEUGEOT 405 SRI, 1989 r., 1900 ccm, kolor grafitowy meta
lic. - 7.000 zł. Wołów. tel. 071/389-15-41 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990 r„ 1900 ccm, benzyna, biały, 
relingi dachowe, wspomaganie, reguł. wys. mocowania pa
sów, reg. kierownica, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, 
stan techn. b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię, raty. Lubin, tel. 
0603/51-23-83 po godz. 15
PEUGEOT 405 SR, 1990 r., 115 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm, reguł. wys. moco-
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tffoa pasów, reg. kierownica i fotel kierowcy, welurowa tapi
cerka. • 10.500 zł. Lubin, tel. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405 GU, 1990 r., 170 tys. km, 1580 ccm, benzy
na, szary metalic, reg. kierownica, hak, radio, I właściciel w 
kraju, - 8.600 zł lub zamienię na Seata Toledo, Cordobę, 95 
r., z dopłatą. Żary, tel. 0604/85-81-25 
PEUGEOT 405,1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, bordowy, za
dbany, kpi. dokumentacja, RM, alarm, szyberdach, -14.500 
zł lub zamienię na busa, dodam Żuka, inst. gazowa, zadbany. 
Świebodzice, tel. 074/841-63-29,854-73-92 
PEUGEOT 405 GRI, 1991 r., 165 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, błękitny metalic, el: otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
radio, -11.000 zł. Kępno, tel. 0601/75-31-74 
PEUGEOT 405,1991 r., 170 tys. km, 1905 ccm, diesel, błękit-* 
ny metalic, • 11.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-48 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, regu
lowana kierownica, hak, zadbany, -12.800 zł fmożl. wysl fak
tury VAT) lub zamienię na droższy. Świdnica, tel. 
074/640-45-68
PEUGEOT 405 SEDAN, 1991 r., 170 tys. km, turbo D, biały, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, hak, 5-biegowy, halogeny, obrotomierz, -15.200 zł. Wro
cław, tek 0603/91-49-51
PEUGEOT 405,1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, benzyna + 
gaz, niebieski metalic, blokada skrzyni biegów, inst. gazowa 
Bosch, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52,0605/62-33-21 
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 250 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, hak, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, I właściciel, relingi dachowe, •
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-09-45,0607/18-43-24 
PEUGEOT 405,1991/92 r., 160 tys. km. 1400 cćm, szary me
talic, -10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-45-49 
PEUGEOT 405 GR, 1991/97 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, 
grafitowy, stan techn. b. dobry, garażowany, RO, 4 zagłówki, 
nowe opony, klocki hamulcowe, tylna oś po remoncie, wzmoc
niona, alarm + pilot, - 15.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0603/54-41-95
PEUGEOT 405,1992 r„ 111 tys. km, 1800 ccm, TDI, ciemno
granatowy, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie 
#« , reg. kierownica, centr. zamek, • 17.000 zł. Kępno, tel. 
99X2/25-93-01
PEUGEOT 405 KOMBI. 1993 r., 127 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, -13.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
PEUGEOT 405 GL, 1993 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm * pilot, im
mobilizer, kupiony w salonie, oznakowany, • 12.000 zł lub za
mienię na uszkodzony, do 7.000 zł. Polkowice, tel. 
0602/72-14-76
PEUGEOT 405 STi, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy, skórzana tapicerka, automatic, ABS, wspomaga
nie, el. otw. szyby i szyberdach, eł. reguł, lusterka, centr. za
mek ♦ pilot, alum. felgi, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 
071/783-17-27
PEUGEOT 405 SRD, 1994 r., 150 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, - 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/37-02-82
PEUGEOT 405,1995 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, immobilizer, blokada gażnika, nowe klocki i tar
cze, nowe bębny i okładziny hamulcowe, nowe opony, - 8.500 
zł. Goworowice, tel. 077/431-21-75 
PEUGEOT 405 GR, 1995/96 r., 120 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, 107 KM, kupiony w salonie, bez wypadku, I 
właściciel, pełne wyposażenie elektr., alarm, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, zimowe opony, -
15.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69.0602/44-78-77 
PEUGEOT 405,1996 r., 1400 ccm, brązowy metalic, stan b. 
dobry. - 9.500 zl. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-23-72 
PEUGEOT 406,1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy, serwisowany, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspo
maganie, ABS, podgrzewane fotele, poduszka pow, • 28.500 
zł. Leszno, tel. 0603/68-79-26
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 160 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany (dokumentacja), bez
wypadkowy, garażowany, poduszka pow., wspomaganie, ABS, 
elektr. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, alarm, podgrze
wane fotele, welur, RO Pioneer+6 głośników, oryg. bagażnik 
dagtowy, I właściciel, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0603/09-72-07, 
0£®ł/21-06-85 ,
PEUGEOT 406,1996 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., podusz
ka pow., klimatyzacja, w kraju od 2 miesięcy, radioodtwarzacz, 
• 32.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/15-81-11 
PEUGEOT 406,1996 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kupiony w salonie, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, podg. fotele, 2 poduszki pow., alum. felgi, stan ide
alny, -.32.000 zł. Oleśnica, tel. 0604/37-03-15 
PEUGEOT 406,1996 r.. 1800 ccm, 16V, srebrny metalic. I 
właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, kupiony w salo
nie, serwisowany, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 27.500 
zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zl. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 074/837-23-43 
PEUGEOT 406,1996/97 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, drewniane 
dodatki, wszystkie el. dodatki, sprowadzony w całości, serwi
sowany, zdjęcia do wglądu, stan idealny, - 29.000 zł. Głogów, 
tel. 076/832-17-22,0609/50-82-65 
PEUGEOT 406.1997 r., 75 tys. km. 1800 ccm. 16V, szary 
metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, immobilizer, eł. otw. szyby, wspomaga
nie kier., kodowany zapłon, drewniane dodatki, dzielona tyl
na kanapa, garażowany, • 34.500 zł. Wilczyce, gm. Długołę
ka. tel. 071/399-08-62
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 inter
necie pod numerem - AC0208 www.autogielda.com.pl) 
PEUGEOT 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- 
starazy. 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. J.ubin, tel. 
0601/74-55-97 84012891 

PEUGEOT 406,1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, brązowy 
metalic, pełne wyposażenie, - 28.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
PEUGEOT 406, 1997 r., 75 tys. km. 1800 ccm. 16V, szary 
metalic, sedan, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otwierane szy
by, RM, drewno, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, po
duszka pow, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r.. 30 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, bordowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, po
duszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. za
mek, Mul-T-Lock, RM, alum. felgi, welurowa tapicerka, kpi. 
kół zimowych, stan b. dobry. • 40.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-56-35,0607/04-26-27 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 49 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 38.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r.. 62 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, I wła
ściciel, kupiony w salonie, RO ♦ CD, bez wypadku, - 41.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/76-00-99 
PEUGEOT 406,1999 r.. 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna, 
wiśniowy metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
s*£j,el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, ABS, bez 
wypadku, sensor deszczu, sprowadzony, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 36.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-36-25,0606/21-11-47 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999/00 r., 39 tys. km, 2000 ccm, HDI,

niebieski metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 poduszki powietrzne, ABS, sensor deszczu, - 45.000 zł. 
Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-95,0606/90-76-11 
PEUGEOT 505,1982 r., 2000 ccm, błękitny, garażowany, el. 
otw. szyby, wspomaganie kierownicy, nowe opony (szerokie), 
hak holowniczy, radio, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-26-80,0602/68-98-20 
PEUGEOT 505,1987 r., 110 tys. km, 2165 ccm, grafitowy me
talic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny za
mek, hak, zadbany, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, OC do 2002 r, - 5.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-56
PEUGEOT 605,1990 r., 175 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, inst gazowa, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, I właściciel, dużo dodatków, zadbany, -16.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841 -70-04 wieczorem, 0604/52-63-87 
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 SV, 1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie el., 
stan dobry, - 16.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, 
tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
PEUGEOT 605,1990/97 r., 2000 ccm, SWi, srebrny metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, isntalaęja 
gazowa, RM, stan b. dobry, • 11.000 z ł. zamienię na tańszy. 
Jawor, tel. 076/870-37-13
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, szary, inst. gazowa, nowe 
amortyzatory, wyposażenie elektr., alarm, -11.900 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0602/46-54-32
PEUGEOT 605,1991/97 r., 2000 ccm, srebrny metalik, el. reg. 
lusterka, szyby, alarm, instalacja gazowa, hak, wspomaga
nie, nowy przegląd, instalacja radiowa, -12.400 zł lub zamie
nię na tańszy. Jawor, tel. 076/870-37-13 
PEUGEOT 605,1992 r., 157 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bor
dowy metalic. ABS. wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm + pilot, hak, 
halogeny, stan b. dobry, -18.000 zł. Leszno, tel. 0603/09-85-03 
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z urzę
du skarbowego, klimatyzacja, czarna skórzana tapicerka, 
pełne wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, nie 
składany, b. zadbany, bez wypadku, -17.500 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0603/32-46-17,062/730-46-74 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00488 www.auto- 
gielda.com.pl)
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 145 tys. km. 2100 ccm. turbo D, 
12V, czamy, 5-biegowy, pełne wyposażenie elektr., skóra, 
alum. felgi, reg. kierownica, wspomaganie, przyciemniane 
szyby, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 19.900 zł. Strzelin, 
tel. 071/393-14-91,0600/32-69-05 
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 104 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, niebieski metalic, pełne wyposażenie elektr., klimatyza
cja, RM, alarm (stoi w komisie Hegemon), - 34.800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-54-03,0601/78-52-79 
PEUGEOT 806,1995 r.. 75 tys. km. 2000 ccm. perłowobor- 
dowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, nie rejestro
wany, 2 tygodnie w kraju, - 31.500 zł. Błaszki, woj. sieradzkie, 
tel. 0603/35-65-64

PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r.. 170 tys. km. 
3000 ccm, V6. bordowy metalic, insL gazowa, klimatyzacja, 
tempomat, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, radio, alum. felgi, automatic, 2 pod. po
wietrzne, kapitańskie fotele, zarejestrowany jako ciężarowy, 
- 48.000 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
PLYMOUTH VOYAGER VAN, 1988 r.. 3000 ccm. benzyna, 
błękitny metalic, insi gazowa, alarm, CD, welurowa tapicer
ka, klimatyzacja, stan techn. b. dobry, -16.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-94-31

POLONEZ
POLONEZ, 1980 r. po remoncie silnika, - 900 zł. Gromadka, 
tel. 076/817-25-62
POLONEZ. 1980/89 r.. 1500 ccm, biały, 5-biegowy, -1.300 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-81-62
POLONEZ, 198t r., 1500 ccm, czerwony, stan b. dobry, dużo 
nowych części, - 1.000 zł. Rusko 5, gm. Strzegom, tel. 
074/855-84-52 po godz. 18
POLONEZ, 1981 r. instalacja gazowa, stan dobry, -1.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Gracze, teł. 077/460-95-89 
POLONEZ, 1981 r., biały, przegląd do końca 1.2002 r, -1.800 
zł. Legnica, tel. 076/722-06-95 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, za
rejestrowany, sprawny, - 650 zł. Nysa, tel. 077/433-75-86 
POLONEZ, 1981 r., biały, stan dobry, - 750 zł tub zamienię. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
POLONEZ, 1981/83 r., 11 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, po remoncie silnika, dużo części za
miennych, wersja eksportowa, licznik skalowany w milach i 
kilometrach, -1.500 zł. Gubin, teł. 068/359-34-20 
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa 2-let- 
nia, silnik wymieniony w 1998 r., nowe 2 opony, -1.200 zł. 
Grodziszcze, woj. legnickie, tel. 0607/53-59-86 
POLONEZ, 1982 r., 50 tys. km, 1500 ccm, zielony, insi gazo
wa, akumulator na gwarancji, 5-biegowy, radio, hak, opony 
zimowe, stan dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0502/82-81-60 
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, przegląd do 2002 
r., bez wypadku, pokrowce, kołpaki, halogeny, wymieniony 
pasek rozrządu, tarcze i klocki hamulcowe, konserwacja, pla
stikowe nadkola, zadbany, RO, 5-biegowy, dużo nowych czę
ści, • 1.700 zł. Milicz, tel. 071/383-06-27 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, - 650 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-85-50
POLONEZ, 1984 r., 30 tys. km, 1500 ccm, brązowy, stan b. 
dobry, 5-biegowy, ważny przegląd i OC, hak hol., techn. spraw
ny, -1.300 żł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Ziębice, 
tel. 0600/83-40-53
POLONEZ, 1985 r., 5 tys. km, 1500 ccm po remoncie silnika 
w98 r., 5-biegowy,-1.000zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-68 
po godz. 17 §
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, -1.500 zł. Namy
słów. tel. 0501/26-25-37
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, szary, inst. gazowa, hak, bła- 
charka do remontu, w całości + części, - 1.400 zł. Legnica, 
tel. 0603/27-34-54
POLONEZ, 1986 r., 1600 ccm, diesel silnik VW Golfa, 5-bie
gowy, stan dobry, • 2.900 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, -1.700 zł. Pleszew, 
tel. 0605/27-51-72

POLONEZ, 1986 r., 66 tys. km, 1500 ccm, biały, RO + 4 gło
śniki, welurowa tapicerka, reg. kierownica, przegląd do
06.2001 r., stan techn. dobry, • 1.800 zł. Rębiszów, tel. 
075/783-94-67
POLONEZ, 1987 r., 89 tys. km, 1500 ccm, szary, czarna tapi
cerka, wersja przejściowa, stan dobry, -1.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/46-54-40
POLONEZ, 1987 r„ 1500 ccm, benzyna + gaz, biały, model 
przejściowy, .nosek* przód, szybki z tyłu, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/49-47-91
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0502/15-76-63
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm. diesel, czerwony, szyberdach, 
hak, .nosek* przód, szybki z-tyłu, - 1.800 zł. Góra, tel. 
065/544-17-19,0605/09-40-33 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, szary, insi gazowa, hak, halo
geny, szyberdach, -1.600 zł. Legnica, tel. 0608/95-93-15 
POLONEZ, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, po remoncie 
silnika, po wymianie wału, oleju oraz płynów, hak, do drob
nych poprawek blacharskich drzwi - 950 zł. Legnica, tel. 
076/862-54-23.0603/08-08-09 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, biały, .nosek’ , tylne szybki, po 
remoncie błacharki i lakierowaniu, po remoncie silnika, skrzyni 
biegów, przedniego zawieszenia, -1.500 zł lub zamienię na 
Nysę. Wrocław, tel. 071/372-16-49 
POLONEZ 125 PN, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, inst. 
gazowa, blacharka do remontu, przegląd do 09.2001 r., zare
jestrowany, techn. sprawny, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0607/81-29-49
POLONEZ, 1987 r., benzyna, kolor kremowy, insi gazowa, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/42-16-27
POLONEZ, 1988 r., 125 tys. km, 1408 ccm, czerwony, model 
przejściowy, bez przeglądu, stan dobry, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 333-99-58
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, kolor • kość słoniowa, po re
moncie silnika, -1.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-76-08 
POLONEZ SLE, 1988 r., 97 tys. km, 1500 ccm, biały, rejestra
cja ważna do lipca br„ garażowany, bez wypadku, stan do- 
bry, -1.200 zł. Dobrzeń Wielki, tel. 077/46942-88 po godz. 15, 
077/423-58-87 do godz. 14.30 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, po remoncie silnika, 
5-biegowy, stan b. dobry, -1.800 zł lub zamienię. Kamienica, 
woj. opolskie, teł. 0601/19-44-86 
POLONEZ, 1988 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
RM, instalacja gazowa i elektryczna, po remoncie zawiesze
nia i ukł. hamulcowego, stan dobry, -1.850 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/862-89-91 do godz. 10-18.30 
POLONEZ, 1988 r.. 1500 ccm. niebieski, • 1.400 zł. Opole, 
tel. 077/439-75-62.077/439-75-64 
POLONEZ. 1988 r„ 1500 ccm hak, szyberdach, zarejestro
wany do 04.2002 r, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-29 
POLONEZ SLE. 1988/89 r., 40 tys. km, 1500 ccm. czerwony, 
po wymianie drzwi, progów, błotników, bez korozji, .nosek’ 
przód, szybki z tyłu, deska rozdz. Caro, po wymianie silnika i 
skrzyni biegów, zarejestrowany, .na chodzie*, - 1.000 zł. 
Szprotawa, teł. 0603/92-82-62 
POLONEZ, 1989 r., 80 tys. km, 1600 ccm, kolor - kość słonio
wa, techn. sprawny, -1.500 zł. Ścinawa, teł. 076/843-74-47 
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. .nosek* przód, szybki z tyłu, w ciągłej eks
ploatacji, -1.200 zł. Wrocław, tel. 349-50-09,0605/62-94-60 
POLONEZ, 1989 r., 69 tys. km, benzyna, niebieski, insi ga
zowa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 
r, -1.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-65-24.0602/85-29-27 
POLONEZ. 1989 r.. 1600 ccm silnik z 1997 r. -1.300 zł. Kłodz- 

'  ko, tel. 074/867-70-17
POLONEZ, 1989 r., biały, po remoncie zawieszenia, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Lubin. tel. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
POLONEZ, 1989 r., 55 tys. km, 1500 ccm, benzyna, metalic 
czerwony, stan b. dobry, - 1.950 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-43,0603/95-42-13 
POLONEZ, 1989 r., kość słoniowa, instalacja gazowa, - 2.500 
zł. Polkowice, teł. 0606/12-36-56 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, blacharka do poprawek, 
• 800 zł. Prudnik, tel. 077/436-06-34 
POLONEZ FSO, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, pasy bezwładnościowe, zimowe opony. H-4, II właści
ciel, blacharka do poprawek, RO, garażowany, z tyłu .nosek', 
-1.500 zł. Przybyłowice, gm. Męcinka, tel. 076/873-84-44 
POLONEZ 125,1989 r.. 89 tys. km, 1500 ccm. benzyna + 
gaz, szary, I właściciel, stan dobry, insi gazowa, zarejestro
wany, regulowana kierownica, składane oparcie, - 1.350 zł. 
Wrocław, teł. 0601/71-69-78
POLONEZ GLE, 1989 r., 83 tys. km, 1600 ccm, biały, zadba
ny, garażowany, • 2.250 zł. Wrocław, tel. 355-68-10 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, .nosek’  przód, szyb
ki z tyłu, 5-biegowy, kołpaki, stan dobry, ważny przegląd, - 
1200 zł. Złoty Stok. tel. 074/817-57-95,0608/49-74-01 
POLONEZ, 1989/90 r.. 87 tys. km, 1500 ccm, srebrzystosza- 
ry, bez wypadku, nadkola od nowości, konserwacja, garażo
wany, silnik AB wzmocniony, przegląd do 04.2002 r, -1.700 
zł. Góra. teł. 065/543-67-27
POLONEZ. 1989/90 r., 63 tys. km, 1500 ccm, kremowy, I wła
ściciel, garażowany, bez wypadku, nowe opony, nowy aku
mulator, zadbany, kierowca niepalący, 5-biegowy, stan b. do
bry, • 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/815-55-46.0606/57-40-64 
POLONEZ, 1989/94 r., 1500 ccm, - 2.600 zł. Wrocław, teL 
327-42-26
POLONEZ, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, bordowy, - 2.500 
zł. Góra. tel. 065/543-40-33
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
alarm, garażowany, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/721-94-87 
POLONEZ, 1990 r., 1598 ccm, srebrny metalic, stan dobry, 
insi gazowa, - 3.600 zNub zamienię na Poloneza Trucka, 
5-osobowego. Lubin, tel. 076/847-03-82 
POLONEZ SLE, 1990 r., 1500 ccm, ciemnoczerwony, przód 
.nosek’, tył Caro, nowe amortyzatory i opony, hak, pasy z tyłu, 
technicznie sprawny, przegląd do 03.2002 r, -1.800 zł. Wro
cław, tel. 327-81-37
POLONEZ SLE. 1990 r.. 160 tys. km. 1600 ccm. kolor wiśnio
wy, wersja przejściowa, przegląd ważny do sierpnia 2001 r, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 351-05-59
POLONEZ SLE, 1990 r., 118 tys. km, 1500 ccm, biały, model 
przejściowy, tył Caro, centralny zamek, po wymianie komplet
nego sprzęgła, resorów, w ciągłej eksploatacji, bezwypadko
wy, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 0502/32-54-48 
POLONEZ, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebie
ski, stan b. dobry, oryg. lakier, szyberdach, model przejścio
wy, tył Caro, RM, dużo nowych części, zadbany, garażowany, 
- 2.350 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88,0600/43-51-68 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, kość słoniowa, 5-biegowy, .no
sek*, w ciągłej eksploatacji, nadwozie do poprawek, - 1.200 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-08.0607/10-65-49

POLONEZ, 1990 r.. 1500 ccm. granatowy, - 2.400 zł. Brzeg, 
tel. 077/435-69-88 -
POLONEZ, 1990 r., 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna, bordo
wy, sten 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., 90 tys. km, 1500 ccm, czerwony, konser
wacja, • 3.100 zł. Jutrosin, tel. 0608/86-98-97 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, zadbany, sten do
bry. radio. - 2.200 zł. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, z przodu .nosek*, tył 
Caro, halogeny, dzielona tylna kanapa, - 2.200 zł lub zamie
nię na komputer, telefony komórkowe. Kościan, tel. 
065/512-50-23
POLONEZ, 1990 r., 80 tys. km, kolor wiśniowy, tył Caro, bez 
wypadku, sten b. dobry, - 2.650 zł. Kowary, tel. 075/642-34-52 
POLONEZ FSO, 1990 r., 1481 ccm, czerwony, tył Caro, 5-bie
gowy, inst. gazowa, nowy układ wydechowy, amortyzator, ory
ginalny lakier, przegląd do 27.12.2001 r, - 3.000 zł. Lądek 
Zdrój. tel. 074/814-75-97.0609/07-89-28

POLONEZ GLE, 1990 r., 85 tys. km, 1600 ccm, czerwony, tył 
Caro, szyberdach, 5-biegowy, hak, • 2.000 zł. Legnica, tel. 
0604/28-29-95
POLONEZ, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, niebieski, gaz, 
nowe tarcze sprzętowe, docisk, wymieniony tłumik, hak, do
datki, opony na gwarancji, - 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-73-15,0606/48-35-10 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, - 2.000 zł. 
Lubin. tel. 0603/99-92-39
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, insi gazowa, tył Caro, akumulator na gwarancji, regu
lowana kierownica, przegląd do 11.2001 r, - 3.300 zł. Oława, 
tel. 0608/59-24-84
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, SLE, niebieski, 5-biegowy, sten 
dobry, zarejestrowany. - 2.400 zł. Skarbimierz, tel. 
077/411-39-48
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, .nosek’
z przodu, boczne szybki, tył caro, oryg. lakier, sten b. dobry, •
3.600 zl. Świdnica, tel. 0605/35-26-21
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, .nosek* przód,
szybki z tyłu. Caro, ukł. kierowniczego; dużo dodatków, - 3.600
zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
POLONEZ, 1990 r., 68 tys. km, 1500 ccm, biały, sten idealny,
I właściciel, garażowany, nowe opony, faktura kupna z Po- 
Imozbytu, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ SLE, 1990 r., 100 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
insi gazowa, hak, opony letnie + zimowe, oznakowany, prze
gląd do 04.2002 r, • 2.900 zł. Wińsko, tel. 071/389-83-89 
POLONEZ, 1990 r., 92 tys. km, 1600 ccm, granatowy, gara
żowany, oryg. lakier, 5-biegowy, RO + głośniki, przegląd do 
2002 r., światła przedwmgielne, stan opon i akumulatora do
bry, - 3.000 zł: Wołczyn, tel. 077/418-94-52 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, bordowy, insi gazowa, radio, 
szyberdach, hak, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/37-54-81
POLONEZ SLE, 1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, I 
właściciel, pełna dokumentacja, karoseria częściowo do re
montu, po remoncie silnika, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-68-34,0603/60-46-35 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, niebieski, instalacja gazowa, 
pełna dokumentacja, hak, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-60-41 po godz. 20,0502/13-95-69 
POLONEZ, 1990 r., czerwony, model przejściowy, .nosek* 
przód, tył Caro, zadbany, garażowany, konserwacja, alarm + 
pilot, ważny przegląd, sten silnika i błacharki b. dobry, -1.850 
zł. Wrocław, tel. 071/344-4242,0608/75-16-34 
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 88 tys. km, 1500 ccm, kolor wi
śniowy, nowy ukł. hamulcowy, sprzęgło i ukł. wydechowy, sten 
dobry. -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-48-73 
POLONEZ, 1990 r.. 190 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, 
wyposażenie podstawowe, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-80-31
POLONEZ SLE, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer- - 
wony, -1.900 zł. Wrocław, tel. 328-45-63,0601/87-13-29 
POLONEZ SLE, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy, przegląd do 08.2001 r, • 2.000 zł. Wrocław, tel.
351-05-59
POLONEZ, 1990 r„ 1500 ccm, kolor wiśniowy, tył Caro, alarm, 
5-biegowy, aktualny przegląd, sten dobry, • 2.000 zł. Żuczy- 
na, tel. 071/315-51-51
POLONEZ, 1990/91 r., 90 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, tył 
Caro, 5-biegowy, bez wypadku, sten b. dobry, - 2.700 zł. Jele
nia Góra, tei. 075/642-34-52
POLONEZ, 1990/91 r., 1500 ccm, biały, model przejściowy, 
hak, -1.700 zł. Legnica, tel. 076/866-10-14.0605/43-54-12 
POLONEZ, 1990/91 r, 1500 ccm, czerwony, I właściciel, nowe 
opony, RO, sten b. dobry, - 2.800 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Złoty Stok, tel. 0600/22-34-15,0604/22-02-69 
POLONEZ, 1990/95 r., biały, po remoncie kapitalnym silnika, 
sten dobry, • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-67-95 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan dobry, inst. 
gazowa, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-71 
POLONEZ, 1991 r., 130 tys. km, 1500 ccm, granatowy, I wła
ściciel, garażowany, 5-biegowy, RO, przegląd do 04.2002 r„ 
zadbany. - 2.800 zł. Konradów, tel. 074/814-75-94 
POLONEZ, 1991 r.. 1500 ccm, biały, tył Caro, oryg. lakier, -
2.100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-46-19 
POLONEZ, 1991 r., czerwony, inst. gazowa, - 3.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-56-81
POLONEZ, 1991 r., 90 tys. km, 1500 ccm, kolor grafitowy me
talic, wersja przejściowa, inst. gazowa, garażowany, przegląd 
do 04.2002 r, - 2.200 zl. Świebodzice, tel. 074/854-54-04 
POLONEZ SLE, 1991 r., 97 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, in
stalacja gazowa, nowe opony, oryginalny lakier, bez wypad
ku, stan dobry, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ ATU. 1996 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, wi
śniowy, centralny zamek, alarm. Mul-T-Lock, I właściciel, sten 
idealny, reg. wys. pasów, rozkł. siedzenia, radioodtwarzacz, •
9.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-51-01 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r.. 67 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy, garażowany, nowy akumulator, hak, immobilizer, 
Mul-T-Lock, inst. gazowa, - 9.200 zł. Malczyce, tel. 
071/317-67-82 po godz. 17
POLONEZ ATU, 1996 r„ 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, • 10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz. 20 
POLONEZ ATU, 1996/97 r.. 33 tys. km, 1600 ccm, GLI. ciem- 
nomiodowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel niepalący,

po wymianie świec, pasków, płynów i olejów, nowy akumula
tor, oznakowany, alarm + pilot, Mul-T-Lock, serwisowany w 
ASO, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-11-73,0602/86-14-75 
POLONEZ ATU GLI, 1996/97 r„ 87 tys. km, 1600 ccm. ciem- 
nowiśniowy, alarm, blokada skrzyni biegów, I właściciel, ha
mulce Lukas, RM Pioneer, zadbany, sten b. dobry, • 8.700 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-50-54,0503/99-14-50 
POLONEZ ATU, 1997 r., 111 tys. km, zielony, alarm, stan tech
niczny dobry, ł właściciel, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-49-99
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 64 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, RO, alarm, blokada skrzyni biegów, I właści
ciel, garażowany, bez wypadku, - 9.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-71-86
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, oliwkowy 
metalic, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, hamulce kucas, sze
roka chłodnica, bez wypadku, pełna dokumentacja, radio, ka
talizator, stan idealny, -11.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Miękinia, tel. 071/317-00-4^
POLONEZ ATU, 1997 r.' 50 tys. km, bordowy metalic, I wła

ściciel, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, zadbany, hak, 
plastikowe nadkola, sten silnika i błacharki b. dobry, • 11.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-12-04
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy, wspomaganie kier., alarm, radio, sten techn. dobry, 
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 328-64-59,0501/72-22-94 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 22 tys. km, 1600 ccm. biały, 
garażowany, I właściciel, wspomaganie, RO, immobilizer, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/365-19-46
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
seledynowy metalic, kompl. dokumentacja, do poprawek la
kierniczych, -10.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/82-95-42 
POLONEZ ATU PLUS. 1998 r.. 49 tys. km. 1600 ccm. grana
towy, wspomaganie kier., gaz, welurowa tapicerka, zderzaki 
w kolorze nadwozia, z salonu, sten b. dobry, -12.400 zł. Wo
łów, tel. 071/389-48-06
POLONEZ ATU, 1998/99 r., 40 tys. km, - 1.000 zł + kredyt. 
Oleśnica, tel. 071/399-32-92
POLONEZ ATU GLI PLUS. 1998/99 r.. 14 tys. km. 1600 ccm. 
niebieski metalic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, alarm, 
centralny zamek, immobilizer, I właściciel, sten b. dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 321-23-48,0501/62-39-67 
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, immobilizer, wspomaganie, reg. kierownica, 
• 14.000 zł lub zamienię. Bralin, tel. 062/781-25-55. 
0604/82-49-80
POLONEZ ATU PLUS. 1999 r.. 30 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, wspomaganie, 
RO, zadbany. -16.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-39-59 
POLONEZ ATU PLUS. 1999 r., 7 tys. km. 1600 ccm, GLi, 
srebrny metalic, centralny zamek, alarm + 2 piloty, hamulce 
Lucas, wspomaganie kier., regulowana kierownica, radiood
twarzacz + 4 głośniki, możliwe raty, -17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-92-42
POLONEZ CARO SKŁADAK, 1981 r.. biały, nadwozie Caro z 
95 r., przegląd do 07.2001 r., techn. sprawny, -1.800 zł. Le
gnica, tel. 0604/85-75-78
POLONEZ CARO, 1984/92 r„ 41 tys. km. 1500 ccm. benzy
na, niebieski, po remoncie błacharki w 92 r., .nosek" przód, 
Caro z tyłu, hak, po przeglądzie, sten dobry, - 1.500 zł lub 
zamienię na Poloneza Caro z silnikiem Rover z dopłatą. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-80-22 po godz. 18 
POLONEZ CARO, 1989/90 r., 1600 ccm, biały, inst. gazowa, 
tapicerka od Caro. regulowana kierownica, RO, pokrowce, 
plastikowe nadkola, dodatkowy .stop*, garażowany, sten b. 
dobry, - 3.350 zł. Wrocław, tel. 354-35-72.0606/59-51-30 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, ciemnoniebieski, inst. 
gazowa, nowy akumulator, nowe opony, 5-biegowy, regulo
wana kierownica, RO, pokrowce, oryginalny lakier, sten techn. 
b. dobry, - 4.300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
POLONEZ CARO, 1991 r., 68 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, 
sten b. dobry, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe 
opony, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ CARO, 1991 r., bordowy, .nosek* przód, tył Caro, 
5-biegowy, garażowany, konserwacja, alarm + pilot, RM + gło
śniki, przegląd do 11.2001 r„ sten silnika i błacharki b. dobry, 
-1.850 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLON.EZ CARO, 1991/92 r., 1500 ccm, czerwony, ważny 
przegląd, zadbany, sten błacharki i podzespołów b. dobry, • 
2.950 zł. Wrocław, tel. 0607/23-14-28 
POLONEZ CARO GL. 1992 r.. 1600 ccm, granatowy, sten do
bry, oznakowany, - 3.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/764-86-07 
po godz. 16
POLONEZ CARO, 1992 r., 91 tys. km, 1500 ccm. czerwony, 
instalacja gazowa, hak, nowe opony, układ wydechowy, roz
rząd, akumulator, przegląd do 04.2002 r, • 4.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-69r79
POLONEZ CARO, 1992 r.. 120 tys. km. 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic. inst. gazowa, centr. zamek, alarm + 2 piloty, 
tapicerka z 1996 r., 4 głośniki, brak przeglądu, po remoncie 
zawieszenia, stan dobry, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/14-47-31,0609/06-39-19 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy metalic, RM, 
oznakowany, stan b. dobry, - 2.600 zł. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
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. hak, alarm, centr. zamek, el. otw.
szyby, szyberdach, oznakowany, • 4.800 zł. Domasławice, tel.
0603/08-04-76
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 37 tys. km, 1600 ccm, brały, 
nowa pompa wody i inne części, sten dobry, - 2.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-12-09 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1900 ccm, diesel, brązowy, hak, 
centr. zamek, alarm + pilot, RM, - 6.300 zł lub zamienię. Gozd
nica, tel. 068/360-15-22
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, granatowy, II właści
ciel, sten b. dobry, - 4.100 zł. Lubin, tel. 076/846-95-44 
POLONEZ CARO, 1992 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, be
żowy, welurowa tapicerka, oryginalny lakier, garażowany, sten 
idealny. - 6.500 zł. Milicz, tel. 071/384-22-27 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm. szary me
talic, inst. gazowa, oznakowany, po przeglądzie, bez wypad
ku, 5-biegowy, nowe końcówki tarcz, klocki, stan silnika i bla- 
charki b. dobry, • 4.300 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, granatowy, 5-biegowy, 
przegląd do 2002 r., sten b. dobry, - 3.000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-37-89
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die
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sel, jasnoczerwony, centr. zamek, alum. felgi, hak, okrągłe 
zegary, poszerzone osie, most Lucas, ciemne szyby, lakie
rowane lusterka, listwy i zderzaki, plastikowe progi, stan b. 
dobry, - 6.600 zł. Osiecznica, tel. 075/732-12-81 
POLONEZ CARO, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, stan b. dobry, - 5.600 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0607/07-19-91
POLONEZ CARO. 1992 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, II właściciel, bez korozji, atrakc. wygląd, gara
żowany, ekonomiczny, 61/100 km, wymienione paski, klocki 
ham. i akumulator, przegląd do 11.2001 r., nowe opony, hak, 
stan b. dobry, - 7.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0606/58-72-48
POLONEZ CARO, 1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, granato
wy, stan b. dobry, bez korozji, RM, garażowany, - 3.750 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-68-85
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oryginalny lakier, I właściciel, katalizator, RM, ga
rażowany, nadkola, stan b. dobry, - 3.980 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, zielony, instal. gazo
wa, nowe opony, nowy akumulator, stan b. dobry, - 5.600 zł. 
Wilków Średzki, gm. Kostomłoty, tel. 071/795-19-15 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, zielony, stan silnik i 
blacharki b. dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0607/52-44-50 
POLONEZ CARO, 1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 
stan dobry, blacharka do małych poprawek, bez przeglądu, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 357-74-00 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, ciem

nozielony, oryg. lakier, RO, oznakowany, stan b. dobry, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 071/346-49-02 po godz. 20 
POLONEZ CARO GLE. 1992 r.. 43 tys. km. 1500 ccm. pia
skowy, I właściciel, oryginalny lakier, bez korozji, bez wy
padku, nadkola, konserwacja, nowy akumulator, mało uży
wany, alarm, oznakowany, pełna dokumentacja, kierowca 
niepalący, po przeglądzie, - 4.150 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-01
POLONEZ CARO, 1992 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, reg. kierownica, alarm * pilot, dzielona 
tylna kanapa, pasy bezwł., halogeny, odcięcie zapłonu, ozna
kowany, nowy akumulator i 2 opony, po wymianie sprzęgła, 
przegląd do 01.2002 r., II właściciel, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/79-60-48
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm. biały, I 
właściciel, bez wypadku, ważny przegląd techniczny, wy
mieniony układ wydechowy, pasek rozrządu, uszczelka, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-61 
POLONEZ CARO, 1993 r„ 64 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
bardzo zadbany, szeroki rozstaw kół, radio, nowe opony, 
bezwypadkowy, od pierwszego właściciela, - 4.500 zł. Bo
guszów Gorce, tel. 074/844-03-14 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, platynowy meta
lic, poszerzony, okrągłe zegary, inst. gazowa, stan b. dobry, 
RM, - 4.600 zł lub zamienię na inny, (możliwe raty). Legni
ca, tel. 076/862-51-58.0606/74-36-52 
POLONEZ CARO. 1993 r., 75 tys. km. 1500 ccm. zielony 
metalic. szyberdach, garażowany, nowe opony, radio, po
krowce, bez korozji, stan dobry, zadbany, - 4.700 zł. Ra- 
dziechów, tel. 076/877-42-44
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, beżowy, po remoncie 
kapitalnym silnika i przedniego zawieszenia, nowy akumu
lator i pokrowce, ważne opłaty, - 3.700 zł. Bolków, tel. 
075/741-44-25 grzecznościowy 
POLONEZ CARO, 1993 r., 62 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, dzielona tylna kanapa, garażowany, nowy akumu
lator, oznakowany, stan b. dobry, - 4.200 zł. Brzeg, tel. 
077/412-39-55 po godz. 16
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, reg. 
kierownica i pasy, po remoncie blacharki i silnika, nowe fil
try, olej, pasek, stan b. dobry, • 4.500 zł lub zamienię. Brzeg, 
tel. 077/416-92-71.0503/86-81-37 
POLONEZ CARO, 1993 r.. 98 tys. km. 1500 ccm, jasnobe
żowy, kubełkowe fotele, alarm, stan dobry, • 4.000 zł. Cho- 
cianowiec, gm. Chocianów, tel. 076/818-32-18, 
076/817-50-34,0608/05-11-31 
POLONEZ CARO, 1993 r., czerwony, stan b. dobry, - 3.700 
zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-16-39 
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
centr. zamek, autoalarm, hak, stan b. dobry, - 3.800 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-24-73,0602/60-31-76 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r.. 72 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, stan dobry, poszerzony, plastikowe podszybie, okrą
głe zegary, • 4.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-63 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 62 tys. km, 1500 ccm, wi
śniowy, zadbany, alum. felgi, nowy lakier, • 3.200 zł. Kaczo
rów, tel. 075/741-21-59
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, GLI, granatowy, in
stal. gazowa, szyberdach, nadkola, II właściciel, hak, bez 
wypadku, bez rdzy, - 4.600 zł. Kisino, tel. 077/485-75-54, 
0602/39-10-73
POLONEZ CARO, 1993 r., 66 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, stan idealny, oryginalny lakier, bez wypadku, I 
właściciel, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, • 5.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Krotoszyn, tel. 062/725-32-39, 
0608/76-39-43
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, szary me

talic, alarm + pilot, nowy ukł. wydechowy i opony, przegląd 
do 02.2002 r., stan b. dobry, - 4.600 zł. Mokry Dwór, tel. 
071/391-96-23
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, 
5-biegowy, nowe opony, - 3.200 zł (możliwość rat lub za
miany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, stan b. dobry, dzielona kanapa tyl- 
na. - 4.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-15-72,854-03-08 
w godz. 7-16
POLONEZ CARO, 1993 r., 2000 ccm, DOHC, wiśniowy, 
nowy akumulator, - 5.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-60-77 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 31 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, -1.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 0501/37-10-30 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, wiśniowy, zadbany, 
blokada skrzyni biegów, • 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0606/22-63-73
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 92 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, stan dobry, alarm, nowy akumulator, prze
gląd do 04.2002 r., dzielona tylna kanapa, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/359-28-60,0601/45-50-26 
POLONEZ CARO, 1993 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, centralny zamek + pilot, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, • 3.300 zł. Zbąszyn, woj. zielonogórskie, tel.. 
0605/41-99-36
POLONEZ CARO. 1993/94 r., 102 tys. km, 1500 ccm, szary 
metalic, poszerzany, okrągłe zegary, kubełkowe fotefe, inst. 
gazowa, RO z RDS, 4 głośniki, plastikowe progi i nadkola, 
nowy akumulator, amortyzatory, tarcza sprzęgła, blacharka

do remontu, • 3.800 zł. Przewóz, tel. 068/375-12-43 w. 291, 
0603/58-71-23
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 73 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy, oryg. lakier, kubełkowe fotele, garażowany, • 5.900 
zł. Kamienica, gm. Paczków, tel. 0606/89-35-32 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, 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 GLE, 1994 r., 80 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metalic, zadbany, bez korozji, stan b. dobry, • 6.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-66-37 pogodz. 18 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, szary, instal. gazowa, 
alarm, blokada biegów, szyberdach. hak. • 5.000 zł. Biela
wa. tel. 074/833-43-66
POLONEZ CARO, 1994 r., 53 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, inst. gazowa (nowa), 5-biegowy, 
nowe klocki ham. i ukł. wydechowy, dzielona tylna kanapa, 
szeroka chłodnica, w ciągłej eksploatacji, zadbany, garażo
wany, RM, • 4.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 80 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, szyberdach, hak, ROt zadba
ny, stan b. dobry, • 5.400 zł. Bojanowo, tel. 0606/48-25-32 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, inst. gazowa. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0608/01-21-44
POLONEZ CARO, 1994 r., 68 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, I właściciel, oryginalny lakier, garażowany, 
lotnicze fotele, stan idealny, -4.700 zł. Andrzej Byczkowski,
58-372II Kuźnice Świdnickie, gm. Boguszów-Gorce, ul. Pro
myka 1/6
POLONEZ CARO, 1994 r., 73 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
oryginalny lakier, kubełkowe fotele, poszerzany, oznakowa
ny, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 5.900 zł. Kamie
nica, woj. opolskie, tel. 0606/89-35-32 
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1500 ccm, czarny, •
6.500 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-11-30 
POLONEZ CARO, 1994 r., niebieski metalic, centr. zamek, 
inst. gazowa, alum. felgi, 2 nowe opony i amortyzatory, 
Mul-T-Lock, garażowany, ważny przegląd, stan dobry, -
6.200 zł. Oleśnica, tel. 0501/35-82-42 
POLONEZ CARO, 1994 r., 63 tys. km, 1600 ccm, pistacjo
wy metalic, poszerzany, okrągłe zegary, hamulce Lucas, el. 
reg. reflektory, RO, regulowana kierownica, reguł. wys. mo
cowania pasów, alarm + pilot, centralny zamek, oryginalny 
lakier, bez wypadku, zadbany, - 6.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Paczków, tel. 077/431-64-23 
POLONEZ CARO. 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, GLE, nie
bieski metalic, instal. gazowa, alum. felgi, alarm, centr. za
mek, blokada biegów, hak, nowy akumulator, owiewki szyb, 
RO, okrągłe zegary, poszerzone osie, - 5.300 zł. Polkowice, 
tel. 076/749-67-37 po 16
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 GLE, 1994 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
alarm, el. otw. szyby, nowe klocki hamulcowe, RO, do drob
nych poprawek blacharskich, - 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/67-21-81 do godz. 17,074/845-32-81 po godz. 17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 68 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, stan idealny, oryginalny lakier, kubełkowe 
fotele (fabryczne), I właściciel, garażowany, - 4.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-27-80

POLONEZ CARO, 1994 r., 81 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor stalowy metalic, alarm, blokada skrzyni biegów; hak, 
nowe opony i akumulator, - 5.500-zł: Wrocław, tel. 
071/324-91-34 do godz. 14.30,071/355-43-32 po godz. 15, 
0603/07-03-44
POLONEZ CARO, 1994 r. hak, inst. gazowa, po przeglą
dzie, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 342-42-66 w godz. 9-16, 
0604/77-86-05
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, centralny zamek, alarm, nowe opony, nowy 
akumulator, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 352-42-12 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, zie- 
lonoturkusowy, I właściciel, faktura zakupu, książka serwi
sowa, bez wypadku, welurowa tapicerka, garażowany, za
dbany, konserwacja, • 5.800 zł (możliwe raty przez komis). 
Wrocław, tel. 071/372-95-45,0606/21-01-20 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 78 tys. km, 1500 ccm, zie
lony metalic, oznakowany, blokada skrzyni biegów, do ma
lowania maska, drabinka, zderzak przedni do wymiany, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, tur
kusowy, garażowany, ważny przegląd, stan b. dobry, ozna
kowany, centr. zamek + pilot, alarm, reg. kierownica, po wy
mianie rozrządu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0501/71-75-48 
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 ROVER, 1994 r., 140 tys. km, 14000 ccm, 
kolor platynowy, centr. zamek, alum. felgi, alarm, bez wy
padku, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
antracytowy, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek + pi
lot, fotele Recaro, - 7.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-22-07
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, tur
kusowy, okrągłe zegary, kubełkowe fotele, poszerzany na 
osi, alarm + pilot, radioodtwarzacz, pokrowce, przegląd do 
2002 r., 4 nadkola, nowe opony, garażowany, faktura zaku
pu, stan b. dobry, - 5.600 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 58 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, RO, oznakowany, blokada skrzyni biegów, -
5.600 zł. Jawor, tel. 0609/58-83-49 
POLONEZ CARO GLE. 1994/95 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, stan b. dobry, zadbany, - 6.300 zł lub za
mienię na Poloneza Caro Plus, z 1998/99 r.. Lubin, tel. 
076/847-66-37
POLONEZ CARO GLI. 1995 r., 1600 ccm, - 7.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/645-47-06
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 62 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
szary metalic, oznakowany, RM, blokada skrzyni biegów, 
okrągłe, białe zegary, reguł, kierownica, dzielona tylna ka
napa, plastikowe nadkola i progi, • 5.600 zł. Głogów, tel. 
076/832-13-27
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, stan b. dobry, nowe hamulce Lucas, nowa pompa 
paliwa, hak, wtrysk, RO Kenwood + 4 głośniki, blokada skrzy
ni biegów, oznakowany, katalizator, - 6.700 zł. Kępnica, gm. 
Nysa. tel. 0604/60-07-19
POLONEZ CARO, 1995 r., szmaragdowy metalic, stan b. 
dobry, • 5.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-25-30, 
0502/42-44-39
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, złoty metalic, wspo
maganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan 
techn. b. dobry, kpi. nowych opon zimowych, immobilizer, 
nowy akumulator, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0606/14-67-68 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, RO- 
VER, 16V, ciemny metalic, szyberdach, pompowane fotele,

katalizator, alarm + 2 piloty, blokada skrzyni biegów, spoiler 
światłem .stop”, alum. felgi, - 8.500 zł lub zamienię. Bogaty
nia, tel. 075/773-10-02,0601/27-47-93 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
stalowy metalic, inst gazowa, garażowany, zadbany, bez wy
padku, stan b. dobry, • 7.200 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81, 
0604/06-77-30 J
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, 1995 r.. 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, alum. felgi, opony zimowe, blokada skrzyni bie
gów, halogeny, RO, stan b. dobry, -10.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/75-17-58
POLONEZ CARO GLI, 14ą§,r., 56 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy, zadbany, - 5.200 zTKaczorów, tel. 075/741-21-59 
POLONEZ CARO, 1995 r.. 47 tys. km,'1600 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, I właściciel, instalacja gazowa, ra
dioodtwarzacz, Mul-T-Lock, stan b. dobry, • 7.700 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-65-86, 0601/58-20-80 
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, blokada skrzyni biegów, - 5.200 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-03-76
POLONEZ CARO, 1995 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, alum. felgi, I właściciel, garażowa
ny, stan b. dobry, • 11.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-17-84 
POLONEZ CARO, 1995 r., 97 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
GLI, biały, I właściciel, Mul-T-Lock, RO Blaupunkt, garażo
wany, alarm + 2 piloty, centr. zamek, nowy akumulator, dzie
lona tylna kanapa, stan dobry, - 6.250 zł. Lubin, tel. 
076/842-12-85
POLONEZ CARO, 1995 r., 83 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, instalacja gazowa, po remoncie hamulców, przegląd 
do 03.2002 r, zabezpieczenie, kpi. dokumentacja, stan do
bry, • 6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-31-33 
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm. stalowy 
metalic, immobilizer, blokada skrzyni biegów, • 3.050 zł. Nie
chlów, tel. 065/543-56-97,0605/08-10-77 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 36 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy, I właściciel, pełna dokumentacja, garażowany, bez wy
padku, nadkola, alarm + pilot, oznakowany, stan idealny, •
7.400 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0607/51-99-75

POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1500 ccm, biały, oryg. la
kier, bez wypadku, pitnie, - 4.100 zł. Sobótka, tel. 391-05-06 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 104 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, instalacja gazowa, stan b. dobry, Immobilizer, 
hak, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-56-04 
POLONEZ CARO, 1995 r., 66 tys. km, 1500 ccm, E + gaz, 
platynowy metalic, oryginalny lakier, II właściciel, inst. ga
zowa, alarm, Mul-T-Lock, oznakowany, garażowany, nad
kola, stan b. dobry, - 7.580 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
jasny metalic, oryg., bez wypadku, bez korozji, welurowa 
tapicerka, RO, garażowany, konserwacja, zadbany, - 4.950 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34,0606/17-03-92 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccitj, grafitowy metalic, 
alarm, blokada skrzyni biegów, hamulce Lucas, I właściciel, 
zadbany, - 6.850 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, alarm + pilot, centralny zamek, ra
dioodtwarzacz, Mul-T-Lock, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
071/352-60-58
POLONEZ CARO, 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm, ROVER, 
bordowy metalic, serwisowany, Mul-T-Lock, alarm * 2 pilo
ty, 2 nowe opony, konserwacja, - 8.500 zl. Wrocław, tel. 
0605/06-24-39
POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 60 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, alarm + pilot, centralny zamek, blokada 
skrzyni biegów, dodatkowe halogeny, I właściciel, aktualny 
przegląd, możliwe raty przez komis, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 
071/355-51-86,0601/92-97-24 
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.. 79 tys. km, 1400 ccm. 16V. nie
bieski metalic, silnik Rover, alarm, centralny zamek, - 5.900 
zł. Wrocław, tel. 311-76-51
POLONEZ CARO, 1995 r.. 40 tys. km, srebrny metalic, stan 
b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-78-67 po godz. 18 
POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 70 tys. km, 1600 ccm. szary 
metalic, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, spo
ilery, • 7.000 zł. Wydorowo, gm. Śmigiel, tel. 0606/55-72-07 
POLONEZ CARO, 1995 r., diesel, - 9.900 zł lub zamienię 
na VW Passata kombi, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 
068/325-66-31
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 1600 ccm, Eli. zielony meta
lic. alarm, RO, centr. zamek, alum. felgi, szerokie listwy, 
zderzaki w kolorze nadwozia, pilot, kubełkowe fotele, - 8.500 
zł. Dobroszyce, tel. 071/314-86-44 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, hak, zarejestrowany (białe tablice),

POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, biały, 
centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, bez wypadku, stan dobry. 
• 6.700 zł. Syców. tel. 0503/01-56-88 
POLONEZ CARO, 1996 r., 72 tys. km, niebieski, stan tech
niczny tiobry, blokada skrzyni biegów, I właściciel, - 7.000 
zł. Świdnica, tel. 074/85349-99 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, garażowany, oryginalny lakier, alarm, blokada 
skrzyni biegów, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, nadko
la, radio, - 7.600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-11-20 
POLONEZ CARO, 1996 r, 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, fotele kubełkowe,-Mul-T-Lock, hak, -
7.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/75249-35 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, zagłówki tylne, ospoilerowany, 4 nowe 
opony, chłodnica Lucas, garażowany, stan b. dobry, - 9.700 
zł. Lubin, tel. 0502/35-62-64
POLONEZ CARO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, reg. kierownica, katalizator, Mul-T-Lock, fotele 
Reęaro, alarm, - 6.800 zł. Polkowice, tel. 0605/23-88-16 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk kataliza
tor, alum. felgi, ospoilerowany, siedzenia lotnicze, alarm + 
pilot, stan b. dobry, • 8.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-06-18 
POLONEZ CARO, 1996 r., 115 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, bordowy, z salonu, I właściciel, oryginalny lakier, bez 
wypadkur bez korozji, nowe opony, • 6.000 zł. ścinawka 
Średnia, tel. 0603/97-66-21
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 58 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
platynowy metalic, oryginalny lakier, I właściciel, hamulce 
Lucas, oznakowany, Mul-T-Lock, katalizator, serwisowany, 
garażowany, stan b. dobry, • 6.980 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1996 r., 33 tys. km, 1900 ccm, ciemno
zielony metalic, stan b. dobry, udokumentowane pochodze
nie, alarm, blokada skrzyni biegów, radioodtwarzacz, prze
gląd do 03.2002 r, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-57 
POLONEZ CARO, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, ciemnozielony metalic, I właściciel, bez wypadku, za
bezpieczenie antykorozyjne, stan b. dobry, instalacja gazo
wa, hak, hamulce Lukas, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-89-75,0501/30-70-66 
POLONEZ CARO PCUS, 1997 r., 68 tys. km inst. gazowa,

blokada skrzyni biegów, hamulce Lucas, katalizator, zadba
ny, - 13.500 zł. Milicz, tel. 071/384-25-58 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r.. 37 tys. km, 1600 ccm. GLi, 
zielony metalic, I właściciel, RO Kenwood, alarm, oznako
wany, konserwacja, serwisowany, nadkola, hamulce Lucas, 
wspomaganie kier., pokrowce, kompletna dokumentacja, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/30-78-02
POLONEZ CARO, 1997 r., 30 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony metalic, alarm, oznakowany, Mul-T-Lock, stan b. 
dobry, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/363-67-36 
POLONEZ CARO, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, MPi, czer
wony, I właściciel, bez wypadku, garażowany, serwisowa
ny, immobilizer, oznakowany, konserwacja, komplet opon zi
mowych, radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, -14.000 
zł. Iłowa, tel. 068/37747-77
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm, GSI, 
złoty metalic, immobilizer, RM, wspomaganie, nadkola, kpi. 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 13.800 zł lub 
zamienię na mniejszą pojemność. Legnica, tel. 
076/721-58-59
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, I właściciel, konserwacja, oznakowany, bez wrcy 
padku, alarm, RO, nadkola, wspomaganie kier., centralny^ 
zamek, serwisowany, 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, garażo
wany, hak, pilne - 14.100 zł. Oleśnica, tel. 399-40-10, 
0602/35-02-90
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 42 tys. km. 1600 ccm. nie
bieski metalic, I właściciel, zadbany, RO, wspomaganie, im
mobilizer, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-25-22, 
0607/30-12-08
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, GSi, 
zielony metalic, kupiony w salonie, alarm, immobilizer w klu
czyku, inst. gazowa, wspomaganie kier., dzielona kanapa, 
zadbany, stan b. dobry, radioodtwarzacz z pilotem, -12.800 
zł. Wrocław, tel. 071/34541-16, 0603/29-53-50 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, rok gwarancjii, -17.200 zł. Lubin, tel. 
076/842-74-57
POLONEZ CARO KOMBI VAN, 1999 r., 53 tysvkm, 1600 
ccm, GSi, zielony metalic, centralny zamek, alarm, instala
cja gazowa, I właściciel, faktura VAT, • 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/359-00-38,0601/7149-23 
POLONEZ CARO. 1999 r., 31 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, - 1.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 0501/37-10-30

PONTIAC
PONTIAC FIERO GT, 1987 r.. -10.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/31745-96
PONTIAC FIERO, 1991 r., 60 tys. km sportowy, 2-osobowy, 
stan b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/78947-35 
PONTIAC FIREBIRD, 1988 r.. 180 tys. km. 5000 ccm,$V 
czerwony, pełne wyposażenie, automatic. dach ta rga j
12.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-84-31,0600/82-44-52 
PONTIAC FIREBIRD, 1990 r.. 67 tys. km. 3100 ccm. V6. 
żółty, automatic, dach Targa, aluminiowe felgi, klimatyzacja, 
tempomat. pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, RO, 
duży spoiler, wspomaganie kier., sprowadzony w 1997 r, -
19.000 zł lub zamienię na inny samochód. Twardogóra, tel. 
0605/62-04-23
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 100 tys. km, 5000 ccm, V8, 
czerwony, automatic, alum. felgi, klimatyzacja, centr. zamek, 
tempomat, -18.000 zł. Dobromierz, tel. 074/858-60-25 
O  PONTIAC FIREBIRD TRANS AM, 1996 rM 59 tys. 

km, 5700 ccm, 300 KM, czerwony, wersja euro
pejska, automatic, klimatyzacja, RO, ABS, układ 
kontroli trakcji, pod. powietrzne, zdejmowany 
dach, skóra, immobilizer, alarm, • 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-76-60 01023551

PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r., 2800 ccm, srebrny, dużo 
dodatków, zarejestrowany, stan dobry, - 9.500 zł. Legnica, 
teL 0602/10-30-27
PONTIAC LE MANS, 1989 r., 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, komputer, immobilizer, hak, 
alarm + pilot, 3-drzwiowy, bez wypadku, - 8.000 zł. Lubin, 
tel. 076/74940-25
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r.. 120 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, 7-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, 
hak, 2 x klimatyzacja, ABS, tempomat, immobilizer, wspo
maganie kier., alarm + pilot, centr. zamek, zadbany, stan b. 
dobry, - 25.000 z ł , możliwe raty lub zamienię. Lubin, tel. 
076/842-60-88, 0605/62-09-34 
PONTIAC TRANS SPORT VAN, 1992/93 r., 175 tys. km, 
3800 ccm, V6, biało-grafitowy, klimatyzacja, 7-osobowy lub 
540 kg, ABS, tempomat, el. reg. lusterka, el. otw. szyby. cjfi& 
ne szyby, relingi dachowe, alarm, centr. zamek, el. reg. wSfl 
kierowcy, bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 23.900 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98 
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r.. 95 tys. km. 3100 ccm. 
wtrysk, złoty metalic, RM, automatic, katalizator, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, klimatyzacja, poduszka pow., mo
del 95 r., alum. felgi, 7-osobowy, • 39.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-30,0601/78-78-15 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994/95 r., 170 tys. km, 3800 
ccm, benzyna, turkusowy metalic, pełne wyposażenie, 
7-osobowy 1 400 kg, 1 właściciel, stan idealny, - 35.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Bolków, tel. 075/741-48-65, 
0607/55-03-07
PONTIAC TRANS SPORT, 1995 r., 82 tys. km. 3200 ccm, 
turkusowy, 7-osobowy, zadbany, ciemne szyby, klimatyza
cja, stan b. dobry. • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-44-06 
PONTIAC TRANS SPORT SE VAN, 1995/96 r., 103 tys. km. 
3100 ccm, wtrysk V6, biały, pełne wyposażenie, ciemne tyl
ne szyby, relingi dachowe, alarm, immobilizer, bez wypad
ku, oryginalny lakier, stan idealny, w kraju od nowości. *
42.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39

PO RSCHE
PORSCHE 924,1983 r., 2000 ccm, benzyna dach Targa, ns 
białych tablicach, stan b. dobry, - 3.500 zł. Węgliniec*^ 
0609/53-3942 ^
PORSCHE 944,1986 r., 2500 ccm. czarny metalic. zadba
ny, atrakc. wygląd, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, *
15.300 zł. Lubin, tel. 076/841-09-79,0606/59-75-21
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BEZ UTRATY GWARANCJI
ALMA - W-W, ul. Długa 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 373-47-70, 0601 72 12 33 
W & M - GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97. 0-603 95 18 53

/ W T O G A Z ~
Montaż instalacji gazowych do sam ochodów benzynowychi 

wszystkich typów i pojemnościnon no A 4K  *  * r  r  •

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL LOVATO
\Wrocław, ul. S trzeg om sk a  180, tel. 071/354-50-51, 354-50-53\

A U T O - G A Z
W R O C Ł A W , u l. B r a n lb o r s k a  70/80 
te l. 0 7 1 / 3 5 9 -3 0 -8 5 , O 601  7 3 3  6 7 6

s p a r l c o
J E S T E Ś M Y  N A  R Y N K U  O D  7  L A T

MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
R Ó W N I E 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 J A ,  R A T Y

SERWIS ZOJAN
instalacje gazowe montaż 

ul. Legnicka 56
lei. 373-48-92

Mul-T-Lock, radio Kenwood, 4 głośniki, zadbany, nowe opo
ny. bez korozji, garażowany, - 7.000 zł lub zamienię na Audi 
100,80. Wrocław, tel. 071/357-44-09

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 28 sp ię  treści - patrz strona 61 (rozkładowa). 8.05.2001



XthKtW ><//<:nM><*>*»■/.//>///.ii"-,}y ;/> L E A S I N G
' • uproszczone procedury do 100.000 PLZ

• szybka obsługa
• bez zaświadczeń z ZUS i US
• nowy i używany sprzęt

* UMOWY U KLIENTA *
F A C T O R I N G  *  U B E Z P I E C Z E N I A  

tel. 0607 51 70 72 tel./fax 071/ 317 59 87
Środa Śląska Ul. Legnicka 2 1  0 P010324

RENAULT
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w In
ternecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do 
Belgii. K ilka tysięcy aut do obejrzenia. Facho- 
wa pomoc. INFORMACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01023011 

RENAULT 11,1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic. aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, alarm, kubełkowe fotele, - 3.900 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/354-22-03.0501/9643-44 
RENAULT 11,1984 r., 1400 ccm, benzyna stan idealny, •
5.000 zł (dodatkowo silnik 1700 e). Wąsocż, tel. 
065/543-83-09 \
RENAULT 11, 1985 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, atrakcyjny wygląd, 
przegląd do 04;2002 r., stan techn. b. dobry, • 5.000 zł. 
Opole, tel. 077/464-65-71,0600/31-52-88 
RENAULT 11 TL, 1985 r., 85 tys. km. 1100 ccm, benzy
na, biały, zadbany, oryginalny lakier, • 5.500 zł lub zamie
nię na większy, bez dopłaty. Wrocław, tel. 071/328-82-17 
RENAULT 11 TXE, 1988 r., 180 tys. km, 1700 ccm. ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, RO, z pełną dokumentacją, przegląd 
do 11.2001 r, - 4.900 zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 
068/387-53-18,0604/78-19-31 
RENAULT 18 GTL, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, granato- 
wo-srebrny metali, el. otw. szyby, centralny zamek, stan 
dobry, • 1.350 zł. Oława, tel. 071/313-85-34 
RENAULT 18,1982 r., 134 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wszystkie el. dodatki, atrakc. wygląd, 
ekonomiczny, stan techn. b. dobry, przegląd do 11.2001 
r, • 3.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-81-08, 
0606/27-75-73
RENAULT 18 KOMBI. 1984 r., 120 tys. km, 2068 ccm, 
diesel, kolor stalowy, stan techn. b. dobry, • 3.600 zł. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 19,1989 r., szary metalic, centr. zamek * pi
lot, el. otw. szyby, - 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-20-22 '
RENAULT 19,1989 r., 29 tys. km, czerwony, stan b. do
bry, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radio z RDS, ga
rażowany, do zamontowania silnik od Renault Laguna, z 
98 r, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT 19,1989 r„ 1400 ccm, benzyna, błękitny me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan blacharki b. dobry, na 
białych tablicach - 1.100 DEM. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15 .
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km. 1721 
ccm, benzyna, bordowy, ABS, komputer pokładowy, el. 
otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek 
* pilot, nowy, przegląd i OC, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
357-78-28
RENAULT 19, 1990 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, I właściciel, zarejestrowany do 06.2000 r., krót
ko eksploatowany, RO, hak, pokrowce, -11.200 zł. Miłko
wice, tel. 0606/50-45-03 po godz. 20, woj. legnickie 
RENAULT 19,1990 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 8.000 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Osiecznica, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/10-15-77
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 140 tys. km. 1400 ccm. 
ENERGY, srebrny metalic, bez wypadku, oclony w cało
ści, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, halogeny, reg. 
kierownica, reguł. wys. mocowania pasów i fotela kierow
cy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, CD Ken- 
wood, alum. felgi, spoiler na kłapie, stan b. dobry, - 9.600 
zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-34-50, 
0608/46-89-32
RENAULT 19,1990 r., 170 tys. km, srebrny metalic, alum. 
felgi, szyberdach, stan dobry, • 11.000 zł. Syców, tel. 

 ̂ 062/785-35-02 
RENAULT 19,1990 r., 240 tys. km. 1800 ccm, 16V, atra
mentowy metalic, ABS, wspomaganie kier., pełne wypo
sażenie el., 140 KM, po remoncie silnika i przedniego 
zawieszenia, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, 
centralny zamek, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/31-08-31
RENAULT 19,1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, zadbany, centr. 
zamek, obrotomierz, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
RENAULT 19, 1990 r., - 8.200 zł. Wroćław, tel. 
071/372-67-42
RENAULT 19 CHAMADE. 1990/96 r.. 150 tys. km. 1400 
ccm, szaroniebieski; centr. zamek, el. otw. szyby, hak, 
reg. kierownica i fotel, halogeny, dzielona kanapa, RO i 4 
głośniki, udokum. pochodzenie, - 9.500 zł. Bolków, tel. 
0607/04-00-85, woj. jeleniogórskie 
RENAULT 19,1991 r„ 85 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, wspomaganie, -10.000 zł. Góra, tel. 
065/543-32-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 151 tys. km, 1721 ccm, 
złoty metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, -
9.500 zł. Legnica, teł. 0605/96-26-56 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 130 tys. km, 1400ccm, 
niebieski metalic, bez wypadku, radio, 5-biegowy, stan b. 
dobry, do sprowadzenia z Niemiec, stoi przy granicy -
2.400 DEM lub na gotowo - 8.900 zł. Legnica, tel. 
0605/12-80-66
RENAULT 19,1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, ciemno
zielony, 3-drzwiowy, jednopunktowy wtrysk paliwa, inst. 
gazowa, sprowadzony w całości, silnik po remoncie ge- 
nerathym, - 8.300 zł. Lubin, tel. 076/847-66-70 ' 
RENAULT 19, 1991 r., 127 tys. km, 1700 ccm, błękitny 
metalic, centr. zamek + pilot, szyberdach, wspomaganie, 
zadbany, • 10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-00-50 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 140 tys. km. 1400 ccm, 
czerwony, stan b. dobry, w kraju od 6 miesięcy, • 10.500 
zł. Szprotawa, tel. 0606/33-09-54, tel. 068/378-18-68 
O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafito

wy metalic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019951

O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, bordowy, bez 
wypadku, • 10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019961

RENAULT 19, 1991 r., 1800 ccm. 16V, perłowoczarny, 
ABS, wspomaganie, spoilery na kołach, centr. zamek, el. 
otw. szyby, • 10.700 zł. Bierutów,''teł. 071/398-90-34 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r„ 120 tys. km. 1400 ccm, 
niebieski, et. reg. reflektory, RM, 5-biegowy, obrotomierz, 
oszczędny, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, • 9.750 zł. Bo
lesławiec, tel. 0604/914-44-76,075/732-86-11 do godz. 10 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 135 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy, el. otw. szyby zielone szyby, dzielona 
kanapa, obrotomierz, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, nie eksploatowany w Polsce, zarejestrowany od 

(tygodnia, bez wypadku, stan idealny, - 12.900 zł. Bole
sławiec Śl.. tel. 075/734-48-03 
RENAULT 19,1991 r., 135 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
mało używany, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo

zia, alum. felgi, stan b. dobry, - 9.500 zł. Brunów, tel. 
075/782-29-05
RENAULT 19.1991 r.. 136 tyś. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, szyberdach, 
reg. kierownica, centr. zamek, pilot, wspomaganie, dzie
lona tylna kanapa, atrakc. wygląd, - 10.000 zł. Chełmsko 
Śląskie, tei. 0607/21-85-69, woj. jeleniogórskie 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, spoiler, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RO, obrotomierz, atrakc. wygląd, po wymianie oleju i 
filtrów, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Gromadka, 
tel. 0608/23-26-89,076/817-24-56 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec - 1.200 DEM + 
cło i transport. Jawor, tel; 0605/64-11-73 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 
złoty metalic, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek,
4-drzwiowy, - 10.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
RENAULT 19, 1991 r., 127 tys. km, 1700 ccm. błękitny 
metalic, centralny zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. otw. 
szyberdach, wspomaganie kierownicy, - 10.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Lubin, tel. 076/846-00-50 
RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy, -
9.500 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-60-52
RENAULT 19,1991 r., 138 tys. km, 1700 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, bez wypadku, • 8.900 zł. Rawicz, tel. 
065/545-25-24
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm stan dobry, - 8.000 zł. 
Sobocisko, tel. 071/302-81-27 Wrocław, 071/328-87-34 
RENAULT 19TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny me
talic, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 11.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-63 po 
godz. 15
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, czarny, centralny za
mek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, welurowa 
tapicerka, szyberdach, • 8.600 zł lub zamienię. Wołów, 
teł. 071/389-48-06
RENAULT 19TXE, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, ciem
nozielony metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kierowni
cy, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 
garażowany, zadbany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-86-53
RENAULT 19,1991 r., 150 tys. km, 1390 ccm, czerwony, 
atrakc. wygląd, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, RM, 
katalizator, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-91-01 
RENAULT 19,1991 r., 120 tys. km. 1700 pcm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, zadbany, pełna dokumen
tacja, - 9.500 zł. Wrocław, tei. 0501/57-49-27 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm 5-drzwiowy, na białych 
tablicach • 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/32-98-17
0  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 rv 1700 ccm, 

srebrny metalic, bez wypadku, w kraju od 1 
dnia, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, radio, stan idealny, - 11.900 zł. 
Żary, te l. 068/374-21-25, 0606/88-75-83 
84014151

RENAULT 19, 1991/92 r., 1700 ccm, czerwony metalic, 
el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek ♦ pilot, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, halogeny, w kraju od 
2 dni, stan b. dobry, • 11.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-89-40,0600/42-15-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 61 tys. km, 1721 
ccm, granatowy, szyberdach, wspomaganie, 4-drzwiowy,' 
5-biegowy, obrotomierz, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię na inny,, 
uszkodzony, lub o dużej pojemności. Nowogrodziec, tel. 
075/731-62-76,0602/85-29-65 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 125 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, ciemnozielony metalic, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
RM, welurowa tapicerka, po przeglądzie, stan idealny, -
10.500 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
RENAULT 19,1991/92 r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicer
ka, RM, 5-drzwiowy, > 9.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0604/25-21-53
RENAULT 19,1991/96 r., 1700 ccm, czarny, hatchback. 
5-drzwiowy, zadbany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
RENAULT 19,1991/97 r., 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, 136 KM, stan b. dobry, ospoilerowany, el. otwierane 
szyby, kubełkowe fotele, przerobiony na nowy model, alu
miniowe felgi, dużo nowych części, wersja sportowa, •
14.800 zł. Wrocław, tel. 071/362-53-48,0609/28-84-72 
RENAULT 19. 1992 r„ 79 tys. km, 1721 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, szyberdach, nowy model, do sprowadzenia z 
Niemiec - 2.200 DEM lub na gotowo 9.500 zł. Legnica, 
tel. 0605/12-80-66
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 78 tys. km. 1721 ccm, 
butelkowozielony metalic, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. 
szyby, obrotomierz, szyberdach, reg. reflektory, wspoma
ganie, -11.500 zł. Leszno, tei. 065/529-10-46 
RENAULT 19, 1992 r„ 1700 ccm, czerwony, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, RO Philips, w kraju od ty
godnia, stan b. dobry, - 10.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-59-01,0502/59-52-01 
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, alarm, katalizator, • 11.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-06-53
RENAULT 19 TXE, 1992 r., 150 tys. km. 1721 ccm, ben
zyna, czerwony, nowe opony, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, nowe amortyzatory, półosie
1 łożyska, przegląd do 03:2002 r., zadbany, - 9.700 zł. 
Oława. tel. 071/313-82-95.0604/26-04-53 
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 104 tys. km, 1700 ccm. 
wtrysk, perłowografitowy metalic, bez wypadku, 3-drzwio- 
wy, stan idealny, wspomaganie, szyberdach, tylne szyby 
uchylane, obrotomierz, atermiczne szyby, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości na kołach, w kraju od tygo
dnia, - 8.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, srebmo-błę* 
kitny metalic, nie eksploatowany w kraju, - 10.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
RENAULT 19,1992 r., 124 tys. km. 1700 ccm, kolor gra
fitowy, nowe opony, radio, szyberdach, centr. zamek, nowy 
model, zadbany, • 14.200 zł. Trzebnica, tel. 0601/39-57-18 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 110 tys. km, 1700 ccm, 
biały, w kraju od miesiąca, radio, kpi. dokumentacja, ser
wisowany, stan b. dobry, - 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/55-91-74,075/734-83-44 
RENAULT 19,1992 r., 123 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, reg. kierownica, 2 nowe opo
ny, garażowany, zadbany, • 12.000 zł. Gola Dzierżoniow- 
ska, tel. 074/837-80-50
RENAULT 19,1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
alarm, szyberdach, blokada skrzyni biegów, radioodtwa
rzacz, aluminiowe felgi, oznakowany, pełna dokumenta
cja, -14.200 zł. Kalisz, tel. 0602/69-31-17 
RENAULT 19,1992 r., 114 tys. km, 1700 ccm. benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, bez wypadku, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, nowy model, stan techn. b. dobry, • 11.700 zł. Legni
ca, tel.^0603/07-30-67

RENAULT 19, 1992 r., 66 ty*, km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, garażowany, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 1.1.000 zł. Leszno, tel. 065/529-43-79 
RENAULT 19 RT, 1992 r.. 113 tys. km, 1721 ccm, benzy
na centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, alarm, immobilizer, RM z RDS, dzielona kanapa, wspo
maganie, kierowca niepalący, nowy model, • 10.550 zł. 
Lubin, tel. 0603/12-69-11
RENAULT 19, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, alarm, katalizator, • 11.000 zł. Mi- 
Jicz, tel. 071/384-06-53
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, czerwony, alarm, blo
kada skrzyni biegów, reg. wys. reflektorów, wspomaga
nie, niemiecka dokumentacja, • 14.000 zł. Oława, tel. 
0502/39-51-48
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, bordowy, alarm, -14.500 
zł. Oława, tel. 0604/61-94-27 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 114 tys. km, 1400 ccm, 
morski metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, spro
wadzony w całości, zadbany, mało eksploatowany, gara
żowany, nowe opony, - 9.100 zł. Parchów, gm. Chocia
nów. tel. 076/817-11-44.0607/51-83-83 
RENAULT 19,1992 r., 121 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
alarm, szyberdach, radio, nowe pokrowce, hak, centr. za
mek, zadbany, • 14.200 zł. Siechnice, tel. 0607/39-71 -58 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, jasnobłękitny 
metalic, 5-drzwiowy, nie eksploatowany w kraju, oryg. la- 
kieT, sprowadzony w całości, bez wypadku, - 10.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/858-99-67.0606/12-99-22 
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, spro
wadzony w całości, - 9.600 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
315-13-47
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 f., 170 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, nowe opony, alarm, oznakowany, przegląd 
do 07.07.2001 r, • 13.000 zł lub zamienię na Renaulta 
Express 1.6 D, Rapid 1.6 D, inne. Wrocław, tel. 
071/788-65-43
RENAULT 19, 1992 r„ 110 tys. km, 1700 ccm, czarny, 
alum. fełgi, hak, RM, szyberdach, reg. wysokość reflek
torów, pełna dokumentacja, • 14.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/41-93-68
RENAULT 19, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, w kraju od tygodnia, atrakcyjny wy
gląd, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-47-73, 
0605/41-57-19
RENAULT 19,1992 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
ciemne światła, z regulacją, szyberdach el., alarm ♦ pilo
ty, reg. kierownica i pasy, RO, I właściciel w Polsce, •
10.300 zł. Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 
RENAULT 19,1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyber
dach, kpi. kół zimowych, RM, bez wypadku, kupiony w 
salonie, • 11.000 zł. Bolesławiec, tel. Q603/12-47-27 
RENAULT 19, 1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic, 
kpi. dokumentacja, katalizator, nowe opony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, el. reg. reflektory, stan techn. b. dobry, reg. 
kierownica, alarm + centr. zamek, - 9.900 zł. Legnica, tel. 
0602/36-07-03
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 138 tys. km, 1400 
ccm, wtrysk, morski, immobilizer, alarm, opony zimowe, 
bagażnik dachowy, ekonomiczny, serwisowany, stan b. 
dobry, - 13.500 zł. Lubań, tel. 075/721-25-79, 
0502/89-69-48
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 130 tys. km, 1400 
ccm, czerwony metalic, wspomaganie kier., atermiczne 
szyby, książka serwisowa, el. otwierane szyby, el. szy
berdach, w kraju od 3 dni, • 11.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/61-79-12
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r., 100 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, perłowozłoty metalic, bez wypadku, centr. 
zamek, pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, RM, el. 
reg. reflektory, w kraju od tygodnia, halogeny, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, sprowadzony 
w całości na kołach, po przeglądzie, -14.300 zł (zwolnię-, 
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r., 120 tys. km, 1400 
ccm, czerwony, atrakcyjny wygląd, spoiler, alarm, RO, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, światło .stop*, 
nowe hamulce, dużo nowych części, -11.000 zł. Trzebni
ca, tel. 0603/50-48-13 po godz. 20 
RENAULT 19,1992/93 r., 1700 ccm, czerwony, alum. fel
gi, szyberdach, 4-drzwiowy, hak, 5-biegowy, kpi. doku
mentacja, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 0605/41 -92-38 _ 
RENAULT 19, 1992/93 r., 1700 ccm. metalic, 5-drzwio
wy, Immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, • 10.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/88-49-71
RENAULT 19,1992/93 r., 1700 ccm, metalic, bogata wer
sja, - 10.700 zł. Wrocław, tel. 0602/18-48-69 grzeczno
ściowy
RENAULT 19, 1992/93 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.100 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0605/37-15-55 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 116 tys. km, 1400 
ccm, zielony metalic, katalizator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
el. reg. reflektory, w kraju od róku, stan techn. b. dobry, 
nowy model, - 10.400 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
RENAULT 19,1992/96 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5̂-biegowy, szyberdach, RO, alarm, blokada skrzyni bie
gów, zadbany, - 10.500 zł. Wroćław, tel. 071/355-69-08, 
0605/23-84-33
RENAULT 19,1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, RM, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, atermiczne szyby, • 11.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 164 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D. błękitny metalic, dużo dodatków, bez wypadku, -
17.400 zł. Wołów, tel. 071/389-61-21
RENAULT 19,1993 r.. 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości w 01.2001 
r., nie uszkodzony, wspomaganie, RM, • 12.900 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-13-04
RENAULT 19, 1993 r., 15 tys. km, 1700 ccm, perłowo
czarny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, alarm, 
RO, stan b. dobry. • 13.000 zł. Kunice, tel. 0605/14-54-95, 
woj. legnickie
RENAULT 19,1993 r., 110 tys. km, 1700 ccm, biały, oclony 
w całości, bez wypadku, i właściciel, z pełną dokumenta
cją, welurowa tapicerka, RO. centr. zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, stan 
idealny, • 13.200 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
RENAULT 19.1993 r., 131 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, atrakc. wygląd, 5-drzwiowy, I właści
ciel, sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją, dzie
lona tylna kanapa, el. reg. reflektory, • 10.200 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 0603/51-33-45 
RENAULT 19,1993 r., 109 tys. km. 1800 ccm, srebrny 
metalic. nowyjnodel, w kraju od tygodnia, bez wypadku, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., książka serwisowa, -
11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, szary metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, wspomaganie kier., RO, el. otw. szyby, •
14.400 zł. Lubin. tel. 0601/59-55-43

RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r.. 1800 ccm. wtrysk, biały, 
nowy model, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., sprowadzony w 
całości w 96 r., kpi. dokumentacja, I właściciel, stan do
bry, • 9.900 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
RENAULT 19,1993 r., 93 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw szyby, szyber
dach, • 9.900 zł. Małe Miasteczko, tel. 0601/14-55-23 
RENAULT 19, 1993 r., 1500 ccm szyberdach, el. otwie
rane szyby, • 13.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-26-76 
RENAULT 19, 1993 r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. fel
gi 195 x 50 x 15, BBS, sportowy wydech, sportowa kie
rownica, CD ♦ 6 głośników, właściciel nie palący, -13.750 
zł. Zielona Góra, tel. 074/831-87-88 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1700 ccm, bor

dowy, 5-biegowy, instalacja elektryczna, wspo
maganie kler., centr. zamek, -12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019731 

RENAULT 19,1993 r., 127 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
katalizator, kupiony w salonie w Niemczech, zadbany, 
5-drzwiowy, hak, klimatyzacja, RM, oclony w całości, •
14.700 zł (możliwe raty). Żary, tel. 068/374-53-54, 
0604/17-51-23
RENAULT 19,1993/94 r., 1721 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, dzielona tylna ka
napa, centr. zamek ♦ pilot, stan b. dobry, możliwe raty, -
13.000 zł. Lubin, tel. 0609/15-20-57 
RENAULT 19, 1993/95 r., 1900 ccm, turbo D, fioletowy 
metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny za
mek, 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, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, prze
gląd do 04. 2002 r., welur, dzielona kanapa, • 11.400 zł. 
Radwanice k. Głogowa, tel. 0608/81 -22-99 po 15 
RENAULT 19,1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czarny metalic. 5-drzwiowy, poduszka pow., szyberdach, 
wspomaganie, el. otw. szyby, w kraju od tygodnia, centr. 
zamek, immobilizer, - 15.200 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
RENAULT 19,1994 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, 5-drzwio
wy, stan dobry - 3.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0601/76-29-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 88 tys. km, 1700 ccm. 
zielony, I właściciel, centralny zamek, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, weluro
wa tapicerka, • 12.900 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
0601/27-64-67
RENAULT 19,1994 r„ 1800 ccm, • 9.000 zł. Brzeziny k. 
Łodzi, tel. 046/874-47-40
RENAULT 19,1994 r., 125 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, alarm + pilot, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, pod. powietrzna, zadbany, •
14.200 zł. Lubin, tel. 076/846-39-96 
RENAULT 19, 1994 r., 77 tys. km, 1800 ccm, ciemno
czerwony, limit, wersja, pod. pow., pirotechniczne napi
nacze pasów, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, el. otw., 
szyberdach, św. halogenowe, RO, alum. felgi, -15.300 zł 
(możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/841-32-78, 
0606/65:25-80
RENAULT 19 RT. 1994 r., 130 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
granatowy, el. reg. lusterka, reflektory i szyby, wspoma

ganie i reg. kierownicy, centr. zamek, immobilizer, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, poduszka pow., 
szyberdach, radio Blaupunkt, i właściciel, • 15.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-41-26
RENAULT 19,1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, 
szary metalic, wspomaganie kier., ciemne szyby, el. otwie
rane szyby, pirotechn. napinacze pasów, radioodtwarzacz 
z pilotem, 6 głośników, centralny zamek + pilot, immobili
zer, 5-drzwiowy, hatchback, kanapa dzielona, garażowa
ny, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-21-23, 
0608/36-73-42
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 105 tys. km. 1721 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, blo
kada skrzyni biegów, oznakowany, wspomaganie, reg. kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, pod. powietrzne, pirotechn. 
napin. pasów, el. reg. refl., el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-90-30 po godz. 20, 
0603/62-16-87
RENAULT 19, 1994 r., 107 tys. km, 1700 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, szy
berdach, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, 
alum. felgi, halogeny, stan b. dobry, -14.300 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58 
RENAULT 19 CHAMADE. 1994/95 r., 90 tys. km, 1700 
ccm, wtrysk, bordowy metalic, w kraju od 2 tygodni, bez 
wypadku, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, immobilizer, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, - 15.700 zł. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
RENAULT 19, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor morski, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 15.900 
zł. Lubin, tel. 076/844-47-80 
RENAULT 19,1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, szary, po
duszka pow., wspomaganie, centr. zamek, RM, -16.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82, 0602/25-89-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 88 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, biały, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, 
cena • 5.200 DEM lub na gotowo 14.800 zł. Jawor, tel. 
0604/18-05-38
RENAULT 19 RN, 1995 r.. 117 tys. km. 1400 ccm.benzy- 
na. bordowy metalic, immobilizer, kupiony w salonie, •
15.000 zł. Leszno, tel. 065/526-70-04 
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 1400 ccm, perłowo- 
zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. 
zamek, alarm * pilot, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, stan techn. b. dobry, - 14.300 zł. Lubin, tel. 
0601/59-55-43
RENAULT 19 CHAMADE. 1995 r., 92 tys. km. 1800 ccm, 
czerwony, ABS, poduszka pow., el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., radio, - 14.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-85-20
RENAULT 19 CABRIO, 1996 r., 41 tys. km. 1800 ccm, 
RSi, żółty, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, welu
rowa tapicerka, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie 
i kierownica, alum. felgi 16", • 25.800 zł. Legnica, tel. 
0605/04-25-05
RENAULT 19,1996 r., 1400 ccm, ENERGY, zielony me
talic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, • 13.500 zł. Opole, tel. 
0603/53-52-77
RENAULT 20, 1982 r.t 2000 ccm. benzyna, • 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
RENAULT 21, 1987 r., 140 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
brązowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, skórzana 
tapicerka, obniżony, wspomaganie kier., centr. zamek,
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atrakc. wygląd, alum. felgi, - 7.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p 1999 r. Bolesławiec, tel. 075/784-31-58 
RENAULT 21, 1987 r„ - 5.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tei. 
077/481-63-02
RENAULT 21,1987 r., 2100 ccm, diesel} biały, centr. za
mek, el. otw. szyby, ekonomiczny, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Jerzmanowa, tel. 076/831-24-77, 
0604/70-15-68
RENAULT 21 GTS, 1987 r., 165 tys. km, 1700 ccm. nie
bieski metalic, I właściciel w kraju, w kraju od 4 lat, • 5.600 
zł. Lubin, tel. 076/749-81-49 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r.. 1800 ccm, wtrysk, brązo
wy metalic. centr. zamek, serwo, RO, białe tablice -1.050 
OEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 SEDAN. 1989 r., 112 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek, • 2.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
RENAULT 21 KOMBI, 1989 r., 160 tys. km. 2200 ccm. 
czerwony metalic, zarejestrowany na 7 osób, - 8.000 zł. 
Wrocław, tei. 071/787-45-96 po godz. 17 
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r.. 1700 ccm. wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, RM, 
relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, dzielone fo
tele, wspomaganie, - 13.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/749-52-52
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, zadbany, • 11.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-49-63,0608/48-56-43 
RENAULT 21 NEVADA, 1992 r., 2100 ccm, diesel, gra
natowy, centralny zamek, alarm z pilotem, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, przegląd do 11.2001 r, -15.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-26-34,0501/44-58-29 
RENAULT 21 NEVADA, 1994 r., 124 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, wtrysk, srebrny, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, relingi dachowe, welurowa tapicerka, spro
wadzony w całości, RM, nowy akumulator, stan techn. b. 
dobry. - 15.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0601/82-89-55 
RENAULT 25.1989 r„ 2700 ccm, V6. granatowy metalic, 
skóra, ABS, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., 
tempomat, radioodtwarzacz Philips + pilot, el. otwierane 
szyby (4), el. reguł, lusterka, komputer, pełna dokumen
tacja, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 6.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
RENAULT 25 TDX, 1989 r., 41 tys. km, 2100 ccm. turbo 
D, wiśniowy, stan dobry, po remoncie silnika, pełne wy
posażenie, radioodtwarzacz, klimatyzacja, welurowe sie
dzenia, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-44-06 
RENAULT 25, 1989/90 r., 148 tys. km, 2500 ccm, V6, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. reguł, fotele, 
mówiący komputer, RM z RDS ♦ głośniki, centralny za
mek, nowe opony, aluminiowe felgi, stan idealny, oszczęd
ny, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 385-33-85, 0607/24-57-48 
RENAULT 25,1991 r., 170 tys. km. 2200 ccm. benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie, ABS, RM, alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, reguł. wys. mocowania pasów, • 8.000 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-43-66,0607/77-08-80 
RENAULT 4,1980 r., 845 ccm, czerwony, dla konesera, 
stan dobry, do małych poprawek blacharskich, dodatko
wo skrzynia biegów, błotnik prawy, drzwi tylne do wersji 
5-drzwiowej, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/30-57-16 
RENAULT 5,1981 r., 900 ccm, -1.700 zł lub zamienię na 
Forda Granadę, Taunusa, inny, lawetę, kemping, itp. Zło
toryja, tel. 075/713-46-61
RENAULT 5,1981/87 r., 175 tys. km, 1100 ccm, granato
wy, 3-drzwiowy, • 3.000 zł. Leszno, tel. 065/529-47-81 
RENAULT 5 GTL, 1982 r., 1200 ccm. benzyna, - 1.200 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-24-15 
RENAULT 5,1985 r., 956 ccm, srebrny metalic, tylne szy
by uchylane, po wymianie przedniego zawieszenia, amor
tyzatorów, łożyska kół przednich, po remoncie ukł. kie
rowniczego, - 6.000 zł. Bierutów, tel. 071/315-68-20 
RENAULT 5, .1986 r., 1100 ccm, benzyna, metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, na białych ta
blicach - 900 DEM. Klępina, teł. 068/327-62-92. 
0603/44-06-23
RENAULT 5 GTL, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, opony zimowe, RO, - 5.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/07-72-27 
RENAULT 5,1987 r., ciemnozielony.metalic, I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie 12.2000 
r, - 6.500 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-15-74 
RENAULT 5,1987 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, na białych tablicach - 1200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
RENAULT 5,1987 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, inst. gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, - 7.200 zł lub

zamienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41.312-63-41
RENAULT 5. 1988 r., • 5.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-06
RENAULT 5.1988 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, tylne szy
by uchylane, przyciemniane, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, dzielona tylna kanapa,. ekonomiczny, stan 
dobry, • 5.700 zł. Lubin. tel. 076/749-40-78.0603/54-26-61 
RENAULT 5. 1988 r.. 1100 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
na białych tablicach - 2100 zł. Sulechów, tel. 
068/385-57-73
RENAULT 5, 1989 r., 91 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, z urzędu celnego, do popra
wek blacharskich, stan b. dobry, • 6.900 zł. Krzemienie
wo, tel. 065/536-02-32
RENAULT 5,1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, nowe opo
ny, akumulator, radio, ekonomiczny, stan b. dobry, • 8.000 
zł. Lubin. tel. 0604/70-15-68 
RENAULT 5. 1990 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 
068/359-54-79,359-65-31
RENAULT 5, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski.
2-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 850 DEM. 
Jawor, tel. 0605/64-11-73
RENAULT 5,1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, szyberdach, alarm, zderzaki w kolorze nadwo
zia, garażowany, zadbany, katalizator, 5-biegowy, - 5.000 
zł. Legnica, tel. 076/722-39-71 
RENAULT 5, 1991 r., 1100 ccm, biały, zadbany, alum. 
felgi, garażowany, stan idealny, - 7.000 zł. Chojnów, tel. 
0607/04-08-57
RENAULT 5 GTR, 1996 r., 170 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, RO, dodatkowe opony 
Michelin, św. halogenowe, przegląd do 09.2001 r. - 7.500 
zł. Rawicz, tel. 065/546-32-54 
RENAULT 9,1982 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, stan 
silnika b. dobry, stan ogólny dobry, • 3.000 zł lub zamie
nię. Świeradów Zdrój, tel. 0605/53-00-47 
RENAULT 9,1982 r., 1100 ccm, benzyna, • 3.000 zł. Cho- 
rągwice, gm. Jemielno, tel. 065/544-71-03 
RENAULT 9, 1982 r., 1100 ccm, biały, oryginalny lakier, 
5-biegowy, pełna dokumentacja, techn. sprawny, stan 
dobry. - 2.500 zł. Paczków, tel. 077/431-78-16, 
0606/96-65-47
RENAULT 9, 1983 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, stan dobry, - 1.700 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
RENAULT 9 GTD, 1984 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 
hak, alarm, nowa pompa wody i półosie, • 3.600 zł. Mi
licz, tel. 071/383-05-50 po godz. 16 
RENAULT 9, 1984 r., 160 tys. km. kolor wiśniowy, bla
charka do poprawek, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/328-04-38,0608/46-41-53 
RENAULT 9 GTL, 1985 r., 176 tys. km. 1100 ccm. benzy
na. beżowy, II właściciel w kraju, sprowadzony w całości 
w 1992 r., stan b. dobry, • 5.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-02-48
RENAULT 9,1986 r., 1600 ccm, diesel pełne wyposaże
nie silnika, - 6.000 zl. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-04-07
RENAULT 9 TL SEDAN, 1988 r., 154 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, sprowadzony w całości, alarm, 5-biego
wy, oznakowany, radioodtwarzacz, obrotomierz, model 
przejściowy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, bez wypadku, 
dodatkowe światło .stop', - 5.900 zł. Paczków, tel. 
0600/19-95-79,0606/70-18-59 
RENAULT CLIO, 1990 r., 93 tys. km, 1200 ccm, biały, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, stan b. dobry, - 9.300 
zł lub zamienię na Opla Astrę, z dbpłatą. Dębno Polskie, 
tel. 065/545-16-72
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
popielaty metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobili
zer, 5-drzwiowy, stan b. dobry, do sprowadzenia, -11.200 
zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, biały, 3-drzwiowy, alarm, RM, - 10.000 zł. Głogów, 
tel. 076/832-25-73,0502/57-04-04 
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. 
szyby,'radio, welurowa tapicerka, książka przebiegu, w 
kraju od tygodnia, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1900 ccm, diesel, czar

ny metalic, szyberdach, 5>biegowy, • 11.900 zł 
lub  zam ien ię. Żary, ul. O krze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019971
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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-drzwiowy, 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., 133 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, stan b. dobry, • 9.600 zł lub zamienię na 
Poloneza. Brzeg. tel. 077/416-53-70,0501/36-37-18 
RENAULT CLIO, 1991 r., 119 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, w kraju od 04.2001 r., bez 
wypadku, zadbany, po przeglądzie, - 10.700 zł. Namy- 
'słów, tel. 077/410-51-94
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, ENER
GY, czarny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, centralny zamek ♦ pilot, el. otwierane 
szyby, nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, RO, dzielona tylna kanapa, zadbany, ga
rażowany, pełna dokumentacja, -11.200 zł. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
RENAULT CLIO, 1991 r., 105 tys. km, 1200 ccm, mie
dziany metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, • 11.000 
zł. Szamotuły, tel. 0604/20-39-96, woj. poznańskie 
RENAULT CLIO, 1991 r., 53 tys. km, 1890 ccm. diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy. 5-biegowy, stan idealny, sprowa
dzony w całości, w kraju od tygodnia, • 12.700 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-49-74
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
czarny, 3-drzwiowy, w kraju od 1999 r, - 9.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-47-55,0608/16-08-87 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skó
ry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CLIO. 1991 r.. 96 tys. km. 1200 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, w kraju od 2 lat, pełna dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, zadbany, - 9.300 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1909 ccm, diesel, ko

lor grafitowy metalic, 5*biegowy, szyberdach,
- 11.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020071

RENAULT CLIO, 1991 r., 112 tys. km, 1200 ccm. czer
wony, bez wypadku, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby, sprowadzony w całości 05.2001 r, stan idealny, •
11.300 zł. Żary, tel. 0604/82-86-97 
RENAULT CLIO RN, 1991/92 r., 150 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflek
tory, reguł. wys. mocowania pasów, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, RM, garażowany, zadbany, stan idealny,
-11.400 zl. Bolesławiec, tel. 0501/57-32-58 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 109 tys. km, 1890 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaga
nie kier., stan b. dobry, sprowadzony w całości, opłacone 
cło, w kraju od 4 dni, • 12.500 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-49-74
RENAULT CLIO RT, 1991/97 r., 170 tys. km. 1200 ccm, 
MPi, czerwony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, RO Kenwood, 
4 głośniki, wzmacniacz, nowe amortyzatory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, - 9.500 zł (moż
liwe raty). Wrocław, tel. 071/784-56-69,357-12-87 
RENAULT CLIO. 1992 r.. 90 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
wrzosowy, szyberdach, - 8.900 zł. Jarocin, tel. 
0501/71-46-54
RENAULT CLIO, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, RM, bez wypadku, RO, sprowadzo
ny z Niemiec, - 8.300 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38 
RENAULT CLIO, 1992 r., 60 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, srebrny metalic, radio, 4 opony zimowe, wspomaga
nie, centr. zamek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, stan 
b. dobry, - 11.000 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03, 
0603/91-07-42
RENAULT CLIO, 1992 r., - 12.300 zł. Oleśnica, tel. 
0502/55-96-13
RENAULT CLIO, 1992 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, biały, 3-drzwiowy, I właściciel, garażowany, RM ste
reo, oznakowany, stan b. dobry, • 10.900 zł. Syców, tel. 
0601/72-92-79, 062/785-24-64 
RENAULT CLIO RT, 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, na białych tabli
cach • 2.600 DEM. Zgorzelec, tel. 0601/76-29-15 
RENAULT CLIO. 1992 r.. 50 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, srebrny, 5-drzWiowy, ABS, wspomaganie kier., RO, 
książka serwisowa, 4 opony zimowe, stan b. dobry, -
11.000 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1108 ęcm, granato
wy, alarm, zarejestrowany, reguł. wys. mocowania pasów, 
oznakowany, - 9.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1108 ccm, granato
wy, 5-drzwiowy, oznakowany, alarm, oznakowany, - 9.300 
zł. Wrocław, tel. 071/336-79-68 
RENAULT CLIO, 1992 r., 107 tys. km, niebieski metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, - 12.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0501/55-73-73
RENAULT CLIO. 1992 r„ 80 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, 4-drzwiowy - 2.650 DEM. Żagań, tel. 
0604/82-86-97
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 1200 cćm, srebrny metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tyTną kanapa, w kraju od 
2 tygodni, bez wypadku, - 9.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-89-40, 0600/42-15-67 
RENAULT CLIO. 1992/93 r.. 1400 ccm. benzyna, srebr  ̂
ny metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, garażowany, -11.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-76-84
RENAULT CLIO, 1993 r., 98 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, centr. za
mek, RO, el. otw. szyby, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
-13.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm, srebrny, pełne wy
posażenie elektryczne, centralny zamek, alarm, - 12.200 
zł. Nysa, tel. 0608/23-96-86
RENAULT CLIO. 1993 r., 1200 ccm, ENERGY, niebieski 
metalic, szyberdach,. - 12.800 zł. Wrocław, tel. 
0606/43-27-31
RENAULT CLIO, 1993 r., 1800 ccm, 16V, żółto-czarny, 
kupiony w salonie, po tuningu, 150 KM, sportowy ukł. wy
dechowy, obniżony, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm + pilot, kom
puter, ABS, centr. zamek, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/53-90-90
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 67 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, po tuningu, we
lurowa tapicerka, wspomaganie, RM, książka serwisowa,
- 12.200 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
RENAULT CLIO, 1994. r., 94 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
immobilizer, • 12.500 zł. Lesznó, tel. 0606/47-52-92’

RENAULT CLIO, 1994 r., 118 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, oszczędny, sprowadzony w całości, -
15.500 zł lub zamienię na tańszy, chętnie diesel. Wro
cław, tel. 372-72-67
RENAULT CLIO RL, 1994/95 r., 1200 ccm, niebieski, z 
salonu, stan idealny, - 14.500 zł. Wałbrzych, tei. 
0602/45-10-74

.RENAULT CLIO. 1995 r.. 74 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, żółty, 3-drzwiowy, alum. felgi, po tuningu, -16.500 zl. 
Lubin, tei. 076/844-77-41,0604/27-30-70 
RENAULT CLIO, 1995 r„ 1400 ccm. ENERGY. 75 KM. 
kolor wiśniowy, ABS, poduszka pow., centr. zamek, halo
geny, wspomaganie, opony zimowe, - 17.600 zł. Żary, tel. 
.0604/44-14-08
RENAULT CLIO. 1996 r., 63 tys. km, 1149 ccm, El, nie
bieski metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
immobilizer, RO, nowe opony, tłumiki, stan dobry. • 15.000 
zł lub bez RO 14.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/645-83-85 
RENAULT CLIO. 1996 r.. 1200 ccm, zielony metalic. 
5-drzwiowy, model przejściowy, centralny zamek, alarm, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, -17.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/57-38-52
RENAULT CLIO. 1996 r.. 40 tys. km. 1200 ccm, zielony 
metalic, zadbany, 3-drzwiowy, immobilizer, zderzaki w 
kolorze nadwozia, -16.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/357-79-18,0603/55-11-17 
RENAULT CLIO. 1996/97 r.. 63 tys. km. 1900 ccm. die
sel, kolor morski, immobilizer, - 21.000 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-72-34
RENAULT CLIO, 1997 r., 33 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, klimatyzacja, el. otw. szyby, poduszka pow., centr. za
mek, 5-drzwiowy, garażowany, - 19.800 zl. Czajków, tel. 
062/731-10-90
RENAULT CLIO, 1997 r., 87 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, garażowany, kupiony w salonie w Polsce, radiood
twarzacz Philips z panelem, 6 głośników, immobilizer, 
poduszka pow., oznakowany, alarm, bez wypadku, stan 
idealny, - 16.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52. 
0604/14-16-85
RENAULT CLIO II, 1998 r., 45 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowa
ny, pod. powietrzne kierowcy, centr. zamek, halogeny, el. 
otw. szyby, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, opony zimowe 
na stalowych obręczach, radioodtwarzacz, - 25.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0600/68-17-14 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km. 1400 ccm, kolor 
miodowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, poduszka 
pow., el. otw. szyby i szyberdach, RO z CD, 3-drzwiowy, 
- 23.000 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06.0601/78-72-75 
RENAULT CLIO II. 1999 r.. 8 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, srebrny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, RO z pilotem, el. otw. szyby, - 24.500 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73.0601/75-93-91 
RENAULT CLIO II. 1999 r.. 24 tys. km, zielony, kupiony 
w salonie, alarm, immobilizer, 2 kpi. opon, - 26.300 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/49-54-70
RENAULT CLIO II, 1999 r.. 13 tys. km, 1400 ccm, RT. 
niebieski metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, el. otw. 
szyby, el. reg. świateł, c. zamek + pilot, wspomaganie, 
reg. kierownica, dzielone siedzenia, welur, RM + głośni
ki, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, napinacze pasów, 
halogeny, obrotomierz, ABS, stan idealny, - 31.700 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-05-86 
RENAULT CLIO II. 1999 r.. 1900 ccm, diesel, biały.
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne. ABS, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, halogeny, el. reg. reflektory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, • 24.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT CLIO, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, RM * pilot, blokada skrzyni biegów, - 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/13-81-35
RENAULT CLIO, 2000 r., 1200 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, - 21.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/586-10-65 po godz. 21 
RENAULT ESPACE GTX, 1988 r., 240 tys. km, 2200 ccm. 
wtrysk, srebmo-czerwony, ocynkowany, bez rdzy, bez wy
padku, obrotowe, składane fotele, ciemne szyby, instala
cja gazowa, - 16.000 zł lub zamienię na tańszy do 7.000 
zł. Świdnica, tel. 0603/50-48-23 
RENAULT ESPACE. 1991 r.. 180 tys. km. 2200 ccm. ben
zyna, wiśniowy metalic, ABS; wspomaganie kier., central
ny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach. hak. - 17.000 zł. Krobia, tel. 065/571-17-95 
RENAULT ESPACE. 1993 r.. 119 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, klimatyzacja, szyberdachy, 7 osób, fotele obroto
we, relingi, RO, hak, welur, bez wypadku, stan idealny, -
32.500 zł. Kamienna Góra, tei. 0603/77-93-71 
RENAULT ESPACE, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek, 5-osobowy, zarejestro
wany na 7 miejsc, - 35.000 zł. Dzierżoniów, teł. 
074/645-47-06
RENAULT ESPACE. 1996 r.. 67 tys: km, 2100 ccm, TDi, 
perłowoniebieski, klimatyzacja, 7-osobowy, ABS, podusz
ka pow., 3 szyberdachy, pełne wyposażenie el., książka 
serwisowa, welurowa tapicerka, - 39.500 zł. Oleśnica, tel. 
0717314-26-22,0605/46-79-82 
RENAULT FUEGO, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 
fotele kubełkowe, aluminiowe felgi, wspomaganie kierow
nicy, szyberdach, el. otw. szyby, -3.100 zł. Wrocław, tel. 
071/354-37-33
RENAULT FUEGO. 1982 r.. 1600 ccm. srebrny metalic. 
el. otw. szyby, alum. felgi, reg. kierownica, białe zegary, 
po remoncie silnika, sportowy wygląd • 3.200 zł + drugi, 
przygotowany do malowania, .na chodzie* • 1.500 zł lub 
zamienię. Żary, tel. 068/375-92-37 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 61 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, biały, 5-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, 
możl. wyst. faktury VAT, kupiony w salonie, immobilizer, 
poduszka pow, - 28.000 zł. Lubań, tel. 0502/23-68-98 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 54 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, turkusowy, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-75-15 
RENAULT KANGOO. 1999 >., 17 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, immobilizer, centralny 
zamek, el. otw. szyby, RM z pilotem, el. reguł, reflektory, 
5-osobowy, stan b. dobry, - 28.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Bojanowo, tel. 065/545-67-04,0607/04-78-05 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 41 tys. km, 1200 ccm. 
wtrysk, żółty, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclony, 
zarejestrowany, airbag, immobilizer, podg. fotele, central
ny zamek, wersja 5-osobowa, stan idealny, • 26.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/80-08-60
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alum. felgi, spoiler, immobilizer, serwo, 
welur, dzielona tylna kanapa, RM, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 23.400 zł. Rawicz, tel. 0604/53-76-48 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, ciemnoniebieski metalic, elektr. otw. szyby, elektr. 
reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, ABS, pod. po
wietrzna, centr. zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, kpi. 
zapasowych kół, nie uszkodzony, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, odbiór w Niemczech, 6.500 DEM. Wscho
wa, teł. 065/540-46-36,0605/41-77-50 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, zie
lony metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier, •
22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-19-40 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r.. 137 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, biały, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna,

komputer, radioodtwarzacz, bez wypadku. - 21.500 zł. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-52-31,0604/90-02-1^ 
O  RENAULT LAGUNA, 1994 r., 150 tys. km, 1800 

ccm, wtrysk, niebieski, centr. zamek, podusz
ka pow., alarm, kupiony w Polsce salonie „Na
wrot”, • 16.000 zł. Lombar „EURO-P.A.", Wro
cław, ul. P iłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01024541

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 110 tys. km. 3000 ccm. bor
dowy metalic, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, immo
bilizer, automatic, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-91-91, 
0501/34-42-12
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r.. 115 tys. km. 1800 ccm, 
biały, el. otw. szyby i szyberdach, - 21.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-10-08
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r., 69 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, zadbany, el. otw. szyby, zie
lone, welurowa tapicerka, 3 zabezpieczenia, centr. zamek 
+ pilot, wspomaganie kier., reg. kierownica, dzielona ka
napa, lakierowane zderzaki, RO, nowe opony letnie i zi
mowe, regui. fotel kierowcy, • 22.800 zł. Wrocław, tel. 
357-40-02,0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 94 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, •
21.300 zł. Wrocław, tel. 398-96-40.0608/33-04-75 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 95 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, ciemnoniebieski metalic, el. otw. s?yby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, poduszka 
pow., centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, oryg. ra
dio, kpi. kół zapasowych, techn. sprawny, stan b. dobry, 
odbiór w Niemczech r 6.500 DEM. Wschowa, tel. 
065/540-46-36,0605/41-77-50 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r.. 107 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, grafitowy metalic, centralny zamek + pilot, im
mobilizer, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., gara
żowany, stan b. dobry, welurowa tapicerka, spoiler, -
22.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-12-98 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 100 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, £ółty, centr. zamek, alarm, immobilizer, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, halogeny, RO, - 25.900 zł. Wro- ^  
cław, tel. 071/789-55-35 9
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 120 tys. km. czerwony, ga
rażowany, bogate wyposażenie, - 24.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-83-45
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 104 tys. km. 2000 ccm. czer
wony. 1. rejestracja w 1996 roku. poduszka powietrzna, 
pełne wyp. elektr., wspomaganie, alarm, kupiony w salo
nie w Polsce, stan b. dobry, - 20.900 zł. Kępno, tel. 
062/782-08-22,0603/39-31-25 
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 79 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, wtrysk, srebrny metalic, alarm, centr. zamek, 
immobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie, pilot, reg. kie
rownica i fotele, welurowa tapicerka, RM + pilot, nowe 
opony, garażowany, kpi. dokumentacja, w kraju od roku, I 
właściciel, stan idealny, - 24.500 zł lub zamienię, raty 
przez komis. Lubin, tel. 076/842-28-17 po godz. 18 
RENAULT LAGUNA RN, 1995 r., 125 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, niebieski metalic, garażowany, serwisowany, II wła
ściciel, stan b. dobry, • 24.700 zł lub zamienię na tańszy. 
Polkowice, tel. 076/845-67-63,0609/26-84-66 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, centralny zamek, CD, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-70-71
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 85 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, bordowy metalic. kupiony w salonie w Polsce, alarm 
+ pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., alum. 
felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, •
21.000 zł. Żary. tel. 068/374-24-57.0606/44-82-91 
RENAULT LAGUNA. 1995/96 r.. 2000 ccm. RXE, srebr
ny metalic, nowa, nie eksploatowana, pełne wyposaże
nie, klimatronic, nie zarejestrowany. - 42.000 zł. Oleśni
ca. tel. 071/314-91-86.0601/72-56-81
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 90 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, zielony, pełne wyposażenie, - 28.500 zl. Jerzmano- 
wo, tel. 0601/07-87-30, woj. wrocławskie 
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 2200 ccm, diesel. z ie l& J  
butelkowa metalic, I właściciel, pełne wyposażenie elektr., 
alum. felgi, komputer, alarm, atrakc. wygląd, - 31.000 zł. 
Krotoszyn, teł. 062/725-22-23.0607/25-85-03 
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 93 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. zielony, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, immobilizer,,el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, hak, RM, • 26.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-38-52
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r.. 82 tys. km. 1800 
ccm, zielony, wspomaganie, centr, zamek + pilot, kupio
ny w salonie • 25.000 zł lub zamienię na Renaulta Kan- 
goo, Citroena Berlingo, Peugeota Partnera. Leszno, tel. 
065/527-12-67
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. 150 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. zielony, el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem, -
23.000 zł. Lubin. tel. 0502/85-58-38
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 75 tys. km. 2200 ccm. TDI. 
biały, klimatyzacja, immobilizer + pilot, centr. zamek, el. ' 
otw. szyby, wspomaganie, napinacze pasów, oznakowa
ny, w kraju od 04.2000 r, stan techn. b. dobry, - 31.000 zł. 
Lubin, tel. 076/841-10-05
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, zielony, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa ta
picerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki po
wietrzne, tylna szyba ogrzewana, zadbany, kierowca nie
palący, garażowany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. 115 tys. km. 2200 ccm. die
sel. srebrny metalic. ABS, wspomaganie kier., RM, a la t$ J 
el. szyberdach. hak, centralny zamek, książka serwiso
wa, przegląd do 04.2002 rr - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
784-44-80,0605/83-38-37
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 93 tys. km. 2200 ccm, TDi. 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, halogeny, reg. kierownica, 4 zagłówki, garażowany, •
32.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-06-86,0502/03-85-60 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996/97 r., 96 tys. km, 2200 
ccm, TDi, popielaty metalic, tylne szyby uchylane, klima
tyzacja, halogeny, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, garażowany,, 
stan b. dobry, • 32.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-84-31, 
0601/73-26-01
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 93 tys. km, 2200 ccm, 
TDi, szary metalic, intercooler, wspomaganie kier., cen
tralny zamek * pilot, halogeny, el. otwierane szyby, 4 za
główki, welurowa tapicerka, koło 15". 115 KM, - 32.500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-06-86,0502/03-85-60 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 81 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, halogeny, na białych tablicach -. cen
tralny zamek, 5-biegowy, immobilizer, alarm, RM, spoiler, 
welurowa tapicerka, garażowany, - 36.000 zł. Kobierzy
ce, tel. 0609/29-21-24
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 85 tys. km. 2200 
ccm, diesel, biały, hak. immobilizer, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, relingi  ̂
dachowe, tylna szyba i boczne ogrzewane, 5 zagłówkó^A 
roleta bagażnika, instalacja tel. komórkowego i CB-radia,
• 34.800 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-58 po godz. 17 
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r.. 119 tys. km. 2200 ccm.

SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renau lt Tw ingo 1.2 1996 r. czerw ony 35 tys.km 16.900 z l

2 Renau lt C lio 1.2 R N 1999 r. sza ro -n ieb iesk i met. 15 tys. km  . 29.900 zł

3. R enau lt C lio 1,9 D R N 2000 r. granatowy 20  tys. km 35.900 zł

4. R enau lt M egane 1,4 R T 1996 r. c zam y  m eta lic 92  tys. km 23.900  z ł

5: R enau lt M egane 1,4 R T 1999 r. z ie lony  meta lic 11 tys. km 38.900 zł

6. R enau lt M egane 1,4 16V R T 2000 r. bordowy m eta lic 1 tys. km 47.900  z ł

7. R enau lt M egane 1,4 1998 r. z ie lony  m eta lic 4 7  tys. km 29.900 z ł

8. R enau lt M egane  C la s s ic 1,4 R T 1997 r. cze rw ony 62  tys. km 30.900 zł

9. R enau lt M egane  C la s s ic 2 ,0  R T 1997 r. grafitowy m eta lic 88 tys. km 28.900 zł

10. Renau lt M egane  S cen ic 2 ,0 R T 2000  r. granatowy 20  tys. km 66.900  z

11. Renau lt M egane  Cóupe 1,6 R T 1 6 V 1999 r. grafitowy m eta lic 12 tys. km 40.900  z ł

12. Renau lt Laguna 2 .0 R T 1996 r. cze rw ony 68  tys. km 29.900  z ł

13. R enau lt Laguna  Kom bi 1,8 R N 1996 r. z ie lony 67  tys. km 29.900  z ł

14; R enau lt Sa frane 3 ,0 R X E 1993 r. burgundowy met. 144 tys. km 20.900  zł

15. R enau lt Kangoo 1,4 R T 2000  r. morski 33  tys. km 39.900 zł

16. R enau lt Rap id 1,4 R N 1993 r. biały 270  tys. km 9.900 zł

17. N issan  Sunny 1,7 D 1991 r. srebrny m eta lic 141 tys. km 12.900 zł

18. N issan  Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900  zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego opoio762
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w  rozliczeniu
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diesel, zielony metalic, nowy model, poduszka pow., im
mobilizer, podłokietnik, alarm, welurowa tapicerka, zielo
ne szyby, stan idealny, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/25-56-44
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r., 50 tys. km, 2200 ccm, 
turbo D, grafitowy, ABS, klimatyzacja, immobilizer w klu
czyku, halogeny, el. otw. szyby, poduszka pow., hak, 
wspomaganie, centr. zamek, RO; - 35.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/13-85-17

‘ RENAULT LAGUNA II RXE, 1998/99 r., 36 tys. km, 1900 
ccm, DTi, zielony metalic, ABS, klimatronic, alum. felgi, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, centr. zamek + pilot, 
garażowany, atrakcyjny wygląd, - 42.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/725-78-81,0602/69-90-82 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 48 tys. km, 1800 ccm, 
16V, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kubełkowe fote
le, wersja limitowana, - 42.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/8742-49
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 70 tys. km, 1900 . 
ccm, TDI, granatowy.metalic, relingi dachowe, 4 podusz
ki powietrzne, centralny zamek z pilotem, aluminiowe fel
gi, ABS, system antypoślizgowy, klimatyzacja, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, • 44.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0604/63-29-29 .
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 70 tys. km. 1600 
ccm, jasnozielony metalic, 110 KM, klimatyzacja, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, bez wypad
ku, - 39.000 zł + VAT. Oława, tel. 0601/99-81-08 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 23 tys. km, 1900 ccm, DTI, 
morski metalic, pełne wyposażenie, - 49.000 zł lub za
mienię na tańszy do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-32,0605/92-40-19 
RENAULT LAGUNA RTE, 1999 r., 36 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, przednia szyba 
przeciwsłoneczna, blokada skrzyni biegów, centr. zamek 
na podczerwień, alarm, bez wypadku, kupiony w salonie,
- 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-19-61 
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 1 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
perłowografitowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, stan 
idealny. • 47.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-15-65 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 90 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoiler, bez wypadku, -
25.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, kupiony w salonie, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, radio Pioneer z win
dą, stan b. dobry, - 22.800 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
0604/41-80-47
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 130 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, kupiony w Polsce, serwisowany w ASO, 
RO f  CD, bezwypadkowy, el. otw. szyby, • 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/22-69-33
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, szary metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory i lusterka, hak, alarm, immobilizer, oryg. RM 
(reg. przy kierownicy), centr. zamek + pilot, I właściciel, -
25.500 zł. Góra, tel. 065/543-38-01, 0605/09-42-12 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 42 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, wspomaganie, pełne wyp. elektr., orygi
nalny radioodtwarzacz + pilot, ABS, sportowy układ wy
dechowy, podgrzewane lusterka, - 26.600 zł. Kalisz, tel. 
062/501-04-78, 0604/46-23-44 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 87 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, kupiony w salonie, poduszka pow., el. otw. szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, - 21.500 zł. Le
gnica, tel. 0502/59-27-69,0502/59-21-69 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 50 tys. km, 1600 
ccm, granatowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, ABS, RO, welurowa tapicerka, - 24.900 zł. Lipno, 
tel. 065/534-03-09
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r,, 68 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, immobilizer, w Polsce od grud
nia, stan b. dobry, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/842-36-07, 
0603/68-61-28
RENAULT MEGANE. 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm. ko
lor wiśniowy, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, I 
właściciel, kupiony w salonie, zderzaki w kolorze nadwo
zia, hak, blokada skrzyni biegów, • 24.000 zł. Mąkoszy- 
ce, tel. 062/731-69-68
RENAULT MEGANE, 1996 r., 60 tys. km. 1400 ccm, ko
lor morski metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, wy
posażenie el, - 22.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 83 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, granatowy metalic, katalizator, centralny 
zamek, immobilizer, RM z CD Clarion + 8 głośników, alu
miniowe felgi, po tuningu, sportowy wydech, w kraju od 4 
lat, tylny spoiler, • 24.500 zł. Poznań, tel. 0605/69-96-52 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie el, - 22.700 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-44-51 Wrocław, 355-68-10 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 85 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, zielony metalic, alum. felgi, poduszka pow., 
wspomaganie, immobilizer, alarm, spoiler, el. otw. szyby, 
centr. zamek, halogeny, el. reg. reflektory, kupiony w sa
lonie w kraju, serwisowany, garażowany, właściciel nie
palący, - 31.000 zł. Strzelin, tel. 071/393-10-76, 
0607/35-40-29
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 55 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, pełne wyposażenie el., reg. kierownica ♦ wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, • 23.700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-24-02, 0607/48-04-59 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, zie
lony metalic, I rej. w 1997 r., I właściciel, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-52-33,0601/69-63-39 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 71 tys. km, 1600 
ccm, kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, poduszka 
powietrzna, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, pilot, 
Mul-T-Lock, alum. felgi, RO Sony + CD 10 płyt, 6 głośni
ków, kupiony u dilera w kraju, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-96-44
RENAULT MEGANE, 1996 r., 106 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, 
dzielone tylne siedzenia, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, centralny zamek, el. otwierane szyby, radio
odtwarzacz Philips, welurowa tapicerka, • 22.000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-68-45,0601/05-08-18 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 60 tys. km, 1600 
ccm, 16V, niebieski metalic, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 19.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, oentr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, garażowany, zadbany, 
5-drzwiowy, - 22.900 zl. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r„ 31 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, żółty, pod.'powietrzna kierowcy, ABS, ha
logeny, spoiler tylny, immobilizer w kluczyku, blokada 
skrzyni biegów, RO Kenwood + 6 głośników, • 28.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0606/85-95-17 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 31 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, żółty,.pod. powietrzna kierowcy, ABS. ha
logeny, tylny spoiler, immobilizer w kluczyku, blokada 
skrzyni biegów, RO Kenwood + 6 głośników, • 29.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 373-68-27 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 78 tys. km, 1600 ccm. 16V,

benzyna, niebieski, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek + pilot, silnik 90 KM, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, bez wypadku, halogeny, radio sterowane w 
kierownicy, stan b. dobry, • 25.000 zł. Zbąszynek, tel. 
068/384-97-39,0602/36-81-48 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996/7 r., 85 tys. km, 1600 

■ ccm, benzyna, morski metalic, alum. felgi, • 31.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/393-10-76,0607/35-40-29 
RENAULT MEGANE RT. 1996/97 r., 110 tys. km, 1600 
ccm, niebieski metalic, 2 poduszki poW., klimatyzacja, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, welmrowa tapicerka, 
immobilizer, RM + RDS, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, halogeny, bez wypadku, kupiony w salonie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, • 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
RENAULT MEGANE COUPE, .1997 r., 61 tys. km, 1600 
ccm, perłowoniebieski metalic, serwo, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, pilot, immobilizer, RM ze sterowaniem przy 
kierownicy, klimatyzacja, ABS, I właściciel w kraju (ko- 

* bieta), spoiler, stan b. dobry, • 34.900 zł. Jasień Żarski, 
tel. 0501/57-38-57, woj. zielonogórskie 
RENAULT MEGANE RT. 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic. katalizator, 2 pod. powietrzne, halogeny, 
centr. zamek + pilot, immobilizer, wspomaganie, reg. kie
rownica, garażowany, wszystkie el. dodatki, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RM z RDS-em + 6 głośników + pilot, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, stan idealny, - 30.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-17-39 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 65 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy metalic, I właściciel. ABS, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, garażowany, immobilizer, podusz
ka pow., RO, wspomaganie, • 27.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-22-84,0601/93-44-53 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 84 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, perłowografitowy, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, alarm, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, welurowa tapicerka, RO Philips, wersja RT, kupio
ny w salonie, garażowany, • 28.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-31-83,0503/57-61-22 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 72 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, granatowy, wspomaganie kier., poduszka pow., im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie w 
kraju, stan b. dobry, - 25.500 zł. Długołęka, tei. 
071/315-38-86
RENAULT MEGANE, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, bez wypadku, oryginalny lakier, poduszka pow., 
kupiony w Polsce w salonie, stan idealny, pełna dokumen
tacja, • 25.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-80-08, 
0603/50-41-74
RENAULT MEGANE, 1997 r., 78 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, immo
bilizer, RM z RDS, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, • 30.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-50-98,0607/38-70-35 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 40 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, szyberdach, roleta szyby tylnej, RO z RDS + 6 gło
śników, centr. zamek, immobilizer, stan b. dobry, - 30.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-21 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 88 tys. km, 1900 ccm, die
sel, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
regulacja świateł, immobilizer, centr. zamek, wspomaga
nie, halogeny, RO z RDS, lakierowane zderzaki i luster
ka. - 28.200 zł. Milicz, tel. 071/384-11-87 
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 2000 ccm, benzy
na pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, RO, bar
dzo atrakcyjny wygląd, - 29.000 zł lub zamienię. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/93-45-72
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 120 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, wtrysk, żółty, ABS, 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 COUPE, 1997 r., 70 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, żółty, I właściciel, kupiony w salonie, immo- 

. bilizer, centr. zamek, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
ABS, RO, poduszka pow, - 28.000 zł. Stary Węgliniec, 
tel. 075/771-11-49,0604/34-70-71 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r., 120 tys. km. 2000 
ccm, benzyna, granatowy metalic, poduszka pow., klima
tyzacja, wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, serwisowany, kupiony w salonie, stan techn. 
idealny, - 35.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/28-30-95 
RENAULT MEGANE. 1997 r„ 77 tys. km. 1900 ccm. die
sel, szary metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., RM, 5-drzwiowy. -
28.200 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r., 80 tys. km, 
1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, weluroWa tapicerka, lakierowane zderzaki i 
lusterka, centralny zamek, immobilizer, alarm, radio Pio
neer, kpi. opon zimowych, I właściciel, kupiony w salonie,
- 30.500 zł. Wrocław, teł. 071/351-00-17 wieczorem, 
325-98-82,0601/78-90-60
RENAULT MEGANE, 1997 r., 125 tys! km, 1600 ccm, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, centralny zamek z pilotem, el. otw. szy
by, RO z RDS, sterowanie w kierownicy, stan b. dobry, -
29.000 zł. Zgorzelec, tel. 0604/77-53-91 
RENAULT MEGANE. 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 90 KM, cabrio, zadbany, alumi
niowe felgi, el. otwierane szyby, radio sterowane w kie
rownicy, • 36.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/21-96-02 
RENAULT MEGANE COUPE, 1997/98 r., 2000 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektr., RO, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, • 29.000 zł 
lub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-45-72 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, gra
natowy metalic, 2x poduszka pow., ABS, wspomaganie, 
wszystkie elektryczne dodatki, szyberdach, oryginalny RO 
ze sterowaniem przy kierownicy, alum. felgi, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, nie rejestrowany w kraju, • 31.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-66-30 
RENAULT MEGANE. 1998 r., 1900 ccm. DTI. srebrny me
talic, pełne wyposażenie, • 32.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-38-63,0608/47-71-25 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 36 tys. km, 1400 
ccm, Energy, biały, ABS, elektryka, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, radioodtwarzacz Blaupunkt + ste
rowanie w kierownicy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 26.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-07-38,0606/61-60-42 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 43 tys. km, 1400 ccm, me
talic, centr. zamek, poduszka pow., alarm, • 24.000 zł. . 
Wrocław, tel. 071/327-50-41
RENAULT MEGANE, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, zderzaki W kolorze nadwozia, ABS, wspomaga
nie kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, w kraju 
od 9 miesięcy, - 27.500 zł. Żarów, tel. 074/858-93-69 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998/99 r., 38 tys. km, 
1600 ccm, srebrny metalic, alum. felgi, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, welurowa tapicerka, kupiony w sa
lonie, serwisowany, radio, - 35.500 zł. Ozimek, tel. 
077/465-32-07
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, 1. rej. w 99 r., bez wypadku, 
w kraju od 2 dni, bogate wyposażenie, stan idealny, •
28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-30,0602/45-10-74 
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 5 tys. km, 1600 ccm, błę

kitny metalik, komputer, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, -
36.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-34-37 0602/87-94-48 
RENAULT MEGANE łl RXE, 1999 r., 23 tys. km, 1900 
ccm, TDI, perłowosrebrny, ABS, wspomaganie kier., 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, RO + RDS, atrakc. wy
gląd, - 34.900 zł. Sława, tel. 068/356-67-38, 
0502/11-90-02
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
ABS, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, -
33.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-62-50
RENAULT MEGANE RXE, 2000 r., 25 tys. km, 1400 ccm, 
16V, srebrny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierow
nica, klimatyzacja, alum; felgi, 4 poduszki pow., podg. 
fotele, komputer, - 43.000 zł. Jasień* woj. zielonogórskie, 
tel. 0604/37-25-49
RENAULT MEGANE II CLASSIC RXE, 2000 r., 8 tys. km, 
1600 ccm, 16V, benzyna, seledynowy metalic, pełne wy
posażenie oprócz skóry, dodatkowo pakiet zimowy, skó
rzana kierownica i gałka zmiany biegów, alarm, oznako
wany, • 44.000 zł lub zamienię na Skodę Octavię TDi. 
Zgorzelec, tel. 075/772-18-53 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 101 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, wiśniowy metalic, wspomaganie, el. otw/szyby, 
el., szyberdach, ABS, wieża RM CD, nie eksploatowany 
w kraju, oclony, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 18.500 
zł. Lubin, tel. 0502/30-45-36 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 165 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D. zielony metalic, hak, stan b. dobry, pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji, - 25.000 zł. Opole, tel. 
077/454-54-09,0606/88-77-10 
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, wtrysk, srebrny metalic, ABS, komputer (,mó-. 
wiący"), el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, centr. 
zamek, alarm, alunCfelgi, miniwieża Philips, szyberdach, 
immobilizer, wspomaganie, welurowa tapicerka, podłokiet
nik, • 19.500 zł. Bielawa, tei. 074/833-75-10 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, 
grafitowy metalic, 145 KM, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, bez wypadku, - 21.000 zł. Góra, tel. 
0601/05-81-98
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1993 r., 154 tys. km, 
3000 ccm, granatowy metalic, inst. gazowa, pełne wypo
sażenie, • 24.000 zł. Lubin, tel. 076/846-29-96 
RENAULT SAFRANE, 1993 r„ - 15.000 zł. Lódź, tel. 
046/874-47-40
RENAULT SAFRANE, 1993 r., - 15.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/858-67-67,046/874-47-40 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 208 tys. km, 2200 ccm, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, • 24.000 zł. Wią
zów, tel. 0602/10-35-92
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, Si. granatowy, 
Skóra, ABS, aluminiowe felgi, RM + CD + pilot, komputer, 
tempomat, klimatyzacja, roleta, alarm, Mul-T-Lock, •
22.000 zł lub zamienię. Żarów, tel. 074/858-00-32 w 
godz. 10-18,074/858-93-50 po .godz. 19
RENAULT SAFRANE, 1993/94 r.. 100 tys. km, 2000 cćm, 
benzyna, grafitowy metalic, 145 KM, wszystkie el. dodat
ki, ABS, centr. zamek, szyberdach, automatic i inne, -
21.000 zł lub zamienię na tańszy, może być uszkodzony. 
Góra, tel. 0601/05-81-98,065/544-46-25
O  RENAULT SAFRANE, 1993/94 r., czarny meta

lic, alum. felgi, wyposażenie el., komputer, p il
ne, • 17.500 zł (możliwe raty). Wrocław, łel. 
0601/72-24-92 81009691

RENAULT SAFRANE, 1994 r. pełne wyposażenie elektr, 
- 18.000 zł lub zamienię. Kalisz, tel. 062/761-93-91, 
0608/24-98-86
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 155 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie kierownicy, el. reg. lusterka, 4 el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, komputer mówiący, alum. felgi, -
20.500 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/722-92-43, 
0609/24-69-66
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, granatowy metalic, klimatyzacja, alarm, radio, 
dużo dodatków, welurowa tapicerka, nowe opony, - 23.400 
zł. Tyniec Mały. tel. 071/311-92-57 
RENAULT SAFRANE. 1995 r.. 126 tys. km. 2200 ccm. 
wtrysk, perłowogranatowy, ABS, tempomat, radioodtwa
rzacz ♦ 6 głośników, automatic, aluminiowe felgi, pełne 
wyposażenie elektr., 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, immobilizer, pełna dokumentacja, książka serwi
sowa, stan b. dobry, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/22-85-55
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 120 tys. km, 2100 ccm, 
TDi, niebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, pod
łokietnik, wyposażenie el., nowe opony, welurowa tapi
cerka, podwójny climatronic, - 27.500 zł. Żmigród, tel. 
0602/26-07-50
RENAULT SAFRANE. 1996 r.. 2500 ccm, turbo D, zielo
ny, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
immobilizer, alum. felgi, klimatyzacja, - 36.500 zł. Lubin, 
tel. 076/840-86-59,0607/24-49-02 
RENAULT SAFRANE, 1997 r., 110 tys. km, 2200 ccm. 
turbo D, szary metalic, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 
RO, stan b. dobry. • 63.500 zł. Nysa, tel. 077/448-69-00 
do godz. 18,433-34-72 po godz. 18 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 61 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, drewno, RM, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, welurowa tapicerka, centralny zamek, wspoma
ganie kier, • 37.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 2000 ccm. benzyna, ja
snobeżowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., 
4 poduszki powietrzne, automatic, klimatronic, alum. fel
gi, komputer, ABS, EPS, - 43.000 zł. Radłów* teł. 
062/735-35-82
RENAULT SAFRANE II, 1998 r., 34 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, 4 poduszki powietrzne, skóry, fote
le, podgrz., aluminiowe felgi, ABS, halogeny, spoiler, ra
dio ze zmieniaczem CD, klimatyzacja, komputer pokłado
wy, stan idealny, - 62.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
RENAULT SCENIC, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, .me
talic, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, centr. zamek, •
31.500 zł. Wrocław, tel. 071/385-21-93
RENAULT SCENIC, 1997 r., 32 tys. km, 2000 ccm, per
łowoniebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach x2, 
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, oryg. radio, stan b. 
dobry, - 35.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-28-24 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r.. 35 tys. km, bordowy me
talic, I rejestracja 02.98 r., kupiony w salonie, bogate wy
posażenie, bez wypadku, stan idealny, • 41.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/95-28-95
RENAULT SCENIC, 1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, die
sel, oliwkowy metalic, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immo
bilizer, RO * sterownik, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 
klimatyzacja, hak, w kraju od roku, oszczędny, - 41.000 
zł. Leszno, tel. 065/525-72-49,0600/23-60-61 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 88 tys. kni, 1900 ccm, nie
bieski metalic, TDi, kpi. dokumentacja, w kraju od 6 mie
sięcy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., alum. felgi, 
oryginalne radio, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie, - 44.700 zł. Wierzchowice, tel. 076/831-61-88, 
831-42-29
RENAULT SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, czerwony,, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, homologacja na cięża
rowy, I właściciel, • 33.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-13-32 * ,
RENAULT SCENIC, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, po

pielaty metalic, pełne wyposażenie el., RM z RDS, klima
tyzacja, oryg. inst. gazowa, - 36.500 zł. Leszno, tel. 
06Ś/543-13-75
RENAULT SCENIC, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm. nie
bieski metalic, ABS, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
relingi, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 35.000 zł. Pią
tek Mały k. Kalisza, tel. 062/752-83-01, 0602/28-97-04 
RENAULT SCENIC, 1998 r„ 60 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
niebieski metalic, serwisowany, ABS, poduszka powietrz
na, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, immobilizer, radioodtwarzacz z RDS, • 45.000 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-36-62 
RENAULT SCENIC, 1998 r„ 27 tys. krff, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwień meksykańska, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, automatic, RM, centralny zamek, alarm, el. 
otwierane szyby, Wspomaganie kier., stan idealny, I wła
ściciel, - 39.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, pod. 
powietrzne, RM, bez wypadku, kupiony w salonie, nie 
eksploatowany w kraju, stan idealny, - 47,000 zł. Warto- 
wice, tel. 076/818-99-70,0601/56-40-04 
RENAULT TWINGO, 1993 r., 107 tys. km, 1200 ccm, czer
wony, auto alarm, immobilizer, RM z RDS, zielone szyby, 
zadbany, • 11.700 zł. Legnica, tel. 0606/68-62-98 
RENAULT TWINGO, 1996 r., 56 tys. km, ciemnowrzoso- 
wy, kupiony w salonie, alarm, centr.'zamek, alum. felgi, 
dużo dodatków, • 17.900 zł. Opole, tel. 0604/85-47-09 
O  RENAULT TWINGO EASY, 1997 r., żółty, alum. 

felgi, el. otw. szyby, otwierany dach, RO, gara
żowany, atrakc. wygląd, koła zimowe, stan ide
alny, cena do uzgodnienia, tel. 074/833-65-80, 
0601/19-65-08 84013961

RENAULT TWINGO PACK, 1997 r., 70 tys. km, 1149 ccm, 
czerwony metalic, el. podnoszone szyby, el. reg lusterka, 
el. reg. reflektory, poduszka powietrzna, immobilizer, 
alarm, centralny zamek, radio CD Panasonic ♦ 8 głośni
ków, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwiso
wa, stan techniczny bardzo dobry, - 20.000 zł. Gryfów 
Śląski, tel. 0603/21-79-06
RENAULT TWINGO, 1997 r., 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, atrakc. wygląd, • 15.400 zł. Gromadka, tel. 
0604/17-05-45,076/817-26-78 w godz. 9-18 
RENAULT TWINGO, 1998 r„ 56 tys. km, 1100 ccm, nie
bieski metalic, po tuningu, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, 2 poduszki po
wietrzne, alum. felgi, rozsuwany dach,' - 18.200 zł. Borek 
Wielkopolski, tel. 065/571-62-22,0601/57-18-73 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 2 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, czerwony koralowy, pod. powietrzna, blokada skrzy
ni biegów, przyciemniane szyby, immobilizer, RO, napi
nacze pasów, garażowany, kupiony w salonie, I właści
ciel. - 23.500 zł. Lubin, tel. 076/847-04-00,0603/16-71-26

ROVER
ROVER 114 GSI, 1993 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, 3-drzwiowy, • 8.500 zł. Wilkanów, tel. 
074/813-60-45 * *
ROVER 200 T, 1994 r. skórzana tapicerka, wyposażenie 
el., do drobnych poprawek, - 24.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/78-08-82
ROVER 200,1997/98 r„ 54 tys. km, wtrysk el. reg. szy-
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berdach, el. reg. reflektory, alarm, ABS, 2 pod. powietrz
ne, kupujący zwolniony z podatku, • 23.000 zł. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/725-78-81,0602/69-90-82 
ROVER 200,1999 r., 1400 ccm, 16V, perłowozielony, bez 
wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, • 26.500 zł. Leszno, tel. 065/520-73-01, 
0609/44-85-88
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 i, 1996 r., 70 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, gra
natowy metalic, nowy mode z 97 r, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm + pilot, drewno, welurowa tapicerka, radio
♦ 6 głośników,.2 poduszki pow., I właściciel, stan techn. 
b. dobry, sprowadzony w całości, • 20.500 zł lub zamie
nię na uszkodzony. Złotoryja, tel. 076/878-71-29, 
076/878-58-83
ROVER 214 Si, 1999 r., 18 tys. km, 1400 ccm. 16V, srebr
ny, 3-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, 
alarm, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, drewniane wykończenie, 
stan b. dobry, - 29.800 zl lub zamienię na tańszy, do
10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/64-87-05 
ROVER 218,1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, do malowania 3 elementy, 100% sprawny, • 15.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-19-94 po godz. 20, 
0606/90-36-79
ROVER 218 SD, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
biały, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, .el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, obro
tomierz, immobilizer, stan b. dobry, I właściciel, w kraju 
od 11.1999 r, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 352-71-43 
ROVER 400,1999 r., 23 tys. krii, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABŚ, wspomaganie, el. otw. 
szyby (x4), el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. za
mek, alarm ♦ pilot, klimatyzacja, alum. felgi 15*, skórza
ne dodatki, wykończenia w drewnie, stan idealny, - 38.900 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98,0503/70-25-26 
ROVER 414 SI, 1996 r. stan b. dobry, bogate wyposażę- 
nie, 5-drzwiowy, jasne wnętrze, • 24.300 zł lub zamienię' 
na większy. Otmuchów, tel. 077/431-51-00,0606/99-46-04 
ROVER 416,1995/96 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V 116 
KM, nowy model, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby (4), el. 
reguł, lusterka, el. szyberdach, welurowa tapicerka, drew
no, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny

zamek * pilot, alarm, stan b. dobry, w kraju od miesiąca, 
• 22.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 0603/85-26-46 
ROVER 416 Si, 1996 r., 83 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
aluminiowe felgi, książka serwisowa, stan b. dobry, -
28.000 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86,0601/58-20-80
ROVER 416 SI, 1997 r., 44 tys. km, 1600 ccm. 16V, gra
fitowy metalic, I właściciel, pełna elektryka, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, drewno, chrom, garażowany, atrakc. 
wygląd, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14 
ROVER 416 SI, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, poduszka pow., 
alum. felgi. el. otw. szyby, ABS, stan idealny, • 38.000 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14
ROVER 416 SI, 1997 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie el., wspomaganie kier., kli
matyzacja, SRS, alarm, immobilizer, pełna dokumenta
cja, I właściciel, - 29.900 zl. Wilamowa, tel. 077/431-75-31, 
0606/27-19-37
ROVER 416 SI, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metalic, 2 poduszki pow., skórzana tapicerka, ABS, 
klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka, immobilizer, alarm, alum. felgi, drewniane dodat
ki, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 34.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-29-45 po godz. 20,0601/05-78-41 
ROVER 416 Si LUX, 1998 r., 40 tys. km el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, ABS, centralny zamek, alumi
niowe felgi, SRS, skóra, elementy drewniane, - 36.500 zł 
lub zamienię na Rover 75, po wypadku, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/348-45-67,0601/74-25-92 
ROVER 416, 1998 r., 35 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, drew
no, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alarm, do malowa
nia drzwi i błotnik, do sprowadzenia z Niemiec, - 28.000 
zł z cłem i transportem. Wschowa, tel. 0601/59-12-45 
ROVER 418 KOMBI, 1996 r„ 81 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, grafitowy metalic, silnik Peugeota, el. otw! szyby, pod. 
powietrzna, alarm, drewno, błotnik tylny i próg do lakiero
wania,- 25.600 zł. Michów, tel. 081/856-61-78 
ROVER 420. 1996 r.. 40 tys. km, TDi, srebrny metalic,
4-drzwiowy, klimatyzacja, aluminiowe felgi, pełne wypo
sażenie elektr., 2 poduszki powietrzne, - 34.000 żł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-60 
ROVER 620,1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, 16V, zieleń 
butelkowa, pełne wyposażenie, skóra, w kraju od tygo
dnia, - 27.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-32, 0605/92-40-19 
ROVER 620 Si LUX, 1994/95 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, pełne wyposażenie, - 29.000 zł. Le
gnica. tel. 076/858-55-14.0601/57-34-03 
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 zł lub za
mienię na Fiata Ducato TD (busa) albo innego busa. Ka
lisz. 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, ra
dio, garażowany, ABS, el. otw. szyby, - 29.000 zł. św. 
Katarzyna, tel. 0601/79-85-42 
O  ROVER 620 SI LUX klimatyzacja, ABS, pełne 

wyposażenie elektr., oryg. alarm, sprowadzo
ny na kołach, - 29.000 zł., tel. 076/858-55-14, 
0601/57-34-03 84013841

ROVER 623, 1994 r. skóra, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, poduszka pow., alum. felgi, • 24.600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10 w godz. 9-17.30.0601/58-26-95 
ROVER 820 SI. 1994 r.. 91 tys. km. 2000 ccm. 16V, zie
lony metalic, pod. powietrzna,.alum. felgi, el. otw. szyby i 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, weluro
wa tapicerka, immobilizer, RM, książka serwisowa, bez 
wypadku. - 17.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
ROVER 820 SI, 1996 r.. 79 tys. km. 2000 ccm, DOHC, 
16V, czarny metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, pirotech
niczne napinacze pasów, wszystkie el. dodatki, szyber
dach, RM, alum. felgi 16", książka serwisowa, stan b. 
dobry, • 32.000 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0501/60-86-49
ROVER 825 SD. 1994 r.. 135 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, ABS, klimatronic, wspomaganie, alum. felgi, 
szyberdach, skóra, drewno, pełne wyposażenie elektr., 
alarm, • 21.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-33 
ROVER 825,1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo, zie
lony metalic, ekonomiczny, klimatyzacja, jasna skóra, -
21.000 zł. Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
ROVER 825,1995 r., 2500 ccm, turbo D pełne wyposa
żenie, kpi. dokumentacja, - 21.800 zł. Strzelin, tel. 
392-22-00

SAAB
SAAB 900,1995 r., 2500 ccm, V6, bordowy metalic, peł
ne wyposażenie, automatic, klimatyzacja, skórzana tapi
cerka, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0607/58-43-49

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
granatowy 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
SEAT AROSA, 1997 r., 36 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, immobilizer, RO, reg. kierownica, • 18.500 zł. Lu
bin. tel. 076/842-20-80
SEAT AROSA. 1998/99 r.. 36 tys. km. 1000 ccm. wtrysk, 
czarny  ̂klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, podusz
ka powietrzna, immobilizer, regulowana kierownica, dzie
lona tylna kanapa, szyby atermiczne, obrotomierz, katali
zator, - 25.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-40-64 
SEAT AROSA, 2000 r., 1000 ccm, MPI, czerwony, po
duszka pow., ABS, wspomaganie, stan idealny, - 28.500 
zł. Wrocław, tel. 071/361-59-34,0601/70-50-79 
SEAT CORDOBA GTI, 1993 r., 101 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, meksykańska czerwień, bez wypadku, wspoma
ganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, fotele kubełkowe, 
alum. felgi, książka przebiegu, zadbany, w kraju od 2 dni, 
-16.900 zł. Rawicz, teł. 065/573-18-4$, 0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA. 1993/94 r., 168 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, popielaty, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. 
reg. reflektory, radioodtwarzacz, centralny zamek, weba
sto, pełna dokumentacja, ksłążka serwisowa, nowe opo
ny, - 22.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-27-19, 
0603/03-47-47
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, z pełną do
kumentacją, welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, stan idealny, - 18.500 zł. Le
gnicą, tel. 076/862-04-09 *
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SEAT CORDOBA. 1994 r.. 101 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, zielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zagłów
ki tylne, el. reg. reflektory, radio, nie eksploatowany w 
kraju, w kraju 2 dni,' - 16.300 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-84,0606/11-38-66 *
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, jasno
niebieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, RO, nowe opony, wspomaganie, spoiler, - 20.000 
zł lub zamienię na inny. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 134 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, fioletowy metalic, w kraju od kilku dni, wspomaganie 
kier., RM, el. otwierane szyby, centralny zamek, stan ide
alny, • 21.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
SEAT CORDOBA. 1994 r., 118 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
biały, aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., sprowadzony z Niemiec, bez wypad
ku, w kraju od 3 dni, książka serwisowa, -17.900 zł. Wro
cław. tel. 354-22-03
SEAT CORDOBA. 1994/95 r., 120 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, RO, • 21.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-95-40
SEAT CORDOBA, 1994/95 r.. 120 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D. czerwony, el. otw. szyby, serwo, 2x poduszka 
pow., centr. zamek, zderzaki od modelu z 97 r., w kolorze 
nadwozia, sprowadzony do kraju w lutym 2001, oclony, 
stan bardzo dobry, opony Pirelli P5000, - 22.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/55-21-53
SEAT CORDOBA C U , 1994/95 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, czerwony, I rejestracja w 12.1994 r., 
sportowe zawieszenie, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
obrotomierz, katalizator, RM, szyberdach, 4 zagłówki, 
garażowany, - 18.600 zł. Wrocław, tel. 071/362-85-94, 
0603/16-70-20
SEAT CORDOBA, 1994/95 r. wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 15.800 zł. 
Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
SEAT CORDOBA GTI, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V 136 KM, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, wspomaga
nie, centr. zamek, radio, kubełkowe fotele, lekko przery
sowany lakier, w kraju od 3 dni, • 19.900 zł. Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA. 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony metalic, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
- 22.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-62-92.0603/13-68-14 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1600 ccm, biały, katalizator, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. do
bry, zadbany. - 17.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
SEAT CORDOBA, 1995 r., 64 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, fioletowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, halogeny, - 20.500 zł. Milicz, tel. 0606/72-06-71 
SEAT CORDOBA. 1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, niebieski metalic, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Nysa, tel. 077/431-03-18 
SEAT CORDOBA, 19§5 r., 51 tys. km. 1600 ccm. Pb/, 
niebieski metalic, centralny zamek + pilot/alarm, szyber
dach, hak, regulowana kierownica, nowe opony, komplet 
kół zimowych, I rej. 06.1996 r, - 22.300 zł lub zamienię na 
busa, osobowego diesla. Szczytna, tel. 074/868^36-99 
SEAT CORDOBA GLX, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, stan b. dobry, I właściciel, kupiony w 
salonie, kpi. dokumentacja, serwisowany, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, RO Pioneer, - 17.900 zł. Wro
cław, tel. 071/342-45-10
SEAT CORDOBA CLX, 1995/96 r., 38 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, centr. zamek, alarm, immobilizer, reg. kie
rownica. kpi. dokumentacja, - 21.000 zł. Czernina, gm. 
Góra. tel. 060.1/16-05-11
SEAT CORDOBA. 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
16V, seledynowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, - 21.500 zł. Wrocław, teł. 071/353-11-93 wie
czorem, 0605/96-09-52 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00483 www.auto- 
gielda.com.pl)
SEAT CORDOBA, 1996 r.. 65 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, 2 poduszki pow., reg. kierownica, el. reg. 
reflektory, książka sdrwisowa, stan b. dobry, - 23.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/52-23-77
SEAT CORDOBA SX. 1996 r.. 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, wszyst
kie el. dodatki, 2-drzwiowy, - 25.000 zł. Krosno Odrzań
skie. tel. 068/383-52-85
SEAT CORDOBA, 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm. ciem
nozielony, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 4 
zagłówki, oszczędny, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-31-14
SEAT CORDOBA VARIO, 1997 r.. 44 tys. km, 1400 ccm, 
niebieski, kombi, roleta bag., ABS, EDS, 2 pod. powietrz
ne, napinacze pasów, halogeny, wspomaganie, immobili
zer, RM Blaupunkt, RDS + CD, 6 głośników, opony letnie 
i zimowe, stan b. dobry, - 25.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-51-05,0607/22-66-82 
SEAT CORDOBA. 1997 r.. 46 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, czerwony, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, RO + 6 głośników, odcięcie zapłonu, obro
tomierz, dodatkowy .stop*, - 25.900 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730^00-78
SEAT CORDOBA, 1997 r„ 36 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, zielony, sprowadzony w całości, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 2 pod. powietrz
ne, RM, stan dobry, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-54-95
SEAT CORDOBA VARIO, 1997/98 r.. 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, centralny zamek + pilot, szyberdach, 
radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
• 26.500 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-58
SEAT CORDOBA, 1997/98 r., 60 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, alum. felgi, obroto
mierz, RO, światła przeciwmgielne, centr. zamek z pilo
tem, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, garażowany, • 25.500 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-66-47. 0608/02-89-42 
SEAT CORDOBA, 1997/98 r., 45 tys. km, 1600 ccm, MPi, 
żółty, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
immobilizer, el. reg. reflektory, RM, atrakc. wygląd, za
dbany, serwisowany, stan techn. idealny, z pełną doku
mentacją, • 22.900 zł. Żary, tel. 068/374-05-46, 
0604/90-78-44
SEAT CORDOBA VARIO, 1998 r.. 41 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, oclony w całości w 2001 r, 2 poduszki pow., 
klimatyzacja, wspomaganie, ABS, RM, roleta, relingi, ob
rotomierz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 25.900 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/76-82-98, 0603/74-73-17 
SEAT CORDOBA VARIO, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, żółty, kupiony w salonie, I właściciel, centr. za
mek, wspomaganie kier., immobilizer, relingi dachowe, 
alarm, blokada skrzyni biegów, • 27.500 zł. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-75-49
SEAT CORDOBA, 1998 r.. 42 tys. km, 1400 ccm, fioleto
wy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, RO, - 28.000 zł. Raszków, tel. 
062/734-37-16
SEAT CORDOBA SE, 1998/99 r.. 30 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny metalic, immobiliser, RO, I właściciel, - 28.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-90-40,0607/59-20-61 
SEAT CORDOBA VARIO. 1998/99 r.. 1600 ccm. benzy
na. biały, relingi, kupiony w salonie, serwisowany, wspo

od 1996 r., stan dobry, • 7.500 zł. Kobierno, tel. 
062/721-20-74
SEAT IBIZA, 1990 r., 903 ccm, biały, w kraju od 3 lat,
3-drzwiowy, nowy akumulator, pełna dokumentacja, -
7.200 zł. Opole, tel. 077/454-13-04
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, - 950
DEM. Pyrzyce, tel. 0607/21-09-61
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy,
5-biegowy, RM, 2 komplety opon, - 7.800 zł. Wrocław,
tel. 0602/49-01-58
SEAT IBIZA, 1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, alarm, ra
dioodtwarzacz, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70 
SEAT IBIZA. 1990 r., 114 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-32-19
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, 2 kpi. opon, RM, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/338-34-96
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czerwony, system Po
rsche, stan b. dobry, bez korozji, na białych tablicach - 
650 DEM. Zielona Góra. tel. 068/321-22-93 
SEAT IBIZA, 1991 r., 116 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, silnik Porsche, obro
tomierz, centr. zamek, el. otw. szyby, kolumny, I właści
ciel w kraju, • 6.800 zł. Bobrowice, tel. 068/391-32-49 
SEAT IBIZA SX, 1991 r., 84 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, 
czerwony, w kraju od miesiąca, oclony w całości, bez 
wypadku, ekonomiczny, silnik z pełnym wtryskiem, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, - 8.700 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT IBIZA, 1991 r., 103 tys. km, ciemnozielony meta
lik, silnik system Porsche, 3-drzwiowy, obrotomierz, do
datkowo 4 opony zimowe, wersja Special (75 KM), - 8.800 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-13-13 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 1.090 DEM. Bogatynia, tel. 0600/12-82-54 
SEAT IBIZA, 1991 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, nie
bieski, RO, • 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA, 1991 r., 2000 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
- 8.500 zł lub zamienię na Opla Vectrę, Renaulta 19 albo 
Audi 80. Bralin, tel. 062/782-21-24

szyba ogrzewana, stan idealny, - 15.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-60-29
SEAT IBIZA, 1993/97 r., 153 tys. km, 1900 ccm, diesel; 
kolor grafitowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, 
alum. felgi, RO ♦ 8 głośników, • 16.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-23-99,0502/23-35-22 
SEAT IBIZA CLX, 1994 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, obrotomierz, sprowadzony w całości, radio, 
nie eksploatowany w kraju, • 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/30-49-25
SEAT IBIZA, 1994 r., 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowe 
opony, sprowadzony w całości w 04.2000 r., kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
0608/03-42-58
SEAT IBIZA, 1994 r.. - 16.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-36-44
SEAT IBIZA, 1994 r., 89 tys. km. 1900 ccm. diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, radio, kpi. dokumentacja, -
17.500 zł. Zielona Góra. tel. 068/322-76-73 
SEAT IBIZA, 1994 r., 100 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, szyberdach, hak, radioodtwarzacz, spoiler, lusterka 
i zderzaki w kolorze nadwozia, atermiczne szyby, pełna 
dokumentacja, - 18.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-57-38
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, -
15.800 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
SEAT IBIZA GLXI, 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, 4 x el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, -17.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/87-06-40 
SEAT IBIZA, 1994 r., 102 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, nowe opony, akumulator 
na gwarancji, zadbany, - 19.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-50-11,0601/49-71-98 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czarny, wspoma
ganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, RO, 5-drzwio- 
wy, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, -16.200 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-36-44 wieczorem 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1400 ccm, czarny metalic, 3-drzwio
wy, centr. zamek, el. reg. reflektory, zadbany, -15.800 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-81-81

po przeglądzie, - 17.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-23-33 
wieczorem
SEAT IBIZA, 1997 r., 60 tys. km, 2000 ccm, GTi pod. 
powietrzna, wspomaganie kier., szyberdach, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alarm * immobilizer, ceotr. zamek, 
felgi 15’ , białe zegary, obniżony, sportowe zawieszenie, 
sportowy ukł. wydechowy, kubełkowe fotele, b. zadbany, 
kpi. dokumentacja, - 27.200 zł lub zamienię (możliwe raty). 
Wałbrzych, tel. 074/664-26-23,0503/97-96-50 
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm, czarny metalic, alum. 
felgi, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -
24.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, Seicento, 
Daewoo Tico.-inny. Wąsosz, tel. 065/543-71-41
SEAT IBIZA SXE, 1998 r.. 25 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, czerwony, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
boczne listwy, halogeny, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 
0601/74-27-45
SEAT IBIZA, 1998 r., 42 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, el. reg. reflektory, immobilizer, ABS, 
3-drzwiowy, ciemne szyby tylne, reguł, fotel kierowcy, 
dodatkowe światło .stop', RO ♦ 4 głośniki, - 22.500 zł. 
Karpacz, tel. 0606/49-42-92
SEAT IBIZA, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, czarnoperło- 
wy metalic, bogate wyposażenie, - 26.000 zł lub zamie
nię na Renault Megane. Wolsztyn, tel. 068/384-39-11 
SEAT IBIZA, 1999 r., 35 tys. km, 1400 ccm, zielony. 2 
pod. powietrzne, alum. felgi, - 31.500 zl. Gromadka, tel. 
076/817-29-87
SEAT IBIZA, 1999 r., 33 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., inst. ga
zowa. el. otwierane szyby, poduszka pow. • 25.900 zł lub 
zamienię na inny samochód. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT IBIZA, 1999 r., 1900 ccm. TDi, srebrny. 13 KM, 
3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 
2 poduszki pow, - 28.700 zł. Leszno, tel. 0607/28-31-31, 
0609/28-19-42
SEAT IBIZA, 1999 r., 28 tys. km, 1000 ccm, MPi, niebie
ski, wspomaganie, 5-drzwiowy, immobilizer, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, zadbany, kpi. dokumentacja, •
23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-52.0605/13-98-58 
SEAT IBIZA, 1999/00 r.. 48 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
perłowy metalic, 110 KM. wspomaganie, centr. zamek. el.

otw. szyby, RO z RDS + 6 głośników, reguł, fotele, 4 za
główki, obrotomierz, dodatkowe światło .stop", spoiler, 
bagażnik, szyberdach, I rej. w 2000 r., dzielone tylne sie
dzenia, b. ekonomiczny, alarm, serwisowany garażowa
ny, zamykany pilotem, stan b. dobry - 29.000 zł. Żagań, 
tel. 0603/36-70-31
SEAT IBIZA, 1999/00 r., 47 tys. km, 1900 ccm, SDi, srebr
ny metalic, wspomaganie, ciemne szyby, obrotomierz, el. 
otw. szyby i szyberdach. RM z RDS ♦ 6 głośników.
3-drzwiowy, alarm, spoiler, dodatkowe światło .stop*, 
centr. zamek, alum. felgi 14", dzielone tylne siedzenia, 
garażowany, atrakc. wygląd, 4 zagłówki, stan techn, -
28.500 zł lub zamienię na VW Polo. Żary, tel. 
0603/36-70-31
SEAT MALAGA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, stan dobry, - 6.800 zł lub zamienię na inny. z do
płatą. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-54, 
0608/46-74-51
SEAT MALAGA SKŁADAK, 1990 r., 155 tys. km. 1500 
ccm. benzyna, niebieski metalic, alum. felgi, centr. za
mek, el. otw. szyby, welur, zagłówki tylne, katalizator, -
7.500 zł. Stare Bojanowo, tel. 065/518-52-13. 
0607/75-65-64
SEAT MALAGA. 1991 r.. 125 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski metalic, stan idealny, na białych tablicach -1.300 DEM. 
Piątek Mały k. Kalisza, tel. 0602/28-97-04 
SEAT MARBELLA, 1997 r., 58 tys. km. 900 ccm, niebie
ski. 5-biegowy, stan b. dobry, nowe opony, - 10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/850-72-00
SEAT TOLEDO. 1991 r.. 105 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
stalowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, radio, w kraju od tygodnia, zadbany, • 11.900 zł. 
Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski metalic, garażowany, wyposażenie standar
dowe, stan dobry, -10.900 zł lub zamienię na Mercedesa 
124, do 20.000 zł. Szlichtyngowa, teł. 065/549-22-04, 
0501/62-36-93 .
SEAT TOLEDO GLI. 1991/92 r.a 100 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, katalizator, szyberdach, 
spoiler, sprowadzony w całości, bez wypadku, RM, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 12.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-73-05,0605/34-85-60 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., kataliza
tor, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, dzielona tylna 
kanapa. • 13.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-03-90, 
0605/65-31-78
SEAT TOLEDO, 1992 r..-czarny, szyberdach, wspoma
ganie, hak holowniczy, alarm, - 13.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/812-11-49
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 110 tys. km. 2000 ccm, czerwo
ny, 115 KM, wspomaganie, ABS, szyberdach. -15.000 zł. 
Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, brązowy metalic, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. 
otw. szyby. el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, 
wspomaganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, welu
rowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
nowe amortyzatory, garażowany, zadbany, stan b. dobry,
- 19.500 zł., tel. 0603/60-61-18
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1900 ccm, turbo D. srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, -18.500 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 8 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
w kraju od tygodnia, stan b. dobry, • 11.500 zł. Bolesła
wiec, teł. 0502/20-59-53
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1600 ccm, ciemnogranatowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Gubin, tel. 
0608/34-18-85
SEAT TOLEDO, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie kier., RM, halogeny, w kraju od 
tygodnia, - 17.600 zł. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, szyberdach, oclony w całości, bez wy
padku, wspomaganie kier., radio, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry. - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 137 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, czarny, sprowadzony z Luksemburga, bez wypadku, 
stan idealny, -13.200 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, 
tel. 074/867-32-51
O  SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm 

ABS, wspomaganie, szyberdach, 115 KM, •
15.000 z ł. Legn ica , te l. 076/858-55-14, 
0601/57-34-03 84013831

SEAT TOLEDO, 1992 r.. 212 tys. km, 2000 ccm. GT. czer
wony, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, ABS, I właściciel, - 13.000 zł. 
Lubawka, tel. 0606/39-20-19 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + pilot,
- 15.500 zł. Lubin, tel. 076/846-97-49,0605/78-53-59 
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 169 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
czerwony, wspomaganie, szyberdach, halogeny, oznako
wany, reg. reflektory, I właściciel w kraju, -17.600 zł. Pio
trowice, tel. 076/831-01-19,0604/71-84-39
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 128 tys. km. 1800 ccm, grafito
wy metalic, wspomaganie kier., RM, immobilizer, szyber
dach, el. antena, aluminiowe felgi,' 95 KM, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
325-91-13.0606/10-16-33
SEAT TOLEDO GL. 1992 r., 141 tys. km. 1800 ccm, bia
ły, I właściciel w kraju, oclony w całości, wspomaganie, 
szyberdach, bez wypadku, • 11.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/451-84-66,0607/14-01-22 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r.. 130 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. ciemnozielony metalic, 5-biegowy, RM, wspomaga
nie, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, 
stan b. dobry, -17.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 70 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, - 14.300 zł. Gostyń, tel. 
065/572-23-55,0607/15-55-82 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 150 tys. km. 1600 ccm. kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, bez wypadku, z pełną do
kumentacją, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, immobilizer, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, halogeny, -13.000 zł lub zamienię na kom
bi. Lubin, tel. 076/847-69-67,0607/50-38-53 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 95 tys. km, 1600 ccm. kolor wi
śniowy, el. reg. reflektory, katalizator, stan dobry, • 12.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/33-15-96 
SEAT TOLEDO SPORT, 1993 r., 120 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, meksykańska czerwień, bez wypadku, wspoma
ganie, cehtr. zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, książka przebiegu, zadbany, radio, w kraju od tygo
dnia, - 14.900 -Zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
SEAT TOLEDO, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, - 13.900 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
SEAT TOLEDO GLX. 1993 r.. 138 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, czarny, bez wypadku, oryginalny lakier, w kraju 
od tygodnia, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, wspoma
ganie kier., radio, halogeny, obrotomierz, pełna dokumen
tacja, stan idealny, -15.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-48-42 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 125 tys. km. 1800 ccm, czar

maganie kier., garażowany, bez wypadku, stan silnika i 
blacharki b. dobry, - 21.000 zł ♦ VAT. Ząbkowice śląskie, 
tel. 0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 1999 r., 38 tys. km. 1900 ccm. SDI, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, -
34.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
SEAT CORDOBA. 1999 r.. 14 tys. km, 1900 ccm, SDi, 
biały, klimatyzacja, el. otwierane szyby, immobilizer, wspo
maganie kier., podusżka powietrzna, radioodtwarzacz, 
welurowa tapicerka, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-74-43 w godz. 10-18 
SEAT CORDOBA, 1999 r., 20 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, relingi dachowe • 12.900 DEM + cło. Wro
cław. tel. 071/355-68-10
SEAT CORDOBA, 2000 r.. 9 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, alarm, 
nowy model, na gwarancji, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-21-19.0601/41-02-89 
SEAT IBIZA, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-biego
wy, - 5.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, Cinquecento + 
dopłata 3.000 zł. Leszno, tel. 065/520-24-19. 
0609/58-79-80
SEAT IBIZA, 1987 r., 39 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, silnik system Porsche, sprowadzony w całości,
4-drzwiowy, 5-biegowy. garażowany, po remoncie silnika, 
el. otw. szyby, centr. zamek, przegląd do 03.2002 r., za
dbany, - 5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0603/79-88-70
SEAT IBIZA SXi, 1989 r., 1500 ccm, wtrysk, perłowoczar- 
ny, 101 KM, silnik system Porsche, w kraju od 1993 r., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, katalizator, radio, 
obrotomierz, składane kanapy, aluminiowe felgi, - 6.700 
zł. Góra. tel. 065/543-67-11
SEAT IBIZA SKŁADAK. 1989/93 r.. 170 tys. km. 1700 ccm. 
diesel 5-drzwiowy, - 6.500 zł. Proszkowice, gm. Niemo
dlin, tel. 077/460-80-59
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, silnik system Porsche, RM, hak, I właściciel 
w kraju, garażowany, stan techn. b. dobry, • 7.100 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/57-10-62 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna 5-drzwiowy,
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach, • 1.650 zł. 
Chojnów, tel. 0600/16-48-26
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, szary metalic, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Jawor, 
tel. 0605/64-11-73
SE^T IBIZA, 1990 Ti,. 175 tys. km, 12Ó0 ccm, benzyna, 
szary metalic, silnik system Porsche, 5-drzwiowy, w kraju

SEAT IBIZA CLX, 1991 r., 96 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, granatowy, silnik system Porsche, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, nowe opony, sprzęgło, przeguby, bez wypadku, 
pełna dokumentacja, - 8.500 zł. Mycielin, tel. 
068/378-13-69
SEAT IBIZA, 1991 r., biały, 3-drzwiowy, - 3.500 zł. Wro
cław. tel. 071/368-74-71,0602/84-85-30 
SEAT IBIZA. 1991 r., 1200 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.600 
zł. Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11 
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy me

talic, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019841

SEAT IBIZA, 1991/96 r., 1200 ccm, czerwony, karoseria 
z 1996 r, - 8.990 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/91-63-62 
SEAT IBIZA, 1992 r., 92 tys. km, 1200 ccm, biały, silnik 
system Porsche, szyberdach, 5-drzwiowy, stan dobry, •
8.000 zł. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69, 
0602/62-03-97
SEAT IBIZA, 1992 r., 1700 ccm, diesel, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zabezpieczony przed kradzie
żą, radioodtwarzacz, amortyzatory i opony na gwarancji, 
garażowany, pełna dokumentacja, zadbany, stan b. do
bry, - 9.900 zł. Sobótka, tel. 071/316-35-79,0604/40-70-05 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, sil
nik system Porsche, alarm, alum. felgi, spoiler, bez wy
padku, el. reg. reflektory, RM Sony, • 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/15-18-09
SEAT IBIZA, 1993 r., 106 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
szary metalic, silnik system Porsche, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, katalizator, el. otw. szyby, radio, - 7.800 zł. Wro
cław, tel. 071/348-15-03
SEAT IBIZA, 1993 r., 113 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, silnik system Porsche, 5-drzwiowy, szy
berdach, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, kołpaki, stan 
idealny, - 3.500 zł + cło. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
O  SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm 5-drzwiowy, 

5-biegowy, centr. zamek, bez wypadku, -10.900 
z ł lub  zam ien ię. Żary, u l. O krze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019881

SEAT IBIZA, 1993/94 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, el. reguł, reflektory, szyberdach, obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, klimatyzacja, RM ♦ 8 głośników, I 
właściciel, sprowadzony w całości, -18.700 zł lub zamie
nię na tańszy. Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, reg. 
pasy, RM stereo, immobilizer, książka serwisowa, spro
wadzony w całości w 2000 r., kpi. dokumentacja, tylna

SEAT IBIZA GUC, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, -15.800 
zł. Wrocław, tel. 0607/26-91-73 
SEAT IBIZA, 1994 r., 139 tys! km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, szyberdach, 
wspomaganie kier., centralny zamek, halogeny, immobili
zer, bez wypadku, oclony, nowy przegląd, stan idealny, •
18.500 zł. Wrocław, tel. 0717351-83-43 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry -
4.300 DEM. Żary, tel. 068/374-89-25,0606/91-14-78 
SEAT IBIZA, 1994/95 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, biały, 
bez wypadku, w kraju od 2 dni, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, 5-drzwiowy, stan idealny, -18.500 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-60-24.0604/08-89-76 
SEAT IBIZA, 1995 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, spro
wadzony w całości, RM z RDS, reguł. wys. mocowania 
pasów, alarm, - 16.600 zł. Przedmość, gm. Częstocho
wa, tel. 034/359-15-46,0606/91-90-64 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy. bez wypadku, alarm, immobilizer, RO, 
Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, • 18.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-34-29
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1043 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, zabezp. przed kradzie
żą, ekonomizer, - 16.000 zł. Lubin, tel. 076/847-35-88, 
0609/27-59-37
SEAT IBIZA, 1995 r., 43 tys. km, 1400 ccm, różowy, szy
berdach, alum. felgi, centr. zamek, reg. kierownica, im
mobilizer, alarm, wspomaganie, radio, garażowany, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 09.2001 r., 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, -17.900 zł. Wrocław, tel. 0603/11-02-90 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, biały, 130 KM, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alarm, 2 pod. powietrzne, kom
puter, alum. felgi 15", przyciemniane szyby, spoiler, ku
bełkowe fotele, - 22.400 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
0604/52-94-05
SEAT IBIZA, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, oryginalne ra
dio, kpi. dokumentacja, - 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-58-52,0601/58-33-32 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, alarm, RM stereo, reg. kierownica, stan 
techn. b. dobry, - 18.200 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0602/36-07-03
SEAT IBIZA, 1996 r., • 17.500 zł. Piaski, tel. 
0608/25-95-62
SEAT IBIZA, 1996 r., 42 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, sprowadzony w całości, stan b. dobry, garażowany.
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ny, wspomaganie, stan dobry, - 15.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-35-39
SEAT TOLEDO, 1993 r.. 112 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony^bez wypadku, wspomaganie, RM stereo, ater
miczne szyby, w kraju od 2 tygodni, el. reg. reflektory, 
stan b. dobry, - 13.400 zł. Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna,.czarny, 
centr. zamek, - 15.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czarny, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 4 za
główki, tylny spoiler, pełna dokumentacja, - 15.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 .
SEAT TOLEDO, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, bez wypadku, zadbany, sprowadzony w kwietniu,
- 11,900 zj. Żary, tel. 068/377-71-38, 0604/44-56-08 
SEAT TOLEDO GLX, 1993/94 r., 96 tys, km, 2000 ccm, 
benzyna,-zielony metalic, wspomaganie kier., klimaty
zacja, regulowana kierownica, ABS, pełne wyposażenie 
el., immobilizer, aluminiowe felgi, stan b. dobry, spro
wadzony w całości 1996 r. - 15.900 zł. Wrocław, tel. 
363-64-11
SEAT TOLEDO. 1994 r. - 5.000 DEM. Iłowa, tel. 
068/360-08:82, 0604/37-95-77 
SEAT TOLEDO, 1994 r.,-100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, hak, RO, spoiler, atermiczne szyby, zadba
ny, - 18.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-57-38
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 2000 ccm pełne wyposaże
nie elektr., alum. felgi, - 20.500 zł. Kamieniec Wrocław
ski, tel. 071/318-56-54, 0608/58-66-71 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, radio, książka przebiegu, w 
kraju od 3 dni, - 15.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
O  SEAT TOLEDO, 1994 r., 99 tys. km, 1600 ccm, 

biały, nie eksploatowany w Polsce, stan ide
a lny, • 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 GLX, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, zielony metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, halogeny, 
szyberdach, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, •
20.500 zł. Lubań, tel. 0606/34-79-12
SEAT TOLEDO, 1994 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, hak, centr. zamek, sprowadzany w 1999 r, -17.300 
zł lub zamienię na Opla Corsę. Szaszorowice, tel. 
065/544-81-56
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 109 tys. km, 1800 ccm, ko
lor platynowy metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie kier., alarm, RO, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, - 16.700 zł. Wołów, tel. 071/389-35-19 po 
godz.18,0603/07-21-30
SEAT TOLEDO, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/46-02-76 
SEAT TOLEDO. 1994/95 r., 136 tys. km. 1900 ccm, die
sel, metalic, do malowania, do sprowadzenia z Niemiec, 
cena na gotowo (z odprawą), • 18.000 zł. Sobótka, tel. 
0605/39-71-67
SEAT TOLEDO. 1995 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
benzyna, śliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, skóra, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, silnik 150 KM, komputer pokłado
wy, książka serwisowa, bez wypadku, stan b. dobry, •
24.500 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39,0602/36-81-48 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 48 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, książka serwisowa, RO, serwo, reg. kierowni
ca, pod. powietrzna, - 19.200 zł. Lubsko, tel. 
068/372-11-66,0601/68-97-94
SEAT TOLEDO, 1995 r., 1600 ccm, platynowy metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, reg. 
wys. pasów, dzielona tylna kanapa, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan ide
alny, - 14.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 
0503/84-98-70
SEAT TOLEDO, 1995 r„ 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od tygodnia, bez wypadku, centralny 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, - 18.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 0600/37-40-75 
SEAT TOLEDO GT/1996 r., 54 tys. km, 2000 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie bez klimatyza
cji, faktura VAT, - 24.000 zł. Góra, tel. 0603/70-95-52 
SEAT TOLEDO SE. 1996 r., 77 tys. km, 1800 ccm, bor
dowy metalic, alum. felgi, 2 poduszki pow., el. otw. szy
berdach, el. otw. szyby, ABS, el. reg. lusterka, RO Aipi- 
ne + CD, welurowa tapicerka, stań b. dobry, - 25.000 zł 
lub zamienię na Audi A4 TDI, BMW 318 tds. Jelenia Góra, 
tel. 0503/68-04-99
SEAT TOLEDO, 1996/97 r.. 51 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, - 21.000 
zł. Wijewo, tel. 065/549-46-32 
SEAT TOLEDO. 1996/97 r., 140 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D, zielony, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie el., 
halogeny, RO, zagłówki, immobilizer, spoiler tylny, I wła
ściciel, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-69, 
0602/10-90-41
SEAT TOLEDO SE, 1996/97 r., 58 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alum. felgi, 
kpi. dokumentacja, • 24.500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-50-08, 0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie kier, • 32.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-16-22
SEAT TOLEDO, 1997 r., 35 tys. km. 1800 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, wy
posażenie elektryczne, • 24.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
O  SEAT TOLEDO, 1999 r., TDi, czerwony, pełne 

wyposażenie, - 54.500 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 
87019621

SEAT TOLEDO, 1999/00 r., 32 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki pow., RM, centr. 
zamek + pilot, immobilizer, silnik 110 KM, stan idealny,
- 47.000 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38
SEAT TOLEDO II, 1999/00 r., 32 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot w 
kluczyku, - 54.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/92-74-61

SIMCA
SIMCA CHRYSLER GLS Tl, 1949/74 r., 80 tys. km. 1100 
ccm, benzyna, brązowy metalic, amatorowi samochodów 
francuskich, po remoncie błacharki, wyrejestrowany, kom
pletny, brak akumulatora, - 2.000 zł lub zamienię na sku
ter Lambretta TV-175, TV-200, inne. Wrocław, tel. 
071/343-61-91,071/352-41-06,0601/55-30-54

SKODA
SKODA 100 S, 1974 r., biały, stan b. dobry, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 2002 r, - 350 zł. Piława Górna* tel. 
074/837-21-18
SKODA 105 S, 1977 r., 30 tys. km, 1100 ccm, morski, 
stan dobry, zarejestrowany do 12.2001 r, -.800,zł. Wro
cław, tel. 071/354-45-50
SKODA 105, 1980 r., zielony, po remoncie silnika, stan 
idealny, -. 600 zł. Brzeg, tel. 0601/79-08-37 
SKODA 105, 1980 r., czerwony, zadbany, przegląd do 
02.2002 r., stan b. dobry,. • 1.200 zl. Chojnów, tel. 
076/818-79-77
SKODA 105, 1981 r., 1046 ccm, benzyna, czerwony, 
zniszczony, z pełną dokumentacją, • 250 zł. Lubin, tel. 
076/842-53-99
SKODA 105 L, 1981 r., zielony, po remoncie błacharki, 
silnika i lakierowaniu, nowe sprzęgła i ukł. hamulcowy. 
Wrocław, tel. 071/786-87-33 wieczorem 
SKODA 105, 1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
piaskowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
07.2001 r., stan błacharki dobry, I właściciel, - 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/783-29-43
SKODA 120 L, 1981 r., czerwony. - 500 zl. Wrocław, tel.
349-42-67
SKODA 105 S, 1981/82 r.. 1060 ccm, beżowy, zareje
strowany, stan b. dobry, zadbany, • 630 zł. Wrocław, tel.
350-31-99
SKODA 105,1982 r., 1046 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, po remoncie błacharki, do malowania, hak, bagażnik 
dachowy, RO, pokrowce, zadbany, nowe opony, przegląd 
do 12.2001 r., stan dobry, • 1.600 zł lub zamienię. Lubin, 
tel. 076/842-53-99
SKODA 105,1982 r., 1046 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, stan techn. dobry, nowe opony, RM, hak, pokrowce, 
po remoncie błacharki, do lakierowania, - 1.600 zł lub 
zamienię. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA 105 L, 1982 r. zarejestrowany do 08.2000 r, - 
600 zł. Skorosżów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-08 
SKODA 105,1982 r. silnik i blacharka w b. dobrym sta
nie, ważny przegląd i OC, - 850 zł. Wrocław, tel. 
344-42-42,0608/75-16-34
SKODA 105 S, 1982 r., • 1.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-44-54 wieczorem
SKODA 105 S, 1982/83 r., biały, hak, garażowany, RM, 
po remoncie silnika, plastikowe nadkola, - 1.500 zl. Smo- . 
lec. tel. 071/316-84-07.0502/96-50-31 
SKODA 120 L, 1983 r., 84 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, w ciągłej eksploatacji, - 1.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-90-46
SKODA 105 L, 1983 r., 1046 ccm, niebieski, pobiera dużo 
oleju, pęknięty pierścień olejowy. • 600 zł. Luczyna, gm. 
Dobroszyce, tel. 071/315-54-91 
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 105,1983 r., 1050 ccm, żółty, po remoncie silni
ka, dużo nowych części, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-30-54
SKODA 105 L, 1983 r. po remoncie silnika, garażowany, 
ważny przegląd, stan błacharki i lakieru b. dobry, - 1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
SKODA 105 S, 1984 r., biały, nowe opony, przegląd do
01.2002 r, - 1.500 zł. Lisowice, tel. 071/795-15-31 po 
godz. 19
SKODA 105, 1984 r. szyberdach, po remoncie silnika, 
nowy lakier, - 2.000 zł. Milicz, tel. 071/383-10-44. 
0603/34-45-64
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. 0604/67-21-81,074/847-66-36 
SKODA 105 L. 1984 r. zarejestrowany, ubezpieczony, 
techn. sprawny, pilne, • 600 zł. Wilczyn, tel. 0605/54-52-01 
SKODA 105 L, 1984 r., 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
brązowy, stan dobry, „na chodzie*, w ciągłej eksploatacji, 
nowe opony, hak, lotnicze fotele, RM, - 1.200 zł. Wro
cław. tel. 0501/76-02-53
SKODA 120 L, 1984/85 r., 1200 ccm. czerwony, po re
moncie błacharki, konserwacja, nowe opony,-zadbany, 
stan dobry, • 1.700 zł. Oława, tel. 071/303-85-85, 
0608/46-92-481
SKODA 105 L, 1985 r., 1046 ccm, benzyna, stalowy, wy
mieniony rozrząd, tuleje i tłoki, przegląd do 10.2001 r.,- 
stan b. dobry, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 071/785-44-86, 
0606/76-72-30
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 355-95-77 
SKODA 105 L, 1985 r., 147 tys. km, 1046 ccm, biały, stan 
dobry, nowy akumulator, przegląd do 02.2002 r, - 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/788-60-63 
SKODA 105 S, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
oryginalny lakier, po remoncie silnika, bez korozji, do 
wymiany reflektory i atrapa, stan b: dobry, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/372-65-23, 090/39-96-60 
O  SKODA 120 LS, 1985 r., 50 tys. km, niebieski, 

oryg. lakier, stan idealny, - 2.500 zł lub zamie
nię. Żary, ui. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019741

SKODA 120 L. 1986 r., 20 tys. km, 1174 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika w 2000 r., 
karoseria po małych poprawkach, przegląd do 04.2002 
r., konserwacja, zadbany, • 1.950 zł. Polkowice, tel. 
076/749-35-12
SKODA 105 L, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, po wy
mianie pierścieni, blacharka do małych poprawek, po prze
glądzie, - 2.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-10-54 
SKODA 120,1987 r., 80 tyś. km, 1200 ccm, zielony, stan 
b. dobry, po remoncie błacharki i lakierowaniu, zadbany,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36 
SKODA 105 LUX, 1987/88 r.. 1050 ccm, kremowy, bez 
wypadku, garażowany, nowe opony, pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, wersja eksportowa, I rej. 1990 r., za
dbany, atrakcyjny wygląd, • 2.600 zl. Kozielno, woj. opol
skie, tel. 0608/17-00-95
SKODA 105 L, 1987/88 r., 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, - 2.200 zł. Legnica, tel. 0604/77-52-15 
SKODA 120 L, 1987/88 r., 85 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, garażowany, hak, tylna szyba ogrzewana, 
radio, nowy akumulator, - 3.000 zł. Namysłów, tel. 
0602/75-56-02
SKODA 120 L, 1988 r., 50 tys. km, 1174 ccm, beżowy, 
techn. sprawny, wymienione progi, do poprawek lakierni
czych, • 2.500 zł lub zamienię na Skodę Favorit, do re
montu, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15 prosić 
Zenka
ŚKODA 120L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, nowe progi, 
nowy akumulator, po remoncie silnika, regulacji, RO, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 2002 r, • 2.700 zł. Ja
wor, tel. 076/870-63-42
SKODA 120 L, 1988 r., 85 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
brązowy, po wymianie wielu części, stan b. dobry, - 2.500 
zł. Ozimek, tel. 077/465-40-03 
SKODA 120 L, 1988 r., 84 tys. km, 1174 ccm. zielony, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika, -
2.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-77-36

SKODA 105 L, 1988 r„ 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
szałwiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan 
b. dobry, zadbany, - 3.750 zł. Strzelin, teł. 071/392-80-62 
SKODA 105 L, 1988 r., 100 tys. km, biały, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/333-84-10
SKODA 105 L, 1988 r., zielony, bez wypadku, stan dobry,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
SKODA 120 L, 1989 r., 85 tyś. km', 1174 ccm, biały, 4-bie- 
gowy, tylna szyba ogrzewana, RM, przegląd do 07.2001 
r., stan dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/847-61 -90 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, beżowy, - 3.30Ć z ł . ., 
tel. 0600/16-42-62 ' V; '
SKODA 125,1989 r;, 80 lys. km, 1200 ccm, biały, stan b. 
dobry, 5-biegowy, - 3.000 zł. Nowa R.uda, tel. 
074/871-63-23
SKODA 125 LS, 1989 r., 65 tys. km, 1170 ccm, beżowy, 
5-biegowy, obrotomierz, stan techn. b. dobry, • 2.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-43,0603/95-42-13 
SKODA 120 L, 1989 r., 40 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
szary, stan dobry, 5-drzwiowy, inst. gazowa, • 2.500 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-70-87
SKODA 125 L, 1989 r., 102 tys. km, 1174 ccm, biały, II 
właściciel, przegląd do 10.2001 r., 5-biegowy, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-19-81
SKODA 120 L, 1990 r., - 2.100 zł. Wrocław, tel. 322-80-88, 
0501/73-92-39
SKODA 120 L, 1990 r., 80 tys. km, 1174 ccm, wiśniowy, 
stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 
faktura zakupu z Polmozbytu, • 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
SKODA FAVORIT 105, 1983 r., 22 tys. km. 1050 ccm. 
pomarańczowy, stan tech. dobry, do poprawek lakierni
czych i naprawy hamulców, pokrowce, dodatki, skrzynia 
biegów i silnik w b. dobrym stanie, - 700 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 0608/36-24-55 
SKODA FAVORIT 120, 1987 r., 60 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna, biały, stan dobry, po remoncie silnika, przysto
sowany do ciągnięcia przyczep, nowy rozrusznik, - 2.700 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-56-30 
SKODA FAVORIT 136, 1989 r., 78 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, beżowy, nowy akumulator, pokrowce .miś*, za
główki tylne, dzielona tylna kanapa, RO Kenwood, atrakc. 
wygląd, garażowany, przegląd do 2002 r, - 5.800 zł. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-27-41 
SKODA FAYORIT 136 L, 1990 r., 60 tys. km, 1300 ccm. 
beżowy, II właściciel, nowy akumulator, przegląd do
04.2002 r., tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/342-95-75 
SKODA FAYORIT 136L, 1991 r„ 85 tys. km. 1300 ccm, 
niebieski, garażowany, belka wzmacniająca, bagażnik da
chowy, właściciel niepalący, instalacja radiowa, obroto
mierz, przegląd do 03.2002, katalizator, - 7.200 zł. Gło
gów, tel. 076/835-57-41 lub 0602/67-71-46- 
SKODA FAYORIT 136 L, 1991 r., beżowy, - 6.800 zł lub 
zamienię. Prochowice, tel. 076/858-41-50 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 70 tys. km. 1300 ccm, 
bordowy, stan b. dobry, po wymianie rozrządu, pokrow
ce, RO, przegląd do 02.2002 r, • 6.800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-64-21
SKODA FAVORIT, 1991 r., 92 tys. km, 1300 ccm, biały. I 
właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Głogów, 
tel. 0602/77-34-89
SKODA FAVORIT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, blokada skrzyni biegów, oznakowany, nowy rozrząd, 
opony zimowe, • 6.700 zł. Izbicko, tel. 077/463-12-86 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 72 tys. km, 1300 ccm. kolor 
grafitowy, pełna dokumentacja, odcięcie zapłonu, obroto
mierz, nadkola, garażowany, zadbany, bez wypadku, II 
właściciel, stan b. dobry, - 6.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 74 tys. km, 1289 ccm, kolor 
wiśniowy, stan b. dobry, nadkola, konserwacja, garażo
wany, - 7.300 zl. Kłodzko, tel. 074/868-53-87, 
0604/58-77-14
SKODA FAVORIT135 LS, 1991 r., 89 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, obrotomierz, wycieraczka tyl
na, halogeny, RM, listwy boczne, nowy akumulator, 2 nowe 
opony, nowe tłumiki, stan dobry, - 5.500 zł. .Lubin, tel. 
076/846-73-23
SKODA FAVORIT, 1991 r., 68 tys. km, bordowy, I właści
ciel, • 6.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 83 tys. km, 1300 ccm, beżo
wy, II właściciel, konserwacja, alarm, hak, nowe amorty
zatory przednie, garażowany, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Płóczki Górne, tel. 075/784-60-37 
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 75 tys. km, 1300 ccm, 
biały, 5-biegowy, RO, spoiler, z salonu, po przeglądzie, -
5.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36, 0605/57-95-49 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, zadbany, garażowany, RM, nowe opony, nadkola, -
5.750 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-56-91 
SKODA FAVORIT135 LS. 1991 r., 94 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, grafitowy, halogeny, obrotomierz, radioodtwa
rzacz Kenwood. tylna szyba ogrzewana, dzielona tylna 
kanapa, pokrowce, hak, instalacja gazowa, garażowany,
- 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-71,0601/92-97-28 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 76 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, welurowa tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, 
nowy akumulator i opony, przegląd do 03.2002 r., stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-30. 
0607/41-93-29
SKODA FAVORIT, 1991 r.. 85 tys. km, 1300 ccm, biały, 
zadbany, bez korozji, halogeny, tylna szyba ogrzewana, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/780-85-71, 0503/50-48-11 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, kolor 
wiśniowy, inst. gazowa, przegląd do 09.2001 r., 
Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
372-37-23,0501/57-20-23
SKODA FAVORIT, 1991 r.. 80 tys. km, 1200 ccm, bordo
wy, 2. właściciel, stan dobry, - 6.200 zł. Wrocław, teł.
321-88-83
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 90 tys. km, 1300 ccm, 
biały, stan dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/782-99-55 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 108 tys. km, biały, za
dbany, stan b. dobry, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 
071/345-41-02 po godz. 20
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1200 ccm, ciemnozielony, blo
kada skrzyni biegów, płetwa na tylnej klapie, stan b. do
bry, - 6.500 zł. Złoty Stok, tel. 0604/15-70-72 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, biały, bez wypad
ku, plastikowe nadkola, 4 zagłówki, radioodtwarzacz, po
krowce, tylna wycieraczka, nowe opony, stan b. dobry, •
5.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-52-21,0604/17-92-85
SKODA FAYORIT 135 L, 1991/92 r., 67 tys. km, 1300 
ccm, jasnobeżowy, garażowany, nadkola, książka serwi
sowa, nowe opony, nowy rozrząd, dzielona tylna kanapa, 
obrotomierz, tylna wycieraczka, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, • 7.400 zł. Paczków, tel. 0606/88-29-83 
SKODA FAVORIT. 1991/92 r., 116 tys. km. 1300 ccm, 
jasnobrązowy, inst. gazowa, kupiony w salonie, oryg. la
kier, II właściciel, przegląd do 02.2002 r., konserwacja, 
nadkola, halogeny, obrotomierz, tylna szyba z wycieracz
ką, spoiler, roczne opony, serwisowany, stan b. dobry, -
6.900 zł. Wrocław, tel. 071/321-67-49. 0501/19-97-01
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 90 tys. km, 1300 ccm, 

niebieski, bez wypadku, alarm, RM, - 7.000 zł 
lub zam ien ię  na F iata  126p. Lub in , te l. 
076/840-88-36 84014051

O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, kolor mor
ski, • 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019681

SKODA FAVORIT LS. 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm’, 
ciemnozielony, atrakc. wygląd/ halógeny, obrotomierz, 
spoilery, szyberdach, immobilizer, alarm. + pilot, stan b. 
dobry, ekonomiczny, zadbany, - 8.200 żł. Legnica, tel. 
0601/94-67-96
SKODA FAVORIT 135L, 1992 r., 85 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, garażowany, bez korozji, obrotomierz, RO, 
centr. zamek + pilot, kupiony w salonie, I właściciel, -
8.000 zł.,Ostrów Wlkp., tel. 062/734-94-25 j
SKODA FAVORIT, 1992 r., 71 tys. km, 1300'ccm, Pb/, 
morski, bez korozji, bez wypadku, nowe opony i hamul
ce, obrotomierz, dzielona tylna kanapa,' halogeny, listwy, 
boczne, lotka, wycieraczka tylna, Zadbany, garażowany, 
stan b. dobry, - 7.700 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
SKODA FAVORIT, 1992 r„ 80 tys. km, 1.300 ccm, brały, 
stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 
nowe opony, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
SKODA FAVORIT 135, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
biały, dzielona tylna kanapa, oznakowany, stan dobry, -
7.000 zł lub zamienię na Skodę Felicję. Wrocław, tel.
327-98-54
SKODA FAYORIT, 1992 r., 76 tys. km, 1300 cćm, grafito
wy, stan dobry, nowy akumulator, nowy tłumik, - 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 785-69-09
SKODA FAVORIT, 1992 r., 80 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, bez wypadku, kupiony w salonie, zadbany, - 8.200 zl. 
Wrocław, tel. 06P1/76-14-56
SKODA FAYORIT 135 L, 1992 r„ 62 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, alarm + 2 piloty, akumulator na gwarancji, 
dużo sprzętu dodatkowego, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 
071/372-03-58 po godz. 16
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1250 ccm, zielony 

metalic, bez wypadku, wspomaganie, stan b. 
dobry, - 7.900 zł. Żary, tel. 068/374-21-25, 
0606/88-75-83 84014161

SKODA FAVORIT135,1992/93 r„ 66 tys. km, 1300 ccm. 
Pb/, niebieski, bez wypadku, serwisowany, blokada skrzyni 
biegów, oznakowany, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, stani 
idealny, • 8.400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-55*64 
SKODA FAVORIT. 1992/93 r., 84 tys. km, • 7.500 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-68-08
SKODA FAVORIT, 1993 r., 62 tys. km, 1300 ccm, biały, 
pełna dokumentacja, zadbany, radioodtwarzacz, obroto
mierz, listwy boczne, alarm, dzielona tylna kanapa, kon
serwacja, oznakowany, nadkola plastikowe, garażowany, 
faktura zakupu, - 7.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39 
SKODA FAVORIT 135 L, 1993 r., 81 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowy, • 8.000 zł. Księginice 46. gm. Lubin, 
tel. 076/840-83-22 •
SKODA FAVORIT, 1993 r., granatowy metalic, szyber
dach, stan b. dobry, możl. oclenia, na białych tablicach •
2.250 DEM. Słubice, tel. 0607/74-41-29 
SKODA FAVORJT 135 L. 1993 r.. 62 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, niebieski, hak, nowe opony, konserwacja, pla
stikowe nadkola, listwy boczne, RO, tylna szyba ogrze
wana, wycieraczka tylna, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Wrocław, tel. 324-12-59,0603/31-16-56 
SKODA FAVORIT, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, morski 
metalic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, stan idealny, • 11.000 zł. Jasień, 
woj. zielonogórskie, tel. 0600/60-19-74 
SKODA FAVORIT, 1994 r., 1300 ccm, niebieski, kupiony 
w salonie, halogeny, listwy boczne, dzielona tylna kana
pa, stan b. dobry, • 9.900 zl. Tymowa, tel. 076/843-40-31 
SKODA FAVORIT GLX, 1994 r.. 68 tys. km, 1300 ccm. 
czerwony, I właściciel, inst. gazowa, elektroniczny zegar,
4 głośniki, centr. zamek na przednie drzwi sterowany pi
lotem, serwisowany, instalacja alarmowa, stan b. dobry, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/15-85-45 
SKODA FAVORIT, 1994 r., 73 tys. km, 1300 ccm, benzyn 
na, turkusowy, bogate wyposażenie, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana + wycie
raczka, RO, bagażnik, opony zimowe, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 362-85-24
SKODA FAVORIT LX. 1994/95 r., 63 tys. km, 1300 ccm, 
granatowy, pełna dokumentacja, RO, zadbany, obroto
mierz, listwy boczne, halogeny, hak, nadkola, konserwa
cja, oznakowany, wnętrze Feiicii, alarm, garażowany, -
11.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Kłodzko, te l.: 
074/868-78-12.0608/39-85-49 .
SKODA FAVORIT135 GLX, 1994/95 r., 67 tys. km. 1300 
ccm. kolor wiśniowy, benzyna bezołowiowa, zadbany, bez 
wypadku, dodatk. wyposażenie, stan techn. b. dobry, -
12.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, Seicento, 
900 ccm. Wrocław, tel. 373-61-86 wieczorem 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., czerwony, stan techniczny 
dobry, - 14.000 zł. Wrocław, teł. 327-81-37"
SKODA FELICIA LXi, 1995 r., 68 tys. km, 1300 ccm, zie
lony, garażowany, listwy boczne, RO, stan techn. b. do
bry, • 15.800 zł lub zamienię na Skodę Favorit. Kłodzko, 
tel. 074/647-37-50
SKODA FELICIA, 1995 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, RO Sony, halogeny, immobilizer, listwy, I 
właściciel, - 14.300 zł. Legnica, tel. 076/855-00-44 
SKODA FELICIA, 1995 r., 70 tys. km, 1360 ccm, niebie
ski metalic, kupiony w salonie, serwisowany, faktura za
kupu, książka serwisowa, radioodtwarzacz Pioneer, alarm, 
immobilizer, szyberdach, stan b. dobry, - 14.600 zl. Pacz
ków. tel. 077/431-73-47.0604/94-51-32 
SKODA FELICIA, 1995 r., 87 tys. km, granatowy, gara
żowany, I właściciel, RO, alarm, centr. zamek + pilot, trze
cie światło .stop", listwy boczne, nadkola, halogeny, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-82-47,0501/45-00-37 
SKODA FELICIA, 1995 r., 75 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, biały, standardowe wyposażenie, techn. sprawny. -
16.200 zł. Wrocław, tel. 355-86-17, 0601/74-60-20 
SKODA FELICIA, 1995/96 r.. 48 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, Oryginalny lakier, mały przebieg, alarm, centralny za
mek, stan b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-29,0604/18-35-47
SKODA FELICIA, 1996 r., 58 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski metalic, stan b. dobry, zadbany, konserwa
cja, plastikowe nadkola, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, immobilizer, garażowany, • 16.000 zł, lub zamTe- 
nię na rozbity lub nie uszkodzony (marka oboj.), tańszy, z 
dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/732-59-28,0603/10-17-64 
po godz. 18
SKODA FELICIA, 1996 r., 83 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię. 
Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06, 0607/04-39-05 
SKODA FELICIA KOMBI, LXI, 1996 r., 50 tys. km, 1300 
ccm, benzyna centralny zamek, alarm z pilotem, RM, opo
ny zimowe, stan b. dobry, • 18.200 zł. Bielawa, tel. 
074/833-63-07,0604/11-68-69 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 49 tys. km, 1289 ccm. ben
zyna, wiśniowy, 3 .stop’ , dzielona kanapa, RO, pokrow
ce, garażowany, stan b. dobry, - 15.600 zł. Jodłowice, gm. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-99-63,0602/49-36-10 
SKODA FELICIA LXi, 1996 r., 57 tys. km, 1300 ccm. czer
wony, I właściciel, faktura zakupu, książka serwisowa, 
nadkola, boczne listwy, immobilizer, dzielona tylna kana
pa, garażowany, stan idealny, -17.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/862-21-37 po godz. 19
SKODA FELICIA LXi, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie w kraju, I właściciel,
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tel. 354-50-40
dzielone tylne siedzenia, pokrowce, nadkola od nowości, 
dodatkowe światło .stop', garażowany, stan idealny, -
16.500 zł. Kunice, tel. 076/857-55-70
SKODA FELICIA, 1996 r., 59 tys. km, 1300 cćni, biały,’ 
kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, stan b. do
bry, plastikowe nadkola, insL radiowa, immobilizer, opo- 

'  ny zimowe, bez wypadku, • 15.300 zł. Leszno, tel. 
065/527-1.2-72
SKODA FELICIA SXI, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, perłowobiały, I właściciel, oryg. lakier, bez wypad
ku, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, dodatkowe świa
tło .stop', serwisowany, stan b. dobry, • 16.500 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95 
SKODA FELICIA LXi KOMBI, 1996 r.. 65 tys. km, 1300 
ccm, wtrysk, zielony, immobilizer, centralny zamek, alarm 
♦ pilot, RO, zimowe opony, stan b. dobry, - 18.100 zł. 
Wałbrzych, teł, 074/833-63-07,0604/11-68-69 
SKODA FEUCIA, 1996 r„ granatowy, I właściciel, gara
żowany, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0605/27-32-14 
SKODA FELICIA, 1996/97 r., 68 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, katalizator, immobilizer, RM, -15.900 zł. 
Opole. tel. 077/474-88-66, 0601/46-16-36 
SKODA FELICIA. 1997 r., 1900 ccm. diesel, czerwony, II 
właściciel, - 22.000 zł. Tułowice, teł. 077/460-04-29 
SKODA FEUCIA, 1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, LXi, 
MPI, granatowy metalic. I właściciel, garażowany, immo
bilizer, konsola, RO, listwy boczne, nadkola od nowości, 
dzielona kanapa, następny serwis 03.2002 r., bez wypad
ku, zadbany, niepalący właściciel, bez pośredników, -
18.000 zł. Brzeg, tel. 0502/13-91'-70
SKODA FEUCIA, 1997 r., 45 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, RO, immobilizer, I właściciel, kpi. dokumentacja, -
18.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 38 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, I właściciel, serwisowany w ASO, bez wypadku, 
oznakowany, garażowany, nadkola, RO, konsola środko
wa, Tytan-Lock, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 350-90-19 
SKODA FEUCIA GLX, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy, I właściciel, immobilizer, RO. welurowa tapi
cerka, autoalarm, serwisowany, * 20.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-18-58
SKODA FELICIA LXi, 1997/98 r., 40 tys. km. 1300 ccm, 
MPi, chabrowy, nowy model, z salonu, garażowany, mało 
używany, - 18.000 zl. Krosnowice, tel. 074/867-83-62 
SKODA FELICIA LXI, 1997/98 r., 28 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie 
01.1998 r., serwisowany w ASO, bez wypadku, garażo
wany, konsola, zadbany, inst. radiowa, dzielone tylne sie
dzenia, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-20-01 
SKODA FEUCIA LXi, 1997/98 r., 48 tys. km, 1300 ccm. 
MPi. granatowy, I właściciel, z salonu, książka serwiso
wa, bez wypadku, garażowany, centralny zamek, konso
la, RO, listwy boczne, kierowca niepalący, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry, • 18.200 zł lub zamienię na inny 
samochód. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-51-46, 
0607/42-44-14
SKODA FEUCIA, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, garażowany, I właściciel, - 21.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-53-68 
SKODA FELICIA U i,  1998 r.. 55 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, czerwony, I właściciel, pełna dokumentacja, alu
miniowe felgi, listwy boczne, blokada skrzyni biegów, szy
berdach, wykończenia w drewnie, dzielona tylna kanapa, 
relingi dachowe, oryginalny lakier, garażowany, stan b. 
dobry, - 21.200 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
SKODA FEUCIA, 1998 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, nad
kola, listwy boczne i na progach, radio, bez wypadku, 
garażowany, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 20.800 zł..Strzelin , tel. 071/392-29-56, 
0607/71-68-02 '
SKODA FELICIA, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, MPi. 
biel alpejska, alum. felgi, szyby atermiczne, św. haloge
nowe, listy boczne, ozdobne nakładki na słupki drzwi, 3 
światło stop, I właściciel, kupiony w salonie, - 23.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-18-90,0604/27-62-33 
SKODA FEUCIA GLX, 1998 r„ 44 tys. km, 1600 ccm. 
bordowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I wła
ściciel, kupiona w salonie, • 25.000 zł. Wrocław, tel/
350-83-75,0501/63-17-10
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 31 tys. km, 1300 ccm, zie
lony metalic, I właściciel, faktura zakupu, RM; centralny 
zamek, alarm, garażowany, halogeny, komplet kół zimo
wych, pokrowce, - 21.000 zł. Budziszów. gm. Kostomłoty, 
tel. 071/795-17-69,0608/55-54-21 
SKODA FEUCIA. 1998/99 r., 37 tys. km, 1300 ccm. MPi, 
ciemnozielony, bez wypadku, immobilizer, blokada skrzy
ni biegów, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, stan ide
alny, - 21.300 zł. Nowa Ruda. tel. 0601/31-91-96 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, alarm, centr. zamek, immobilizer, RM, po
krowce, - 20.700 zł. Świebodzice, tel. 074/854-26-33. 
0606/27-26-81
SKODA FELICIA LXI, 1999 r., 54 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, poduszka pow., el. otw. szy
by, centr. zamek, immobilizer, alarm, alum. felgi, haloge
ny, RO. opony, zimowe, listwy boczne, - 22.000 zł. Bole
sławiec. tel. 075/732-30-72 w godz. 10-18,0601/58-33-15 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1999 r.. 21 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, ciemnozielony, wspomaganie kier., immobilizer, -
28.000 zł. Wrocław, tel. 329-02-72. 362-84-86 
SKODA FELICIA GLX. 1999 r.. 17 tys. km, bordowy me
talic, alarm, kupiony w salonie, - 23.500 zl. Wrocław, tel.
372-15-79 po godz. 18
SKODA FEUCIA KOMBI, 2000 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, błękitny metalic, odstąpię leasing, bogate wypo
sażenie, homologacja na ciężarowy, - 7.000 zł + raty. Zie
lona Góra, tel. 068/320-69-45.0607/15-19-69 
SKODA FORMAN, 1992 r., czerwony, pełna dokumenta
cja, stan techn. b. dobry, • 7.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-12,0606/13-55-80 
SKODA FORMAN, 1992 r., 77 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, alarm, wyłącznik zapłonu, nowe opony, •
7.900 zł. Wrocław, tel. 372-72-31 
SKODA FORMAN, 1993 r., 108 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, I właściciel, kupiony w salonie, RO, 4 
zagłówki, • 8.900 zł. Lubin, tel. 076/844-24-07 
SKODA FORMAN, 1993 r., zielony, stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 2.000 DEM. Gubin, woj. zielonogórskie, 
tel. 0503/98-81-94
SKODA FORMAN, 1993 r., 94 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, stan b. dobry, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, pasy bezwł., plastikowe i\adkola, • 8.500 
zł. Wrocław, tel. 325-84-05.0502/93-61-20 
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, benzyna ♦ gaz, 
zielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, •
9.800 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/389-48-06 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 60 tys. km. 1600 ccm. srebr
ny metalic, wspomaganie, radioodtwarzacz, wyposażenie
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elektryczne, bez wypadku, kupiony w salonie, - 34.000 
zł. Pleszew, teł. 0607/47-06-19 
SKODA OCTAYIAIX, 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, wiśniowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, 
garażowany, serwisowany, radioodtwarzacz, • 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-70-20
SKODA OCTAVIA KOMBI. 1999 r.. 1600 ccm. zielony, 
klimatyzacja, centralny zamek + pilot, alarm, inst. gazo
wa. - 34.000 zł + VAT. Syców. tel. 0603/21-35-87 
SKODA OCTAVIA GLXi, 1999 r.. 54 tys. km. 1600 ccm, 
wiśniowy metalic, książka serwisowa, centralny zamek, 
komputer, ABS, EDS, wspomaganie kier., blokada skrzy
ni biegów, bez wypadku, RO, immobilizer, alarm, el. re
guł. lusterka, el. reg. reflektory, el. reguł, fotele, regulo
wana kierownica, aluminiowe felgi, - 42.000 zł. Wrócław. 
tel. 341-63-73

SM ART
SMART, 1999 r., 20 tys. km, 600 ccm, turbo, żółto-czar
ny, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane 
szyby, ABS, ASD, skrzynia Tip Tronic, stan idealny, pełna 
dokumentacja, bez wypadku, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/58-85-52
SMART CITY COUPE. 1999 r.. 600 ccm. benzyna, żółty, 
bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szy
by, automatic (tiptronic), klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne. szerokie alum. felgi, najbogatsza wersja, atrakc.'wy
gląd, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 0605/33-09-00

SUBARU
SUBARU IMPREZA, 1994 r., 2000 ccm, turbo E, niebie
ski, 250 KM, centr. zamek, - 45.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-17-41
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, srebrny 
metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier, - 38.000 
zł lub zamienię na Citroena, Peugeota Partnera. Jelenia 
Góra, tel. 075/761-30-38 po godz. 21.0603/91-71-48 
SUBARU JUSTY, 1991 r.. 130 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, zielony metalic, 4WD, automatic, 5-drzwiowy, b. eko
nomiczny, II właściciel, stan b. dobry, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-27-77
SUBARU LEGACY KOMBI, 1996 r.. 35 tys. km, 2200 ccm 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł lub zamie
nię na inny samochód. Wrocław, tel. 354-32-51. . 
SUBARU LEONE. 1982 r.. 1800 ccm. biały. 4 WD. stan 
dobry. • 1.450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-28-47

SU ZU K I
SUZUKI MARUTI, 1982 r., 82 tys. km. 800 ccm. czerwo
ny, 5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, • 7.800 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-72-33
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 87 tys. km, 800 ccm, benzy
na, niebieski, 5-drzwiowy, • 7.600 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r.. 78 tys. km, 800 ccm. biały, 
5-drzwiowy, stan dobry, • 5.300 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-33-58.0606/49-03-38 ł  
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 98 tys. km, 800 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), 
nowe opony, III właściciel, stan b. dobry, • 5.600 zł. Jedli
na Zdrój, tel. 074/880-50-95
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 800 ccm. czerwony, 5-drzwio- 
wy, garażowany, bez wypadku, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-72-33
SUZUKI MARUTI, 1993/94 r., 82 tys. km, 800 ccm, zielo
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry. - 7.500 zł. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-25-56 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1990 r.. 125 tys. km. 1600 ccm. 
16V, niebieski metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, reg. kierownica, oryg. spoiler na tylnej klapie, -
8.700 zł. Legnica, tel. 0602/64-06-68 
SUZUKI SWIFT. 1990 r.. 1000 ccm, niebieski metalic. -
7.100 zł. Wrocław, teł. 0501/57-16-77 
SUZUKI SWIFT. 1990 r.. 114 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
czerwony, alarm, oznakowany, 3-drzwiowy. tylne szyby 
uchylane, zadbany, po diagnostyce, - 8.800 zł lub zamie
nię na inny samochód. Wrocław, tel. 324-23-35,359-36-43 
w godz. 9.-15
SUZUKI SWIFT SEDAN. 1990/91 r.. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicaęh 
- 1.400 DEM. Żary, tel. 0604/69-35-91 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 993 ccm, czerwony, szyberdach, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, prod. amerykańskiej, -10.500 
zl lub zamienię na samochód prod. japońskiej. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-68-30
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy • 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
SUZUKI SWIFT. 1992 r.. 993 ccm. czerwony. 3-drzwio
wy, 4 opony zimowe, bagażnik dachowy, stan b. dobry, •
9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-15-66 
SUZUKI SWIFT. 1993 r.. 86 tys. km. 1000 ccm. czerwo
ny, 4-drzwiowy, RM, alarm + pilot, zadbany, stan b. do
bry, -12.800 zł. Jawor, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
SUZUKI SWIFT GEO-METRO. 1994 r.. 49 tys. km. 999 
ccm. niebieski metalic, katalizator, komputer, tylne szyby 
uchylane, I właściciel, oszczędny, po wymianie oleju, fil
trów, klocków i opon, - 11.000 zł łub zamienię na większy, 
z dopłatą. Oleśnica, tel. 071/398-25-96 
SUZUKI SWIFT, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
z salonu, immobilizer, alarm, centralny zamek, kataliza
tor. -15.150 zł. Brzeg. tel. 077/411-56-87 
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 57 tys. km. 1300 ccm, granato
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, 
na gwarancji, serwisowany, I właściciel, pełna dokumen
tacja, - 19.500 zł. Lenartowice, tel. 071/317-73-73 po 
godz. 17
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, fioletowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 
Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, -
17.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-42-26

SYR EN A
SYRENA 105.1973 r.. żółty, techn. sprawny, brak prze
glądu, ♦ części - 200 zł. Wrocław, tel. 071/351-06-25 
SYRENA 105,1975 r., 80 tys. km, 842 ccm, biały, zadba
ny, garażowany, wymienione szczęki ham., zarejestrowa
ny, techn. sprawny, • 400 zł. Piława Dolna, gm. Dzierżo
niów. tel. 074/831-92-12
SYRENA 105,1975 r., 842 ccm, kość słoniowa, do drob
nych poprawek, - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/56-92-36 po 
godz. 15
SYRENA 105 L CABRIO. 1977 r.. czerwony, -1.100 zł. 
Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
SYRENA 105 L, 1978 r., benzyna, kolor - kość słoniowa,

4-biegowy, lewarek biegów w kierownicy, po remoncie 
kapitalnym silnika, stan b. dobry, - 700 zł. Zduny, tel. 
062/721-51-99
SYRENA 105 L, 1980 r., 2000 ccm, złoty metalic. po tu
ningu, siln ik Porsche, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/67-01-14
SYRENA 105 DE LUX, 1982 r.. kość słoniowa, stan b. 
dobry, zarejestrowany, -1.600 zł. Milicz, tel. 071/384-11-77

TALBO T
TALBOT HORIZON, 1984 r., 1900 ccm; diesel zarejestro
wany, brak wałka rozrządu, - 650 zł + VAT. Wieruszów, 
tel. 062/783-16-61,0603/58-38-63 
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r., 130 tys. km, 1400 
ccm, czarny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wy
gląd, • 3.900 zl. Wrocław, tel. 071/311-41-62, 
0600/62-77-07
TALBOT SOLARA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, szyberdach, automatic, przegląd do 09.2001 r, • 1.000 
zł. Legnica, tel. 076/722-87-50 wieczorem. 0604/90-33-68 
TALBOT SOLARA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, szyberdach. przegląd do 09.2001 r. -
1.000 zł. Legnica, tel. 076/722-87-50 wieczorem, 
0604/90-33-68

TAWRIJA
TAWRIJA, 1992 r., 1100 ccm, biały, po remoncie blachar
ki i silnika, - 2.200 zł. Nysa, tel. 077/435-84-49, 
0604/33-79-33
TAWRIJA, 1992 r., 125 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, po wymianie przednich błotników, nowy lakier, układ 
wydechowy, inst: gazowa, ekonomiczny, stan b. dobry, 
pilne, - 2.600 zł. Złotów, tel. 071/312-71-55 
TAWRIJA ZAZ, 1997 r.. 12*tys. km, 1100 ccm. granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, bez wy
padku, przegląd do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada 
skrzyni biegów, zagłówki, pokrowce, inst. radiowa + 2 gło
śniki, pasy bezwł., 5-osobowy, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-15-50

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS, 1998 r.. 49 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwisowany, 
RO, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, • 42.000 zł. Wro
cław, tel. 361-26-55 lub 0601/05-89-77 
TOYOTA AVENSIS KOMBI. 1998 r.. 33 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomagąnie, centr. zamek + pilot, ABS, klimatyza
cja, RM, immobilizer, relingi dachowe, - 43.300 zł. Lubin, 
tel. 076/847-96-72.0603/30-49-42 
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1998 r.. 27 tys. km. 1800 
ccm, 16V, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, podusz
ka pow., alarm, el. otwierane szyby, drewno, el. reg. re
flektory, halogeny, welurowa tapicerka, RM, wspomaga
nie kier., centralny zamek, stan idealny, - 38.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 29 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony, 2 poduszki pow, - 38.500 zł. Wrocław, tel.
355-26-30
TOYOTA AVENSIS, 1999/00 r., 27 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, najbogatsza wersja, pełne wyposaże
nie, bez wypadku, serwisowany, zabezpieczenia, doku
mentacja, stan idealny, - 58.000 zł lub zamienię na tań
szy, osobowy albo busa. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16, 782-29-22 po godz. 20 
TOYOTA CAMRY KOMBI. 1988 r.. 260 tys. km. 2000 ccm, 
16V, wtrysk, granatowy metalic, 4 el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspom. kierownicy, reg. kierownica, spryskiwa- 
cze reflektorów, welurowa tapicerka, centralny garnek, 
opony letnie i zimowe, bez wypadku, RM, komputer, role
ta i siatka bagażnika, stan idealny, -11.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-79-76
TOYOTA CAMRY GLI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna. 16V, 
grafitowy metalic, kombi, wtrysk, wspomaganie kier., ABS, 
el. otwierane szyby i szyberdach, radio, roleta, 5-biego- 
wy, relingi dachowe, welurowa tapicerka, regulowana kie
rownica, hak, atrakcyjny wygląd, nowe opony, pełna do
kumentacja, stan techn. b. dobry, - 11.200 zł lub zamie
nię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
TOYOTA CAMRY, 1990 r., 200 tys. km. 2000 ccm. turbo 
D. beżowy metalic, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, wspomaganie, szyberdach, reg. kierownica, alarm, 
el. reg. lusterka, cena - 10.000 zł. Wolsztyn, tel. 
0607/17-03-81,068/346-70-13 
TOYOTA CAMRY, 1993 r., 2200 ccm, ciemnozielony me
talic, pełne wyposażenie, automatic, instalacja gazowa, 
wersja USA, zadbany, stan b. dobry, - 25.000 zł. Góra, 
tel. 0502/23-57-66
TOYOTA CAMRY, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, oryg. RO + CD, wersja amerykańską, pełne 
wyposażenie elektr, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/33-09-00
O  TOYOTA CAMRY XL, 1994 r., 2200 ccm, szary 

metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, ABS, 
pełne wyposażenie elektryczne, • 22.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019711

TOYOTA CAMRY. 1995 r., 120 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, kolor perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie elektryczne, tempomat, centralny zamek, 
alarm, poduszka powietrzna, wspomaganie i regulacja 
kierownicy, stan idealny, - 34.500 zł. Czarny Bór k. Wał
brzycha, tel. 074/845-03-63,0608/13-59-77 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 130 tys. km, 2200 ccm, złoty 
metalic, automatic, pełne wyposażenie, alarm, immobili
zer I właściciel, serwisowany w ASO Toyota, książka ser
wisowa, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-86-61, 
0601/85-22-61
TOYOTA CAMRY. 1996 r.. 2200 ccm. 16V, granatowy me
talic, wersja limitowana, pełne wyposażenie, beżowa skó
rzana tapicerka, automatic, • 32.000 zł. Góra, tel. 
0502/16-15-61
TOYOTA CARINAII, 1986 r.. 200 tys. km, 2000 ccm. die
sel, grafitowy metalic, 5-biegowy, przegląd do 04.2002 r., 
wspomaganie, nowe opony, nowy akumulator, nowe amor
tyzatory, kupiony w salonie, - 7.200 zł. Wrocław, tel.
353-52-15
TOYOTA CARINA II, 1988 r., 2000 ccm, diesel, srebrny 
metalic. centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, bez 
wypadku, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 0501/79-93-91 
TOYOTA CARINA II, 1988 r.. 113 tys. km. 1900 ccm, die
sel, stalowy metalic, 5-biegowy, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., RM, kupiony w salonie, II właściciel, stan 
b. dobry, • 9.900 zł. Wiązów, tel. 0602/10-35-92 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm. die
sel centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, 
5-drzwiowy, - 12.600 zł. Jarocin, tel. 0601/57-35-88

TOYOTA CARINA II GLI. 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM,
- 14.600 zł. Gromadka; tel. 076/817-20-63
TOYOTA CARINA II. 1991 r.. 113 tys. km, 1600 ccm. bia
ły, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, ser
wisowany w autoryzowanej stacji, - 8.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/32-49-43
TOYOTA CARINA E. 1992 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, GLI, 
śliwkowy, liftback, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. 
dobry, pełne wyposażenie el., alum. felgi, koła zimowe, 
ABS, RO Pioneer, hak, - 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-19-45,0608/45-31-85 
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm; bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, welurowa 
tapicerka, pod. powietrzna, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, inst. gazowa, stan b. dobry, nowe spr- 
rzęgło, • 21.500 zł. Lubin, tel. 076/846-7^6-02, 
0605/69-96-37
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 2000 ccm wspomaganie, 
el. otw. szyby, ABS, poduszka powu klimatyzacja, - 23.000 
zł. Jawor. tel. 0607/33-71-51 
TOYOTA CARINA, 1993 U  93 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, immobilizer, ABS, - 18.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-85-36 
TOYOTA CARINA E. 1993 r.. 2000 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wyposażenie elektr., ABS, centr. zamek, -
22.000 zł. Nysa. tel. 077/433-68-35. 0604/14-74-57 
TOYOTA CARINA E. 1994 r., 110 tys. km. zielony meta
lic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, poduszka pow,
- 23.000 zł. Góra, tel. 0603/70-95-52
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, el. otw. szyby, el. otw. dach, wspomaganie, alarm, 
ABS, - 17.400 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-51-19 
TOYOTA CARINA, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biało-zielony, wyposażenie podstawowe, el. otwierane 
szyby, pokrowce, stan dobry, - 27.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-29-09
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowoczerwony, ABS, poduszka pow., centralny zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, serwisowany, stan idealny, -
23.500 zł lub zamienię na inny, może być droższy. Nieka- 
rzyn. woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-43-11 
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1995 r. 123 tys. km, 1600 
ccm, 16V, brązowy metalic, kupiony w salonie, pełne wy
posażenie elektr., ABS, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, • 27.000 zł lub zamienię na terenowy do 65.000 zł. 
Lubin. tel. 0601/70-55-12
TOYOTA CARINA E SEDAN. 1995 r.. 114 tys. km, 1600 
ccm, 16V, ciemnomorski metalic, centralny zamek + pi
lot, alarm, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, ABS, 
regulowana kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, sprowadzony w całości, I właściciel, stan b. dobry,
- 24.200 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0601/99-41-36 
TOYOTA CARINA E, 1995 r, 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, welurowa tapicerka, wszystkie el. dodatki, 
kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, - 27.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/05-59-00
TOYOTA CARINA KOMBI. 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny metalic, pełne wyposażenie, relingi dacho
we, alarm, zadbany, • 20.500 zł. Legnica, tel. 
0604/29-99-07
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 108 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., cen
tralny zamek, alarm, wspomaganie kier., kierowca niepa
lący, pełna dokumentacja, w kraju od 2 lat, • 20.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/325-04-69 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 109 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., centr. zamek, • 22.800 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0607/10-56-92
TOYOTA CARINA E, 1996.r., 100 tys. km, 1600 cęm, 16V, 
zielony, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacji i 
ABS-u, stan dobry, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-99-39
TOYOTA CARINA E. 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, 
halogeny, RO, welurowa tapicerka, reg. kierownica, centr. 
zamek, alarm, garażowany, - 37.500 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-28-67,0601/83-91-73 
TOYOTA CARINE E. 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, centr. zamek, alarm, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, pełne wyposażenie elektryczne, kpi. do
kumentacja, sprowadzony w całości. - 20.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/325-04-69
TOYOTA CELICA. 1983 r.. - 3.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 
0605/08-03-37
TOYOTA CELICA. 1983 r., 320 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, el. szyberdach, wersja amerykańska, spor
towy, po szlifie wału, nowy łańcuch rozrządu, - 3.000 zł. 
Szklarka, tel. 068/383-17-13 wewn.231 
TOYOTA CELICA, 1989 r., 1600 ccm. 16V, biały, stan b. 
dobry, na białych tablicach • -1.900 DEM. Wrocław, tel. 
0503/89-92-39
TOYOTA CELICA, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, alum. felgi, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, 
atrakcyjny wygląd, -16.000 zł. Legnica, tel. 076/854-97-59 
TOYOTA CELICA, 1991 r., - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-52-56
TOYOTA CELICA, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie elektryczne, RM Sony, 4 głośniki, składana 
kanapa, alarm, oznakowany, chowane reflektory, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/343-52-56,0601/22-91-72 
TOYOTA CELICA GTI. 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czarny, silnik Twin Cam, pełne wyposażenie, nowe 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 22.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09 
TOYOTA CELICA, 1994 r., 70 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny, pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, • 39.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-31-72
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1980 r.. 1300 ccm, benzy
na, brązowy metalic, RM + głośniki, zadbany, 4-drzwio- 
wy, stan dobry,; 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-00-22, 
0605/52-53-26
TOYOTA COROLLA. 1982 r., 1300 ccm. czerwony, aktu
alny przegląd, I właściciel, tylne szyby uchylne, stan do
bry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1984/85 r, 172 tys. km, 
1600 ccm, benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, regulo
wana kierownica, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, - 6.500 zł lub za
mienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, - 5.500 zł. Lubań, tei. 075/721-75-56 
wieczorem
TOYOTA COROLLA, 1986 r.. 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, stan idealny, dużo zapasowych części, • 5.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, może być lekko uszkodzony. 
Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0502/40-37-88 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, hak, - 5.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
TOYOTA COROLLA. 1986/87 r.. 130 tys. km. 1300 ccm, 
12V, grafitowy, 3-drzwiowy. • 5.800 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-14
TOYOTA COROLLA. 1987 r.. 183 tys. km. 1900 ccm. die

sel, beżowy metalic, stan dobry, kupiony w salonie, kpi. 
dokumentacja, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA. 1987 r.. 221 tys. km. 1280 ccm, ben
zyna, szary metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy. 2 nowe opo
ny, amortyzatory po regeneracji, alarm, garażowany, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Dobromierz, tel. 074/858-67-70 
TOYOTA COROLLA, 1987 r. J 9 0  tys. km, 1800 ccm, die
sel, beżowy metalic, • 6.000 zł. Lubin, tel. 076/847-60-58 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 170 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
grafitowy metalic, liftback, el. reguł, lusterka i szyberdach, 
centralny zamek, 5-biegowy, regulowana kierownica, hak, 
radio, pełna dokumentacja, wymienione paski, olej, stan 
b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-38-90 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, wersja amerykańska, 2-drzwiowy, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-24-55
TOYOTA COROLLA, 1987/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
16V, grafitowy metalic, liftback, el. otw. szyby, centr. za
mek, - 6.000 zł. Oława, tel. 071/303-37-13,0607/47-10-19 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, stan dobry, - 10.300 zł. Legnica, tel. 
076/866-16-60,0604/51-41-74 
TOYOTA COROLLA. 1988 r., 1600 ccm. 16V, czerwony, 
liftback, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, 5-biegowy, ozna
kowany, szyberdach, ekonomiczny, zderzaki w kolorze 
nadwozia, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, 12V, 
biały, 5-drzwiowy, RO, na białych tablicach, - 2.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-39-44 
TOYOTA COROLLA, 1988/89 r., 160 tys. km. 1800 ccm. 
diesel, grafitowy metalic, kupiony w salonie, II właściciel, 
bez wypadku, stan b. dobry, książka serwisowa, -10.900 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 0607/15-54-36 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1988/89 r.. 170 tys. km. 
1800 ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, kupiony 
w salonie w kraju, stan idealny, - 9.700 zł. Sucha, tel. 
068/327-59-32
TOYOTA COROLLA, 1989 r.. 1300 ccm, benzyna, perło
woczarny, sprowadzony w całości, stan idealny, • 9.500 
zł. Prudnik, Al. 077/437-61-30 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 12V, czerwony, immobili
zer, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 321-86-54 
TOYOTA COROLLA. 1989 r., 195 tys. km. 1899 ccm, die
sel, srebrny metalic, stan b. dobry, • 10.800 zł. Gołuchów, 
tel. 062/761-51-14,0606/32-96-93 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, pełna dokumentacja, nowe amortyzatory, szyber
dach, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 7.500 zł. 
Kamienica, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 ' 
TOYOTA COROLLA. 1989 r., 1600 ccm, 16V» biały, wer
sja rajdowa, klatka przeciwkapotażowa, -14.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/94-04-36
TOYOTA COROLLA XL, 1989/90 r., 122 tys. km, 1300 
ccm, 12V, szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio
odtwarzacz, obrotomierz, stan idealny, atrakcyjny wygląd, 
- 8.800 zł. Nysa, teł. 0608/23-73-03,0604/08-58-29 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm, 12V, biały.
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tylne 
szyby uchylane, - 8.900 zł. Głogów, tel. 076/834-05-86 
po godz. 20,0605/49-29-49
TOYOTA COROLLA, 1990 r.. 1600 ccm. 16V, kolor grafi
towy, 5-drzwiowy, automatic, el. otw. szyby, el: reg. lu
sterka, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, -12.500 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-80, 0601/89-96-83 
TOYOTA COROLLA XLJ, 1990/91 r., 1300 ccm. 12V. szary 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, garażowany, centr. za
mek, • 11.000 zł lub zamienię. Długie Stare, tel. 
065/533-84-84,0603/95-83-57 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, 12V, 
szary metalic. stan dobry, • 11.900 zł. Legnica, tel. 
0604/51-41-74
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r.. 1300 ccm. wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-bie
gowy, katalizator, zadbany, - 9.900 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
TOYOTA COROLLA. 1991 r.. 114 tys. km. 1300 ccm. 12V. 
-11.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-78-59 
TOYOTA COROLLA XL. 1991 r.. 180 tys. km, 1300 ccm, 
perłowoczarny, inst. gazowa, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/29-44-72
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, 12V, gra
fitowy metalic. szyberdach, - 9.900 zł. Legnica, tel. 
0502/54-80-69
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 149 tys. km, 1300 ccm, 
12V, grafitowy metalic, liftback, 75 KM, 5-drzwiowy, spro
wadzony w całości, economizer, pełny serwis, książka 
przebiegu, 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 COROLLA KOMBI. 1991 r., 169 tys. km, 1300 
ccm, 12V, szary metalic, szyberdach, 2 kpi. opon, RO + 
RDS, nowy akumulator (gwarancja), hak, hol, przegląd 
do 04.2002r., serwisowany, -11.800 zł. J. Krzysztofczyk, 
45-102 Opole, ul. Ligudy 6
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, 12V, wiśniowy, 
blokada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, stan b. dobry, 
-10.800 zł. Polkowice, tel. 076/847-.10-84,0501/76-52-06 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
czarny, 3-drzwiowy, wtrysk, ekonomizer, serwisowany, 
radio, reg. kierownica, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA. 1991/92 r.. 150 tys. km. 1300 ccm. 
12V, szary metalic, stan dobry, RO. dzielone tylne sie
dzenia, - 10.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-58-45, 
0601/43-77-76
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992 r„ 180 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, beżowy metalic, I właściciel w kraju; ku
piony w salonie, - 14.500 zł. Lubin, tel. 0606/76-61-45 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK. 1992/93 r.. 1600 ccm. 
wtrysk, beżowy metalic, GLI, szyberdach el., el. reg. lu
sterka, regulacja świateł, alarm + pilot, centr. zamek, 
5-biegowy, zimowe opony, poduszka, welur, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, RO i głośniki, - 17.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-30-85,0604/25-52-41 
TOYOTA COROLLA XLJ, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
16V, czarny metalic, ABS, wspomaganie, reguł, reflekto
ry, reg. kierownica, centr. zamek, alarm + pilot, -15.700 
zł. Rawicz, tel. 065/546-27-02 
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1993 r., 118 tys. km, 1333 
ccm, kolor wiśniowy, centr. zamek, immobilizer, po pełnej 
obsłudze serwisowej, stan idealny. • 15.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-05-11 po godz. 20 
TOYOTA COROLLA. 1993 r.. 1400 ccm. 16V. grafitowy 
metalic. z salonu, bez wypadku, książka serwisowa, alarm, 
Mul-T-Lock, centralny zamek * pilot, zadbany, stan ideal
ny, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-34-43, 786-72-53 
O  TOYOTA COROLLA E, 1994 rM 1600 ccm, ben

zyna • 23.000 zł, SEAT TOLEDO GT 2.0,150 KM, 
1996 r. - 23.300 zł, FORD FIESTA, 1997 r., 1.200 
ccm • 17.500 zł, FORD TRANSIT, 1991 r., 2.5 D, 
osobowy • 17.000 zł, Mercedes V-klasse, 1997 
r., 2.3 E. Góra, tel. 065/543-26-95,0603/70-95-52 
84013121

TOYOTA COROLLA SEDAN XLI. 1994 r., 140 tys. km, 
1400 ccm, 16V, srebrny metalic, kupiony w salonie, prze

glądy w ASO, alarm, immobilizer* RO, centr. zamek, bez 
wypadku, kierowca niepalący, atrakc. wygląd, zadbany. -
19.500 zł lub zamienię na Toyotę Corollę po 1997 r., z 
dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/841-63-13 po godz. 18, 
0602/17-60-52
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 77 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, • 20.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-06-19
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 105 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, RO, 2 pod. powietrzne, - 18.000 zł lub za
mienię na nowszy do 32.000 zł. Niedoradz, tel. 
068/388-12-78,0601/78-85-87 
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 85 tysf. km. 1400 ccm. 16V. 
czarna perła, wspomaganie, alum. felgi, 2-drzwiowy, spo
iler. Ostrów Wlkp., tel. 0603/50-73-98 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r.r 95 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, kupiony w salonie w kra
ju, centr. zamek, el. otw. szyby przednie, alarm, serwiso
wany, - 18.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
TOYOTA COROLLA, 1996 r„ 40 tys. km, kolor morski 
metalic, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamek, - 21.500 zł. Otmuchów, 
tel. 077/435-69-99 po godz. 16 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r.. 104 tys. km. 1400 
ccm, 16V, grafitowy metalic, alarm, immobilizer, central
ny zamek, RM Grundig, kupiony w salonie, bez wypadku, 
stan idealny, - 20.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/855-72-23,0605/04-98-23 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r.. 80 tys. km, 1300 
ccm, 16V, granatowy metalic, centralny zamek, zderzaki 
i spoiler w kolorze nadwozia, immobilizer, RM, kupiony w 
salonie, • 23.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 1400 ccm, perłowograna
towy, • 24.000 zł. Zielona Góra, tel. 0503/39-36-53 
TOYOTA COROLLA, .1996 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, niebieski, 5-drzwiowy, katalizator, el. otwierane 
szyby, centralny zamek + pilot, alarm, immobilizer, ku
piony w salonie, - 23.000 zł lub zamienię na Mazdę 323F, 
MX-3, inny, .na chodzie*. Zielona Góra, tel. 0607/13-99-47 
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm. 16V. 
czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, wspoma
ganie kier., RM. - 22.500 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31, 
0604/31-45-55
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 1400 ccm. 16V. biały, bez 
wypadku, kupiony w Polsce, serwisowany, centralny za
mek, wspomaganie kier., RO, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, stan b. dobry, - 24.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 077/431-73-96,0600/20-42-07 
TOYOTA COROLLA, 1998 r„ 67 tys. km. 1400 ccm. 16V, 
niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, alum. felgi, 3-drzwiowy. sportowy tu- 
ning firmowy Toyoty (TTE), zawieszenia i nadwozia, ga
rażowany, atrakc. wygląd, opony zimowe i letnie, radio 
Pioneer z CD, RDS, - 33.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-16-72,0602/59-55-71 
TOYOTA PASEO, 1996 r., 64 tys. km. 1.500 ccm, 16V, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, elektryczne dodatki, alum. felgi 16", radioodtwa
rzacz, - 24.00.0 zł. Janków k. Kalisza, tel. 062/741-85-13 
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r., 220 tys. km. 2400 ccm, 
benzyna, brązowy metalic. 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, 
serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, 
welurowa tapicerka, 8-osobowy  ̂alum. felgi, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, - 22.800 zł lubzamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
TOYOTA PREVIA, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, grafi
towy metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
komputer pokładowy, alarm, sprowadzony w całości,, kpi. 
dokumentacja. 7 osób lub 450 kg, garażowany, - 30.000 
zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-48-59,074/872-21 -30 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -AG0192 www.autogielda.com.pl)
TOYOTA PREVIA VAN, 1993 r.. 129 tys. km. 2400 ccm. 
benzyna, ciemnosrebrny, z pełną dokumentacją, klimaty
zacja, lodówka, ABS, 2 x szyberdach, siedzenia tylne 
obrotowe, wszystkie el. dodatki, - 29:000 zł. Żary, tel. 
0604/22-11-49
TOYOTA STARLET, 1979 r.. 1000 ccm, czerwony, prze
gląd do 02.2002 r., RO Panasonic, - 1.800 zł lub zamie
nię na motorower skuter. Bielawa, tel. 0604/11-06-89 
TOYOTA STARLET, 1980 r.. 1200 ccm, czerwony, stan 
dobry, - 1.200 zł. Barzynia, tel. 077/410-44-75 
TOYOTA STARLET, 1980 r., 1300 ccm, niebieski, 5-bie- 
gowy, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 372-08-22 
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, grafito
wy, na białych tablicach - 1100 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
TOYOTA STARLET, 1998 r., 18 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, ksvser- 
wisowa, - 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0502/04-47-68
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km. 3000 ccm, Ti, 
perłowoczarny. 240 KM, pełne wyp. elektr., klimatyzacja, 
centralny zamek, wspomaganie, ABS. alum. felgi, radio
odtwarzacz, dach .Targa", komputer, serwisowany, stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, - 22.900 zł lub zamienię 
na tańszy. Kalisz, tel. 0601/76-49-77

TR ABAN T
TRABANT 601.1978 r.. kość słoniowa, po wymianie in
stalacji wysokiego i niskiego napięcia, nowy alternator, 
po regeneracji rozrusznika, nowy ukł. hamulcowy, zadba
ny. przegląd do 25.08.2001 r.. stan techn. dobry. - 600 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-81-17 po godz.-17 
TRABANT 601,1984 r., 600 ccm, czarny. 12 V, żarówki 
H4, alternator, brak OC i przeglądu, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 321-63-97,0604/80-76-27 
TRABANT KOMBI, 1985 r., 600 ccm, żółty, po remoncie 
silnika, sprzęgła, układu kierowniczego oraz hamulcowe
go, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-69,0602/10-90-41 
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r.. 130 tys. km. 1100 ccm. 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak, dodat
kowe części elektroniczne, włączanie świateł, stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, I właściciel, - 4.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 0606/81-88-84

VOLVO
VOLVO 240,1983 r., 2400 ccm, diesel, błękitny metalic, 
5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, do
kumentacja, - 6.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
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. 1981/82 r.. 2400 ccm, diesel, V6, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, hak, • 2.850 zł lub zamienię na 
mniejszy. Legnica, tel. 076/852-47-47 
VOLVO 244 D, 1982 r. hak, szyberdach, stan dobry, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-48-01.0601/89-04-77 
VOLVO 340.1983 r., 70 tys. km. 1400 ccm, zielony, po
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remoncie kapitalnym silnika, konserwacja, • 2.000 zł. Żer-
niki Wrocławskie, tel. 0607/22-63-77
VOLVO 340 DL, 1987 r.t 132 tys. km, 1600 ccm, diesel,
niebieski metalic, 4-drzwiówy, po naprawie silnika, stan
b. dobry, RM, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 352-94-46,
0601/76-60-43
VOLVO 340 GL SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, srebrny metalic, stan b. dobry, szyberdach oryg., 
5-biegowy ekonomiczny, - 8.500 zł. Głogów, tel. 
076/835-02-32,0501/71-10-90 
VOLVO 343 DL, 1976 r., 175 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, automatic, w ciągłej eksploatacji, 50% zniżki 
OC, zarejestrowany, stan tech. dobry, • 1.150 zł. Wro
cław, tel. 329-15-54
VOLVO 343, 1980 r., 1400 ccm, niebieski, stan dobry, -
1.800 zł. Lubin. tel. 076/749-36-38 
VOLVO 345, 1986 r., 1400 ccm,'benzyna, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, -1.300 
zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
VOLVO 440,1992 r., 130 tys. km. biały. - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/57-27-33
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. Ple
szewa, tel. 062/741-86-77, 0603/64-75-58 
VOLVO 440,1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, oclo
ny, w kraju od 3 dni, 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby, ABS, szyberdach. central
ny zamek, książka serwisowa, - 18.200 zł. Wrocław, tel. 
354-22-03,0601/96-43-44
VOLVO 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 24.800 zł. Legnica, tel. 0601/33-39-92 
VOLVO 460,1992/93 r., 127 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, halogeny, reguł, fotel kie
rowcy, RO, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, stan idealny, •
13.500 zł. Wrocław, tel. 0502/60-53-23
VOLVO 460 GL. 1993/97 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie, wszystkie el. 
dodatki, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, spojler ze 
światłem .stop’ , RM, welurowa tapicerka, podłokietnik, -
12.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-64-74, 0607/21-17-23 
VOLVO 460,1994/95 r., 110 tys. km, 2000 ęcm, ie, ciem
nozielony, bez wypadku, ABS, SRS, szyberdach, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
immobilizer, welurowa tapicerka, książka serwisowa, za
dbany, - 17.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-85-12 
wieczorem, 0605/05-93-55
VOLVO 460,1995 r., 168 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordo
wy metalic, klimatyzacja, 3 pod. powietrzne, el. otw. szy- 

. by, el. reg. lusterka, centF. zamek, stoi przy granicy w 
Zgorzelcu w Gerlitz, cały, bez uszkodzeń, na białych ta
blicach • 7.500 DEM ♦ cło. Bogatynia, tel. 0602/81-23^32 
VOLVO 480 ES, 1990 r., 180 tys. km; 1700 ccm, czarny 
metalic, sportowy, elektr. ot*r. szyby i reg. lusterka, ABS, 
alum. felgi, welur, zadbany, - 8.000 zł. WrocłaW, tel. 
0603/19-58-03
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm. benzyna, brązowy 
metalic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opła
cony, szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrze
wana, hak, • 5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempin
gową, 2-pokojową. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
VOLVO 740, 1986 r., 2400 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, nowa szyba przednia, wspomaganie, podgrze
wane przednie fotele, centr. zamek, alarm, - 14.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-34-02 
VOLVO 740, 1986 r., 250 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
niebieski, różne dodatki, podgrzewane fotele, stan dobry,
- 16.500 zł. Wrocław, tel. 357-27-33
VOLVO 740, 1988 r., 185 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metalic, inst. gazowa, alarm, centralny 
zamek, wspomaganie kier., nowe opony, podgrzewane 
fotele, - 9.500 zł. Zie.lona Góra. tel. 068/325-04-69 
VOLVO 744, 1985 r., 250 tys. km. 2500 ccm, turbo D w 
ciągłej eksploatacji, wspomaganie kier., centralny zamek, 
radio, stuka panewka, stan dobry, -17.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 0601/29-00-10
VOLVO 744, 1987 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
zielony, wspomaganie kier., centralny zamek, nowe szy
by i kołpaki, stan dobry, -15.200 zł. Sulechów, woj. zielo
nogórskie, tel. 0603/44-42-19 
VOLVO 744, 1988 r., 180 tys. km, 23Q5 ccm, biały, wer
sja podstawowa, 4-drzwiowy, stan dobry, - 14.700 zł lub 
zamienię na tańszy samochód. Skąpe, woj. zielonogór
skie, tel. 0607/23-87-41
VOLVO 744, 1988 r.. 180 tys. km. 2300 ccm. benzyna, 
żółty, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i OC, hak, 
stan średni, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 346-67-47 . 
VOLVO 744,1989 r., 96 tys. km, 2300 ccm, złoty metalic, 
wspomaganie kier., alarm, pokrowce, kołpaki, hak, -
18.500 zł. Kraków, tel. 0502/25-25-38
VOLVO 850 GTL, 1991 r., 135 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, srebrny, ABS, komputer, el. reguł, lusterka, el. szy
berdach, el- otwierane szyby, podgrz. fotele, aluminiowe 
felgi, nowe opony, spoiler, dzielona tylna kanapa, serwi
sowany, stan b. dobry, - 26.000 zł. Sw. Katarzyna, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/38-54-24 
VOLVO 850 GLT, 1993/94 r., 133 tys. km, benzyna, czer
wony, 170 KM, automatic, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wycieraczki reflektorów, podgrzewane siedzenia, kom
puter, ABS, układ antypoślizgowy, układ jazdy sportowej, 
podłokietnik, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan b. do
bry, - 28.000 zł lub zamienię na młodszy. Głogów, tel. 
0602/55-19-42
VOLVO 850,1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm,.20V, ciem
nozielony metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
klimatyzacja, skóra, podgrz. fotele, aluminiowe felgi, ra
dioodtwarzacz Sony, stan b. dobry, pełna dokumentacja,
- 37.500 zł. Wrocław, tel. 0607/81-23-78,0605/94-30-21 
VOLVO 850 KOMBI. 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, - granatowy, ABS, wspomaganie, poduszki pow., 
szyberdach, alarm, centr. zamek, RM, - 42.900 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 076/866-16-60, 0604/51-41-74 
VOLVO 940, 1991 r., 100 tys. km,-2400 ccm, turbo D, 
kość słoniowa, wspomaganie, centr. zamek, podgrzewa
ne fotele, alum. felgi, kpi. opon zimowych, automatic. RÓ, 
po remoncie silnika, stan b. dobry, - 19.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-22-05,0604/22-38-98
VOLVO 940 CLASSIC, KOMBI, 1997 r., 50 tys. km. 2300 
ccm, turbo E, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w 
całości, wszystkie et. dodatki, podgrzewane fotele, luster
ka, wspomaganie, ABS, pod powietrzna, klimatyzacja, 
skórzana 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, benzyna, czarny, auto
matic, ABS, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie 
elektr., alum. felgi, * 24.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-37-25
VOLVO S40,1996 r., 88 tys. km, 2000 ćcm, 16V, beżowy
metalic, 176 KM. pełna opcja, • 39.000 zł. Pawłowice, gm.
Krzemieniewo, tel. 065/536-84-68
VOLVO $70,1997 r., 58 tys. km, 2500 ccm, turbo CDX5
automatic, skórzana tapicerka, el. reg. fotele, alum. felgi,
klimatronic, kupiony w salonie, serwisowany, - 95.000 zł.
Warszawa, tel. 0601/35-60-40
VOLVO S80,1999 r., kolor platynowy metalic, pełne wy

posażenie, I właściciel, stan idealny, • 100.000 zł lub za
mienię na tańsży. Nysa, tel. 0606/99-46-04 
VOLVO V40,1996 r., 72 tys. kłfi, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwiera
ne szyby, ei. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, roleta, re
lingi dachowe, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
welurowo-skórzana tapicerka, • 45.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/40-91-00
VOLVO V40 KOMBI, 1997 r„ 48 tys. km. 1800 ccm, kolor 
grafitowy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kom
puter, klimatyzacja, pod. powietrzna, serwisowany w 
Niemczech, - 49.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-12, 
0502/40-82-06
VOLVO V40,1998 r., 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, centralny zamek, immobilizer, klimatyzacja, 
oznakowany, po wymianie oleju, - 51.000 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wrocław, tel. 337-07-78 
VOLVO V40 T4, 1998 r., 23 tyś. km, 1900 ccm, turbo, 
200 KM, czarny metalic, obniżony, I właściciel, pełne wy
posażenie, - 59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 0600/15-74-68
VOLVO V70,1997 r., 230 tys. km, niebieski metalic, peł
ne wyposażenie, kupiony w salonie, serwisowany, bez
wypadkowy, gwarancja 3 mies., możliwe raty, - 49.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/31-45-54 .
VOLVO V70 AWD, 1998 r., 130 tys. km, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, bezwypadkowy, kupiony w salonie, 6 
mies. gwarancji, serwisowany, możliwe raty, I właściciel, 
- 88.000 zł. Wrocław, tel. 0605/31-45-54

v w
O  AUTON sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w in
ternecie: www.auton.pl. Co tydzień wyjazd do 
Belgii. Kilka tysięcy aut do obejrzenia. Facho
wa pomoc. INFORMACJA:, tel. 071/353-26-37, 
0601/70-67-46 01023021

VW BORA, 1999 r., 19 tys. km, czerwony, 4 pod. powietrz
ne, 115 KM, wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyza
cja, el. opuszczane lampy, alarm, centr. zamek, oryginal
ny RO, komputer, • 45.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-13-00 
VW BORA, 1999 r., 88 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, stan idealny, książka serwisowa, z pełną do
kumentacją, serwisowany, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek, RO, el. reg. reflektory, - 45.600 zł. Niwnice, tel. 
075/784-42-77
VW BORA, 1999/00 r., 23 tys. km, 1600 ccm, perłowo
niebieski, kupiony w salonie, bez wypadku, ABS, 2 po
duszki powietrzne, el. otwierane szyby przednie, wspo-
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pod zastaw, np. samochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
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maganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, centralny 
zamek, - 49.500 zł. Żary, tel. 0600/34-34-76 
VW CORRADO, 1989 r. częściowo do lakierowania, -
10.000 zł. Lubachów, gm. Świdnica, tel. 074/850-96-51 
VW CORRADO, 1989 r., 145 tys. km, 1800 ccm, ciemny 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, komputer, centr. 
zamek, alarm + pilot, alum. felgi, ciemne szyby L klosze, 
sportowy ukł. wydechowy, el. spoiler, • 16.000 zł lub za
mienię na BMW E-36 Coupe. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 
0501/60-77-39
VW CORRADO G-60, 1990 r., 165 tys. km. 1800 ccm. 
turbo, biały, alum. felgi, el. reg.. lusterka, szyby i szyber
dach, spoiler, klimatyzacja, komputer, skrzynia Karmann, 
centr. zamek, skórzana tapicerka, - 19.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-85-54,076/818-85-58 
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
200 PS, ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
ABS, spoiler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 
J  8.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-41-17, 0605/62-55-47 
VW CORRADO, 1991 r., 130 tys. km,.1800 ccm, G60, 
czerwony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, el. otw. szy
by i szyberdach, 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 internecie pod numerem 
-AE0051 www.autogielda.com.pl)
VW CORRADO SKŁADAK, 1996 r., 130 tys. km, 1800 
ccm, turbo klimatyzacja, alum. felgi OZ, el. otw. szyby, 
szyberdach, RO Pioneer, białe zegary, - 15.000 zł. Oła
wa, tel. 0603/96-72-66
VW DERBY, 1977 r., 900 ccm, zielony, przód nowego typu, 
techn. sprawny, nowe tablice, • 1.800 zł. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-90-18
VW GARBUS, 1962 r., 1200 ccm, biały, częściowo do re
montu, opłacony, zarejestrowany, - 2.000 zł. Łagów, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/771-56-38 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, za
rejestrowany, ważny przegląd. - 6.000 zł. Bogatynia, tel. 
0606/87-55-80
VW GARBUS, 1966 r., 57 tys. km, 1200 ccm, czarny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nierdzewne listwy na zderza
kach i progach, halogeny, RO + głośniki, przednie fotele 
z Golfa, nowe pokrowce, atrakcyjny wygląd, właściciel 
niepalący, części zapasowe, - 4.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-83-33
VW GARBUS, 1969 r., srebrny metalic, szyberdach, -
2.700 zł lub zamienię na inny samochód. Świdnica, tel. 
074/858-62-81 po godz. 22,0601/06-10-22 
VW GARBUS; 1971 r., 1200 ccm, czerwony metalic, po 
remoncie kapitalnym w 1999 r., fotele Opla, radioodtwa
rzacz, aluminiowe felgi, szerokie opony, nowa tapicerka, 
nowy akumulator, dużo chromu, przegląd do 04.2002 r., 
zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
071/368-11-08
VW GARBUS, 1972 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, stan techn. b. dobry, • 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/16-93-32
VW GARBUS, 1973 r., 1200 ccm, morski metalic, w cią
głej eksploatacji, liczne dodatki, wszelkie ulgi, - 5.500 zł. 
Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-52-53 
VW GARBUS 1303,1973 r., 1300 ccm, zielony metalic, 
odnowiony, nowa tapicerka, aluminiowe progi, ciemne 
szyby, zadbany, atrakc. wygląd, stan idealny, • 8:000 zł. 
Legnica, tel. 0604/69-71 -00
VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm, żółty, RM, koła z sze
rokim rantem, fotele Audi 100, kanapa tylna ze skóry, sze

roka deska rozdzielcza, • 4.200 zł lub zamienię. -Rawicz, 
tel. 0607/24-57-19
VW GARBUS, 1974 r., 1200 ccm, kolor morski metalic, w 
ciągłej eksploatacji, dużo nowych Części, silnik sprowa
dzony z Niemiec, • 5.000 zł. Krosno Odrz., tel. 
0603/28-41-39,0501/48-86-67 
VW GARBUS, 1976 r„ srebrny metalic, - 4.800 zł. Legni
ca, tel. 076/722-24-27
VW GARBUS, 1978 r., 1200 ccm, - 5.500 zł. Lasowice, 
tel. 071/384-00-18
VW GOLF 1,1975 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, -1.100 zł. Drogoszowice, tel. 071/315-04-53 
VW GOLF I, 1975 r., 1100 ccm, biały, dużo części, stan 
dobry, - 1.550 zł. Wambierzyce, tel. 074/871 -92-40 
VW GOLF 1,1975 r., 1100 ccm, biały, stan dobry, -1.500 
zł. Wambierzyce, tel. 074/871-92-39,0600/35-79-25 
VW GOLF LX, 1976 r., 1085 ccm, biały, silnik wymienio
ny w 2001 r., model przejściowy, szerokie tylne lampy i 
przednie, 4 szt., spoiler, stan blacharki b. dobry, zadbane 
wnętrze, właściciel niepalący, - 3.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-83,0602/89-71-64 
VW GOLF 1,1976 r., 1500 ccm, diesel, żółty, stan dobry,
- 2.700 zł. Pławna Dolna 82, gm. Lubomierz, tel. 
075/783-32-24
VW GOLF I, 1977 r., 190 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
bordowy, stan dobry, opony zimowe i letnie, szyberdach,
3-drzwiowy, • 1.500 zł. Głuszyca, tel. 074/845-61-29, 
0604/96-87-15
VW GOLF 1,1977r., 1500 ccm, diesel, bordowy, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, - 2.000 zł. Lasowice Wlk., tel. 
0602/86-82-52
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa,
4-drzwiowy, RO, obrotomierz, halogeny, aktualny prze
gląd, - 1.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-16
VW GOLF GTI, 1977 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowo-perłowy, 110 KM, 5-drzwiowy, obniżony, po
szerzony, RO, alum. felgi 15”, sportowe zawieszenie, spo
ilery, • 5.800 zł. Nieszkowice, tel. 0607/55-09-63 
VW GOLF 1,17 CK, 1977 r., 170 tys. km, 1600 ccm, die
sel, kolor wiśniowy, skorodowane przednie błotniki, spraw
ny technicznie, zarejestrowany, akumulator na gwaran
cji, - 2.500 zł. Strzelce Opolskie, teł. 077/461-32-77, 
0605/63-53-75
VW GOLF I. 1977 1100 ccm przegląd do 04.2002 r.,
nowy akumulator, sportowy ukł. wydechowy, w ciągłej 
eksploatacji, -1.750 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wro
cław, tel. 0503/07-22-45
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, kolor morski, sze
rokie lampy tylne, ważny przegląd, stan silnika i blachar
ki b. dobry, • 4.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, z do
płatą. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0607/37-48-78 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czarny, 3-drzwiowy, prze
gląd dó 04.2002 r., nowe sprzęgło, zadbany, czarna tapi
cerka, spoiler ze światłem .stop’ , szerokie felgi, RO z 
panelem, atrakc. wygląd, - 2.100 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-16-25,0607/42-95-63 
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, silnik 
z 1985 r., udokumentowane pochodzenie, dużo nowych 
części, 3-drzwiowy, hak, halogeny, -1.100 zł lub zamie
nię na maszynę stolarską, sprzęt RTV. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
VW GOLF I, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, RO, w ciągłej eksploatacji, dobre opony, -
2.500 zł lub zamienię na inny samochód, z dopłatą. Kłodz
ko, tel. 074/867-92-87
VW GOLF, 1978 r., 233 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, - 350 zł lub zamienię. Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, tel. 
0605/73-48-65
VW GOLF, 1978 r., 1100 cćm, czerwony, 4*drzwiowy, 
ważny przegląd, RO, zadbany, garażowany, stan dobry, 
nowe świece, szczęki i klocki hamulcowe, - 2.400 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 0 7̂4/814-65-85 
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, stan dobry, dużo nowych części, szyberdach, 
hak, halogeny, silnik z 1986 r, • 1.000 zł lub zamienię na 
przyczepę bagażową albo sprzęt RTV. Polanica Zdrój, tel. 
0605/37-73-41
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, hak, 4 reflektory, ospoilerowany, • 2.500 zł 
lub zamienię na Mercddesa 123 D, może być uszkodzo
ny. Środa Śląska, tel. 0605/39-98-87
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, silnik na dotarciu, hak, dod. światła .stopu*, nowe 
łożyska, amortyzatory, przegląd do 03.2002 r., OC, AC, 
radioodtwarzacz, nowe opony, - 3.000 zł lub zamienię na 
inny, powyżej 25 lat. Trzebnica, tel. 071/312-33-54 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, diesel, pomarańczowy, za
dbany, aktualny przegląd, dużo dodatków, stan b. dobry,
- 2.600 zł. Wołów, tel. 071/389-57-88
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm hak, • 2.300 zł lub zamie
nię na mniejszy. Wrocław, tel. 329-01-64 
VW GOLF 1,1978 r„ 1500 ccm, diesel, czerwony, - 3.200 
zł. Wschowa, tel. 0607/59-88-61 _
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, 
stan techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, ospoilero
wany, - 2.800 zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 
0603/59-52-41
VW GOLF I, 1979 r., 1500 ccm, niebieski, szyberdach, 
tylne szyby przyciemniane, hak, stan dobry, - 2.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Oława, tel. 0603/91-83-29 
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, diesel, srebrny, 3-drzwio
wy, szyberdach, RM, po remoncie silnika w 1999 r., za
dbany, ekonomiczny, - 3.850 zł lub zamienię na Fiata 126p 
(tańszy). Oława, tel. 071/313-86-76 po godz. 17 
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, diesel, żółty. - 3.000 zł. 
Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
VW GOLF I, 1979 /., 1500 ccm, diesel, zielony, szyber
dach, 3-drzwiowy, • 2.200 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0605/53-00-47
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, stan silnika b. dobry, wymieniona pompy wody, amor
tyzatory, uszczelki pod głowicą, zarejestrowany, opłaco
ny + części, - 2.500 zł. Ujeździec Mały, tel. 071/312-88-49 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, czarny, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 351-30-82 po godz.18 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, alarm, centr. zamek, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
783-55-67
VW GOLF 1,1979/80 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
pomarańczowy, po remoncie silnika, lakierowaniu, now
szy silnik, • 3.500 zł lub zamiana na Golfa II, 91 r., diesel, 
2 dopłatą. Gryfów Śl.. tel. 075/781-27-48,0600/63-45-20 
VW GOLF, 1980 r., 40 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy, 3-drzwiowy, szyberdach, hak, dużo nowych części,
5-biegowy, silnik z 84 r., z VW Golf II, lakierowany w 99 
r., po remoncie blacharki, - 5.200 zł. Polkowice, tel. 
076/847-98-14
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, srebrny metalic, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, 4-drzwiowy, stan b. dobry, •
3.800 zł. Brzeg, tel. 077/415-61-10, 0601/98-54-07 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel stan dobry, - 2.200 
zł. Głuchołazy, tel. 0604/30-00-56 
VW GOLF, 1980 r., 186 tys. km, 1500 ccm, diesel, poma
rańczowy, 5-drzwiowy, zarejestrowany, ważny przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, dużo części wymienionych na nowe,

hak, nowe opony, • 3.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-33-83
VW GOLF 1,1980 r.. 1500 ccm, benzyna, ciemny meta
lic, stan b. dobry, 3-drzwiowy, kołpaki, RO, pokrowce, 
konserwacja, garażowany, zadbane wnętrze, udokum. 
pochodzenie, • 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0608/86-64-59
VW GOLF, 1980 r., 220 tys. km, czerwony, automatic, 
radio, 5 miejsc, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-98-43, 
0600/31-89-67
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, sportowa kierownica, ciemne szyby, RO, dużo części 
zamiennych, stan b. dobry, • 2.500 zł. Kowary, tel. 
075/752-77-00 w godz. 8-16,718-31-30 po godz. 16 
VW GOLF I, 1980 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic; 
nowy tłumik, amortyzatory, stan blacharki i silnika dobry, 
• 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, pełna 
dokumentacja celną, silnik oclony w 1999 r., 5-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, RO, • 3.900 zł. Nowy Kisielin, tel. 
068/320-07-19,0607/12-63-56 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, czerwony, sprawny, za
dbany, • 1.450 zł. Świdnica, tel. 074/853-48-91 
VW GOLF I, 1980 r., 200 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic. model przejściowy, 4-drzwiowy, po re
moncie zawieszenia i hamulców, - 5.500 zł lub zamienię 
na inny. Wrocław, tel. 071/341-71-11 
VW GOLF GTI, 1980 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy me
talic, szyberdach, obniżony, centr. zamek, alarm, z urzę
du celnego, - 2.700 zh Ząbkowice Śląskie, tel. 
0605/95-62-77
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, - 3.900 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19 
VW GOLF I, 1980/81 r., 148 tys. km, 1600 ccm, jasno- 
brązowy, na białych tablicach, - 2.200 zł. Katowice, tel. 
0603/57-98-83
VW GOLF, 1980/81 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, stan 
b. dobry, - 3.200 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, po 
wymianie progów i nadkoli, I właściciel w kraju, szyber
dach, sportowy tłumik, białe zegary, 4 lampy z przodu, 
przegląd do 02.2002 r., po wymianie amortyzatorów i sprę
żyn, stan silnika idealny, stan blacharki dobry, • 3.900 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-27-11. 0606/63-22-18 
VW GOLF 1.1981 r.. 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, alum. felgi, szyberdach, RM Pioneer, - 4.000 zł. 
Kamień 8, tel. 071/315-26-43 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty, 3-drzwiowy,
4-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.400 zł. 
Sobieszów, teł. 0607/65-59-61 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, po re
moncie. - 5.000 zł. Zagórze, tel. 074/845-38-73 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, na białych tablicach, > 2.500 zł. 
Cieplice, tel. 0607/65-59-61'
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, po 
wymianie progów, nadkoli oraz innych części, I właściciel 
w kraju, szyberdach, sportowy tłumik, białe zegary, po
dwójne lampy przednie, przegląd do 02.2002 r., stan sil
nika idealny, blacharki dobry, 4.5 1/100 km, alum. felgi, 
ciemne szyby, części, - 3.900 zł. Długołęka, tel. 
071/315-27-11,0606/63-22-18 
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, model przejściowy, - 2.600 zł. 
Legnica, tel. 076/887-18-04,0608/83-32-22 
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, model przejściowy, • 2.900 zł. Malerzowice Małe, 
tel. 077/431-49-49
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm, biały, szyberdach, wnę
trze Golfa II, silnik i podzespoły stan b. dobry, • 2.700 zł. 
Strzelin, tel. 0607/81-34-28
VW GOLF GTI, 1981 r., czarny metalic, szyberdach, alu
miniowe felgi, skóra, - 5.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-66-42 po godz. 17,0603/13-99-65 
VW GOLF 1,1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, koniakowy 
metalic, stan b. dobry, sportowe zawieszenie, kubełkowe 
fotele, wnętrze z modelu przejściowego, ważny przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/17-39-21
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 3-drzwio
wy, - 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, 1981/82 r., 180 tys. km, 1480 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 4.400 zł. Paczków, tel. 
077/431-61-68
VW GOLF, 1981/82 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie kapitalnym, RO, nowe amortyzatory i akumula
tor, zadbany, stan b. dobry, - 2.700 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-12-67, 0604/65-70-78 
VW GOLF, 1981/90 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielo
ny, 3-drzwiowy, 4-biegowy, w ciągłej eksploatacji, stan 
techn. i blacharki dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-83
VW GOLF, 1981/92 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D. 
zielony metalic, szyberdach, hak, alum. felgi, zadbane 
wnętrze, 4 lampy przednie, szerokie lampy tylne, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, 
- 5.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65
VW GOLF 1,1982 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, wi
śniowy, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 4.700 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-69-29 
VW GOLF, 1982 rv 290 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, nowe opony, pompa paliwa po regene
racji, nowe świece żarowe, przegląd techniczny do
12.2001 r., szyberdach, hak, - 5.200 zł. Brzeźnica, tel. 
074/816-70-23
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
model przejściowy, - 3.500 żł. Głuchołazy, tel. 
0602/35-74-22
VW GOLF 1,1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel,.nie
bieski, nowe opony, hak, 5-drzwiowy, nowe klocki hamul
cowe, serwo, stan b. dobry, bez korozji, - 6.000 zł. Go- 
lanka Górna, gm. Kunice, tel. 076/857-52-44 
VW GOLF CABRIO, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, 
alarm, alum. felgi 15*, sportowe zawieszenie, ukł. wyde
chowy Remus, kierownica skórzana DW, zadbany, gara
żowany, bez śladów korozji, stan b. dobry, • 8.500 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Lubin, tel. 
0609/46-59-77
VW GOLF I, 1982 f., 1100 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, stan dobry, szerokie lampy, 5-drzwiowy, - 3.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-11-71,0602/83-93-52 
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, stan b. 
dobry - 900 DEM. Wieruszów, tel. 062/783-16-61, 
0603/58-38-63
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm brak przeglądu, do popra
wek mechanicznych, sprawny, • 1.800 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0600/85-35-79
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna model przejścio
wy, - 2.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-50-55 po godz. 17 
VW GOLF 1,1982 r., 300 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, pompa po regeneracji, nowe opony, 
nowe świece, hak, - 5.000 zł. Dębowiec, tel. 
074/816-70-23
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, kremowy, stan b.

dobry, 5-drzwiowy, nowe opony, model przejściowy, -
4.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, piaskowy, po re
moncie silnika i malowaniu, nowe opony, szerokie zde
rzaki, 4 lampy z przodu, przegląd do 04.2002 r, - 4:500 
zł. Kłodzko, tel. 0602/67-56-43 
VW GOLF 1,1982 r., diesel, czerwony, stan dobry, - 2.600 
zł. Komorniki, tel. 0607/81-13-72 
VW GOLF, 1982 r., 151 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, z 
urzędu celnego, - 6.000 zł. Krzemieniewo, tel. 
065/536-02-32
VW GOLF I, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, pokrowce, - 3.200 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-11-71,0602/83-93-52 
VW GOLF I, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, model przejściowy, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, - 4.500 zł. Piotrowice, tel. 
074/858-10-61.0607/22-77-49 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, -
4.800 zł. Prusice, teł. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW GOLF 1,1982 r., 900 ccm, ciemnozielony, po lakiero
waniu, 5-drzwiowy, III właściciel, bez wypadku, po remon
cie silnika, dużo nowych części, 4 reflektory, szerokie lam
py tylne, zadbany, tylna szyba ogrzewana, RM Panaso
nic, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0605/21-23-63 
VW GOLF 1,1982/83 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
żółty, 5-drzwiowy, RM, • 4.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czarny, stan bla
charki b. dobry, nowe lampy, po remoncie głowicy i za
wieszenia, nowy ukł. wydechowy, szyberadach, na za
chodnich tablicach -1.200 DEM. Lubin, tel. 0606/12-91-24 
VW GOLF 1,1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, żół
ty, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach -1.300J)EM. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-54-08 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna 2-drzwiowy, .na 
chodzie’ , stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 600 
DEM. Mazurowice, tel. 071/317-61-96 
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, model przejściowy, 4 lampy z przo
du, przegląd do 2002 r., 4-biegowy, stan dobry, - 5.000 
zł. Strzegomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-35-87 
VW GOLF I, 1983 r., 130 tys. km, 1500 ccm, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, podwójne lampy przednie, stan 
techn. dobry, • 5.200 zł lub zamienię. Wolsztyn, tel. 
068/384-38-61, 0602/64-04-93 
VW GOLF, 1983 r.. 1500 ccm, benzyna, zielony, z pełną 
dokumentacją, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-23-29 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, dieset, biały, 5-biegowy,
2-drzwiowy, RO, hak, przegląd do 03.2002 r, - 3.000 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-82-54 po godz. 16 
VW GOLF, 1983 r., 1500 ccm, diesel stan dobry, 5-biego
wy, - 3.400 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
VW GOLF 1,1983 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, garażowany, ory
ginalny lakier, lotnicze fotele, kubełkowe fotele, 4 lampy 
z przodu, po przeglądzie, nowe opony, stan b. dobry, - 
5.550 zł. Paczków, tel. 077/431-72-10 
VW GOLF, 1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny, z urzędu celnego, z prawem rej., 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, hak, stan b. dobry, - 5.400 zh Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-41-37
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, oryginalny lakier, - 5.500 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic,. 
5-biegowy, szyberdach, serwisowany, na białych tablicach 
- 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-08 
VW GOLF I, GR, 1983 r., 1800 ccm, GTi, srebrny meta
lic, oryg. lakier, obniżony, alum. felgi, sportowe dodatki, •
6.500 zł. Ziębice, tel. 0609/36-45-54
VW GOLF II. 1984 r.. 1300 ccm, benzyna, bordowy, szy
berdach, RM, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez 
rdzy, stan dobry, • 6.800 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-45, 
311-71-96
VW GOLF II, 1984 r., 185 tys’. km, 1600 ccm. diesel, ko
lor piaskowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 6.800 zł. 
Lubań, tel. 0600/31-27-55
VW GOLF,' 1984 r., - 6.000 zł lub zamienię. Mojesz, tel. 
0502/67-28-28
VW GOLF II, 1984 r„ 1600 ccm, benzyna, brązowy, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/58-41-37
VW GOLF II, 1984 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 5-drzwiowy, ceńtr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 
RO + głośniki, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, na białych tablicach • 800 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0601/43-48-52
VW GOLF CABRIO. 1985 r., 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, alarm, alum. felgi, na białych tabli
cach - 2.600 DEM. Opole. tel. 0607/70-16-21 
VW GOLF II. 1985 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, • 6.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-04-09
VW GOLF II GLI, 1985 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, za
dbany, stan techn. b. dobry, na zachodnich tablicach, •
2.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, oryg. lakier, stan b. dobry, - 7.400 
zł lub zamienię na diesla, w tej cenie. Kamieniec Ząbko
wicki. tel. 074/817-45-97, 0606/73-25-15 
VW GOLF, 1985 r., 153 tys. km, 1600 ccm, GTi, srebrny 
metalic, 4 lampy z przodu, szyberdach, aluminiowe felgi, 
spoiler, dzielona tylna kanapa, ciemne lampy z tyłu, - 7.300 
zł lub zamienię na Fiata 126p z lat 1989-91. Kłodzko, tel. 
074/868-72-79 po godz. 14
VW GOLF II, 1985 r.. 190 tys. km, 1600 ccm. turbo D. 
zielony metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 8.500 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-67-22
VW GOLF, 1985 r., 176 tys. km, 1600 ccm, turbo D szy
berdach, ciemne szyby, 4 lampy, hak, RM Blaupunkt, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -9.100 zł. Radków, tel. 
074/871-28-39,0601/22-68-53 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, 
stan dobry, * 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-88-66 
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 cejn, turbo D. zielony me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy. szerokie zderzaki, ciemne 
lampy, 4 lampy z przodu, szyberdach, po tuningu, CD + 
głośniki, * 9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, niebieski me
talic, hak, św. halogenowe, nadkola, 3-drzwiowy, RO, kpi. 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, • 8.800 zł. Mie
roszów, tel. 074/845-88-74
VW GOLF, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, GTi. 
kolor grafitowy metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-bie-
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gowy,; szybdrdach, drewno, obrotomierz, komputer, ku
bełkowe fotele, sportowy tłumik, ciemne szyby, blenda, 
stan idealny, bez rdzy, na białych tablicach - 950 OEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, Penłyna 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach, - 1.400 żł. Chojnów, 
tel. 0600/16-48-26
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwlówy, 5-bie- 
gowy, na białych tablicach - 3.000 zł. Czepielowice, tel. 
077/415-97-43
VW GOLF, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
zadbany, stan idealny, bez rdzy, na białych tablicach - 
800 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
VW GOLF łl, 1986 r„ 1600 ccm, turbo D, czerwony, kpi. 
dokumentacja, katalizator, el. otw. szyby, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, RM, bez wypadku, alum. felgi, alarm, zadba
ny, stan b. dobry, - 8.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-92,0605/52-34-13 :
VW GOLF II, 1986 r.̂  1600 cćm, diesel, złoty metalic, 
kpi. dokumentacja, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany, - 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-91-58 
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, fioletowy me
talic, 5-biegoWy, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, sprowa
dzony w całości, stan dobry, • 5.900 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-51-62,0605/33-24-47 
VW GOLF GTI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, ospoile
rowany, alum. felgi, nowy ukł. wydechowy, amortyzatory, 
tarcze ham., sprężyny, szerokie zderzaki, atrakcyjny wy
gląd, • 8.000 zł lub zamienię na dostawczy, może być lek
ko uszk., Mercedes. Gozdnica, tel. 068/360-17-83 
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 4 lampy, ABS, 3-drzwiowy, napęd 4x4, 
zgięty tylny pas, na pełnym wtrysku, alum. felgi, na za- 
phodnich tablicach - 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1986 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, z urzędu celnego, stan dobry, • 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/856-21-52
VW GOLF i f  1986 r., 152 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, ciemne szyby, aluminiowe felgi, 4 lampy z przodu, 
po remoncie zawieszenia, akumulator i amortyzatory na 
gwarancji, • 8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-67-88 
VW GOLF, 1986 r., 98 tys. km, 1600 ccm, diesel, dia
mentowy metalic, stan idealny, oryg. przebieg, w całości, 
bez wypadku; RM, - 8.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-35-24
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, immobilizer, Mul-T-Lock, sprowadzony w ca
łości, kpi. dokumentacja, - 5.600 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
VW GOLF, 1986 r., 161 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, instal. gazowa, stan dobry, szyberdach,
2-drzwiowy, - 6.900 zł lub zamiana na nowszy uszkodzo
ny, z dopłatą. Sieniawka, gm. Bogatynia, tel. 
075/778-32-79,0605/27-65-32 
VW GOLF II. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 
5-drzwiowy, alarm, oznakowany, nowe sprzęto, kpi. opon, 
bez korozji, - 7.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-49
VW GOLF II, 1-986 r., 170 tys. km, 1800 ccm inst. gazo
wa, szyberdach, RO, alarm, 5-drzwiowy, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/38-13-77
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy. stan b. 
dobry, na białych tablicach • 2.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/03-67-60
VW GOLF II, 1986 r.. 180 tys. km. 1600 ccm, diesel, sza
ry metalic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, el. otw. szyby, z pełną 
dokumentacją, garażowany, przegląd do 02.2002 r., spro
wadzony w 1992 r., zadbany, • 8.500 zł lub zamienię na 
inny do 5.000 zł. Zgorzelec, tel. 0604/14-43-56 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy me
talic, 4-drzwiowy, szyberdach, hak holowniczy, na białych 
tablicach - 1.000 DEM. Zielona Góra. tel. 0601/61-97-52 
VW GOLF II. 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, - 9.300 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-91-61
VW GOLF II, 1987 r., 147 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, na białych tablicach, stan b. dobry, 3-drzwio
wy, szyberdach, - 2.600 zł. Głogów, tel. 0600/15-81-56 
VW GOLF, 1987 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny metalic. RM, Szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, au- 
toalarm, - 7.500 zł. Głogów, tel. 076/834-83-57 
VW GOLF II, 1987 r., 155 tys. km, 1600 ccm. diesel, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel w kraju, 
sprowadzony w całości, stan silnika, zawieszeń i reszty 
b. dobry, - 9.400 zł. Legnica, tel. 076/858-49-23 
VW GOLF II GTI, 1987 r., 162 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, ciemny metalic, silnik Passata (92 r,). po tuningu, 
160 KM, wspomaganie kier., komputer, szerokie zderzaki 
w kolorze nadwozia, ciemne szyby i lampy, alum. felgi 
15", nowe amortyzatory, welurowa tapicerka, siedzenia 
Opla Calibry, sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, -
11.000 zł. Lubin, tel. 076/842-45-95.0607/76-26-22 
VW GOLF II, 1987s., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, sze
rokie zderzaki, szyberdach, RO, nowe amortyzatory i ukł. 
wydechowy, zadbany, • 7.900 zł. Namysłów, teł. 
077/410-01-69,0608/23-46-96 
VW GOLF II, 1987 r., 189 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
czarny, GTD, stan b. dobry, klimatyzacja, kubełkowe fo
tele, obrotomierz, 3-drzwiowy, 4 lampy przednie, 5-bie- 
gowy, spoiler na tylnej klapie, 4 koła na wymianę, RO, 
garażowany, stan b. dobry, - 10.300 zł. Otok, gm. Bole
sławiec, tel. 0605/10-85-99
VW GOLF GT, 1987 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
szerokie zderzaki, w kolorze nadwozia, hak, ciemne szy
by, zadbany, stan idealny, na białych tablicach -1.050 
DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
VW GOLF, 1987 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wi
śniowy, inst. gazowa, stan techn. dobry, - 9.200 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-64-35
VW GOLF II GTI, 1987 r., 1800 ccm. 16V, OHC. złoty 
metalic, alum. felgi z rantem ♦ komplet felg stalowych, 
obniżony, el. otw. szyby, szyberdach, skórzana kierowni
ca, białe zegary, alum. nakładki na pedały, alarm + pilot, 
szeroki zderzak, lusterka w kolorze nadwozia, sportowy 
tłumik, klapa tylna D&W, dokumentacja, - 10,000 zł lub 
zamienię na inny może być uszkodzony. Głuszyca, tel. 
074/845-99-19
VW GOLF II, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm. GTi. kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm, kom
puter. 5-biegowy (nowa skrzynia), 4 lampy z przodu, tyl
ne przyciemniane, - 6.500 zł. Kalisz, tel. 0607/83-60-28 
VW GOLF, 1987 r.. 1800 ccm, GTI, czamy, inst. gazowa, 
szyberdach, klimatyzacja, centralny zamek + pilot, alarm, 
aluminiowe felgi, sportowe zawieszenie, klapa tylna pła
ska, sportowe pedały, stan b. dobry, pełna dokumenta
cja, - 9.300 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 0504/91-38-54 
VW GOLF II, 1987 r„ 120 tys. km, 1600 ccm. diesel, gra
natowy, stan b. dobry, szyberdach, 5-biegowy, pełna do
kumentacja, - 7.700 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
VW GOLF II, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie .zderzaki, 
stan dobry, - 7.000 zł lub zamienię na 4-drzwiowy do poj.
1.8. Lubin, tel. 076/749-73-59 
VW GOLF II,; 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 1.350 DEM. Lubin. tel. 0501/43-05-27

VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk; granatowy, sze
rokie zderzaki; szyberdach, RO. nowy ukł. wydechowy i 
amortyzatory, zadbany, - 7.500 zł. Namysłów, tel. 
077/410-01-69,0608/23*46-96 
VW GOLF II, 1987 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, zadbany, garażowany, Odrzwiowy, stan do
bry, - 7.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-99 
VW GOLF II, 1987 rM 1600 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, nowy akumula
tor, radioodtwarzacz, - 10:300 zł. Paczków, tel. 
077/431-68-41.0606/70-18-59 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ćcm, diesel, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy. 5-biegowy, - 9.700 zł lub zamienię. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
VW GOLF GL II, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, 3-drzwiowy, obrotomierz, zadbany, RO, alarm + 
pilot, oznakowany, zabepieczenie przed korozją, stan b. 
dobry, - 7.300 zł. Przedborowa, tel. 074/815-81-27 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, iińmobilizer, przegląd, zadbany, stan 
b. dobry, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, aktualny przegląd, zadbany, stan idealny, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/38-73-72
VW GOLF II. 1987 r., 142 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, oclony w całości, zadbany, I właściciel, silnik - 
stan idealny, - 8.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-11-78 
VW GOLF II, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnofio- 
letowy metalic, synchro, 4 x 4 ,  ABS, alum. felgi (3-ra- 
mienna gwiazda), podwójne lampy, szerokie zderzaki, 
skórzane fotele kubełkowe, wspomaganie, RO, 5-biego- 
wy, -10.00,0 zł. Borów. tel. 0606/74-53-81 
VW GOLF II. 1987/88 r.. 200 tys. km, 1600 ccm. GTD, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy. 4 reflektory, obrotomierz, 
szyberdach, listwy boczne, alum. felgi, amortyzatory i 
opony gwarancja, udokum. pochodzenie, techn. spraw
ny. - 10.500 zł. Opole. tel. 077/442-82-13 po 20. 
0604/82-59-12
VW GOLF. 1987/88 r.. 207 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, oryg. szyberdach i RM, po wymianie 
tarcz, klocków i szczęk hamulcowych, teleskopy (gwaran
cja), szyby bez trójkątów, szerokie listwy, sprow. w cało
ści, kpi. dokumentacja, przegląd do 09.2001 r., nie .skła
dak', • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-65-52 po godz. 16 
VW GOLF II, 1987/88 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 110 KM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, stan dobry, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
0502/84-72-88
VW GOLF, 1987/94 r., 1300 ccm, benzyna^biały, 5-drzwio
wy, 4 lampy z.przodu, garażowany, po wymianie oleju, 
filtrów, paska, przekładni kierowniczej, Obrotomierz, listwy 
na drzwiach, nakładki na błotnikach, pó lakierowaniu, do
datkowe światło .stop', • 8.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0603/19-37-35 
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy 
akumulator, klocki ham., stan b. dobry, zadbany, - 7.900 
zł lUb zamienię na Poloneza Trucka 5 lub 2-osobowego. 
Głogów, tel. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1987/96 r., 150 tys. km, 130(Tcćm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, 4-biegowy, zadbany, stan b. 
dobry, pełna dokumentacja, - 10.200 zł. Kobierzyce, tel. 
071/390-89-44
VW GOLF GTI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, ciem
ny metalic, 5-biegowy, stan b. dobry, sportowy ukł. wyde
chowy, szyberdach, halogeny, kpi. dokumentacja, ciem
ne szyby tylne, - 8.600 zł lub zamienię na tańszy. Bole
sławiec. tel. 075/734-57-42
VW GOLF II. 1988 r., zielony, spoilery, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, koła zimowe, garażowany, stan b. dobry, -
8.900 zł. Brzeg. tel. 077/411-33-75, 0502/08-85-55 
VW GOLF, 1988 r., 176 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi 15", sportowe za
wieszenie, sportowy tłumik, zielone lampy, halogeny, sze
rokie zderzaki, atrakc. wygląd, - 9.000 zł. Chojnów, tel. 
0605/06-02-39
VW GOLF, 1988 r., turbo D, biały, 3-drzwiowy, - 8.600 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-22-55 
VW GOLF II. 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary foetalic, 
5-biegowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 7.900 
zł. Jarocin, tel. 0501/71-46-54 
VW GOLF, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, stan idealny, serwisowany w autoryzowanej sta
cji, książka serwisowa, • 7.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
VW GOLF, 1988 r., 1300 ccm zadbany, - 8.500 zł. Dębi
ca, gm. Malczyce, tel. 071/317-63-33 - 
VW GOLF, 1988 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, I właściciel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy; reguł. wys. mocowania pasów, 4 zagłówki, • 7.500 zł. 
Kawice, tel. 0603/06-64-71
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, czerwony, 
stan b. dobry, inst. gazowa, centralny zamek, alarm, peł
na dokumentacja, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-89, 
0608/25-67-93
VW GOLF II, 1988 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drźwiowy, szyberdach, alum. felgi, 
szerokie zderzaki, listwy plastikowe, nadkola, pokrowce, 
RM z panelem, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowa
ny, - 8.400 zł. Lubomierz, tel. 075/783-30-05, 
0605/55-44-64 * -
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, na białych 
tablicach, stan b. dobry - 900 DEM. Lubsko, tel. 
0605/06-64-98
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, stan silnika i karoserii b. dobry, zadbany, garażowa
ny, alum. felgi, RO, kpL dokumentacja polska, nie wyma
ga napraw, - 8.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/25-37*60 
VW GOLF II, 1988 r., - 5.000 zł. Mściszów, tel. 
075/722-19-67
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, stan dobry, 
na białych tablicach - 700 DEM. Niemcy, tel. 
0049/172-13-82-703
VW GOLF II GT, 1988 r., 155 tys. km, 1800 ccm, E+gaz, 
zielony metalic, aluminiowe felgi, komputer, obrotomierz, 
hamulce tarczowe, hak, szyberdach, kubełkowe fotele, 
3-drzwiowy, - 9.800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09, 
074/871-47-97,0606/36-71-10 
VW GOLF II GTI, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, pasy bezwł., deska digital, alum. 
felgi, ciemne lampy, szyberdach, szerokie zderzaki, spor
towy tłumik, -13.000 zł lub zamienię na Audi 90,200 albo 
BMW 5. Nowa Sól, tel. 0502/21-65-17 
VW GOLF II, 1988 r., 250 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy, bez wypadku, opony zimowe, stan b. 
dobry, - 8.900 zł lub zamienię na diesla do 6.000 zł. Oła
wa, tel. 0601/14-88-69
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001, stan dobry, 
- 9.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61 
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., szyberdach. 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, zadbany, garażowany, •
9.600 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-68-41, 
0606/70-18-59
VW GOLF II, 1988 r., 120 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-biegowy, reguł, fotel kierowcy, szeroka 
listwa, deska rozdz. nowego typu, stan idealny, na bia
łych tablicabh, - 2.800 zł. Polkowice, tel. 0501/43-05-27

VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, fioletowy metalic, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.350 DEM. Słu
bice, tel. 0607/74-41-29
VW GOLF II, 1988 r., 92 tys. km, 1300 ccm, Pb/, grana
towy, pełną dokumentacja, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, 
katalizator, przegląd do 02.2002 r, • 8.900 zł. Szczytna, 
tel. 074/868-30-80/
VW GOLF II. 1988 r., .137 tys. km, 1800 ccm, GTI, cżarny 
metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, udokum. przebieg, 4 lam
py, szerokie zderzaki, obrotomierz, kubełkowe fotele, kom
puter, 5-biegowy, zadbany, - 9.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, z dopłatą. Wrocław, tel. 342-42-99 
VW GOLF II,1988 r„ 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, stan techn. b. dobry, alum. felgi, garażowany, za
dbany, z pełną dokumentacją niemiecka, sprowadzony w 
całości, nie wymaga napraw, - 9.000 zł lub zamienię na 
inny o mniejszej pojemności. Zgorzelec, tel.
0.75/782-57-15,0608/25-37-60 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 11.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/327-53-00
VW GOLF, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, na białych tablicach • 750 DEM. Zielo
na Góra. tel. 0606/44-35-08
VW GOLF II, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, 5-biegowy, I właściciel, Zadbany, stan b. dobry, •
8.900 zł lub zamienię na auto do 4.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-05-23.0603/43-87-06 
VW GOLF II. 1989 r., 171 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, szerokie zderzaki, szyberdach, katali
zator, alum. felgi 15", sprowadzony w całości w 99 r.. I 
właściciel w kraju, zadbany, garażowany, - 10.500 zł. 
Domaszowice, tel. 077/419-40-36 
VW GOLF II, 1989 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, na białych tablicach, 5-drzwiowy, sze
rokie zderzaki, centr. zamek - 1.850 DEM. Głogów, tel. 
0600/15-81-56
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm ..czerwony, 2-drzwiowy, stan 
b. dobry. - 11.000 zł. Lubin. tel. 076/841-21-56. 
0601/42-28-18
VW GOLF, 1989 ft, 1600 ccm, benzyna, biały, szerokie 
zderzaki w kolorze nadwozia, .nosek* przód, szybki z tyłu 
soczewkowe, ciemne lampy tylne, radio + 4..głośniki, -
9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-47-00
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, -
10.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-45-24
VW GOLF II, 1989 r., 180 tys. km, granatowy, - 10.000 zł 
lub zamienię na VW Golfa III, 1995 r. Duszniki Zdrój, tel. 
074/865-52-53 .
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, szary metalic, 5-drzwio
wy, welurowa tapicerka, nowy akumulator, przegląd do
02.2002 r. - 8.400 zł. Bierutów, tel. 0606/24-32-52, 
071/314-69-96
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. pasy, szyberdach, 
koła 14”, radioodtwarzacz, 4 lampy z przodu, lotka na tyl
nej klapie, nowe tablice, zadbany, stan b. dobry, - 10.200 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/812-10-81 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, alarm, 
stan b. dobry, -10.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-24-50 

, VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, otwierany dach, przegląd do 04.2002 
r., 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, zadbany,
- 9.500 zł. Głogów, tel. 0609/58-73-06
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, czarny, 2-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Jawor, tel. 
0605/64-11-73
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm 2-drzwiowy, 5-biegowy •
1.500 DEM. Jawor. tel. 0608/08-91-17
VW GOLF II. 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, • 7.900 
zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
VW GOLF, 1989 r., 177 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, RM, • 9.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-94-31,0605/74-77-97 
VW GOLF, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach -1.700 DEM. Lwówek Śląski; tel. 0605/15-35-06, 
0607/06-07-71
VW GOLF II GTI, 1989 r., 148 tys. km, 1800 ccm; 16V, 
DOHC, granatowy metalic, katalizator, komputer, immo
bilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie. RM -i- głośniki, alum. felgi, opony zimowe, • 8.900 
zh Polanica Zdrój, tel. 0606/44-76-03 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, cen
tralny, zamek, 5-drzwiowy, - 17.000 zł lub zamienię na 
Forda Escorta. Stoszowice, tel. 074/818-14-48 
VW GOLF II, 1989 r.,"180 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
mało eksploatowany, r 10.000 zł lub zamienię na VW Golfa 
III z 1995/96 r.. Wałbrzych, tel. 074/865-52-53 
VW GOLF, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy, katalizator, immobilizer, 5-biegowy, szyber
dach, stan b. dobry, • 10.300 zł. Wierzbowa, tel. 
076/817-30-34
VW GOLF II. 1989 r.. 100 tys. km, 1400 ccm, biały, auto
matic, alarm, dużo nowych części, stan idealny, -10.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-43-52 
VW GOLF II. 1989 r>, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-59-89
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, nowe opony, alarm, spoilery, nie składak, - 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-38-89
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, 3-drzwiowy, serwo, stan dobry, na białych tablicach
- 950 DEM. Wschowa, tel. 0605/06-95-15
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, stań dobry,
- 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-45-24
VW GOLF II, 1989/90 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, oryginalny 
lakier, szyberdach, 5-biegowy, 5-drzwiowy, - 12.600 zł. 
Grodków, tel. 077/415-43-43 do godz. 17,0606/82-49-84 
VW GOLF II, 1989/90 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio z panelem, reg. 
wys. pasów, fotela, hak, szyberdach, 4 światła z przodu, 
stan silnika b. dobry, - 10.800 zł. Ligota Wlk., tel. 
071/346-29-56, 074/837-87-08 pogodz.20 
VW GOLF II, 1989/90 r.. 190 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, szyberdach, wspomaganie, alarm, 
Mul-T-Lock, szerokie zderzaki, 4 lampy z przodu, ozna
kowany, z pełną dokumentacją, - 9.000 zł. Stanowice, tel. 
074/855-73-05
VW GOLF II, 1989/90 r„ 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-biegowy, 4 lampy z przodu, szerokie zderzaki, wspo
maganie, alarm, Mul-T-Lock, nowe amortyzatory, ozna
kowany, kpi', dokumentacja, stan idealny, - 9.200 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-73,0607/71-40-71

VW GOLF II, 1989/95 r., 1300 Ccm, benzyna, zielony 
metalic, I właściciel'W^rajU; 4-biegowy, alarm, - 12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/337-22-42 
VW GOLF, t989/96 r., 122 tys. kni, 1600.ccm, diesel, 
granatowy metalic, I właściciel, centr. zamek, hak, RO, 
garażowany, 4-drzwiowy, przegląd do 03.2002 r., stan b. 
dobry, - 12.700 zł. Solniki Wielkie, gm. Bierutów, tel. 
071/314-89-64
VW GOLF II, 1990 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, stan idealny,'3-drzwiowy, szerokie zderzaki, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, na białych tablicach - 2.100 
DEM. Głogów, tel. 0600/15-81-56 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, szy
berdach, napęd 4x4 ,170  KM, ABS, skóra, wspomaga
nie, sportowy ukł. wydechowy, - 15.500 zł. Oława, tel. 
071/313-23-57,0602/84-61-29 
VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, - 9.0,00 zł lub 
zamienię na Golfa III, z dopłatą. Głogów, tel. 
076/833-27-66
VW GOLF, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, Czer
wony, katalizator, -10.800 zł. Grodków, tel. 077/415-34-97 
VW GOLF GTI, 1990 r., 117 tys. km, 1800 ccm, szary, 
wspomaganie, obniżony, sportowa kierownica, układ wy
dechowy i siedzenia, alum. felgi 15?, szyberdach, białe 
zegary, ciemne szyby, tablice rej. w zderzaku, el. reg. 
reflektory, nowe amortyzatory i układ hamulcowy, po re
moncie zawieszenia, spoilery (G 60) RO Pioneer, kpi. opon 
zimowych - 12.500 zł. Koszęcin, tel. 0503/86-01-37 
VW GOLF II GTI, 1990 r., 107 tys. km. 1800 ccm. czamy. 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., alum. fel
gi, obniżony, fotele Reaco, szerokie zderzaki, komputer, 
ciemne lampy, 4 reflektory, plastikowe nakładki na progi i 
błotniki, w kraju od 6 miesięcy, stan b. dobry, - 11.300 zł. 
Lubin, tel. 076/844-57-79,0608/44-23-12 
VW GOLF II, 1990 r., 132 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, RO, centr. zamek, el. otw. 
szyby, kodowane zabezpieczenie zapłonu, z pełną doku
mentacją, • 12.800 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, hak, RM, pokrowce, 5-biegowy, el. reg. reflektory, nowe 
przednie amortyzatory i akumulator, - 13.000 zł. Małowi- 
ce, tel. 071/389-63-72
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, bordowy metalic, szy
berdach, 5-biegowy, radioodtwarzacz, 4 lampy z przodu, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, sprowadzony w całości, 
dużo nowych części, - 8.500 zł. Paczków, tel. 
0600/24-91-13
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, 
wspomaganie, radio, alarm, felgi aluminiowe i stalowe, 
tylne lampy przyciemnione, 5-biegowy, stan dobry, -
11.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/80-64-37, 074/847-74-97 
późnym wieczorem
VW GOLF G-60,1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, perło-, 
wozielony, obniżony, poszerzony, 160 KM, sportowy wy
dech i pedały, intercooler, płetwa, ABS, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz Pioneer + 6 głośników, el. otwiera
ne szyby, fotele Recaro, szyberdach, aluminiowe felgi, -
13.000 zl lub zamienię na droższy, do 25.000 zł (TDi). 
Wrocław, tel. 071/344-73-94,0603/45-96-14
VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm, czarny metalic,
2-drzwiowy, aluminiowe felgi, fotele Recaro, stan ideal
ny, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 0503/P3-79-02
VW GOLF II, 1990 r., 115 tys. km,1800 ccm, wtrysk wspo
maganie, alum. felgi, Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, • 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-44-56,0503/99-21-41 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy. -12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF, 1990/91 r., 159 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
granatowy, .* 11.000 zł. Kuklinów, gm. Kobylin, tel. 
065/548-49-19,0604/11-01-79 
VW GOLF II, 1990/91 r., 1300 ccm, kolor grafitowy,
3-drzwiowy, I właściciel, - 11.400 zł. Legnica, tel. 
076/721-54-19
VW GOLF II, 1990/91 r., 1600 ccm, fioletowy metalic, 
5-biegowy, szyberdach, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, 
4 lampy z przodu, sprowadzony w całości, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, - 9.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0606/59-18-99
VW GOLF II, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny metalic, bez 
wypadku, w kraju od 5 mies., 5-drzwiowy, szyberdach, 
wspomaganie kier., centr. zamek, I właściciel, - 11.200 
zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/15-83-36 
VW GOLF II, 1990/91 r.. 150 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, szyberdach, 5-biegowy, aluminiowe .felgi, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Szczytna/teł. 074/868-31-98 
VW GOLF II, 1990/91 r., 114 tys. km, diesel, biały, 5-bie
gowy, szyberdach, reguł, reflektory, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, garażowany, - 12.200 zł. Zebrzydowa, 
tel. 075/736-20-45,0603/32-35-26 
VW GOLF II, 1990/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, alarm, centr. zamek + 2 piloty, odGięcie pali
wa, RO Blaupunkt, opony na gwarancji + kpi. opon zimo
wych, rtowy akumulator (gwarancja), dużo nowych czę
ści, hak, ekonomiczny, zadbany, reguł, fotel kierowcy,
3-drzwiowy, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-05 
VW GOLF GT, 1990/96 r., 116 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, inst. gazowa, szerokie zderzaki, 
szyberdach, alum. felgi 15*, RO, - 12.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-04-72
VW GOLF II, 1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, pełne zderzaki, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, po przeglądzie technicznym, w kraju 
od 2 tygodni, • 10.300 zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, alum. fel
gi, centr. zamek, szerokie zderzaki, - 8.900 zł. Jarocin, 
tel. 0501/71-46-54
VW GOLF II, 1991 r„ 151 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, w kraju od 97 r., garażowany, wspoma
ganie, ABS, hak, stan b. dobry, - 10.800 zł (w rozliczeniu 
może być Fiat 126p). Lubin, tel. 076/846-30-99, 
0603/27-02-09
VW GOLF SPECIAL GTD, 1991 r., 181 tys. km, 1600 ccm. 
TDi, kolor grafitowy metalic, 80 KM, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alarm, szerokie zderzaki, alum. fel
gi, koła zimowe, kubełkowe fotele, obrotomierz,A  lampy 
z przodu, 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., 1300 ccm, wtrysk, błękitny metalic, 
szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, garażowany, 
kpi. dokumentacja, - 12.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-90-26,0608/16-80-26 
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r„ 138 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, grafitowy metalic, wspomaganie, bez wypadku, 
centr. zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, - 10.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
VW GOLF II, 1991 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, •
11.000 zł. Wrocław, tel. 325-99-88
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, el. reg. reflektory, zadbany, nie eks
ploatowany w kraju, • 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-50-85,0600/20-22-65 
VW GOLF II, 1991 r., 91 tys. km,' 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, katalizator, w kraju od 8 mies., stan b. dobry, • 9.800 
zL Bolesławiec, tel. 0503/64-09-20

• VW GOLF II, 1W1 r.. 130 tys. km, <600 cćm,’TDf; niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, RM,

■ sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, - 15.000 Zł. Bolesławiec, te ł/075/734-66-45, 
0604/75-02-92
VW GOLF II, 1991 r., 146 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, obniżony, alum. felgi, szerokie zderzaki, zadbany, 
sprowadzony w 2001 r/ «■ 10.700 zł. Chojnów, tel. 
0605/56-91-55
VW GOLF II, 1991 r., 120 tyś. km, 1800 ccm, bordowy  ̂
metalic, sprowadzony w całości w 2000 r., I właściciel, 
oryginalny lakier, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, hak, wspo
maganie kier., stan b. dobry, • 10.900 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-81-78
VW GOLF 11/1991 r., 144 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reguł. wys. mocowa
nia pasów, centr. zamek, alarm, na gwarancji, I właści
ciel; w kraju od 2000 r., RO, stan idealny, - 13.600 zł. 
Jawor, tel. 076/870-41-82
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, szary metalic, 5-drżwio
wy, wspomaganie kier., szyberdach, radio, zadbany, •
10.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-03,0603/97-11-53' 
VW GOLF GTI, 1991 r, 110 tys. km, 1800 ccm, fioletowy 
metalic, wspomaganie, siedzenia kubełkowe, CD, szyber
dach, alum. felgi, stan b. dobry, - 11.000-zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, TDi, szma
ragdowy metalic, aluminiowe felgi BBS, szyberdach, el. 
reguł, lusterka, kubełkowe fotele, RM, dodatkowe światło 
stopu, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 14.400 zł. Lu
biąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
VW GOLF II GTI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, wspomaganie, szyberdach, obniżony, 
alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, -12.800 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/23-21-88 
VW GOLF GT, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, kom
puter, wspomaganie, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, w kra
ju od 1996 r, • 10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-65 
VW GOLF GTI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, 16V, czarny 
metalic, - 14.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-32-77, 
0602/33-90-15 |
VW GOLF II, 1991 r., 170 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
granatowy, szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 9.500 
zł. Oława, tel. 0605/41-56-91 
VW GOLF II, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ćcm, wtrysk, 
błękitny metalic, I właściciel, 5-biegowy, obrotomierz, ze
garek, RO, kołpaki, kpi. dokumentacja, dod. światło .stop*, 
garażowany, zadbany, atrakc. wygląd, -11.500 zł. Pszen
no, gm. Świdnica, tel. 074/851-91-60 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel, szary, szerokie 
zderzaki, centr. zamek, szyberdach, ciemne szyby, hak, -
15.000 zł. Wilczy Las, tel. 076/817-73-78
VW GOLF II, 1991 r., 136 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
benzyna, biały, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM,
- 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-99-88
VW GOLF, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, Pb/ wtrysk, 
czerwony, RM, szyberdach, 5-biegowy, alarm, centralny 
zamek, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, bez wypad
ku, I właściciel, nowe opony, stan idealny, zadbany, -
11.200 zł. Wrocław, tel. 071/392-38-76.0502/29-62-34 
VW GOLF G-60.1991 r., 1800 ccm, turbo 160 KM obni
żony, komputer, obrotomierz, ABS, szyberdach, kubełko
we fotele, do poprawek, - 8.900 zł. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78

-VW GOLF CABRIO, 1991 r., 152 tys. km, 1800 ccm, 
Wtrysk, czarny, alum. felgi, alarm, komputer, szerokie 
zderzaki i progi, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0603/83-83-79 
VW GOLF II, 1991 r:. 179 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, welurowa tapicer
ka, oclony w całości, pełna dokumentacja, - .13.600 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-96,0602/17-45-39 
VW GOLF lii, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, grafitowy 

7 metalic, wspomaganie, RM, hak, zderzaki w kolorze nad
wozia, nowy akumulator (gwarancja), I właściciel, kpi. 
dokumentacja, garażowany, -18.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0600/31-58-07
VW GOLF II. 1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, RM, szyberdach, szerokie zderza
ki, - 13.500 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF II, 1991/92 r., 1600 ccm, turbo D, biały, z peł
ną dokumentacją, szyberdach, zabezp. przed kradzieżą, 
5-drzwiowy, RM, ̂ -biegowy, 4 lampy z przodu, zielone 
szyby, stan b. dobry. -13.900 zł. Lubin, tel. 0604/35-07-14 
VW GOLF II, 1991/92 r., 160 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czarny, sprowadzony w całości, Mul-T-Lock, RO, •
11.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-15-06
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, 1991/94 r.. 135 tys.Jtm, 1300 ccm, benzy
na, biały, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RM,
- 11.000 zł. Wrocław. teł. 071/325-99-88
VW GOLF II. 1991/96 r.. 17 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
benzyna, granatowy, insi. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, wspomaganie, el. reg. lusterka, 4 lampy 
przednie, centr. zamek, szerokie zderzaki, alum. felgi, -
11.500 zł lub zamienię na Audi 80, lub VW Passata, w tej 
cenie. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-07-33
VW GOLF GTD. 1991/96 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szybyralarm, 5-bie
gowy, RM, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotele. -
14.500 zł. Lubin, tel. 076/846-75-49
VW GOLF, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, wspo
maganie, sprowadzony w całości, - 15.700 zł. Grodków, 
tel. 077/415-43-43 do godz. 17,0606/40-36-78 
VW GOLF II. 1992 r., 168 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, alarm, zielone szy
by, nadkola, sprowadzony w całości, • 13.200zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-21-29,0502/29-72-40 
VW GOLF III, 1992 r.. 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyber
dach, centr. zamek, alarm + pilot, radio, głośniki, el. otw. 
szyby, stan b. dobry, -15.000 zł. Lubań, tel. 0607/53-89-74 
VW GOLF III, 1992 r., 1800.cćm, fioletowy metalic, kata
lizator, wspomaganie, szyberdach, RO, skórzana tapicer
ka, alum. felgi, 4 lampy soczewkowe z przodu, kpi. doku
mentacja, alarm, - 15.800 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
VW GOLF III, 1992 r.. 150 tys. km, biały, sportowy wy
gląd, - 18.000 zł. Szprotawa, tel. 0605/06-28-47 
VW GOLF III, 1992 r„ kolor grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, radio Blau
punkt, alarm, - 17.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-63-95
VW GOLF III, 1992 r.. 144 tys.-km. 1900 ccm, turbo D. 
czerwony, wspomaganie, 5-biegowy, obrotomierz, radio 
z RDS-em, el. otw. szyberdach, bez wypadku, hak, stan 
techn. b. dobry, oclony, w kraju od tygodnia, - 17.300 zł. 
Zielona Góra, tel. 0604/60-80-94 
VW GOLF III, 1992 t., 130 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
wiśniowy metalic, serwo, 4-drzwiowy, stan idealny, •
13.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy
VW GOLF III, 1992 r., czerwony, 3-drzwiowy, -13.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/731 -25-52 
VW GOLF III, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie, Mul-T-Lock, felgi 14*, zimowe opo
ny, lakierowane zderzaki, zabezpieczenia, • 18.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-89-72
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VW GOLF l|l, 1992 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowofioletowy metalic, wspomaganie kier., centralny 
zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna ka
napa, welurowa tapicerka, CO Pioneer * 6 głośników, re
flektory halogenowe, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, 
atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. Kępno, woj. kaliskie, tel. 
0603/57-50-27
VW GOLF III, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
hak, • 17.900 zł. Lubin, tel. 076/842-77-87,0608/65-15-63 
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., el. reguł, szyber
dach, alarm + pilot, oznakowany, el. reg. reflektory, atrak
cyjny wygląd, pełna dokumentacja, • 17.500 zł lub żamie- 
nię na inny samochód. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
VW GOLF II, 1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
błękitny metalic, w kraju od 3 dni, 5-drzwiowy, stan ideal
ny, - 14.600 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
VW GOLF, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, alarm z pilotem, stan b. do
bry, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-77-14 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, RO, 

n szyberdach el., el. reg. reflektory, immobilizer, reg. fotel 
kierowcy, stan b. dobry, - 16.500 zł (możliwe raty). Wał
brzych, tel. 074/849-51-64, 0601/84-48-80 
VW GOLF III, 1992 r., 142 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, 75 KM, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie, regulacja lamp, szyberdach el., RO i głośniki, 
alum. felgi 14” i 2 kpi. opon, katalizator, halogeny, lakie
rowane zderzaki i lusterka, w Polsce od bm., udokum. 
pochodzenie, - 18.300 zł lub zamiana na tańszy do 8.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwjowy, 
sportowa kierownica, wydech, aluminiowe felgi 16" AZEV, 
- 16.500 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy,
3-drzwiowy, bez wypadku, do sprowadzenia, stan b. do
bry, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 338-30-81, 0607/09-61-42 
VW GOLF, 1992 r., 1900 ccm; turbo D, grafitowy metalic, 
lampy przednie okrągłe, stan dobry, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/87-58-33
VW GOLF, 1992 r., 94 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wiśnio
wy, nowe opony (4 szt.), nowe amortyzatory (4 szt.), nowy 
akumulator, nowe klocki i tarcze hamulcowe, wspomaga
nie kier., alarm + pilot, oznakowany, 5-drzwiowy, katali
zator, pokrowce, w kraju od 3 lat, pełna dokumentacja, 
radioodtwarzacz, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-80-29, 
0603/99-97-52
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, 
wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, - 18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-64-49
O  VW GOLF III V R 6 ,1992 r., 2800 ccm, srebrny 

metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 19.500 zł 
lub  zam ien ię. Żary, u l. O krze i . 9, te l. 
068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020061

VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kolor grafi
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, oclony w całości, • 20.700 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65.0604/67-86-93 
VW GOLF III. 1992/93 r.. 120 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, biały, 3-drzwiowy, obniżony, RO, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, przyciemniane szyby, lakierowane zderza
ki, - 18.400 zł. Chojnów, tel. 0606/25-28-07 
VW GOLF, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
alarm. el. reguł, reflektory, el. reguł, lusterka, RM, bez 
wypadku, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 20.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-64-46,0602/67-58-35 
VW GOLF III, 1992/93 r., 117 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, RM, centr. zamek, ater
miczne szyby, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, -15.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW GOLF III, 1992/93 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, katalizator, el. reg. szyberdach, el. reg. 
reflektory, reg. fotel kierowcy, radio, głośniki, kpi. doku
mentacja, I właściciel, • 17.300 zł. Syców, tel. 
0605/93-31 -64,062/785-16-07 wieczorem - 
VW GOLF III, 1992/93 r., 170 tys. km, 1900 ccm, GTD, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14", bloka
da skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, • 20.500 zł lub za
mienię na Audi TD. Wambierzyce, tel. 074/871-92-28, 
0608/84-62-56 .
VW GOLF III, 1992/93 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, 
alarm, blokada skrzyni biegów, I właściciel, sprowadzony 
w całości, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-71-61 
VW GOLF III, 1992/93 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, oryg. lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy. centr. 
zamek, alarm, opony zimowe, atrakcyjny wygiąd, stan 
techn. b. dobry, - 18.700 zł. Wrocław, tel. 071/364-32-44 
po godz.15
VW GOLF III, 1992/93 r., 132 tys. km. 1400 ccm, bordo
wy metalic. katalizator, immobilizer, szyberdach, 5-drzwio
wy. 5-biegowy, stan techn. b. dobry, w kraju od 3 dni, bez 
wypadku, - 16.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
VW GOLF III, 1992/96 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny me
talic, 3-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm ♦ pilot, szyberdach el., RM, • 15.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-26-27,0606/69-08-43 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, niebieski metalic, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, bez wypadku, RM, 5-biego- 
wy, • 16.800 zł. Legnica, tel. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, granatowy, wspomaga
nie, oryg. lakier, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
13.700 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo O, wi
śniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, bez wypadku, • 21.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czarny me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, el. otw. szy
by 4 szt., el. reg. lusterka, RM stereo, do poprawek la
kierniczych, - 15.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 
0603/63-13-56
VW GOLF III, 1993 r., 157 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, serwo, szyberdach, radio, I właściciel,
3-drzwiowy, • 20.500 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50 
VW GOLF, 1993 r., 161 tys. km, srebrny metalik, 3-drzwio- 
wy, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ra
dio, • 20.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW GOLF III, 1993 r., 170 tys. km, 2000 ccm, GTI, gra
natowy, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, alarm, 
centr. zamek, stan b. dobry, - 21.500 zł lub zamienię na 
kombi, z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/73-38-30 
VW GOLF GTI, 1993 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 16V kpi. 
wyposażenie, 2 poduszki pow., kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-42 
VW GOLF, 1993 r„ 116 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, inst. gazowa, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, przyciemniane szyby, - 18.500 zł. 
Żary, tel. 0604/28-58-57
VW GOLF III, 1993 r„ 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr.

zamek + alarm i pilot, immobilizer, reg. reflektory, reg. i 
podg. lusterka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
halogeny soczewkowe, 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 
internecie pod numerem -AC0211 www.autogielda.com.pl) 
VW GOLF III, 1993 r., 172 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor śliwkowy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, szy
berdach el., wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, 
RM Clarion, ospoilerowany, alum. felgi 16”, w kraju od 10 
mies., stan idealny, - 18.500 zł lub zamienię, do 10.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-75,0501/10-99-46 
VW GOLF III, 1993 r., 104 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, radioodtwarzacz, el. szy
berdach, centralny zamek, el. otwierane szyby, książka 
serwisowa, stan b. dobry, - 21.900 zł; Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
VW GOLF III, 1993 r., 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. reg. 
reflektory, RM Kenwood, głośniki, stan b. dobry, garażo
wany, I właściciel w kraju, - 18.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-71-61
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ćcm, wtrysk, 
fioletowo-grafitowy, wspomaganie kier., ABS, el. otwiera
ne szyby, /el. reguł, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, regulowana kierownica, zderzaki w kolorze nadwo
zia, lampy z halogenami, 5-drzwiowy, • 18.500 zł. Kępno, 
tel. 062/781-56-44,0605/22-04-65 
VW GOLF GTD, 1993 r., 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, książka serwisowa, el. otwierane szy
ny, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, wersja 
Special, fotele Recaro, w kraju od tygodnia, pełna doku
mentacja, 3-drzwiowy, - 19.500 zł. Kępno, tel. 
0608/81-48-82
VW GOLF, 1993 r., 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, ABS, wspomaganie,-RO, im
mobilizer, 3 .stop" i spoiler, ciemne światła tylne, I wła
ściciel w Polsce, • 22.000 zł. Krobia, tel. 0605/76-65-18 
VW GOLF lll,  1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, kpi. dokumentacja, bez wypadku, książka serwi
sowa, RM, stan idealny, - 16.800 zł. Legnica, tel. 
076/858-48-86,0603/06-64-71 
VW GOLF lll, 1993 r., 90 tys. km, 19Ó0 ccm, turbo D, 
czarny, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
alarm, i właściciel, w kraju od 10 miesięcy, alum. felgi, 4 
opony zimowe, - 19.800 zł. Opole, tel. 0607/53-78-12 
VW GOLF lll CL, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, Wspomaganie kier., 5-biegowy, aluminiowe felgi, el. 
reguł, szyberdach, komplet kół zimowych, immobilizer, 
Mul-T-Lock, atrakcyjny wygląd, radio, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, serwisowany, stan b. dobry, 
-18.200 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW GOLF lll, 1993 r., 1800 ccm, czarny metalic, spro
wadzony w całości, bogate wyposażenie, - 20.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
VW GOLF lll, GTD, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, 2 po
duszki pow., klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
RM, ABS, alum. felgi, kpi. dokumentacja, oclony w cało
ści, pilne, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0503/91-12-11 
VW GOLF lll, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, sprowadzony w 2000 r., zderzaki w kolorze nadwo
zia, dzielona tylna kanapa, alarm, - 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 
VW GOLF lll GTI, 1993 r.r 170 tys. km. 2000 ccm el. 
otwierane szyby i szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, 
centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.500 
zł lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 0501/73-38-30 
VW GOLF lll, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, ciemnogranato
wy, 3-drzwiowy, w kraju od roku, r właściciel, zadbany, -
16.500 zł. Wrocław, tel. 0600/19-32-12
VW GOLF lll, 1993 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, 2 poduszki powietrzne, w kraju od 2 lat, bez wy
padku, polska dokumentacja, - 25.000 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-62-65
VW GOLF lll. KOMBI, 1993/94 r.. 112 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, haloge
ny, nowe opony, relingi dachowe, reg. kierownica, stan b. 
dobry,; 20.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-41 -20 
VW GOLF lll GT, 1993/94 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, ciemnofioletowy metalic, centr. zamek, alarm, skó
rzana tapicerka, podgrzewane fotele, wszystkie el. do
datki, wspomaganie, komputer, RO, garażowany, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
19.500 zł. Mieroszów, tei. 074/845-83-51
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, szyberdach, wspomaganie, relingi 
dachowe, hak, RM, roleta, dodatkowe światło stop, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 23.000 zł. Osiecz
nica, tel. 075/731-24-97
VW GOLF lll, 1993/94 r., 161 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, alarm, el. otwierane szyby, 2 poduszki powietrz
ne, stan b. dobry, automatic, • 15.900 zł lub zamienię. 
Prusice, tel. 071/342-63-31,0604/36-35-85 
VW GOLF lll, 1993/97 r., 165 tys. km, 2000 ccm. benzy- 
na+gaz, granatowy, instalacja gazowa, poduszka powietrz
na, el. reguł, lusterka, centralny zamek, el. szyberdach, 
regulowana kierownica i fotele przednie, wspomaganie 
kier, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-69-32, 
0503/74-31-74
VW GOLF III, 1994 r., 127 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, radio + 6 głośników + kpi. opon let
nich, • 25.000 zł. Chocianów, tel. 0606/82-97-86, woj. le
gnickie
VW GOLF lll, 1994 r., 130 tys. km, 1900.ccm, diesel, 
biały, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. otwierany dach, blo
kada skrzyni biegów, RM New Orleans - 6.000 DEM ♦ 
cło (4.500 zł) lub na gotowo • 18.000 zł. Dzierżoniów, teł. 
074/831-27-47,0604/21-41-62 
VW GOLF lll VARIANT, 1994 r., 101 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, el. otw. szyberdach, bez uszko
dzeń, cena - 8.000 DEM ♦ cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02
VW GOLF lll, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony,
3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, ABS, szyber
dach, bez wypadku, stan b. dobry, w kraju od 5 dni, •
21.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 
076/866-16-08,0503/16-13-73 
VW GOLF, 1994 r., 111 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, bloka
da skrzyni biegów, wspomaganie, nowe amortyzatory, 
przeguby, sprzęgło, • 23.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0606/40-37-25
O  VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm , turbo D 

5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, • 19.900 zł lub zamienię. 
Żary, u l. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019701

VW GOLF lll, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoczarny metalic, w kraju od miesiąca, bez wypad
ku, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM + głośni

ki. 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan ide
alny, • 19.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91. 
0601/70-56-89
VW GOLF lll, 1994 r,, 1900 ccm, TDI, czarny, 3-drzwio- 
wy, blokada skrzyni biegów, komplet opon letnich, ozna
kowany, wspomaganie, stan idealny, - 25.000 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-41-36,0606/82-97-86 
VW GOLF III GT, 1994 r., 118 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, reg. kierownica, alum. felgi, ob
rotomierz, immobilizer, spoilery, dzielone tylne siedzenia, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, książka serwiso
wa, zadbany, stan idealny, - 19.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
VWGOLF lll, 1994 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. otw. szyberdach, wspomaganie, -
17.500 zł. Góra, tel. 065/543-43-84, 0603/59-69-88 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., biały, wspomaganie, centr. 
zamek, stan dobry, - 19.300 zł. Kłodzko, tel. 
0607/17-42-94
VW GOLF lll KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. szyberdach, nowe 
opony, w kraju od pół roku, stan b. dobry, - 13.500 zł. 
Legnica, tel. 0606/49-79-90
VW GOLF lll, 1994 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kie
rownicy, - 17.500 zł. Leszno, tel. 065/543-43-84, 
0603/59-69-88
VW GOLF lll, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I reje
stracja 96 r, • 19:000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF lll, VARIANT, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, alarm, centr. zamek, relingi dacho
we, el. otw. szyberdach, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, --21..000 zł. Opolno Zdrój, tel. 075/773-00-08, 
0608/10-16-32
VW GOLF lll, 1994 r., 129 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
groszkowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr.

zamek, RM, hak, reguł, fotel kierowcy, dzielone tylne sie
dzenia, 3-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, stan 
b. dobry, - 22.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 153 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, odcięcie zapłonu, z pełną dokumen
tacją, II właściciel, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, obrotomierz, RO, - 23.700 zł. Piechowice, tel. 
0601/54-80-53
VW GOLF lll, 1994 r., 164 tys. km. 1900 ccm, TDi, fiole
towy metalic, centralny zamek + pilot, 5-drzwiowy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, radioodtwarzacz 
Sony, serwisowany, zadbany, welurowa tapicerka, szero
kie koła, el. szyberdach, el. reguł, lusterka. el.otwierane 
szyby, pełna dokumentacja, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20,0501/62-40-39 
VW GOLF lll, 1994 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. reguł, luster
ka, immobilizer, centralny zamek, 4 zagłówki, aluminiowe 
felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. do
bry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-56-20, 
0607/22-32-01
VW GOLF lll, 1994 r., 135 tys. km, 1400 ccm, perłowowi- 
śniowy, wspomaganie kier., zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, blokada skrzyni biegów, alarm, kupiony w sa
lonie w Polsce, zadbany, - 17.500 zł. Wrocław, teł. 
071/398-82-53,0503/97-20-51 
VW GOLF lll, 1994 r., 150 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
czarny metalic, 3-drzwiowy, RO, wspomaganie, - 20.000 
zł. Zawidów, tel. 075/778-80-31 
VW GOLF lll GT, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, fioleto
wy, atrakc. wygląd, zawieszenie Koni, przód po tuningu 
ABT, alum. felgi, BBS, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 x SRS, sprowadzo
ny, w kraju od 6 miesięcy, • 21.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-19-65,0607/56-92-76 
VW GOLF, 1994/90 r., 1900 ccm, diesel, biały, el. reg. 
szyberdach, wspomaganie, w kraju od 6 mies., stan b. 
dobry, - 19.300 zł. Chojnów, tel. 076/819-15-21 do 
godz. 18,076/818-67-58 po godz. 20 
VW GOLF VARIANT, lll, 1994/95 r., 171 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, biały, 2 poduszki pow., relingi, szyberdach, 
reg. kierownica i reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, centr. zamek + pilot, el. reg. reflektory, 
obniżony, ospoilerowany, atrakc. wygląd, po tuningu, -
29.000 zł. Lubin, tel. 076/854-72-04,0602/30-16-93 
VW GOLF lll, 1994/95 r., 1400 ccm, benzyna, biały, ka
talizator, 3-drzwiowy,el. szyberdach, sprowadzony z Nie
miec, pełna dokumentacja, bez wypadku, I właściciel w 
Polsce, zadbany, oryginalny lakier, wspomaganie kier, - 

i 18.500 zł. Oława. tel. 071/313-80-99 
VW GOLF lll, 1994/95 r., 101 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby, el. reg. szyberdach, eł. reg. lusterka, reguł, 
fotele, RO, reg. kierownica, podgrzew. lusterka, - 20.500 
zł. Rawicz, tel. 065/545-25-24 
VW GOLF lll KOMBI, 1994/95 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
zielony metalic, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 19.900 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 0607/15-54-36 
VW GOLF lll, 1994/95 r., 120 tys. km, 14Q0 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. reflektory, reg. kierownica, reguł, fotel kie
rowcy, alarm + pilot, immobilizer, CD + 6 głośników, spro
wadzony w całości, I właściciel, stan idealny, zimowe opo
ny, model 95', • 19.500 zł. Środa Śląska, tel. 
0502/50-42-98,0502/50-47-58 
VW GOLF lll, 1994/95 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szaro-niebieski metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek z pilotem, el. szyberdach, el. 
reĝ  reflektory, garażowany, zadbany, atrakc. wygląd, 
5-drzwiowy, właściciel niepalący, stan idealny, - 22.800 
zł. Świdnica, tel. 074/640-25-30 
N/W GOLF lll, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny

zamek, wspomaganie kier., poduszka pow, • 24.500 zł. 
Wilamowa, tel. 077/431-75-31,0606/27-19-3?
VW GOLF GT, 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, ciemno
zielony metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, szyberdach, kubełkowe fotele, regulowana kierow
nica, aluminiowe felgi 15” BBS, RM Pioneer, atarm, atrak
cyjny wygląd, zadbany, stan idealny, - 21.800 zł. Wrocław, 
tel. 357-89-90
VW GOLF, 1995 r., 1800 ccm, benzyna 4 x 4 ,  ABS, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, - 21.500 zł. Legnica, teh 0603/78-79-35 
VW GOLF lll, 1995 r., 1800 ccm 2 pod. powietrzne, ABS, 
szyberdach el., wspomaganie, centr. zamek, - 21.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/78-79-35
VW GOLF lll, VARIANT, 1995 r„ 72 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, perłowowiśniowy, wspomaganie kier., elektr. szy
berdach, relingi dachowe, stan b. dobry, w kraju od 4 mies, 
- 20.500 zł. Śmigiel, tel. 0600/37-50-44 
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany 
dach, wspomaganie, immobilizer, alarm, kpi. dokumenta
cja, • 31.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-98-44 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0214 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF lll, 1995 r., granatowy, 5-drzwiowy, alarm, 
centr. zamek, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0603/22-15-91 
VW GOLF lll KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, granatowy, alum, 
felgi, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 3 elementy do 
malowania - 7.900 DEM. Berlin, tel. 0049/17-29-78-68-15 
VW GOLF lll, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie kler., centr. zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. lusterka, - 20.000 zł. Góra, tel. 
065/543-32-41
VW GOLF lll VARIANT, 1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., alarm, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, halogeny, el. reg. reflekto

ry, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, • 23.800 zł 
lub zamienię na VW Polo, Opla Tigrę. Jelenia Góra. tel. 
0600/39-76-95
VW GOLF, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm 5-drzwiowy, 
immobilizer, alarm, centr. zamek, wspomaganie, - 21.000 
zł. Jezierzyce Wielkie, tel. 071/316-12-46 
VW GOLF lll, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowozielony metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby
(4), el. szyberdach, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
centralny zamek, atrakcyjny wygląd, • 23.500 zł. Kępno, 
tel. 0603/57-50-27
VW GOLF lll, 1995 r., 2000 ccm, czerwony, pełne wypo
sażenie, skóra czerwona, klimatyzacja, podgrzewane fo
tele, alum. felgi, obniżony - 30.000 zł. Legnica, tel. 
0607/23-90-05
VW GOLF lll, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie, wyposażenie el., centr. zamek,
5-drzwiowy, el. otw. szyberdach. • 20.900 zł. Leszno, tel. 
065/529-71-78,0603/84-64-66 
VW GOLF VARIANT, III, 1995 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
diesel kombi, wspomaganie, el. reg. reflektory, 5-drzwio
wy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, • 22.000 
zł z cłem i transportem. Lubin  ̂ tel. 076/847-30-39, 
0604/75-06-57
VW GOLF lll, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, Pb/, czarny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyza
cja, el. reguł, szyberdach, kubełkowe fotele, obniżony, stan 
b. dobry, • 18.500 zł lub zamienię na inny samochód. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/13-84-99 
VW GOLF lll. 1995 r., 137 tys. km. 1900 ccm, TDi, fiole
towy metalic, bez wypadku, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., 4-drzwiowy, radio, pełna dokumentacja, w 
kraju od 7 dni, - 27.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
VW GOLF lll, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm garażowany, 
zadbany, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
VW GOLF lll KOMBI. 1995/96 r., 150 tys. km, 1900 ccm. 
TDI, metalic, ABS, wspomaganie kier., immobilizer, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, bez wypadku, w kra
ju od 2 miesięcy, stan b. dobry, - 25.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0600/85-95-23
VW GOLF KOMBI, 1995/96 r., 74 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klima
tyzacji, oclony w całości, - 27.000 zł. Legnica, tel. 
0602/64-06-68
VW GOLF KOMBI. 1995/96 r.. 125 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D. biały, bez wypadku, 2 pod. powietrzne,, wspoma
ganie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, RO, - 24.800 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-87-27,0601/15-54-50 
VW GOLF, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RO, - 23.000 zł. Opole, tel. 
0607/32-59-65
VW GOLF lll MOVE, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, białe zegary, RO, garażowany, kpi. dokumen
tacja, - 26.400 zł. Wrocław, tel. 363-60-61 
VW GOLF II, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, I właściciel, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/43-87-58
VW GOLF 111, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czarny, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
sportowy tłumik, stan idealny, I właściciel w Polsce, w kraju 
od 2 miesięcy, czarne lampy, • 25.000 zł. Kąty Wrocław
skie. tel. 071/316-72-60,0604/58-05-78 
VW GOLF lll. 1996 r., 155 tys. km, 1900 ccm. TDi. fiole
towy metalic, el. szyberdach, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, hak, dzielona tylna kanapa, wspomaganie 
kier., zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, sprowa
dzony w całości, • 26.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
VW GOLF, 1996 r., 113 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
talic, klimatyzacja, wersja Pink Floyd, centralny zamek, 
wspomaganie kier., bez wypadku, stan idealny, - 25.600 
zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
VW GOLF lll, 1996 r.. 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, per
łowośiiwkowy, 2 poduszki pow., szyberdach, centralny 
zamek, alarm, RM + CD Sony, pełne wyposażenie el.,

stan idealny, zadbany, • 26.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-53-58,0607/39-93-04 
VW GOLF lll, 1996 r., 54 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka w kol. nadwo
zia, udokum. pochodzenie, - 27.500 zł. Opole, tel. 
0606/30-82-88
VW GOLF lll, 1996 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, do 
malowania przedni błotnik, - 20.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/586-10-65 po godz. 21
VW GOLF lll, 1996 r„ 119 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 5-drzwio
wy, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, skórzana kierownica, komputer, właściciel niepa
lący, • 32.500 zł. Szybowice, gm. Prudnik, tel. 
077/436-67-05
VW GOLF II, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały,
5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, Mul-T-Lock, - 21.800 zł. 
Świdnica, tel. 074/854-43-20 po godz. 18.0606/82-01-22 
VW GOLF, 1996 r„ 81 tys. km, 1400 ccm, perłowoczarny, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, białe zegary, RO Kenwood, garażowany, udokum. 
pochodzenie i przebieg, - 25.900 zł. Wrocław, tel.
363-60-61
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, podgrz. fotele, RM, halogeny, w kraju od 2 
lat, stan tr. dobry, - 30.000 zł (możliwe raty). Wrocław, 
tel. 0501/22-15-41
VW GOLF lll, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, błękitny 
metalic, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-87-58
VW GOLF lll, 1996 r., 30 tys. km, 1400 ccm, koralowy, 
kupiony w salonie, garażowany, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-11-18
VW GOLF lll, 1996/97 r., 63 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, kubełkowe fotele, centralny zamek, 3-drzwio
wy, - 28.300 zł. Głogów, tel. 076/833-86-04,0600/36-15-68 
VW GOLF lll, 1997 r., 30 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, ABS, wspomaganie, 
alum. felgi, 3-drzwiowy, do poprawek lakierniczych, -
22.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
VW GOLF lll FAMILY, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, czarny metalic, sprowadzony w całości, książka ser
wisowa, 4 poduszki pow., immobilizer, centr. zamek, szy
berdach, wspomaganie kier., ABS, oryg. radio, zadbany,
- 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52,0606/35-83-25 
VW GOLF lll, 1997 r., 65 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
atramentowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, 
immobilizer, szyberdach, ABS, el. reg. reflektory, reguł, 
wys. mocowania pasów, obrotomierz, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
29.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-71-47
VW GOLF lll, 1997 r., 89 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, lampy przednie po tuningu, tylne przyciem
niane, ABS, 2 pod. powietrzne, białe zegary, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, alum. fel
gi, napinacze pasów, 4 zagłówki, halogeny, zderzaki w 
kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop”, - 27.900 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-72 
VW GOLF lll, 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, śliwkowy 
metalic, 101 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry,
5-drzwiowy, alum. felgi, alarm + pilot, *29.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-26-96
VW GOLF lll, 1997 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, centr. za
mek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, stan ideal
ny, - 26.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-35-11 
VW GOLF lll, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, stan - 
idealny, - 28.000 zł. Zawonia, tel. 0607/71-06-91 
VW GOLF III, 1997/98 r., 77 tys. km, 1900 ccm, turbo Dr 
niebieski, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RM, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, szyberdach, zderzaki w kolo
rze nadwozia, dodatkowe światło .stop", kpi. dokumenta
cja, - 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-66, 
0602/36-90-52
VW GOLF lll, 1997/98 r., 67 tys. km, biały, 3-drzwiowym, 
centr. zamek, alarm, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-00-04
VW GOLF KOMBI, lll. 1998 r.. 68 tys. km. 1400 ccm, 
biały, katalizator, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, 2 
immobilizery, - 29.900 zł lub zamienię na tańszy. Legni
ca, tel. 0605/72-39-44
VW GOLF, 1998 r., 106 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, zielony metalic, 110 KM, klimatyzacja, 2 pod. po-« 
wietrzne, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, koła* 
zimowe, RO, alarm, 5-drzwiowy, garażowany, - 37.000 
Zł. Legnica, tel. 076/852-28-42,0606/10-31-27 
VW GOLF IV, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, złoty 
metalic, ABS, 2 poduszki pow., 3-drzwiowy, wspomaga
nie kier., immobilizer, radio ♦ 8 głośników, kupiony w sa
lonie, serwisowany, zadbany, • 41.000 zł. Miszkowice, tel. 
075/742-65-15,0605/68-94-80 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -A00382 www.auto- 
gieida.com.pl)
VW GOLF lll KOMBI, 1998 r., 82 tys. km. 1900 ccm, die
sel, grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie. relingi. roleta. - 32.000 zł lub zamiana na tań
szy. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-30-95 
VW GOLF, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, - 41.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-78 
VW GOLF IV, 1998/99 r.. 22 tys. km. 1900 ccm. SDi, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, po
duszka pow., el. otw. szyberdach, 5-drzwiowy, - 37.500 
zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78^72-75 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 100 tys. km. 1900 ccm. SDi. 
biały, 5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, alarm, immo
bilizer, RO + głośniki, wspomaganie kier., ABS, klimaty
zacja, 4 poduszki powietrzne, regulowana kierownica, 
pełna dokumentacja, książka serwisowa, bez wypadku, •
41.000 zł. Wrocław, tel. 348-73-96,0602/84-64-56
VW GOLF IV VARIANT, 1999 r., 35 tys. km, 1896 ccm. 
diesel, SDi, srebrny metalic, dzielona tylna kanapa, pod- 
łokietniki, lampki nocne, ABS, wspomaganię, 4 pod. po
wietrzne, centr. zamek, el. otw. szyberdach, reg. kierow
nica, relingi dachowe, RO, • 51.000 zł. Lubin, tel. 
076/849-30-26
VW GOLF IV. 1999 r.. 30 tys. km, 1800 ccm, 20V, czer
wony, ABS, EDS, pełne wyposażenie el.. szyberdach, alu
miniowe felgi, sportowe fotele, z salonu, radio Gamma + 
CD. • 55.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-42-27 
VW GOLF IV. 1999 r., 18 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, 110 KM, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, garażowany, dokumentacja serwisowa, lekko za
rysowane błotniki, • 54.000 zł. Wrocław, tel. 0601/49-32-89 
O  VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1800 

ccm, turbo, perłowosrebrny, ksenony, klimaty* 
zacja, el. otwierane szyby (4), 4 poduszki po- 
wietrzne, el. reguł, lusterka, czujnik deszczu, 
sportowe siedzenia Recaro, podgrzewane, 
ciemne drewno, alarm + pilot, oryginalny tu* 
ning „Dettineer” , felgi 17", kupiony w salonie, 
bez wypadku stan idealny • 75.000 zł. Kostom
łoty, tel. 0607/63-35-28 01023861

VW GOLF IV. 1999/00 r., 40 tys. km, 1400 ccm, czerwo-

KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręcźycieli. Bez I wpłaty.
Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.

Osoby samotne, przed wojskiem, rolnicy, 
wolne zawody, karta podatkowa. '

100% wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujemy fachową pomoc przy zakupie auta. 

Okres kredytu maks. 72 miesiące
OPOH35

Lubin, ul. Kamienna 4A  
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ny, kupiony w salonie w krajur bez wypadku, serwisowa
ny,'! rej. 03.2000 r., 5-drzwiowy. ABS, 4 poduszki pow., 
el. ótw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 alar
my, - 38.900 zł. Legnica, tel. 0604/43-14-74 ?-
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1J00 ccm. SDI, zie- 
lony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., klimatyza
cja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, •
44.900 zk Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 35 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, czarny metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, klimaty
zacja, 110 KM, el. otw. szyby, szyberdach, bez wypadku, 
• 36,500 zł. Lubin, tel. 0603/48-43-86
VW GOJ.F VARIANT, 1999/00 r., 43 tys. km, T400 ccm. 
16V, biały, ABS, aiarm, centr. zamek, CD Sony, wspoma
ganie kier., kupiony w salohie, I właściciel, stah idealny,
1. rej. 18.02.2000 r,-- 42.900 zł. Strzelin, tel. 
071/393-06-80,0602/44-09-38 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AR0134 www.au- 
togielda.com.pl)-
VW JETTA, 1980 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, oszczędny, stan dobry, nowe opony, 4-drzwiowy, -
3.700 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/72-74-73 
VW JETTA, 1980 r„ 1500 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
spoiler, alarm, RO, - 3.200 zł. Głogów, tel. 076/834-78-38 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm ważny przegląd, szyber
dach, RM, • 1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0604/30-09-92 
VW JETTA, 1980 r., 1300 ccm,.zielony, stan b. dobry, 
blacharka do poprawek, - 1.500 zł.. Kłodzko, tel. 
0605/15-11-83.
VW JETTA, 1980 r., 170 tys. km, 1439 ccm, benzyna, 
bordowy, oryg. lakier, Mul-T-Lock, alarm, RO f  4 głośni
ki, atermiczne szyby, plastikowe nadkola, konserwacja. -
3.500 zł lub zamienię na osobowy, z dopłatą. Legnica, 
tel. 076/852-38-32
VW JETTA, 1980 r., srebrny metalic, stan dobry + drugi 
na części, - 3.000 zł. Malczów k. Trzebnicy, tel.- 
071/387-00-94
VW JETTA, 1980 r.. 1300 ccm, granatowy, stan dobry, 
dużo nowych części, amortyzatory, układ hamulcowy, czę
ści zamienne, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/324-14-62 
VW JETTA, 1981 r.. 1500 ccm, benzyna stan dobry, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-72-64
VW JETTA, 1981 r., 162 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, po remoncie blacharki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RM, 
bez wypadku, spoiler, z urzędu celnego, zadbany, - 4.600 
zł. Bystrzyca Oławską, tel. 0607/51 -35-42 
VW JETTA, 1981 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
GT, srebrny metalic. hak, szyberdach, alum. felgi, ciem
ne szyby, przegląd do 26.03.2002 r. sprowadzony w cało
ści. - 4.000 zł, Lubin, teL 076/846-19-05, 0603/69-60-63 
VW JETTA, 1981 r.. 234 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk. • 2.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-79 
VW JETTA I. 1981 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna
4-drzwiowy, techn. sprawny, stan dobry, - 2.000 zł. Wro
cław. tel. 341-72-64
VW JETTA, 1981 r., 1500 ccm, diesel, piaskowy, 4-drzwio
wy, zarejestrowany do 10.2001 r., hak, szyberdach, dużo 
nowych części, .na chodzie*, radioodtwarzacz, tylna szy
ba ogrzewana. - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-25 
VW JETTA, 1981 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, techn. sprawny, bez rdzy, 4-drzwiowy, 4-bie
gowy. nowe amortyzatory, filtry, pasek rozrządu, RO, li 
właściciel w Polsce, rejestracja w 1990 r, • 4.600 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-80-28
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 4-drzwio
wy, do małych poprawek,"- 3.200 zł. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm 4-drzwiowy, tapicerka w 
kolorze nadwozia, zagłówki, RO, kołpaki, stan dobry, •
2.900 zł lub zamienię na inny samochód. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93,0608/49-74-01
VW JETTA, 1981/82 r., 150 tys. km, 13Ó0 ccm. benzyna, 
biały, szyberdach, 4-drzwiowy, nowy akumulator (gwaran
cja), w ciągłej eksploatacji, dodatkowa konsola z obroto
mierzem, przegląd do 05.2001 r, • 2.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-54-37
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie- 
gówy, hak, szyberdach, silnik z 1987 r., stan b. dobry, •
5.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-23
VW JETTA 1.1982 r.. 1600 ccm, diesel, zielony, 5-drzwio- 
Wy, sprowadzony w całości, • 4.800 zł. Jarocin, tel. 
0601/57-35-88
VW JETTA, 1982 r., 16.00 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, atermiczne szyby, hak, szyber
dach, sprowadzony w całości, alum. felgi, dużo nowych 
części. - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0607/17-10-74
VW JETTA,. 1982 r., 1500 ccm; benzyna, biały, inst. ga
zowa, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 352-16-48 
VW JETTA, 1982 r., 1300 ccm, złoty metalic, 5rdrzwiowy, 
instalacja gazowa na gwarancji, szyberdach, hak, - 3.500 
zł. Zielona Góra, tel* 068/327-53-00 
VW JETTA, 1982/83 n, 1600 ccm.diesef. niebieski meta
lic* 4-drzwiowy, szyberdach, model przejściowy,-weluro
wa tapicerka, ciemne szyby, hak, obrotomierz, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 4,200 zł lub-zamienię 
na inny samochód. Sirzegom. tek -074/855-73-03, 
0601/45-49-92
VW. JETTA, 1983 r., 1600 ccm; diesel 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, hak, szyberdach^stan b. dobry, --4.800 zł. Choj
nów, tel. 076/818-67-23 .
VW JETTA II, 1984 r., 1300 ćcm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic. kpj: dokumentacja, alum. felgi, 5-biegowy, spo
iler, plastikowe nadkola, alarm + pilot, stan b. dobry, bez 
wypadku, - 7:200 zł. Legnica, tel. 076/858-41-90, 
0607/34-18-85
VW JETTA. 1984 r., 1600 ccm, brązowy, alum. felgi, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Jawory tel. 
0604/30-45-79.0600/33-20-78.
VW JETTA II. 1984 r., 176 tys. km, 1800 ćcm. granatowy, 
alarm, oznakowany, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-57-90 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-bie
gowy, 2-drzwiowy, pó wymianie paska rozrządu, płynów, 
oleju, filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, 
- fr.500 złv Polkowice, tel. 076/845-02-03. 0501/57-68-28 
VW JETTA II. 1985 r.p 1800 ccm, benzyna, czerwony,
5-biegowy, 4-drzwiowy, alarm + pilot,,- 5;500 zl. Wrocław, 
tel. 329-14-23
VW JEtTA II, 1985 r., 200 tys. kmt 1800 ccm. benzyna, 
granatowy, szyberdach, 2-drzwiowy, alum..felgi, sporto- 
wy tłumik, - 4.500 zł. Lubin, teł. 076/749-48-74, 
0604/26-47-33
VW JETTA II, 1985 r., 184 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 2-drzwiowy, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-78-94
VW JETTA II, 1985 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony,
5-biegowy, 4-drzwiowy, garażowany, alarm + pilot, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-14-23 
VW JETTA II, 1985 r., 200 tys. km, 1600 ccm. turbo D, 
niebieski metalic, nowe fotele, nowa tapicerka drzwi, el. 
otw. szyby, b. zadbany, - 7.800 zk Zawidów, tel. 
075/778-84-66
VW JETTA. 1985 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
siwy metalic, stan idealny, na białych tablicach - 900 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/778-73-73,0603/80-66-58 
VW JETTA, 1985/86 r., 187 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
złoty metalic, szyberdach, Mul-T-Lock, pełna dokumen
tacja, - 7.700 zł lub zamienię na tańszy. Malczyce, tel. 
071/795-11-42,0601/85-90-40 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, opony zimo

we i letnie, stan b. dobry, - 7.500 zł. Bolesławie^ tel. 
0600/19-28-95 < , V
VW JETTA, 1986 xr., 16O0 ccm,:dlesel,'biały, Stań b. dó- 
bryt \7h50j0vZI. Chojnów, tel. 076/818-06-65 
VW JETTA, 1986 r:; 1600 cem. twbo D, ćżerWbny, kpi. 
dokumentacja, katalizator, el. otw. szyby, 5-biegowy,
4-drzwiowy,. RM, bez wypadku, alum. felgi, alarm, stan b. 
dobry, - 8.700 zł.. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 
0605/52-34-13 /
VW JETTA, 1986 r., 1300 ccm, biały, po remoncie kapi
talnym zawieszenia, 4-drzwiowy, stan b. dobry, • 7.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-24-73,0605/10-15-50 
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, sprowadzony 
w całości, nowe amortyzatory, zadbany, ekonomiczny, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
VW JETTA, 1987 r.; 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 6.900 i\  
lub zamienię. Legnica, tel, 0605/28-37-83 
VW JETTA, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-drzwiowy. ̂ -biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 7.900 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 „ ..•••,• „  ... 
VW JETTA II, 1987 r., 90 tys. km, 180.0x00, benzyna, 
biały, nowe amortyzatory, el. reg. lusterka, alarm, centr.. 
zamek. 3-drzwiowy. garażowany, stan dobry, • 10.000 zł. 
Głogów, tel. 076/833-34-20 wew. 30
VW JETTA, 1987 r., 1300 ccm centralny zamek; szyber
dach, podgrzewane siedzenia, dodatkowe światło .stop*,
4-drzwiowy, 5-biegowy, RO, • 7.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-66-62
VW JETTA, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bor
dowy, 4-drzwiowy, - 7.700 zł lub zamienię na tańszy. Le
gnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW JETTA GTI. 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
jasnogranatowy, po remoncie blacharki i silnika, nowy la
kier, konserwacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, spoiler 
ze światłem .stop'., ciemne szyby, welurowa tapicerka 
(niebieska), czerwone lampy tylne, zadbany, moc 115 KM, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na uszkodzony w 
cenie do 4.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/72-47-97 
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, biały, - 7.000 Zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-21-43
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie kapitalnym silnika, nowa pompa wody i oleju, nowy 
akumulator, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-49-06 
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
perłowobordowy metalic, stan idealny, alum. felgi 15*. 
szerokie zderzaki (w kol. nadwozia), po tuningu, atrakc. 
wygląd, -.11.900~zł lub zamienię na inny, może być po 
wypadku. Jelenia Góra, tel. 0603/61*59-50.0609/26-96-78 
VW JETTA, 1988 r.. 1600 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, nowe opony, zadbany, gara
żowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 9.200 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/84-03-75
VW JETTA, 1988 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, opony zimowe, radio, szyberdach, pokrowce, 
nowe zagłówki, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/846-35-08 
VW JETTA, 1988/89 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. 
szyby, 4-drzwiowy, 5-biegowy, reg. fotel, kubełkowe fote
le, RO, książka serwisowa, szyba przyciemniona, gara
żowany, 4 nowe opony, nowe amortyzatory, RO, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 9.000 zł. Oborniki śląskie; 
tel. 071/310-10-12
VW JETTA, 1989 r„ 1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka i antena, 
szerokie zderzaki, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-81-14 
VW JETTA, 1989 r., 190 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, szyberdach, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, 
RM, welurowa tapicerka, -10.500 zł lub zamienię na die
sla. Zwanowice, gm. Brzeg, tel. 077/412-52-13 
VW JETTA, 1990 r., 168 tys. km, 1600 ccm, turbo D. wi
śniowy, 2-drzwiowy, po wymianie świec, wtrysków, aku
mulatora, el. reg. reflektory, szer. zderzaki, dodatkowe 
światło .stop', zadbany, • 12.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-39
VW JETTA, 1990/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, -14.700 zł lub zamienię, może być droż
szy. Bolesławiec, tel. 075/732-23-10 
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, wspomaganie, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, radio, szerokie zderzaki, 2 nowe opony i 
amortyzatory/stan idealny, -11.100 zł. Brzeg, woj. opol
skie, tel. 0604/85-49-45
VW JETTA, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, automatic, szyberdach, welur, wspoma
ganie, regulacja świateł, centr. zamek, RO VW. hak, -
10.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-44-39 
VW JETTA. 1991 r., 138 tys. km. 1600 ccm,TDi,’ czerwo
ny, centralny zamek, wspomaganie kier., hak, radio + 4 
głośniki, welurowa tapicerka, bez wypadku, zderzaki w 
kolorze nadwozia, w kraju od tygodnia, -15.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-77-22.0604/6.1-86-35 
VW JETTA, 1991 r., 115 tyś. km, 1600 ccm, turbo D, zie
lony mętalic, centralny zamek, szyberdach. welurowa 
tapicerka, szerokie zderzaki, halogeny, hak, RM, -15.000 
zł. Szczytna, tel.074/868-38-84 
VW JETTA, 1991/92 r., 156 Tyś. km; 160Ó ccm. diesel, 
czerwony, automatic, spoilery, RO, Mul-T-Lock, hak, stan 
b. dobry, - 13.800 zł. Lubin, tel. 076/842-36-09 
VW JETTA, 1991/92 >., 13p.'tys. km, 16Ó.0 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, 5-biegowy, RM, welurowa tapicerka, 
szerokie zderzaki, plastikowe nakładki, atrakc. wygląd, -
11.300 zł. Paczków, teL 077/431-71-66,
VW JETTA, 1992 r., 120 tyś. km,. 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, wspomaganie kier., nie składak, RO, kom
plet kół zimowych, centralny zamek, alarm, hak. - 13..d00 
zł. Wrocław, tel. 373-85-89,0608/87-71-99 
VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, centr. zamek, RM, tylne szyby uchyla
ne. - 30.000 zł.. Oława. tel. 071/313-38-80,0601753-99-68 
VW LUPO, 1999/., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzńe, wspomaganie kierownicy, reg. kierowni
ca, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reguł, wyso
kość pasów, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 27.800 
zł. Wrocław, ter, 071/372-72-73,0605/65-58-22 
VW NEW BEETLE, 1999 r.,10 tys. km, 2000 ccm, perło- 
wosrebrny, w kraju od 5 miesięcy, książka serwisowa, RM 
+ CD, aluminiowe felgi 16*, ABŚ.ASP, klimatyzacja, pod
grz. fotele. - 66.000 zł. Wrocław, tel. 351-17-41. 
0606/65-51-02
VW PASSAT. 1976 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony, RO, 
hak, halogeny,.nowe amortyzatory, tłumik + koła zimowe 
5 mm, po wymianie silnika, skrzyni biegów, zawieszenia 
w 95 r., przegląd do 03-2002 r., kpi. dokumentacja, stan 
dobry + części, silniR, szyby, blacharka i inne, - 1.300 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/713-52-42.0604/89-53-79 
VW PASSAT, 1978/88 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, do małych poprawek lakierniczo-blacharskich, nad
wozie z 88 r., 5-biegowy, zadbany • 2.500 zł, zamienię na 
inny, tylko z inst. gazową lub diesel, w tej cenie lub tań
szy, inne propozycje. Oborniki śląskie, tel. 071/310-35-76, 
0608/70-51-94
VW PASSAT, 1979 r„ 1263 ccm, czerwony, zadbany, ga
rażowany, RO, w ciągłej eksploatacji, stan silnika i bla
charki idealny, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Gro
madka, tel. 0603/54-66-67
VW PASSAT, 1979 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer

wony, składak, przegląd do 2002 'r.'; w ciągłej eksploata
cji, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-42-82 •
VW PASSAT, 1979 r. •, 1500 ccm, diesel 5-drżwiówy, szy
berdach, po remoncie silnika, - 1.500 zł. Namysłów, tel. 
0609/29-11-83
VW PASSAT, 1979 r„ 1300 ccm po remoncie silnika, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-25.0601/74-03-18 
VW PASSAT KOMBI, 1980 ^,’ 160Ó ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, - 2.200'zł lub zamienię na komputer, 
sprzęt RTV albo inne propozycje. Ciosaniec, tel. 
068/356-76-55
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, szyberdach, przegląd do 03.2002 r., stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 1.400 Zł. Legnica, tel. 
0604/70-61-47
VW PASSAT, 1980'r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, składak, przegląd do 2002 r., w ciągłej eksploata
cji. - 3.500 zł. kłodzko, tel. 074/867-42-82 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 78 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski, szyberdach, stan b. dobry, po remoncie kapital
nym, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-85-23 w godz. 9-17 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski meta- 
lię, zarejestrowany, • 2.500 zł. Grodziec* tel. 
076/877-41-09
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, halogeny, .na chodzie’ , techn. sprawny, • 4.440 
zL Radwanice, gm. św.Katarzyna, tel. 0602/48-79-06 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, z urzędu celnego, do rejestra
cji, • 2.600 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1500 ccm, benzyna stan 
idealny, • 5.000 zł. Żmigród, tel. 0603/30-12-98, 
0602/30-12-98
VW PASSAT, 1982 r., 104 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, stan 
b. dobry, - 3.300 zł. Żary, tel. 068/374-91-83 
VW PASSAT, 1982 r., 170 tys. km, 1600 cćm, diesel, bia
ły, stan techn. b. dobry, nowe zawieszenia, amortyzatory 
półroczne. - 3.800 zł. Żary. tel. 068/470-13-62, 
0604/25-68-10
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, po la
kierowaniu w 2000 r., alum. felgi, przyciemniane szyby, 
szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, grill w kolorze nad
wozia, alarm, pełna tylna klapa, nowe amortyzatory, stan 
b. dobry, 5-biegowy, • 6.500 zł. Brody, tel. 068/371-21-26 
po godz.18
VW PASSAT el, 1982 r., 1600-ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan silnika, blacharki i podzespołów b. dobry, 
silnik z 1986 r., nowy lakier, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd • 3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-86-42, 
0605/12-90-67
VW PASSAT KOMBI, 1982 r . f i600 ccm, diesel, biały, 
hak, RM, pokrowce, halogeny, 5-biegowy, stan dobry, -
3.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-13, 
075/784-30-97
VW PASSAT KOMBI. 1982 r., 1600 ccm. diesel, czerwo
ny, stan dobry, • 4.200 zł. Nysa, tel. 0600/16-12-52 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, rejestracja 
do 12.2001 r„ hak, stan dobry, • 3.400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-07-11 f
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., bordowy, do poprawek bla
charskich, hak, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0503/64-57-16, 
0601/59-07-83
VW PASSAT, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, zie
lony metalic, zadbany, po wymianie klocków hamulcowych, 
nowe opony i amortyzatory. - 4.700 zł. Bielawa, tel. 
0606/17-97-83
VW PASSAT CL, 198* r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, zadbany, do drobnych poprawek bla
charskich, • 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/42-47-21 
VW PASSAT, 1983 r., 1781 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, • 3.900 zł. Grodków, tel. 077/415-36-20 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, turbo D, beżo
wy, hak, stan b. dobry, • 5.500 zł. Siechnice k. Wrocła
wia. tel. 071/311-38-28
VW PASSAT, 1984 r.. 1600 ccm, benzyna, beżowy,
5-drzwiowy, stan dobry, - 4.800 zł. Małowice. tel, 
071/389-62-87
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.. 230 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, RO, hak, relingi 
dachowe, nowe opony, amortyzatory, nowy ukł. wydecho
wy, halogeny, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 4.900 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-65, 
0604/80-49-83
VW PASSAT KOMBI. 1984 r., 1600 ccm, diesel, Czerwo
ny, po wymianie teleskopów i hamulców, hak, RO, gara
żowany,' nowa głowica, - 5.500 zł. Lubin, (el. 
076/842-74-06
VW PASSAT KOMBI. 1984 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 
na białych tablicach, - 1.400 zł. Lubin, tel. 0608/03-06-23 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 202 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, jasnobeżowy, RO, 5-biegOwy, hak, garażowa
ny, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 5.500 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-07-85.
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach -2.000 
zł. Mojesz, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT KOMBI, 1984r. na białych tablicach, -1.800 
zł. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT, 1984 r„ 180 tys. km, 1600 ccm: benzyna, 
wiśniowy, instalacja gazowa, hak, radioodtwarzacz, stan 
dobry, - 3,800 zł. Wrocław, tel. 071/355-54-80, 
0501/40-75^19 .
VW PASSAT, 1984 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalio, na białych tablicach - 600 DEM- Zielona 
Góra. tel. 0503/74-29-45
VW PASSAT, 1984 r., 2000 ccm na białych tablicach - 
950 DEM. Zielona Góra. tel. 0601/76-65-97 
VW PASSAT. 1984 r., 2000 ccm, benzyna hatchback, na 
białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/83-92-58
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
szyberdach, hak, oryg. lakier, bez wypadku, rejestr, do
04.2002 r., garażowany, - 5.500 zł. Żary, tel. 
068/374-02-52
VW PASSAT, 1984/91 r., 1500ccm. diesel, niebieski, szy
berdach, hak. - 3.500 zK Wjlkocin, gm. Przemków, tel. 
076/832-06-38
VW PASSAT, 1985 r., 140 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
złoty metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegpwy, obro
tomierz, stan b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
VW PASSAT. 1985 r., 194 tys. km. 1600 ccm. diesel, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, hak, stan 
b. dobry, • 7.300 zł. Leszno, tel. 065/526-12-05 po 
godz. 20
VW PASSAT, 1985 r., 400 tys. km, 1600 ccm, diesel, pla
tynowy metalic, model przejściowy,'5-drzwiowy, oryg. la
kier, kpi. dokumentacja, do małych poprawek, stan do
bry, • 6.500 zł. Lubin, tel. 0601/76-96-22 
VW PASSAT, 1985 r., 184 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, po remon
cie, - 6.000 zł lub zamienię na inny o mniejszej poj.. Śro
da Śląska, tel. 071/317-29-78.
VW PASSAT KOMBI, 1985 r„ 1600 ccm. diesel, szary 
metalic, 4-biegowy, na białych tablicach, • 2.600 zł. Cie
plice, tel. 0607/65-59-61
VW PASSAT, 1985 r., 290 tys. km, 1600 ccm. diesel, gra
fitowy metalic, szyberdach, hak, RO, 5-biegowy, alum.

felgi, kpi. oponzimawychzbalufelgami,-- 5.700 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-42-50 ' * -  . '■ *'< • p  w <
O  VW PASSAT, 1985 r., 184 tys. km, 1600 ćcm, 

benzyna, czerwony, 5-drzwiowy, bogate wypo- 
sażenie, po remoncie, cena do negocjacji lub 
zamienię na samochód o mniejszej pojemno
śc i. Środa Ś ląska , te l. 071/317-29-78 po 
godz. 16 01024351

VW PASSAT. 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy, model przejściowy, szerokie lampy tylne i zde
rzaki, hak, plastikowe nadkola, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
342-93-00,0606/94-81-66
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic,
5-drzwiowy, serwo, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan b. 
dobry, białe tablice - 1.050 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT, 1986 r., 198 tys. km* 1600 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, po remoncie silnika, nowe amortyzato
ry i łożyska kół, szyberdach, RO, 5-biegowy, zadbany, bez 
korozji, stan b. dobry, - 7.400 żł lub zamienię na kombi. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-28 .. .
VW PASSAT, 1986r.', 1600 ccmr biały, stan dobry; na bia
łych tablicach - 700 DEM. Bolków, tel. 0606/14-:5.3-22 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, Gzerwony, 
alarm, halogeny, szyberdach oryginalny, ospoilerowany, 
niskie zderzaki, roleta bagażnika, stan silnika b. dobry, -
5.900 Zł. Chocianów, tel. 0608/20-11 -43 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejściowy, automatic, 5-drzwiowy, RO, hak, spr. w ca
łości, 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 
metalic, 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., srebrny, 4-biegowy, na bia
łych tablicach • 2.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
relingi dachowe, szerokie zderżaki, welurowa tapicerka, 
oryginalny lakier, konserwacja, stan b. dobry, aluminiowe 
felgi, sprowadzony w całości, przegląd do 07.02.2002 r, -
8.300 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 5-bie
gowy, szyberdach, hak, - 1.300 zł. Opole, tel. 
077/469-27-69
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, hak, dużo nowych części, - 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/54-99-50,071/363-24-25 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 126 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, 
roleta, relingi dachowe, RM, szyberdach, hak, stan b. 
dobry,-11.200 zł lub zamienię. Jasień, tel. 068/371-05-24, 

.0604/60-62-23
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, bordowy, inst. gazowa, stan b. dobry, relingi 
dachowe, 5-biegowy, nowy model, szerokie zderzaki, ro
leta, 4 zagłówki, RM + głośniki, • 5.500 zł lub zamienię na 
inny, może być po wypadku. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm. 
szary metalic, inst. gazowa, zadbany/obrotomierz, ku
bełkowe fotele, koła 14”. • 7.000 zł. Lubin, tel. 
0607/20-78-73
VW PASSAT, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, stan dobry, - 9.000 zł. Lubin,'tel. 
076/847-52-49 po godz. 16
VW PASSAT, 1987 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, obrotomierz, 
serwisowany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
357-50-70
VW PASSAT, 1987 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
stalowy metalic, 4 szyby el. otwierane, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podgrzewane siedzenia, hak, welurowa ta
picerka, centr. zamek, stan idealny, na białych tablicach -
I.250 DEM. Żary, tel. 068/470-13-62.0604/25-68-10 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r.. 158 tys. km. 1600 ccm. 
turbo D. czerwony, bez wypadku, hak, roleta, szyberdach,
5-biegowy, - 8.200 zł. Bojanowo, tel. 065/545-72-36 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, stan dobry, na białych tablicach, - 7.000 zł. Bolków, 
tel. 0606/14-53-22
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna stan 
dobry, -$.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/58-33-87 
VW PASSAT, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccnj  ̂benzyna, 
biały, kombi, szerokie błotniki, relingi dachowe, roleta, RO, 
- 7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-32-29 
VW PASSAT, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, stan techn- b. dobry. • 7.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-52-49 po godz. 16 .
VW PASSAT KOMBI, 1987 j ;„210 tys. km, 1800 ccm, 
szary metalic. inst. gazowa, koła 14*. deska digital, obro
tomierz, - 7.000 zł. Lubin, tel. 0607/20-78-73 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 150 tys. km, 180.0 ccm. 
benzyna, perłowoezarny, synero,relingi dachowe,,wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek,- 6.800 zł. Lubin, tel? 
076/842-17-45-;
VWPASSAT, l987.r.,160Óćcm, benzyna,zjeJonymeta- 
lic, kombr 5-biegowy; relingi dachowe, - 7.5Ó0Zł lub za
mienię’ na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,312-^3-41
VW PASSAT KOMBI, 1987 r. stan b. dobry, na białych 
tablicach • 1.500 DEM. Sulechów, tek 0605/60-71*2 
VW PASSAT, 1987 r. po remoncie blacharki, po remoncie 
silnika, pilne, - 1.800 zł. Świerzów, gm. Prusice, tel. 
0607/30*64-25
VW PASSAT, 1987 r., 215 tys. km, 1600 cćm. diesel, nie
bieski metalic, alarm, RO, - 8.500 zł. Wrocław, teł. 
071/338-25-62,0601/05-95-35 '
VW PASSAT SŚDAN, 1987/88-r., 1800 ccm, biały, stan 
b. dobry, model przejściowy, 5;drzwiowy, automatic, za
dbany, szerokie zderzaki, na białych tablicach • 800 DEM. 
Domaszczyn, tęl. 071/399-86-94, 0603/51-03-18 
VW PASSAT KOMBI, 1987/88 r., 1600 ccm. bordowy, sze
rokie zderżaki, hak, centr. zamek, inst. gazowa ze zbior
nikiem w miejscu koła zapasowego, - 7.800 zł. Wrocław, 
tel. 348-40-18,06Ó6/64:92-21 
VW PASSAT GT KOMBI, 1987/97 r., 120 tys: km, 1600 
ccm, benzyna, zielony metalic, 5-biegowy, rozkładana 
kanapa, szyberdach, welurowa tapicerka, silnik Audi 80 z 
1991 r, - 6,700 zł. Wrocław, tel. 372-20-49.0501/25-63-33 
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna 5-biegowy, inst. 
gazowa, « 11.000 zł. Legnjca, tel. 07.6/856-23-14 
VW PASSAT, 1988 r., 190 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, • 12.600 zł. Bierkowice, tel. 
074/871-46-59
VW PASSAT CL, 1988 r., 192 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, stan b. dobry, garażowany, szyberdach, RO, 
pokrowce, alarm, odcięcie zapłonu, udokum. pochodze
nie, 2 nowe opony, paski, nowy akumulator, - 11.000 zł 
lub zamiana na Audi 80, B3, Mercedes 190 autom w tej 
cenie. Chojnów, tel. 0604/80-43-90 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 158 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, niebieski, I właściciel, stan b. dobry, •
II.800 zł. Legnica, tel. 076/866-19-72
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, granatowy metalic, el. 
otwierane szyby. el. reguł, lusterka, szyberdach, 112 KM, 
wspomaganie kier., alarm * pilot, blokada skrzyni biegów, 
centralny zamek, -10.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-77-12

VW PASSAT SEDAN, 1988 r, 1800cćm,'beńzyńa, srebr
ny metalic, stan b. dobry, na białych tablicach * 2400 
DtM. Óławar. tel. 050M9t92-39 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r.( 180frocnv,-’b'eMynay kolor 
wiśniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, • 13.000 zł. Wrocław, tel.
342-83-10
VW PASSAT, 1988/89 r.. 200 tys.km, 1600 ccm, bordo
wy, centralny zamek, zabezpieczenia,-oznakowany, -
10.500 zł. Brzeg, tel. 077/415-97-68 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r.. 240 tys. km', 1600 ccm, 
granatowy, TDi, centr. zamek, szyberdach, na białych ta
blicach, wspomaganie, - 15.500 zł. Lubin, teł. 
076/846-50-41,0603/68-61-00 
VW PASSAT, 1988/89 r., 1800 ccm, CL, grafitowy meta
lic, sprowadzony w całości, oznakowany, szerokie listwy, 
centralny zamek, dzielona tylna kanapa, zielone szyby, 
spoiler na tylnej klapie, dodatkdwe światło .stop", pełna 
dokumentacja, stan b.- dobry, • 11.300 zł łub zamienię. 
Strzelin, tel. 0603/84-60-7* •
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r. ,170 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, biały, relingi dachowe, szyberdach, wspomaga
nie, model z 1989 r., do wymiany silnika - 8.000 zł. Wro
cław. -teł. 0601k 7-30-54 /  ’ * * 3 w <
VWPASSAT KOMBI, 1988/94 r„ 188 tys. km,’ISOOaJm, 
benzyna, granatowy, centr. zamek, wspomaganie, bloka
da skrzyni biegów, alarm, relingi dachowe, hakv w kraju 
od 1994 r., II właściciel, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-12-87,0608/34r38-42 ; ■
VW PASSAT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
stalowy metalic,.oszczędny, alum. felgi, alarm, centr. za
mek, szyberdach, wspomaganie, immobilizer, stan dobry, 
garażowany, • 13.500 zh.Bogatynia, tel.. 075/773-13-58 
VW PASSAT GLI, 1989 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy metalic, szyberdach, RM, stan b. dobry, • 11.900 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 0607/15-54-36 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 195 tys. km,. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, centr. zamek, relingi, roleta, koła zimowe, 
stan dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 360-11 -83, 
0603/58-23-33 .
VW PASSAT. 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D. 
stalowy metalic, alum. felgi, alarm, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, immobilizer, stan dobry, - 13.500 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-13-58 
VW PASSAT, 1989 r., 176 tys. km, 1600 Gem, czerwony, 
relingi, szyberdach, - 11.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-70-35,0604/75-84-02 
VW PASSAT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, el. reg. szyberdach, wspomaganie, in
stalacja gazowa, - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/854-46-14 
VW PASSAT GL, 1989 r., 250 tys. km. 1800 ccm, grana
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, 
hak, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. fel
gi, ciemne szyby, centr. zamek, ważny przegląd, -12.700 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 0607/43-68-10 . 
VW PASSAT. 1989 r.. 170 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
biały, kombi, alarm, serwisowany, bez wypadku, -10.500 
zł lub zamienię na inny'samochód, może być droższy. 
Niekarzyn, woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-43-11 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 175 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, czarny, centr. zamek, wspomaganie, ABS, alarm * 
pilot, blokada skrzyni biegów - 15.000 zł. Wrocław, teł. 
354-35-67
VW PASSAT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, - 11.500 zł. Złotoryja, tel. 0605/38-01-16 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r.. 1600 ccm. biały, el. reg. 
reflektory, ei. szyberdach, wspomaganie kier., roleta ba
gażnika, sprowadzony w całości na mienie, I właściciel 
od 4 lat, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, radio
odtwarzacz, - 13.200 zł. Nysa, tel. 077/431-73-32 
VW PASSAT. 1989/90 r.. 126 tys. km, 1800 ccm. niebie
ski, wspomaganie, alum. felgi, immobilizer, - 11.800 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84. 0502/41-01-17 
VW PASSAT, 1989/90 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, brązowy metalic, I właściciel, bez wypadku, zadbany, 
immobilizer, relingi dachowe, sprowadzony w całości, stan 
idealny, - 12.300 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 1800 ccm. morski metalic, 
inst. gazowa, hak. relingi dachowe, roleta, el. otw. szy
berdach, centr. zamek, alarm * pilot, RM, opony zimowe, 
- 16.000 zł. Leśna, tel. 075/724-24-36, 0604/75-99-52 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.', 110 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, stan b. dobry, bez wypadku, alarm, 
immobilizer, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, kpi. 
dokumentacja, -14.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-89-51, 
0049/17-06-57-66-28 Niemcy 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 174 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, granatowy metalic. relingi dachowe, centr. za
mek, wspomaganie kier,- - 14.800 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 0607/10-56-92
VW PASSAT. 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 4 zagłów
ki, hak, immobilizer, części, -17.000 żł lub zamiana na 
ciągnik C 330-360. Bolesławiec, tel. 075/734-73-41 wie
czorem- \  ;
VW PASSAT KOMBI, 1990 ć  142 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. szy
berdach, centr. zamek^-alarm, relingi -dachowe, roleta, 
dzielona tylna kanapa, oclony w całości, kpi. dokumenta? 
cja, nowe opony, * kpi. opon zimowych, el. reg; reflekto
ry, RO, ciemne szyby, -14.900 zł lub zamienię na Merce
desa 190 D. Bolesławiec, teł.'0606/33-50-22 
VW PASSAT CL, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy, alum. felgi, wspomaganie, RO, immobili
zer, kpi. dokumentacja, l-właściciel w kraju, • 19.800 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-38-29, 0606/94-26-76 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benżyna,l>ialy, 
relingi dachowe, hak, ciemne szyby, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, zagłówki, gara
żowany, I właściciel, bez wypadku, w kraju od pół roku, -
14.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0601/71-32-13 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy metalić, wspomaganie, RM Philips, relin
gi dachowe, zadbany, • 17.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-09-65,0606/37^96-76 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.; 153 tys, km, 1800 ccm. 
czerwony, centralny zamiek, ABS, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, tylna roleta, relingi dachowe, el. szy
berdach. podgrz. siedzenia, stan b. dobry, - 14.500 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-85-23 w godz. 9-17 
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 SEDAN CLX. 1990 r., 106 tys. km. 1800 
ccm, wtrysk, srebrny metalic, centralny zamek, ABS, eh 
otwierane szyby, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, radioodtwarzacz, w całości, katalizator, 
dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, stan b. dobry, • 13.900 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311 -83-86 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 1800 ccm. benzyna. biały, 
relingi dachowe, hak, szyberdach, ciemne szyby, central
ny zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, haloge
ny w zderzaku, radioodtwarzacz z RDS, w kraju od 6 mie
sięcy, bez wypadku, garażowany. - 14.500 zł lub zamie
nię. Międzylesie, tel. 0601/71 -32-13 
VW PASSAT. 1990 r., 197 tys. km. 1800 ccm. biały, limu
zyna, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, •
13.000 zł. Milicz, tel. 0602/28-39-49 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 956 tys. km. 1900 ccm,
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turbo O 110 KM, bez wypadku, - 35.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT, 1990 r., 167 tys. km, 2000 ccm, biały, wspo
maganie, • 11.000 zł. Włoszakowice, teł. 065/537-02-22 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 155 tys. km, 1800 ccm, 
ciemny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reg. 
reflektory, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka. 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, roleta, hak, 
halogeny, 6 głośników, w kraju od roku, kpi. dokumenta
cja, zdjęcia, stan b. dobry, - 17.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-22-63
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, sprowa
dzony w całości, kpi.’dokumentacja, ABS, wspomaganie, 
RM, centr. zamek, składane siedzenia, nowy ukł. wyde
chowy, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 11.000 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/365-77-50, 
0501/57-17-86
VW PASSAT SEDAN. 1990 f., 2000 ccm, wtrysk, kolor 
morski metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. luster
ka, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i 
rozkładane tylne siedzenia, sprowadzony w całości, opo
ny letnie i zimowe, zadbany, stan techn. b. dobry, RO * 6 
głośników. - 16.400 zł. Wrocław, tel. 350-07-55, 
0601/79-15*61
VW PASSAT, 1990 r., 1900 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach el., spoiler • 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/18-19-96
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 1900 ccm, diesel kpi. do
kumentacja, • 16:000 zł. Zgorzelec, tel. 0608/12-25-70 
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 rM 1600 ccm, turbo 

D, szary metalic, wspomaganie kier., centr. 
zamek, ABS, bez wypadku, • 18.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019921

VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm. turbo D, niebie
ski metalic, relingi dachowe, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, blacharka do małych poprawek, -14.700 
zł. Jenków.tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm. wtrysk, zielony, 
w kraju od miesiąca, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, klimatyzacja, automatic, • 12.900 zł lub zamie
nię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, 
115 KM, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, kataliza
tor, alum. felgi, RM, el. otw. szyberdach, • 14.800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/736-48-80 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, • 13.800 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, 
tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalik, hak, centr. zamek, Mul-T-Lock, el. otw. dach, ga
rażowany, stan b. dobry, aktualny przegląd, • 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-24-79
O  VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 1800 ccm wspo

maganie, stan b. dobry, - 15.800 zł lub zamie
nię. Żary, ui. Okrze i 9, te i, 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019641

VW PASSAT SEDAN. 1991 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, dzieiona tylna kanapa, rozkładana z  regu
lacją położenia, atermiczne szyby, przednia z paskiem 
przeciwsłonecznym, w samoch. nie palono, nowe hamul
ce, nowe opony, nowa sonda Lambda, stan b. dobry, au
tomatic, - 16.000 zł. Brzeg, tel. 0501/72-38-17 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, czarny, wspomaganie, centr. zamek, relingi dacho
we. - 18.500 zł. Głogów, tel. 076/834-21-84 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 200 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, beżowy, - 18.500 zł lub zamienię na Forda Trans
ita. Głogów, tel. 076/834-70-06,0601/39-67-01 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, do spro
wadzenia z Niemiec, stan b. dobry, • 16.000 zł. Jawor, 
tel. 0049/17-34-25-18-62 Niemcy, 0607/39-08-51 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 98 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyberdach, ks. 
serwisowa, bez wypadku, hak, 2 dni w kraju, stan b. do
bry, -14.200 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny za
mek, relingi dachowe, RM, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, hak. obrotomierz, ważny przegląd, w kraju 
od tygodnia, - 20.400 zł. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 83 tys. km, 1900 ccm. die
sel, bordowy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., centr. zamek, relingi, stan b. dobry, • 20.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r„ 163 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, zielony, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, 
wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, centr. zamek, 
bez wypadku, • 18.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-10,0502/91-94-41 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, kość słonio
wa, automatic, szyberdach, sprowadzony w całości, -
14.500 zł. Legnica, tel. 076/887-86-12 
VW PASSAT, 1991 r., 162 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, cen
tralny zamek ♦ pilot, alarm, oznakowany, welurowa tapi
cerka. dzielona tylna kanapa, el. reguł, reflektory, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 14.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, niebieski metalip, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, stan b. dobry, -
19.900 zł lub zamienię (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,077/431-75-08 
VW PASSAT, 1991 r:, 153 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., el. 
szyberdach, immobilizer, RM Sony, 4 zagłówki, garażo
wany, konserwacja, oclony w całości, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, • 13.400 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, garażowany, hak, RO, relingi dachowe, 
roleta, reguł, i podg. fotel, el. reg. reflektory, alarm, centr. 
zamek, zadbany, wspomaganie kier., szyberdach, -14.000 
zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
VW PASSAT KOMBI GL. 1991 r., 152 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, katalizator, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, 5-biegowy, ra
dioodtwarzacz, relingi, roleta, el. reg. świateł, • 18.000 
zł. Turek, tel. 063/278-27-36,0600/32-61-92 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, wtrysk, bordowy, hak. blokada zapłonu, zadba
ny, przegląd, stan b. dobry, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, granatowy, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, lusterka i reflektory, 
alarm, blokada skrzyni biegów, hak, szeroka listwa, relin
gi dachowe, centr. zamek, garażowany, zadbany, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/338-34-31,0603/61-31-44 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic. wspomaganie kier., roleta, relingi dachowe, 
RO, centralny zamek, hak, el. reguł, szyberdach, • 15.800 
zł lub zamienię na Skodę Fawrit. Fiata Uno. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-03-37,0607/53-05-81 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 2000 ccm, czerwony, wspo
maganie, szyberdach el. otwierany, ABS, hak, silnik no

wej generacji, centr. zamek, w kraju od 2 tygodni, bez 
uszkodzeń, • 15.500 zł. Żagań, tel. 068/477-19-21 
VW PASSAT GL SEDAN, 1991/92 r.. 149 tys. km. 1900 
ccm, turbo D, bordowy metalic, bez wypadku, I właści
ciel, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lu
sterka i szyberdach, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, - 19.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-72-30,0607/09-68-88 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r.. 19 tyś. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, bez wypadku, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, relingi dachowe, RO, 
welurowa tapicerka, sprowadzony na nowych zasadach, 
udokumentowany przebieg, - 19.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-66-02 po godz. 20,0604/26-19-87 
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, bia
ły, inst. gazowa (zbiornik w kole zapasowym), wspoma
ganie, szyberdach, alarm, garażowany, stan idealny, -
17.850 zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
VW PASSAT KOMBI. 1991/92 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, metalic; I właściciel w kraju, el. szyberdach, el. 
reg. reflektory, oryginalne radio, roleta, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, • 18.700 zł. Wrocław, tel. 
0608/51-45-57
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 1900 ccm. turbo D. -19.000 
zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-51-14 po godz. 18 
VW PASSAT. 1992 r., 164 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, radio Beta, 
hak, garażowany, I właściciel w Polsce, immobilizer, dużo 
nowych części, dużo dodatków, sprowadzony w całości, -
14.700 zł. Legnica, tel. 076/854-12-10,0601/62-53-72 
VW PASSAT GL, 1992 r., 136 tys. km, perłowoczamy, 90 
KM, alarm, nowe opony, zadbany, garażowany, -16.000 
zł. Legnica, tel. 0502/66-94-19,076/857-01-93 
VW PASSAT, 1992 r., 169 tys. km, benzyna, biały, auto
matic, el. otw. szyby. el. otwierane i zamykane drzwi, stan 
b. dobry, przegląd techniczny (rejestracja), ważna do
04.2002 r 14. Opole. tel. 077/455-65-50 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 156 tys. km, 2000 ccm. 
kolor grafitowy metalic, relingi dachowe, alarm, immobili
zer, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, -14.900 zł. Gostyń, tel. 065/571-91-47,0602/81-43-13 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, relingi dachowe, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, - 19.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-51-14 po 
godz. 18
VW PASSAT. 1992 r., 138 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
czarny metalic, zadbany, garażowany, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, el. szyberdach, centr. zamek, 
alarm, Mul-T-Lock, wspomaganie kier., ABS, halogeny, 
zderzaki i listwy w kolorze nadwozia, hak, • 16.100 zł. 
Legnica, tel. 076/857-01-93.0502/66-94-19 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r. ABS. szyberdach. nowe 
amortyzatory, stan b. dobry, • 19.500 zł. Leśna, tel. 
0604/08-09-61
VW PASSAT GL KOMBI, 1992 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, 
perłowoczamy, relingi, el. otw. szyberdach, komputer, 
centr. zamek, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, wer
sja Edition One, alum. felgi + koła zimowe, stan idealny, -
17.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-41, 
0606/41-49-67
VW PASSAT, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic, bez wypadku, centralny zamek, tylna kanapa 
drewniana, zagłówki, wspomaganie kier., radio, książka 
serwisowa, w kraju od 3 dni, - 15.800 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-30-46
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. ABS, szyberdach. garażo
wany, relingi dachowe, nowe amortyzaiory, stan b. dobry, 
- 19.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 0604/08-09-61 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r.. 170 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D. czerwień meksykańska, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. szyberdach, radioodtwarzacz z RDS, 
aluminiowe felgi, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry. • 25.000 zł. Sobótka, tel. 0605/73-61-45 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 120 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna alarm, hak, centr. zamek, ciemne szyby, wspo
maganie, 4 zagłówki, koła zimowe, • 16.500 zł. Strzelin, 
tel. 0606/42-67-05,0608/68-35-59 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 142 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, wspomaganie kier., ABS, immobilizer, alarm, 
radioodtwarzacz, zadbany, stan b. dobry, • 16.800 zł. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
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 lub zamienię na cię
żarowy. Wrocław, tel. 0601/57-96-26 
VW PASSAT. 1992/.. 1800 ccm, diamentowy metalic, stan 
b. dobry, garażowany, aluminiowe felgi, zadbany, • 18.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/91-26-06 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, roleta, RO, 
z pełną dokumentacją, stan b. dobry, - 16.300 zł. Zebrzy- 
dowa, tel. 075/736-21-52. 0607/20-73-87 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 121 tys. km, 1800 ccm. 
czerwony, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, centr. zamek ,♦ pilot, relingi da
chowe, roleta, zarejestrowany, stan idealny • 4.900 DEM. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25.0605/29-62-06 
O  VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, bordo

wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
relingi dachowe, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, -14.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87020041

VW PASSAT, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D tempomat, 
ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, el. 
reg. lusterka, stan b. dobry, 6500 DM, Niemcy, tel. 
0049-171 21 00 540..
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 125 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, grafitowy metalic, bez wypadku, I właściciel/pełna 
dokumentacja, w kraju od tygodnia, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. szyberdach, aluminiowe felgi, ra
dio, welurowa tapicerka, stan idealny, • 22.700 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-46-05,0602/10-57-09 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 165 tys. km. 1900 ccm. 
turbo D, wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, • 21.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW PASSAT CL. 1992/93 r., 170 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, sprowadzo
ny w całości, i właściciel, garażowany, stan b. dobry, -
18.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-44-23 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, stalowy meta
lic, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, oryginalny RO + 
głośniki, książka serwisowa, -16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/16-93-78
VW PASSAT, 1993 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski, oryg. lakier, stan dobry, techn. sprawny, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 349-17-59 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony z Niemiec, • 16.000 zł. Bogatynia, tel. 
0604/08-47-56
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 67 tys. km,-2000 ccm, ben
zyna, żółto-czerwony, do sprowadzenia z Niemiec,' pełne 
wyposażenie, cena - 4.000 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 129 tys. km, 1900 ccm', 
turbo D, perłowografitowy, bez wypadku, centralny zamek, 
wspomaganie kierl, el. szyberdach, welurowa tapicerka,

pełna dokumentacja, w kraju od tygodnia, aluminiowe fel
gi, radio, stan idealny, • 22.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-46-05,0602/10-57-09 
VW PASSAT KOMBI GL, 1993 r„ 137 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D. szary metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, RO, stan b. dobry, • 22.900 zł. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW PASSAT SEDAN. 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., kli
matyzacja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-65-86.0601/58-20-80 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 155 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D I właściciel, ABS, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, stan b. dobry, - 18.400 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, wspomaganie kier., el. szyberdach, 
centralny zamek, alarm, CD, spoiler ze światłem .stop', 
dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, '-19.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-62-65 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, sprowadzony w całości, pełna dokumenta
cja, wspomaganie kier., centralny zamek, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry, - 18.400 zł. Potoczek, tel. 
076/831-23-70.0604/22-09-51 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 148 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, ciemnogranatowy, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. do
bry, • 16.900 zł. Rawicz, tel. 0502/40-38-11 
VW PASSAT, 1993 r., 114 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
czarny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, reg. kierownica, wspomaganie, pół-klimatyzacja, 
radio, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, centr. zamek, oryg! 
żaluzja tylna, • 22.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-19-27 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 128 tys. km. 2800 ccm. 
VR6, czarny metalic, wspomaganie kier., ABS, relingi da
chowe, aluminiowe felgi, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie el., zadbany, roleta, - 23.800 zł lub zamienię na tań
szy, bez wypadku, z Niemiec. Sobótka, tel. 071/316-26-51 
VW PASSAT SEDAN. 1993 r., 107 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, wiśniowy, stan idealny, bez wypadku. 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, automatic, wspomaganie 
kier., alarm, nowe opony, amortyzatory, el. reguł, luster
ka, szyberdach, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, -
19.100 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 117 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, szary metalic, sprowadzony w całości, bogate 
wyposażenie, i właściciel w kraju, zadbany, stan b. do
bry, - 17.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0605/60-72-32
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 148 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, niebieski, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., el. otwierany szyberdach, w kraju od 6 mie
sięcy, - 20.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Śro
da Śląska, tel. 0600/37-40-75 
VW PASSAT GL SEDAN, 1993/94 r., 117 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, granatowy metalic, wspomaganie, w kraju 
7 lat, ABS. alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, RM + pilot, alum. felgi, koła zimowe, •
23.500 zł lub zamienię na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 
0602/76-87-49
VW PASSAT GT, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, benzy
na kombi, stan b. dobry, • 25.000 zł lub zamienię na die
sla. Bolesławiec, tel. 0503/66-98-10 
VW PASSAT GL KOMBI, 1994 r., 89 tys. km, 1984 ccm, 
granatowy, ABS, 2x poduszka pow., immobilizer, elektr. 
reg. lusterka, szyberdach, reflektory, alarm z pilotem, 
centralny zamek, reg. kierownica, • 27.000 zł. Gliwice, 
tel. 0501/03-64-17
VW PASSAT; 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 
alum. felgi, 2 poduszki pow., klimatyzacja, relingi dacho
we, komputer, ABS, bez wypadku, tempomat, radio, tele
fon, w kraju od tygodnia, - 22.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-23-78
VW PASSAT, 1994 r., 143 tys. km, 1800 ccm, biały. kpi. 
dokumentacja, I właściciel, oclony w całości, 2 pod. po
wietrzne, ABS, el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, relingi dacho
we, stan idealny, - 20.900 zł lub zamienię (możliwe raty). 
Legnica, tel. 0602/36-07-03
VW PASSAT KOMBI GL, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, centr. za
mek, welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach, podgrze
wane fotele, alum. felgi, hak zdejmowany, roleta, bez 
wypadku, w kraju od 2 m-cy, • 28.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/60-80-94
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., GT, grafitowy metalic. stan 
b. dobry, - 24.000 zł. Bolesławiec, tel. 0503/66-98-10 
VW PASSAT, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny, 
bez wypadku, ABS, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja. relingi dachowe, komputer, roleta, tempomat, 
halogeny, telefon, radio, pełne wyposażenie el., w kraju 
od tygodnia, • 22.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-23-78 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 117 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. szyberdach, e1. reg. reflektory, odpinany 
hak, RO, relingi, roleta, zagłówki, blokada zapłonu, I wła
ściciel, - 23.000 zł lub zamienię na tańszy, zadbany. Lu
bin, tel. 076/846-94-88
VW PASSAT SEDAN. 1994 r., 182 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D. granatowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, reguł, fotel kierowcy, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, - '27.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-82-93
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 161 tys. km, 2000 ccm. 
bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, alarm, 
centr. zamek na pilota, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, hak, opony zimowe t  felgi, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-17-36,0604/13-80-65 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, alarm, 2 poduszki powietrzne, 
stan b. dobry, aluminiowe felgi, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, - 25.000 zł. Wrocław, .tel. 0601/70-35-57, 
0607/42-67-84
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm. 
TDi. czerwony, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, el. 
otwierane szyby, el. szyberdach, relingi dachowe, stan b. 
dobry, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, ABS, 
immobilizer, • 29.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 200 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, biały, servo, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne/klimatyzacja, welurowa tapicerka, roleta, serwisowa
ny, alarm fabryczny, oznakowany, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w 2000 r, • 29.300 zł. Legnica, tel. 
0605/40-00-98,0607/73-86-58 
VW PASSAT KOMBI GL, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, kolor wiśniowy metalic, sprowadzony w ca; 
łości, el. reg. lusterka, alum. felgi, wspomaganie, RO, stan 
idealny + opony zimowe, z pełną dokumentacją, - 22.000 
zł. Legnica, tel. 0601/76-97-19. 076/887-83-51 
VW PASSAT. 1994/95 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, Pb/, 
srebrny metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 2 po
duszki powietrzne, ABS, el. otwierane śzyby, wspomaga
nie kier., alarm, centralny zamek, radio, kpi. dokumenta
cja, - 24.800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, wspo

maganie kier., 2 poduszki powietrzne, ABS, el. reg. re
flektory, el. otwierane szyby, el. szyberdach, roleta, dzie
lona tylna kanapa, podłokietnik, stan b. dobry, - 26.800 
zł. Sobótka, tel. 0601/63-69-03 
O  VW PASSAT, 1995 r., TDI, kolor grafitowy me

talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, skórzana tapicerka, -
29.900 z l lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97, 0602/79-49-88 87019931

VW PASSAT GL, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, kpi. dokumentacja, ABS, el. reg. lusterka i el. reg. 
szyberdach, welurowa tapicerka, 2 poduszki pow., alarm, 
radio CD, halogeny, pełny wtrysk paliwa, - 24.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/734-83-30,075/734-27-40 
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, wspomaganie, elektryka, immobilizer, radio
odtwarzacz, welur, • 32.500 zł lub zamiana na tańszy (Fiat 
Punto, Skoda Felicia). Kalisz, tel. 062/766-16-25, 
0602/83-25-62
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm. TDI. 
czerwony, bogate wyposażenie, w kraju od 6 miesięcy, z 
pełną dokumentacją, stan b. dobry, • 30.900 zł. Legnica, 
tel. 076/721-94-72
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 2800 ccm, VR6, srebrny, 
klimatronik 4x4, skórzana tapicerka, pełne wyposażenie 
elektryczne, - 35.800 zł lub zamienię na VW Transporter. 
Legnica, tel. 076/856-31-71,0604/46-97-17 
VW PASSAT, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, - 25.500 zł lub zamie
nię. Radomsko, tel. 044/683-83-77,0608/09-92-31 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 146 tys. km. 1900 ćcm. 
TDi. śliwkowy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
serwo, el. otwierane szyby, relingi dachowe, roleta ba
gażnika, welurowa tapicerka, stan idealny, - 31.000 zł. 
Sobótka, tel. 0605/39-71-67
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi, szary metalic. I 
właściciel w kraju. • 31.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-40-20
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 91 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, biały, zadbany, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 398-81-80 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r.. 150 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, biały, automatic, w kraju od roku, udokumento
wane pochodzenie, centralny zamek, RO stereo, katali
zator, el. reguł, lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po 
przeglądzie, - 25.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 115 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, biały, sprowadzony w całości, I właściciel, cen
tralny zamek, wspomaganie kier:, ABS '12 poduszki po
wietrzne, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.900 zł lub za
mienię na inny samochód. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
VW PASSAT, 1995 r.. 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D 
limuzyna, alarm, radio, el. otw. szyby, centr. zamek, spro
wadzony w całości, serwisowany, stan b. dobry, - 25.200 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62, 
0602/73-21-73
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 108 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby. el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, komputer, RM, roleta, - 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/25-90-00
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 204 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, kość słoniowa, w kraju od mies., bez wypadku, 
oclony, zarejestrowany, oryg. lakier, I właściciel, kpi. do
kumentacja, 5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, eł. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, wspom. 
kierownicy, garażowany, serwisowany, oszczędny. •
24.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel, 0606/23-66-76
VW PASSAT GL SEDAN. 1995/96 r.. 127 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, biały, bez wypadku, klimatyzacja, weluro- /  
wa tapicerka, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., centralny zamek, obrotomierz, 
zadbany, pełna dokumentacja, stan idealny. • 32.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/09-68-88
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 93 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, niebieski metaljc, I właściciel, bez wypadku, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, 2 poduszki powietrzne, roleta, pełna dokumenta
cja, stan idealny, • 33.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-17-16 
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r.. 160 tys. km. 1900 ccm, 
TDI, zielony, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, 3 zabezpie
czenia przed kradzieżą, wspomaganie, reg. kierownica, 
koła zimowe, relingi dachowe, roleta, ABS, alarm, • 33.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/356-28-63 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r„ 1900 ccm, TDI kupiony 
w Niemczech w 1996 r., w kraju od stycznia, bez wypad
ku, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny,
- 35.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 1900 ccm, turbo D, biały, 
kpi. dokumentacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, relingi dachowe, stan dobry, do 
polakierowania przedni błotnik, • 25.200 zł. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 74 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D. biały, serwo, ABS, poduszka pow., centr. zamek, 
alum. felgi, radio, klimatyzacja. - 34.200 zł. Syców, tel. 
0601/55-28-50
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, czerwony, książka serwisowa, I właściciel, ABS,
2 pod. powietrzne, szyberdach, relingi dachowe, roleta, 
koła zimowe, białe zegary, • 33.000 zł. Jasień, tel. 
068/371-00-76,0607/31 -83-28 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km. 1800 ccm, ben- 

-zyna, srebrny metalic, sprowadzony w całości, - 26.500 
zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
VW PASSAT, 1996 r., 66 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, RM, centr. zamek, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, w kraju 4 
tygodnie, - 27.000 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, roleta, bez wypadku, - 26.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/05-59-00,0604/61-62-72 
VW PASSAT, 1996 r., 126 tys. km. 1900 ccm. TD. srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, -
29.500 zł lub zamiana na Mercedesa 124 ód 1990 roku. 
Turek. tel. 063/288-61-33.0600/33-29-25'
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, TDi. czarny me
talic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. szyberdach, 
el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, roleta, relingi dachowe,, aluminiowe felgi, pełna 
dokumentacja, możliwe raty przez komis, - 34.300 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/781-84-69,0603/42-29-49 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 87 tys. km. 1781 ccm, ben
zyna, czerwień meksykańska, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. reg. reflektory, 2 po
duszki powietrzne, roleta, stan idealny, • 31.700 zł. Wro
cław, tel. 071/316-82-75
VW PASSAT, 1996/97 r., 82 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
zielony metalic, kombi, bez wypadku, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby i szyberdach, żaluzja, relin
gi dachowe, w kraju od tygodnia, stan idealny, • 35.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW PASSAT B5, 1997 r., 78 tys. km. 1800 dcm. turbo, 
ciemnowiśniowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, 
bez wypadku, serwisowany, el. ofw. szyby, el. reg. luster

ka i szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm
♦ pilot, immobilizer, oznakowany, welurowa tapicerka, RM 
Kenwood * zmieniacz .CD i 8 głośników alum. felgi 15*. 
stan idealny, - 43.500 zł lub zamienię. Legnickie Pole, 
tel. 076/858-21-00.0606/42-07-27
VW PASSAT. 1997 r.. 123 tys. km. 1800 ccm, turbo E, 
wtrysk, zielony metalic, RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek ♦ pilot, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, fotele, komputer, 
alarm, klimatyzacja, poduszka pow., I właściciel, kpi. do
kumentacja, kupiony w salonie, serwisowany, • 49.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/40-77-11 
VW PASSAT, 1997 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebr
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, -
46.000 zł. Zawonia, tel. 0607/71-06-91
VW PASSAT B5,1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, 4 poduszki pow., centr. zamek, el. reg. lusterka, elektr. 
otw. szyby, klimatyzacja, immobilizer, podgrzewane fote
le, urządzenie głośno mówiące, bez wypadku, garażowa
ny, alarm, - 42.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-62-20 lub 0502/67-46-10 
VW PASSAT, 1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 90 
kM, srebrny metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka 
i szyby. el. szyberdach, wspomaganie i regulacja kierow
nicy, 2 pod. powietrzne, I właściciel, kpi. dokumentacja, -
47.000 zł. Domaszków, tel. 074/812-66-01,0603/13-09-73 
VW PASSAT B5 .1997 r.. 77 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, drewno, welurowa tapicerka, RO, el. otw. szyberdach. 
serwo, centr. zamek * pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, pod. powietrzna, - 39.000 zl. Legnica, tel. 
076/722-58-60,0605/43-65-00
VW PASSAT, 1997 r„ 100 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
granatowy, klimatyzacja. ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, 
alarm, RM, serwisowany, - 42.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B 5 ,1997 r., 138 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie kier, - 50.000 zł lub zamienię na inny sa
mochód do 15.000 zł. Pokój. tel. 077/469-80-89 
VW PASSAT B5,1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, granato
wy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierowni
ca, 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, 
zielony, garażowany, stan b. dobry. - 46.500 zł. Strze
gom. teł. 074/855-54-95
VW PASSAT B5. 1997 r.. 130 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
110 KM, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, książ
ka serwisowa, - 46.000 zł. Zawonia, tel. 071/312-93-10, 
0607/71-06-91
VW PASSAT KOMBI. 1997/98 r.. 55 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, błękitny metajic, 110 KM, 4 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie, klimatronik, el. otw. szyby, el. reg. i pod
grzewane lusterka, reguł. wys. mocowania pasów, oryg. 
centr. zamek, immobilizer, relingi dachową, roleta bagaż
nika, podłokietnik, hak, książka serwisowa, garażowany, 
- 55.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW PASSAT, 1997/98 r., 35 tys. km, 1$00 ccm. turbo D, 
grafitowy, 110 KM, automatic, ABŚ, 4 pod. powietrzne, 
alarm, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby. el. reg. luster
ka, sprowadzony w całości z Niemiec, I właściciel, • 50.000 
zł. Jutrosin. teC 065/547-17-29 
VW PASSAT. 1997/98 r„ 52 tys. km. 1800 ccm, turbo, 
20V, błękitny opalizowany, automat tiptronic, klimatyza
cja, 4 poduszki powietrzne, ABS, RO, pełne wyposażenie 
elektryczne, serwisowany - 56.000 zł, w rozliczeniu może 
być tańszy, uszkodzony. Oława, tel. 0603/84-78-77 
VW PASSAT, 1997/98 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, limuzyna, ABS, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, centr. zamek, alarm, wspomaganie, reg. kierow
nica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
książka serwisowa, stan b. dobry, • 44.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-44-90 .
VW PASSAT, 1997/98 r.. 1800 ccm, benzyna, szary me; 
talie, kupiony wsatonie, I właściciel, stan idealny, - 52.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80 
VW PASSAT B. 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, klimaty
zacja, - 52.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/97-15-22 
VW PASSAT, 1998 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, 
kpi. dokumentacja, serwisowany, garażowany, bez wypad
ku, 100 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, alarm, 
immobilizer, centr. zamek z domykaniem szyb, itp, -
46.000 zl. Świdnica, lei. 0601/76-97-80
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Góra, tel. 
065/543-27-29,0603/75-51-40 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm. 20V. 
srebrny metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, radio, kli
matyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, halogeny, roleta, relingi dachowe, weluro
wa tapicerka, komputer, • 52.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-87-37,0605/74-31-00 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1600 ccm. benzyna, nie
bieski metalic, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Leszno, 
tel. 065/543-27-29,0603/75-51-40 
VW PASSAT, 1998 r., 125 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, czarny metalic, stan idealny, el. otw. szyby, centr. 
zamek, klimatyzacja, 110 KM, w kraju od miesiąca, •
39.000 zł. Lubin, tel. 0603/43-38-64
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 33 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 4 
poduszki powietrzne, pełne wyposażenie elektr., klimaty
zacja, immobilizer, stan idealny, możliwe raty, • 46.000 
zł. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-34-97 -. 0601/74-81-80 
VW PASSAT B5, KOMBI. 1998 r„ 52 tys. km, 1900 ccm. 
TDi, granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. po
wietrzne, klimatronic, • 58.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81 
VW PASSAT, 1998 r., 1800 ccm, turbo, zielony metaiic, 
150 KM, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, stan 
idealny! garażowany, pełne wyposażenie, • 56.500 zł lub 
zamienię na inny, do 15.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-43-51,0601/05-43-87 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, tur
bo, zielony, 4 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek ♦ pilot, ABS, kom
puter, klimatyzacja, welurowa tapicerka, zadbany, • 38.000 
zł lub zamienię na tańszy samochód. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
VW PASSAT B5,1998 r., 28 tys. km. 1800 ccm. 20V. błę
kitny metalic. 4 poduszki pow., ABS. el. otwierany szy
berdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., regulowana kierownica, centralny zamek, 
immobilizer, RM, welurowa tapicerka, w kraju od 6 mie
sięcy, sprowadzony w całości, zarejestrowany, - 51.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/23-23-94 
VW PASSAT SEDAN, 1998 r., 1800 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, klimatronic, elektr. dodatki, stan idealny, pil
nie, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 30 tys. km, 1800 ccm, 20V, 
srebrny metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, RO, klima
tyzacja, roleta, relingi dachowe, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 52.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-02-10^ 
0601/64-22-52
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VW PASSAT B5; 1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
20V, perłowoniebieski metalic, grill Kamei, xenony, skó
ra, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 4 x 
SRS, felgi 17 \-52.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65, 
0607/56-92-76
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. kierow
nica, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podłokietniki, 
reguł, fotele, dzielone tylne siedzenia, welurowa tapicer
ka. - 53.800 zł. Oleśnica, tel. 0502/45-15-82 
O  VW PASSAT B5 KOMBI, 1998/99 r., 1800 ccm, 

20V, biały, klimatronic, ABS, el. otw. szyby (4), 
welurowa tapicerka, kup iony w sa lon ie , • 
43.900 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-26-51, 
0601/70-22-45 81009771

VW PASSAT, 1998/99 r„ 32 tys.lun. 1800 ccm, 20V, bia- 
ły. 4 poduszki pow., ABS, RM, komputer, wszystkie el. 
dodatki, immobilizer, i właściciel, stan idealny, - 49.000 
zł. Udanin, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 29 tys. km, 1900 ccm, tDi, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, 4 
poduszki pow., ABS, RM, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, • 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
VW PASSAT B5, 1999 r., 3 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
srebrny, sprowadzony z Niemiec, wersja komfortowa Lain, 
wszystkie dodatki, stan idealny, aluminiowe felgi, • 52.900 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.. 90 tys. km, 2800 ccm, V6, 
jasnoniebieski metalic, I właściciel, kupiony w salonie, kli
matyzacja, komputer, alarm, 4 pod. powietrzne, RO ♦ CD, 
serwisowany, zadbany, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-02-70
VW PASSAT, 1999 r., 70 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebr
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 52.000 zł. Wro
cław, teł. 071/354-20-97
VW PASSAT KOMBI, 2000 r.. 16 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, wtrysk, perłowosrebrny, 115 PS, ABS, wspomaga
nie, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, tempomat, kom
puter. • 71.000 zł. Legnica, tel. 0601/05-59-00 
VW PASSAT. 2000 r.. 40 tys. km. 1900 ccm. TDI. srebrny 
metalic. 115 KM, ABS, EDC, ASR, SRS, RM + CD, 8 gło
śników, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, światła, regulo
wane fotele, podłokietniki, klimatyzacja, i właściciel, z 
salonu w Polsce, po przeglądach, • 71.900 zł. Wrocław, 
tel. 0608/47-33-20
VW POLO, 1976 r., 28 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wi
śniowy, po wymianie silnika, skrzyni biegów, 3:drzwiowy, 
zadbany, nowy akumulator, RM, telewizorek, pokrowce 
.miś'. • 1.700 zł lub zamienię na zderzaki plastikowe. 
Wrocław, tel. 0503/57-15-71
VW POLO, 1976 r.. 1100 ccm. benzyna, granatowy, po 
remoncie silnika, rejestracja do 12.2001 r., 2 opony zimo
we. garażowany, stan dobry, - 2.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819,31-58
VW POLO, 1978 r., 900 ccm, benzyna, żółty, stan dobry, 
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-22 
VW POLO, 1979 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, kołpaki, pokrowce, zadbany, • 2.600 
zł. Bystrzyca Oławska, tel. 0603/54-30-54 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
amortyzatory, - 2.500 zł! Owsianka, gm. Kobierzyce, tei. 
071/311-84-16
VW POLO GT, 1979 r., 1300 ccm. benzyna, czarny, nowy 
tłumik, pompa paliwa i skrzynia biegów, po regeneracji 
silnika, ekonomizer, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 
071/322-72-45,0601/24-44-76 
VW POLO KOMBI, 1981 r., 50 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
piaskowy, nowe opony, akumulator, RO, 5-biegowy, stan 
dobry, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/833-93-53 
VW POLO, 1982 r., 900 ccm, biały, garażowany, - 2.600 
zł lub zamienię na BMW 3 .rekin", Forda Granadę, inne. 
Wrocław, tel. 0607/52-81-65
VW POLO C, 1983 r„ 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, garażowany, zadbany, szyberdach, RM, 
alum. felgi, przegląd do 12.2001 r, - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-19-06
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm. benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, - 4.500 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO, 1983 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, garażowany, szyberdach, RM, alum. felgi, 
przegląd do 12.2001 r.. zadbany, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-19-06
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, wiśniowy, 3-drzwiowy, nowy 
akumulator, immobilizer, reg. kierownica, kpi. kół zimo
wych i letnich, - 17.300 zł. Srebrna Góra, tel. 
074/818-02-51
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 6.700 

zł lub  zam ien ię. Żary, u l. O krze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87020031

VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm, benzyna nowe 
amortyzatory, opony, akumulator, stan dobry, - 5.700 zł. 
Brzeg, teł. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
VW POLO, 1986 r., 228 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, - 1.600 zł. Byczyna, tel. 077/413-40-12 
VW POLO, 1987 r., 81 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, w kraju od 3 lat, i właściciel, stan dobry, - 6.200 zł. 
Otok, tel. 075/644-91-24,0604/34-46-48 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, 
zadbany, garażowany, w kraju od 1993 r„ stan b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie 
wymaga napraw, - 6.500 zł. Wrocław, teł. 311-23-10, 
0603/75-17-15
VW POLO COUPE, 1987 r., 116 tys. km, 1035 ccm, ben
zyna, biały, GT, 3-drzwiowy, obrotomierz. 4 reflektory, 
zagłówki, plastikowe nadkola, progi, instalacja radiowa + 
6 głośników, kpi. dokumentacja, stan silnika i blacharki 
dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-84-58, 
0601/63-26-68
VW POLO SEDAN, 1987/88 r„ 1000 ccm, czerwony, nowe 
łożyska, klocki hamulcowe, nowe amortyzatory, przegu
by, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 
077/411-90-08,0503/84-86-50 
VW POLO, 1988 r., 7 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny 
metalic, szyberdach, el. wysuwana antena, RM, silnik po 
remoncie, - 7.500 zł. Czechowice-Dziedzice, tei. 
032/215-51-60
VW POLO COUPE, 1988;., 1300 ccm. benzyna I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, • 6.500 zł. Gromadka, tel. 
076/817-27-20
VW POLO FOX, 1988 r., 1300 ccm, diesel stan idealny, •
9.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80
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., 120 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.500 DEM. Le
gnica, tel. 0503/03-95-77
VW POLO FOX,'1988 r., 1000 ccm. biały, - 8.500 zł. Nysa. 
tel. 077/433-76-14
VW POLO COUPE. 1988 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 
zadbany, - 6.400 zł. Osła. tel. 076/817-27-20 
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, biały. 5-biegowy, 
nowe opony, - 7.500 zł. Prusice, teł. 071/312-63-41. 
071/312-53-41
VW POLO FOX. 1988 r., 1300 ccm. diesel stan idealny, -
9.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80
VW POLO, 1988 r„ 1000 cćm, benzyna, wiśniowy, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-94

VW POLO FOX, 1988/89 r„ diesel stan idealny, • 9.900 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80 
VW POLO FOX, 1988/89 r. stan idealny, - 9.900 Zł. Wał
brzych, tel. 0602/45-10-74
VW POLO FOXu1989 r., 1100 ccm, granatowy, na za
chodnich, tablicach'’- 800 DEM.,Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-08
VW POLO, 1989 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, stan dobry, na zachodnich tablicach • 1.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 .
VW POLO, 1989 r.. 1000 ccm, grafitowy metalic, garażo
wany, stan b. dobry, sprowadzony w całości, -.7.200 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-49-07,0608/47-24-98 
VW POLO, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, 5-bie
gowy, nowe opony, - 7.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
VW POLO COUPE. 1989 r., 109 tys. km. 1050 ccm, sza
ry metąlic, na białych tablicach • 600 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/44-64-28 ^
VW POLO KOMBI, 1990 r., 130 tys. km, 1035 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, 3-drzwiowy, - 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/302-83-28
VW POLO KOMBI, 1990/91 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, RM. pełna dokumentacja, -
8.700 zł lub zamienię. Wąsosz, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/76-96-78
VW POLO G40,1991 r., 136 tys. km. 1300 ccm. turbo E, 
kolor grafitowy metalic, intercooler, centr. z&mek, alarm 
* pilot, el. reg. reflektory, szyberdach, kubełkowe fotele, 
alarm, dodatkowe wyposażenie, obniżony, wydech Remus, 
nakładka Kamei, klapa tylna D&W, 120 KM, pilnie, • 11.200 
zł. Leszno, tel. 065/520-93-74,0501/63-41-76 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
bordowy, 3-drzwiowy, bez wypadku, dzielona tylna kana
pa, el. reg. reflektory, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW POLO, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, oznakowa
ny, szyberdach, blokada skrzyni biegów, - 9.600 zł. Lu
bin, tel. 076/842-28-44
VW POLO, 1991 r., 1100 ccm, biały, Sprowadzony w ca
łości, zadbany, - 7.300 zł. Mirków, tel. 071/315-13-47 
VW POLO FOX, 1991 r., 90 tys. km, 1100 cćm, jasnozie
lony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, sprowadzony 
w całości, w kraju od 4 dni, • 8.700 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-49-74
VW POLO, 1991 r., 1043 ccm, biały, sprowadzony w ca
łości, RO, alarm, zadbany, stan b. dobry, - 7.900 zł. Wro
cław, tel. 315-13-47
VW POLO KOMBL-1991/92 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, szyberdach,‘radioodtwarzacz, alarm 
+ pilot, pełna dokumentacja, amortyzator na gwarancji,' 
stan b. dobry, el. reg. reflektory, instalacja gazowa (butla 
w miejsce koła zapasowego), • 10.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-32-76,0604/62-55-12 
VW POLO KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, die
sel, niebieski metalic, do poprawek lakierniczych, do spro
wadzenia z Niemiec, cena - 1.600 DEM. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
VW POLO COUPE. 1992 r./98 tys. km. 1300 ccm. kolor 
wiśniowy, stan b. dobry, alarm, - 11.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-21-27
VW POLO GENESIS, 1992 r., 63 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, ciemnofioletowy, zadbany - 5.500 zł + cło. Bogatyr- 
nia, teł. 0606/87-55-80
VW POLO FOX KOMBI. 1992 r., 140 tys. km, 1043 ccm, 
bordowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.900 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-54-41,0606/41-49-67 
VW POLO, 1993 r., 1000 ccm, biały, stan b. dobry, -11.500 
zł. Legnica, tel. 0602/63-42-87 
VW POLO, 1993 r., 107 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, sprowadzony, pełna dokumentacja, oclony, 
książka serwisowa, • 13.000 zł. Żarów, tel. 074/858-06-18 
VW POLO COUPE, 1993/94 r., 112 tys. km, 1300 ccm, 
zielony, książka serwisowa, alarm, oznakowany, garażo
wany, aktualny przegląd, stan b. dobry, -12.200 zł. Wierz
bice, tel. 071/390-88-97
VW POLO, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi 14", reg. kie
rownica, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, kompakt Pioneer, - 18.500 zł. Lubin, teł. 
0502/30-45-36
VW POLO, 1995-r., 130 tys. km, 1600 ccm; benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, szyberdach, stan b. dobry, - 21.500 zł. 
Strzelin, tei. 0609/49-96-68
VW POLO III, GT, 1995 r., 143 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czarny, zderzaki w kolorze nadwozia, centr, zamek, ej. 
otw. szyby, reg. kierownica, kubełkowe fotele, RQ Pana
sonic, immobilizer, bez wypadku, w kraju od 03.2001 r., 
stan idealny, - 25.800 zł. Wałbrzych, tel. 0605/08-32-83 
VW POLO, 1995 r., 1043 ccm, MPi, biały, 3-drzwiowy, 
wspomaganie, i właściciel w Polsce, zadbany, garażowa- 
ny, - 18.800 zł lub zamienię na Ford Transit, osobowy. 
Wrocław, tel. 0604/89-37-72,062/721-06-49 Krotoszyn 
VW POLO. 1995/96 r., 125 tys. km. 1600 ccm, zielony, 
wspomaganie, bez wypadku, serwisowany, I właściciel, 
kupiony w salonie, alarm, radio, nowy ukł. wydechowy, 
tarcze i amortyzatory tylne, - 19.000 zł. Wrocław, teł. 
071/364-04-83,0502/28-86-16,071/342-22-37 _
VW POLO, 1995/96 r., 1400 ccm, bordowy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, serwisowa
ny, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, stan techn. 
b. dobry, garażowany, RM, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-26-11
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, alum. 
felgi, RO, alarm, immobilizer, oznakowany, zadbany, stan 
b. dobry, • 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/79-52-29 
VW POLO, 1996 r., 58 tys. km, 1400 ccm, niebieski,
5-drzwiowy, poduszka pow., napinacze pirotechniczne, el. 
reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, zadbany, sprowa
dzony w Całości w 1.999 r., stan b. dobry, - 22.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0604/72-16-37 
VW POLO, 1996 r., 37 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fiole
towy, bez wypadku, z salonu, centralny zamek. wspoma- 
ganie kier., 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, immobiii;. 
zer, blokada skrzyni biegów, serwisowany, stan idealny, -
21.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, - 16.000 zł. Leszno, tel. 0601/88-37-78 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 73 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, perłowoczarny, wspomaganie kier., stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, poduszka pow, - 24.200 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-78-76,0601/74-10-55 
VW POLO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm 5-drzwiowy, 
centr. zamek, immobilizer, RM, reguł. wys. mocowania 
pasów, reg. kierownica, • 21.000 zł. Ostrów Wlkp., teł. 
0606/44-23-17
VW POLO, 1996 r., 45 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sele
dynowy, 3-drzwiowy, • 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
VW POLO, 1996 r.. 88 tys. km. 1043 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, alarm, centr. zamek, immobilizer, przyciem
nione szyby, nowy akumulator, reg. kierownica, spoiler + 
światło .stop", - 18.500 zł. Trzebnica, tel. 0609/59-00-69 
VW POLO, 1996 r., 68 tys. km,-1050 ccm, zielony meta
lic, 2 pod. powietrzne, RO, wspomaganie, hakhól., kom
puter, książka serwisowa, właściciel niepalący, 3-drzwio- 
wy, stan idealny, - 23.000 zł lub zamienię na Audi, Merce

desa, VW Passata • dopł. 5.000. Wałbrzych, teł. 
074/666-47-24
VW POLO, 1996 TĄ 90 tys. km, czarny, obrotomierz, re
guł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica, immobili
zer, 3-drzwiowy, alum. felgi, szerokie zderzaki, I właści
ciel, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/82-42-82
VW POLO, 1996/97 r„ 55 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, reg. kierowni
ca, 4 zagłówki, książka serwisowa, - 19.800 Zł. Oławar 
tel. 071/313-72-23,0606/89-84-27 
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, i właściciel, faktura zakupu, serwisowany, 
RO Blaupunkt, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
immobilizer, dzielone tylne siedzenia, - 36.800 zł. Tymo- 
wa, tek-076/843-55-66,0606/63-97-68 
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 2 po
duszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, pełna dokumentacja, • 24.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 0502/29-67-59 
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm, granatowy metalic, bloka
da skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, nowe opony, gara
żowany, stan b. dobry, - 21.000 zł. Lubin,- tel. 
076/844-74-77
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, wszyst
kie el. dodatki, halogeny, dodatkowe światło .stop", 4 za
główki, immobilizer, - 29.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0606/27-98-30
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, z salonu, zadbany, - 24.300 zł. Rawicz, tel. 
0603/68-79-10
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, RO, 3 światło 
.stop", 4 zagłówki, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 0606/27-98-30 
VW POLO, 1997/98 r., 21 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, wspomaganie, reguł, kierownica, ABS, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, alum. felgi, - 22.900 zł. 
Leszno, tel. 065/520-69-66
VW POLO, 1998 r„ 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, alum. 
felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, reg. fotele przednie, • 27.000 zł. Grabów, tel. 
0601/57-03-64
VW POLO, 1998 r., 24 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, nie 
eksploatowany w kraju, i właściciel, - 24.800 zł (kupujący 
nie płaci podatku). Legnica, tel. 076/857-02-24 w 
godz. 10-16,0606/38-82-26
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, • 26.000 zł. Oława, tel. 071/313-37-21 
VW POLO, 1998 r„ 50 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, immobilizer, poduszka powietrzna, centr. 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 VARIANT, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, immobili
zer, alarm, el. otw. szyby, - 27.500 zł. Świdnica, tel. 
0605/45-06-16
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 Michelirt (Pilot), ks. serwisowa, • 25.500 zł lub 
zamiana na osobowy, w cenie do 10 tys. zł. Witaszyce, 
tel. 062/740-15-01 .
VW POLO, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm,-diesel, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, .-
28.000 zł. Rawicz, tel. 0606/65-14-47 
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, benzyna, gra
natowy, Wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, 3-drzwio
wy, - 26.000 zł. Myślibórz, tel. 095/747-50-00, 
0605/29-86-78
VW POLO MATCHII, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 
poduszki powietrzne, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie, ks. serwisowa, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, - 27.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-35-05,0604/12-06-29 
VW POLO, 1999 r., 7 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy meta
lic, drzwiowy, ABS, szyberdach, wspomaganie, RM ste
reo, nie rejestrowany w kraju, - 21.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56 
VW POLO, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, centr. 
zamek, - 28.000 zł. Rawicz, tel. 0606/65-14-47 
VW POLO, 1999 r., 26 tyś. km, 1400 ccm, benzyna, MPi, 
zielony metalic, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 2 pod, 
powietrzne, centr. Zamek, el. otw. szyby, RM, książka ser
wisowa, • 30.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-68-68, 
0607/51-89-70
VW SANTANA. 1982 r. stan dobry, - 2.500 zł. Nowa Sól, 
tel. 0603/36-69-76
VW SANTANA, 1983 r., 115 tys. km, 1780 ccm, benzyna! 
grafitowy metalic, hak, podwyższony, zawieszenie pó re
moncie, nowy wydech, RO, ważny przegląd, techn. spraw
ny, - 4.700 zł. Legnica, tel. 0606/53-96-44 
VW SANTANA LX. 1983/01 r.. 1577 ccm, biały, I rej, w 
kraju 07.03.2001 r., I właściciel, po remoncie silnika, po 
wymianie wielu części, stan b. dobry, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, • 3.300 zł. Czernica, tel. 071/318-98-38, 
0607/48-98-04
VW SANTANA, 1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, złoty 
metalic, alum. felgi, nowe opony, po remoncie kapitalnym 
zawieszenia, nowe amortyzatory i przeguby, - 2.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/18-64-56 
VW SCIROCCO, 1977 r., 200 tys. km, 1500 ccm, biały, 
ciemne szyby, alum. felgi 14", spoilery, progi, po remon
cie kapitalnym w 2001 r, -2.500 zł lub zamienię na BMW 
320-323 .rekin" lub motocykl. Grodków, tel. 077/415-38-61 
VW SCIROCCO, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, czarny, po 
remoncie siłnika, stan blacharki dobry, obniżony, szero
kie zderzaki, spoiler, hak, aktualny przegląd, szachowni
ca z tyłu samochodu, sport, wygląd, - 2.300 zł lub zamie
nię na Mercedesa, iub inny, sportowy. Dzierżoniów, tel. 
074/645-62-78
VW SCIROCCO, 1980 r., 158 tys. km, 1498 ccm, czer
wony, alum. felgi, spoiler, nowy akumulator, techn. spraw
ny, atrakc. wygląd, - 3.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-41-14,0602/82-48-25 
VW SCIROCCO, 1983 r., 1800 ccm, czarny, obniżony, 
ospoilerowany, fotele Recaro, - 5.500 zł lub zamienię na 
Opla Omegę, Kadetta, Fiata 126p. Wrocław, tel. 
0502/98-71-18
VW SCIROCCO IIGTX, 1984 r., 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, kubełkowe fotele, 5-biegowy, stan dobry, •
3.900 zł łub zamienię na inny samochód o mniejszej po
jemności. Wrocław, tel. 311-76-51 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, szary meta
lik, ospoilerowany, alum. felgi, szyberdach, - 4.500 zł. 
Opole, tel. 077/456-70-67
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
DOHC, czarny, 136 KM, atrakcyjny wygląd, aluminiowe 
felgi, sportowe zawieszenie Koni, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, ciemne 
szyby, sportowy układ wydechowy, stan b. dobry, - 8.500 
zł. Czarny Bór k. Wałbrzycha, tel. 074/845-07-35, 
0608/88-76-51

VW SCIROCCO !f, 1987 r.v 1600 ccm.benzyna, ziełofl/ 
metałierS-biegowy, skórzane fotele, aluminiowe felgi, -.
6.500 zł lub zamienię ha inny samochód.lPfusrć$k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,312-634.1 v 
VW SCIROCCO. 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, spoilery, alum. felgi, białe zderzaki i lusterka, obni
żony, kubełkowe fotele*, kpi. dokumentacja, kpi. dokumen
tacja, nowy tłumik, stań techn. b. dobry, • 7.600 zł. Żary, 
tel. 0603/29-99-34
VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 ccm, złocistoszary meta
lic,' stań b. dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Gubin, 
woj. zielonogórskie, tel: 0503/98-81-94 
VW SCIROCCO II, 1988/89 r„ 135 tys! km, 1600 cćm, 
biały, sprowadzony w całości, oryg. lakier, wsp. kierowni
cy, szyberdach, spoilery, srebrne szyby, dodatki tuningo- 
we, dodatkowo: całe zawieszenie, tylny tłumik, 4 opony 
letnie + 2 koła zimowe, nowy akumulator, - 10.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-06-35,0600/30-91-86 
VW SCIROCCO GT 2, 1992 r., 140 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, wspomaganie, szyberdach, spo
ilery, automatic, ładna tapicerka, w kraju od roku, śtan b. 
dobry, - 11.700 zł. Oleśnica, tel. 0601/93-44-58 
VW SHARAN VR6,1996 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, 7-osobowy, 
alum. felgi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, et. 
reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, tylna 
szyba przyciemniona, przegląd, stan b. dobry, - 46.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 
KM, perłowogranatowy, 5-osobowy, pełne wyposażenie 
el., climatronic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, role
ta, - 67.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1999 r. 90 KM, pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, - 78.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0608/64-93-63
VW VENTO, 1992 r., 101 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, sprowadzony w całości. ABS, klimatyzacja, welurowa 
tapicerka, alarm, alum. felgi, centralny zamek, wspoma
ganie, halogeny, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, -18.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-35-12
VW VENTO, 1992 r., .160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, blokada skrzyni biegów, 
welurowa tapicerka, -16.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-53-70, 
0501/36-37-18
VW VENTO, 1992 r„ 106 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, alarm, RM, el. reg. reflektory, I 
właściciel, stan b. dobry, • 16.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-74-45
VW VENTO, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz, immobilizer, sprowadzony w cało
ści, 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.. 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, serwo, centr. zamek, szyberdach, stan 
idealny. - 16.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56,0049/17-34-08-97-94 Niemcy 
VW VENTO, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, per
łowosrebrny, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, RO, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, 
centr. zamek, Thermotronic, garażowany, • 22.000' zł. 
Legnica, tel. 076/862-69-25
VW VENTO, 1994 r;, 250 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
stan b. dobry, - 24.000 Zł. Legnica, tel. 076/721-67-07 
VW VENTO GTD, 1994 r., 126 tys. km, 1900 ccm, TD, 
granatowy metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, el. reg. szyberdach, kubełkowe fotele, wszystkie 
zewnętrze plastiki w kolorze, pełna klapa, nowe felgi Bor- 
bet Ecxiusiv 15", nowe opony goodyear, - 27.900 zł. Lu
bin, tel. 0602/29-40-37
VW VENTO GL EUROPE, 1994 r.. 225 tys. km. 1900 ccm. 
TDi, czerwony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby (4) i szyberdach, klimatronic, komputer, hak hol., 
welurowa tapicerka, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, b. oszczędny, stan techn. idealny, - 28.500 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-50-02,0602/75-28-32 
VW VENTO, 1994 r., 120 tys. km. 2000 ccm. TDI. srebr
ny, na zachodnich tablicach - 9.800 DEM + cło. Legnica, 
tel. 0605/03-39-81
VW VENTO, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafi
towy, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 22.000 zł. Wał
brzych, tel. 0501/29-21-11
VWVENTO GLX, 1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm,TDI, 
srebrny, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centr. za
mek, wspomaganie kier., RO, szyberdach, bez wypadku, 
do sprowadzenia z Niemiec - 9.800 DEM + cło ok. 6.000 
zł lub na gotowo - 24.500 zł. Legnica, teł. 0603/49-82-83 
VW VENTO CLX, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, nie eksploatowany w kraju, - 22.000 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-67-14 
VW VENTO GLX, 1996 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
2 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, • 25.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
VW VENTO, 1997.r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, centralny zamek, ef. otwierane szy
by, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., klimatyza
cja, aluminiowe felgi, RM, welurowa tapicerka, - 32.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-04-31,0604/31-45-55

W ARTBURG
WARTBURG 353,1972 r., 991 ccm, biały, całkowicie od
budowany, wszystko nowe, I rejestracja 30.20.1992 r., 
zapłon elektroniczny, biegi w podłodze, tylna szyba ogrze
wana, fotele rozkładane, hak,^zadbany, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 353-22-39
WARTBURG 353,1976/86 r., 1 tys. km. 1000 ccm, ben
zyna. piaskowy, oryg. lakier, podwozie i karoseria z 86 r., 
lewarek, hak, szyberdach, przegląd do X. 2001 r., stan 
dobry, - 1.600 zł. Legnica, tel. 076/866-13-42 
WARTBURG 353 S, 1978 r., 992 ccm, kolor - kość sło
niowa, przegląd do 04.2002 r., lewarek biegów w podło
dze, szyberdach, hak, po remoncie silnika, nowy akumu
lator, stan b. dobry, I właściciel, garażowany, • 1.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-81-65, 732-22-83 
WARTBURG 353,1980 r., 992 ccm, De Luxe, popielaty, 
stan b. dobry, garażowany, po remoncie silnika, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd,. - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-07
WARTBURG 353 DE LUXE, 1981 r. stan dobry, ważny 
przegląd, • 800 zł lub zamienię na Żuka. Wrocław, tel. 
0601/87-30-97
WARTBURG 353, 1982 r„ 900 ccm, benzyna, coemno- 
kawowy, oryg. lakier, gruba kierownica, pasy bezwł., w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 r., ważne OC, 
stan dobry, - 650 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
WARTBURG 353,1982 r., - 1.000 zł. Nowa Wieś Wielka, 
tel. 076/870-13-71
WARTBURG 353,1983 r., 70 tys. km. 996 ccm, jasno
brązowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r., 
stan b. dobry, • 900 zł. Wrocław, tel. 321-26-62 
WARTBURG 353.1983 r.. 105 tys. km. 997 ccm, zielony,

silnik do naprawy, zarejestrowany, w.całości, dodatkowo 
hak. części. - 200 zł. Wrocław, (el. 0608/63-40-24 

-WARTBURG 353,1983 r., 68 tys. km. 992 cćm. zielony. I- 
właściciel, garażó%aT^stał^r;dobty bez wypadku, -
1.900zł. Wrocław, tel. 071/353-85-l4p^ig®dE=t3b?rę^^ 
WARTBURG 353,1984 r., 1000 ccm?Kolor piaskowy/stan. 
dobry, na białych tablicach • 800 zł. Jawor/teł. 
0605/64-11-73
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., 122 tys. km. 1000 ccm.
2-suw techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, hak, radio
odtwarzacz panel, przegląd do 28.12.2001 r., wzmocnio
ne tylne amortyzatory, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/20-85-43
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., 900 ccm. biały, stan 
dobry, po remoncie silnika (16 tys. km), po remoncie za
wieszenia, nowe sprzęgło, w ciągłej eksploatacji, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
WARTBURG 353 W, 1984 r.. biały, biegi w podłodze, szy
berdach, hak, ogrzew. tylna szyba, nowe polskie tablice 
rejestr., zadbany, - 1.000 zł. Ząbkowice Śląskie., tel. 
074/815-36-89,0603/50-41-53 
WARTBURG, 1985 r., zielony, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry ♦ drugi na części, • 1.100 zl. Kłodzko, teł* 
0605/07-77-79
WARTBURG 353,1985 r., 80 tys. km̂  992 ccm I właści
ciel, oryg. lakier, stan b. dobry, - 1.600 zł. Nysa, tel. 
077/433-19-95,0502/55-73-21 
WARTBURG. 1986 r., 1300 ccm, • 800 zł. Głogów, tel. 
076/833-50-19,0607/51-35-11 
WARTBURG 353,1986 r., 87 tys. km, 992 ccm, biały, pa 
przeglądzie, - 1.300 zł lub zamienię na Trabanta. Buków, 
tel. 068/385-72-34
WARTBURG 353,1986 r.. 42 tys. km, 999 ccm, benzyna, 
biały, techn. sprawny, brak przeglądu i OC, - 1.000 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0604/34-37-72 
WARTBURG 353 W, 1986 r., 992 ccm. czerwony, prze
gląd do 02.2002 r„ hak, RM, w ciągłej eksploatacji, do
datkowe światło .stop", + dużo części, - 850 zł. Lubin, tel. 
076/847-30-74
WARTBURG 353 W, 1986 r., 80 tys. km, 990 ccm. 2-suw. 
czerwony, zadbany, garażowany, lewarek biegów przy kie
rownicy, ekonomiczny, ważny przegląd i OC, nie wymaga 
napraw, stan idealny, - 1.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/45-05-71
WARTBURG 353,1986 r., 65 tys. km • 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-96-59
WARTBURG 353,1986 r., 45 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, na białych tablicach - 600 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0601/61-97-52 
WARTBURG 353,1987 r., 60 tys. km, 992 ccm, kolor pia
skowy, lewarek biegów w podłodze, szyberdach, haloge
ny, hak, RM, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-99-15 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 1000 ccm, zielony, przegląd 
do 03.2002 r., nowy akumulator (gwarancja), nowe opo
ny. pokrowce, I właściciel, stan dobry, - 1.000 zł. Lubin,, 
teł. 076/846-90-99
WARTBURG 353S, 1987 r., 127 tys. km, 970 ccm, czer
wony, nowe opony, przewody wysokiego-napięoia, klocki, 
konserwacja, techn. sprawny, - 1.200 zł.'Opole-, tel. 
077/454-35-77
WARTBURG 353,1987/88 r., 9 tys. km, 992 ccm, benzy
na, De Luxe, czerwony, po remoncie kapitalnym, lewarek 
biegów w podłodze, dodatkowe światło .stop", hak, za
główki, w ciągłej eksploatacji, - 2.350 zł. Wrocław, teł. 
071/352-41-06,0601/55-30-54 
WARTBURG 353,1989 r., kremowy, chłodnica z przodu, 
lewarek biegów w podłodze, nowe lampy, szyberdach, hak, 
RO, zagłówki, na białych tablicach -1.500 zł. Borek Strze- 
liński, tel. 071/796-14-14
WARTBURG GOLF, 1989 r., 143 tys. km, 1300 ccm, sza
ry, stan nadwozia i podwozia dobry, nowy akumulator, po 
remoncie rozrusznika, pokrowce welurowe, RO, - 5.800 
zł lub zamienię na mniejszy, tańszy. Wrocław, tel. 
0501/80-16-86
WARTBURG GOLF, 1989 r., 86 tys. km, 1300 ccm, żółty, 
stan dobry, szyberdach, hak, RO, inst. gazowa, kpi. do
kumentacja, • 4.600 zł. Gubin, tel. 068/359-67-16 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm, be
żowy, RO, hak holowniczy, zarejestrowany, ubezpieczo
ny, stan dobry, - 3.200 zł. Zgorzelec, tel. 0608/65-91-61 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, biały, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Gubin, tei. 068/359-40-14,0501/61-40-96 
WARTBURG GOLF. 1990 r.. 148 tys. km, 1300 ccm, ko
lor kremowy, po wymianie tłumików, 2 nowe opony, aktu
alny przegląd i OC, zielona karta, techn. sprawny, stan 
blacharki b. dobry. - 6.100 zł. Wrocław; tel. 0503/85-46-09 
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r., 109 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, czerwony, nowe sprzęgło, docisk, inst. 
gazowa, stan b. dobry. - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-80-33
WARTBURG GOLF, 1990 r., 99 tys. km, 1300 ccm kupio
ny w salonie, I właściciel, książka serwisowa, po remon
cie układ wydechowy, zawieszenia i skrzynia biegów, stan 
silnika idealny, serwisowany, ważny przegląd, hak, stan 
b. dobry. - 5.150 zł. Wrocław, tel. 0502/98-52-01 
WARTBURG GOLF. 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, 
na zachodnich tablicach * 1.350 zł. Zgorzelec, teł. 
0605/37-60-35
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, benzyna 
stan dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, 
teł. 0605/37-15-55
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, szary, welurowa 
tapicerka (czarna), RO, na białych tablicach - 1.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 0601/76-56-97 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna inst. ga
zowa, opony zimowe, RO, - 4.700 zł. Brzeg, tel. 
071/319-95-89; 0603/89-24-44 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szary, nowe szczęki i przewody hamulcowe, nowe 
opony, szyberdach, hak, przegląd do 03.2002 r, - 5.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-35-76 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 69 tys. km. 1300 ccm, czer
wony, stan b. dobry, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 785-76-20

ZASTAW A
ZASTAWA 1100,1977 r., 1116 ccm, benzyna, żółty, waż
ny przegląd, blacharka do poprawek, stan silnika dobry, - 
500 zł. Chojnów, tel. 076/819-60-65 
ZASTAWA, 1980 r.. czerwony, stan techn. dobry, do wy
miany stacyjka, nowe tablice, przegląd do 12.2001 r, • 
500 zł lub zamienię na rower górski - do 300 zł albo 2 
rowery. Bielawa, tel. 074/833-79-87 
ZASTAWA 1100P, 1980 r., benzyna, czerwony, po remon
cie silnika i skrzyni biegów, ♦ różne części, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/87-45-05
ZASTAWA 1100p, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, hak, przegląd do 07.2001 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, garażowany, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 359-56-45 w godz. 9-16, 346-52-33 po godz. 20 
ZASTAWA 1100p, 1981 r., 1116 ccm. kremowy, silnik - 
stan b. dobry, po remoncie blacharki, garażowany, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, kierownica Fiata 126p, RO Ken
wood, • 1.500 zł. Środa Śląska, tel. 0609/59-09-11 
ZASTAWA 1100, 1982 r,, 56 tys. km, 1100 ccm, poma
rańczowy, stan b. dobry, techn. sprawny, - 1.250 zł. Po
lkowice, tel. 076/858-40-55
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AUTOBUS AUTOSAN H09, 1982 r., 6540 ccm, niebie- 
sko-biały, w ciągłej eksploatacji, stan.dobry, • 9.500 zi. By
tom Odrzański, tel. 068/388-46-22 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21, 1983 r., 40 tys. km, 6540 
ccm, czarno-niebieski, w ciągłej eksploatacji, po remoncie 
silnika, - 15.000 zł. Lubin, tel. 0602/25-90-99 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1985/86 r. po remoncie bla- 
charki, przedniej belki, silnika i resorów, 43+1 miejsc, stan 
b. dobry, - 23.000 zł. Lubawka; tei. 075/741-1-7-84 
AUTOBUS AUTOSAN H10-11-Ó3,1967/88 r.. 300 tys? km, 
12000 ccm, TAM, biało-niebieski, po remoncie, wymienio
na blacharka, nowe sprzęgło, nowe szczęki hamulcowe,
6-biegowy, koła beźdętkowe, turystyczny, zradiofonizowa- 
ny, szyby ciemne, 47 osób, zadbany, w ciągłej eksploata
cji, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel; 075/734-73-38, 
0602/38-28-96
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewi
zory, video, sypialnia  ̂ lodówka, silnik EURO 0, retarder, 
wys. 3.85 m, stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116,
- 70.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS JELCZ PR-110,1980 r., 3 tys. km, 11000 ccm, 
biało-wiśniowy, nadwozie z 1987 r., po remoncie silnika, 
nowe poduszki zawieszenia, sprzęgło, opony, stan dobry,
- 12.000 zł lub zamienię na Stara 1142. Kamienna Góra, 
tel. 0602/18-22-68
AUTOBUS JELCZ 080,1981 r., SW-400, - 9.500 zł. Po
lkowice, tel. 0503/69-03-88
AUTOBUS JELCZ PR 110,1981 r. silnik leżący, do lakie
rowania, siedzenia rozkładane, 51 miejsc, opony nowe, •
8.500 zł. Bukowiec, tel. 075/718-29-40 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1983 r., 73 tys. km, 11100 ccm, 
diesel, biało-niebieski, wersja turystyczna, wysokie kufry, 
53 siedzenia, koła beźdętkowe, nowe pokrowce, RM, na
wiewy, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-92 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1984 r., 11100 ccm, SW-680, 
zielony groszkowy, w pasy, wersja .Lux’ , szyba dzielona, 
wysokie kufry, 48 miejsc, rozkładane siedzenia, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, • 22.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-70-76, 0601/88-01-62 
AUTOBUS JELCZ PR-110 U, 1988 r., 15 tys. km, 11000 
ccm, SW-680, biały w pasy, po remoncie balcharki i mało1 
waniu, drzwi otwierane pneumatycznie, szyba prosta, sil
nik leżący, - 20.500 zł lub zamienię na osobowy albo busa. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-52-50 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1989 r., 11100 ccm, SW-680, 
granatowy, w pasy, wersja ,Lux", szyba dzielona, wysokie 
kufry, 48 miejsc, rozkładane siedzenia, stan b. dobry, -
38.000 zl. Głogów, tel. 076/834-70-76, 0601/88-01-62
O  AUTOBUS JELCZ PR 110 0 , 1989 r. siln iki SW 

680 (44 + 2 osoby), opony beźdętkowe, WC, s ie 
dzenie pilota, tachograf Kienzle - 28.000 z ł+VAT, 
Jelcz PR 110 D, (46 * 2 osoby), 1989 r., siln ik 
SW-680, siedzenie pilota, nowy dach • 25.000 zł 
+ VAT. Opole, tel. 077/461-67-93 wewn. 930, 928 
01024191

AUTOBUS JELCZ PR-120,1992 r., 90 tys. km, biało-nie
bieski, stań b. dobry, • 75.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-94-84
AUTOBUS JELCZ PR110V 3-drzwiowy, - 1.500 zł. Do
brzeń, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-83-42 
AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r., turbo opony bezdęt- 
kowe, 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 beźdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu 
autobusu, • 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 732,1988 r., turbo, biały, stan b. do
bry, wersja miejska, opony beźdętkowe, -12.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r., turbo lodówka, ka
wiarka, stan błacharki i podzespołów b. dobry, • 28.000 zł 
+ VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
ĄUTOBUS KAROSA 732,1990 r., turbo, biało-czerwony, 
stan b. dobry, wersja miejska, opony beźdętkowe, -13.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35.
AUTOBUS KAROSA 735, 1990 r., biały, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, opony beźdętkowe, kafobar, TV, lodów-. 
ka, - 37.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA K-735,1991 r., turbo EURO 0, tele
wizor, yideo, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby, •
38.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR, 1.996 r., biało-różo- 
wy, stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry, wysokie 
siedzenia, atrakc.-wygląd, • 120.000 zł+ VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67?11 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km, 10966 
ccm, V6, biało-niebieski, sprow. z Francji w 2000 r., wy
mieniony silnik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po re
moncie i lakierowaniu we Francji, 41. miejsc, iotn. fotele 
odchylane do tyłu i odsuwane na bok, zradiofonizówany, 
klimatyzacja, lodówka, video, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0501/53-56-56,0605/54-38-81 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem * A00503 www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS TAM 170 A11,1980 r., 440 tys. km, 8500 ccm, 
diesel, żółto-czerwony, stan dobry, nowe przedriie opony,' 
lotnicze fotele rozkładane, • 9.500 zi. Wrocław, tel. 
071/352-08-03
AUTOBUS VW LT 50,1987 r., 170 tys. km, 2400 ccm, die
sel, kremowo-czarny; 20-osobowy, klimatyzacja, webasto, 
nagłośnienie, lotnicze fotele, szyby duże panoramiczne, 
ciemne, pneumatyczne drzwi, stan b. dobry, • 50.000 żł. 
Legnica, tel. 0604/94-32-12, 0603/84-48-77 
AY1AA21,1985 r., diesel blaszak, techn. sprawny, ład. 2 t,
- 3.500 zł lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 
076/833-29-68 ' ' ' '
AVIA A30,1982 r.,3596 cgm, diesel, niebieski, nowe opo
ny, - 2.300 zł: Ziębice, tel. 074/819-00-5Ó ' i  
AVIA A31 N, 1981 r, 10 tys. km, 3600 ćcm, diesel, niebie
ski, plandeka, 530 x 220, dobre akumulatory, brak prze
glądu. • 6.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
AVIA A31,1982 r., niebieski, skrzyniowy, długi, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-26-15
AVIA A31 N, 1983 r„ 84 tys. km. 3596 ccm; diesel, kolor 
wiśniowy, nowe opony, nowy akumulator, 3-osobowy, stan 
b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię na osobowy, kemping albo 
inne propozycje. Oława, tel. 0603/91-83-29 
AVIA A31 NS/A, 1983 r., 84 tys. km, 3596 ccm, kolor wi
śniowy, uniwersalny, nowe opony, nowe akumulatory na 
gwarancji, 3-osobowy, stan b. dobry, • 3.700 zł lub zamie
nię na kemping albo inne propozycje. Oława, tel. 
0603/91-83-29
AVIA A31,1986 r. izoterma, 2 sz l, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 311-62-15 
AVIA A31, 1987 r., diesel skrzyniowy, techn. sprawny, •
9.000 zł lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 
076/833-29-68
AVIA A31,1987 r., niebieski, po remoncie sihiha, hak, nowy

wał przedni i tylny, most tylny po regeneracji, hamulce po 
remoncie, - 7.000 zł. Radków, tel. 074/8/3-61-65 
AVIA A31 NJ, 1987 r., 3600 ccrn, diesel, niebieski, konte
ner, lewarek biegów w podłodze, po remoncie zawiesze
nia i hamulców, techn. sprawny, - 5.500 zł lub zamienię na 
osobowy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
AVIA A31,1989 r., bordowy, kontener, 4 świece żarowe, 
nowe akumulatory, - 5.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Oborniki Śląskięjel. 071/310-60-31, 0606/62-25-58 
AVIA A31,1990 r., 3600 ccm, diesel kontener, stan b. do
bry, - 8.500 zł lub zamienię na osobowy Prudnik, tel. 
077/436-87-55. 0607/62-29-97 
AVIA A60,1999 r., 40 tys. km przegroda celna, kabina sy
pialna, kupiony w salonie, • 56.500 zł + VAT. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87 '
BARKAS B 1000 BUS; 1980 r., biały, stan dobry, zareje
strowany, przegląd do 11:2001 r., oszklony (cały), ogrze
wanie + części, • 1.900 zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-96 
CHEYROLET G30,1988 r., 260 tys. km, 6200 ccm, diesel, 
biały, automatic, przedłużony, klimatyzacja, nowe opony, 
RM, 3-osobowy + 1000 kg, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-40-43
0  CIĄGNIKI SIODŁOWE : Renault R-340,1989 r., 

stan dobry • 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 Viberti, na po
duszkach, 3-osiowa, szeroki rozstaw, 33 euro, 
ABS, plandeka - 26.000 zł., tel. 0601/58-05-30 
01023421

CITROEN BERLINGO, 1996 r., 1900 ccm, diesel, soczy
sta zieleń, pełne wyposażenie elektr., do połowy oszklony, 
• 19.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 85 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2 osoby + 600 kg + dodatkowe siedzenia dia 2 
osób, wspomaganie, częściowo oszklony, centralny zamek, 
pilot, hak, - 19.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, krata, homologacja, -hak, blokada, • 24.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0601/84-47-31 
CITROEN BERLINGO. 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, wspoma
ganie, poduszka pow., stan b. dobry - 22.000 zł + VAT. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0602/88-89-68
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 22 tys. km, 1900 ccm. die
sel, srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, seiwo, klimatyzacja, tyłna karfapa dzielona, 
roleta, welurowa tapicerka, 5-osobowy, drzwi boczne roz
suwane, nie rejestrowany w kraju, stan idealny, - 39.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-66-13, 0601/79-66-69 
CITROEN C15, 1993 r., 153 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, garażowany, • 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-25-27
CITROEN C15,1995 r., 1800 ccm, diesel 2-osobowy, ład. 
750 kg, • 11.000 zł. Świdnica, tel. 0502/16-95-59 
CITROEN C15,1997 r., 1500 ccm, diesel, biały, centralny 
zamek, el. otw. szyby, alarm, RO, 5 miejsc, 5-biegowy, hak, 
inastalacja telefonu, • 12.900 zł + VAT. Gdynia, tel. 
0600/63-21-93
CITROEN C15,1997/98 r., 1800 ccm, diesel, biały, bloka
da skrzyni biegów, koła zimowe i letnie, przegląd do 2002 
r., pełna dokumentacja, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-53-14, 0609/28-28-26 
CITROEN C15,1998/99 r.. 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 5-osobowy + 740 kg, składane siedzenia, kratka, 
centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, stan b. 
dobry. - 17.800 zł. Lutynia, tel..071/317-12-63,316-84-69 
CITROEN C25- D, 1989/96 r., 2500 ccm. turbo D, biały, 
długi, wysoki, silnik i skrzynia biegów z 94 r., zarejestrowa
ny na 9 osób, hak, koła 16”, pokrowce, • 12.000 zł +.VAT. 
Legnica, tel. 076/855-31-35, 0601/77-18-46 
CITROEN C25 BUS, 1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, długi, wysoki, wspomaganie, - 11.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/355-40-22, 0601/69-67-22 
CITROEN C25 D, 1992 r., 198 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, oszklony, 9-osobowy, ład. 900 kg, • 18.900 
zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 354-22-03, 
0601/96-43-44
CITROEN JUMPER, 1996 r., 107 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1,61, koła 16”,
3-osobowy, przegroda celna, immobilizer, po wymianie 
pasków, klocków, stan b. dobry, • 31.500 zł lub zamienię 
na BMW 524 TD, 525 TE). Wrocław, tel. 071/357-75-54, 
0501/73-38-13
CITROEN JUMPER, 1996 r., 110 tys. km, 2500 cćm, die
sel, biały, podwyższony, immobilizer, stan b. dobry, - 35.000 
zł. Wrocław, tei. 0501/75-26-56 
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. 0606/1 3t40-15 
CITROEN JUMPER MAXI, 1997 r., 105 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, kupiony w salonie w Polsce, immobilizer, alarm, 
centralny zamek, stan dobry, - 38.500 zł. Dzierżoniów, teł. 
0604/23-3.9-93 ,  .,  ^  v - . - £ &
CITROEN JUMPER B0sV:i997/98 r, 113 tyś: k i i  2500 
ccm, turbo D, turkusowy, kupiony i serwisowany w Polsce,
1 rej. w 1.12.1997 r., ład. 1.51, maks. długi i wysoki, zde
rzaki w kol. nadwozia, nowe opony, koła 16’’, stan b. do
bry, - 41.000 zł. Milicz, tel. 071/383-10-33,0603/30-05-92 
CITROEN JUMPER, 1998 r., 180 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czerwony, długi, wysoki, na 16 kołach, kupiony w salo
nie, - 33.000 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58
CITROEN JUMPER, 1999 r., 29 tys. km, 1900 cćm, biały, 
odstąpię leasing, stan idealny, alarm, RO, przegroda cel
na, wspomaganie, niski, krótki, w rozliczeniu może być 
mniejszy, - 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-18-86, 
0607/63-23-07
CITROEN JUMPER TDi; 1999 r., 60 tys. km, 2500 ccm, 
biały, 9-osobowy, wszystkie siedzenia regulowane, podwój
na klimatyzacja, podwójne ogrzewanie (przód i tył), wspo
maganie, el. reguł, reflektory, • 58.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Wołów, woj. wrocławskie, tel. 0601/05-55-40 
DAF BUS, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, wyso
ki, na białych tablicach • 2.300 DEM. Żary. tel. 
068/375-74-48
DAF, 1991 r. ciągnik siodłowy, 365 KM, 4x2,11.627 cm3 -.
28.000 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 w g. 8-19 
(pn.-pt.)
DAF 1300,1980 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 2800,1987 r. 360 KM, stan dobry, po naprawie silni
ka, sprężarki hamulców, aluminiowe burty, ład. 10 t, -
30.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-69
DAF 3000 SB, 1988 r. pełna opcja, stan lakieru i błacharki 
idealny, - 95.000 zł + VAT. Radków, tel. 0602/69-90-51 
DAF 400,1987 r., 2500 ccm, turbo D, biały. 1130 kg + 5

osób, hak, stan J). dobry, - 11.000 zł. Gromadka, tel. 
0604/78-33-32
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie słlnir. 
ka, nowy akumulator i chłodnica, -blaszak, podwyższony, 
stan dobry,v -. 1.1.000 Zł. Wrocław, tel. 351-67-32, 
0605/25-22-06
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, turbo D ład. 3.51, skrzynio
wy, izoterma, 410x210x200 cm, zarejestrowany na-kat. B,
• 21.000 żł. Jawor, tel ̂ 0604/50-20-75 ;•
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, turbo D, biały, ład. 3.51, kon
tener • izoterma o wym. 4.1 x 2.1 x 2 m, zarejestrowany, 
na kat. B prawa jazdy, bliźniacze koła, wspomaganie, •
21.000 zł. Michał Małecki, 59-400 Jawor, ul. Wieniawskie
go 6F/9
DAF 400, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, przegląd do
09.2001 r., bliźniacze koła, stan dóbry, • 9.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-80-63, 0602/78-46-33 ,:
DAF 53 A, 1980 r. skrzyniowy, ład. 4 t, * 2.000 zł. Woli- 
mierz, gm. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/41-05-50 
DAF 600,1989 r., 6000 ccm: zawieszenie przednie, tylne, 
wał napędowy, resory paraboliczne, zderzak przedni, spó-' 
iier, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/27-47-17 
DAF 95 380 ATI, 1990 r., 11600 ccm, TDI, biały, oryginalna. 
wywrotka, 3-osiowy, oś podnoszona, wywrót na 3 strony, 
tachograf, ład. 12.51, webasto, komputer, 2 łóżka, bloka
da mostu, alum. burty, wym. 670x250x125 cm, plandeka, 
do przewozu zboża, może być z  przyczepą wywrotką, 
3-osiową, ład. 161, • 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-72-69 
DODGE RAM 250 VAN, 1994 r., 100 tys. km, 5200 ccm, 
V8, biały, miejsc 8+1, TV video, radio, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, - 60.000 zł lub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 071/311-40-29
FIAT 125p PICK-UP, 1979 r., 1500 ccm, niebieski, plasti
kowa nadbudowa, nowy ukł. kierownicy, pasy bezwł, - 1.000 
zł. Śrem, tel. 0602/21-85-43
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r. z nadbudówką, - 1.000 zł. 
Świdnica, teł. 074/852-92-79 
FIAT 238 B, 1981 r., 1500 ccm, niebieski, ład. 1000 kg, •
1.800 zł. Głogów, tel. 076/833-50-19, 0607/51-35-11 
FIAT DUCATO, 1984 r., 2500 ccm, diesel krótki, niski, •
6.500 zł. Bardo śl.. tel. 074/817-16-23 po godz. 18. 
074/817-17-66 do godz. 18
FIAT DUCATO, 1986 r., 2500 ccm, diesel w ciągłej eksplo
atacji, do remontu błacharki, • 7.500 zł. Oleśnica, tel. 
0602/55-43-90
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi, bocz
ne drzwi rozsuwane, hak, w ciągłej eksploatacji, zabezpie
czenia celne, - 8.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-78-83, 
0601/56-61-48
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 40 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, zbiornik paliwa 200 I, stan dobry, - 12.200 zL 
Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 .
FIAT DUCATO, 1988 r.,'198 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, podwyższony, przedłużony, przegroda 
celna, silnik bez numeru, ład. 1.51,5-biegowy, nowa bla
charka, serwo, skrzynia, tarcza ham., docisk, rozrząd, nowy 
akumulator (gwarancja), pompa wtryskowa, oszczędny, •
9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 0600/43-51-68 
FIAT DUCATO, 1988 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel oryg. 
wyposażenie, otwierana ścianka boczna, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 6.000 zł. Gromadka, woj. legnickie, 
tel. 0604/78-33-32, 0600/35-98-92 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, pod
wyższony, przedłużony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry,
- 9.500 zł. Wrocław, tel. 311-75-42, 0608/07-25-67 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, 
wysoki, ład. 1.59 t, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, •
10.500 zi. Wrocław, tel. 0604/62-91-01
FIAT DUCATO, 1986 r., 198 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, maks. przedłużony i podwyższony, przegroda celna, 
ład. 1.5 t, 5-biegowy, dużo nowych części, stan silnika i 
karoserii b. dobry, - 9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
FIAT DUCATO BUS. 1989 r.. 2500 ccm. diesel, biały, oszklo
ny, stan b. dobry, 7 osób, 1200 kg, nie wymaga napraw, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-22
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi, wspo
maganie kierownicy, hak, radioodtwarzacz, w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, • 12.900 zł. Gostyń, tel. 
065/572-65-71, 0602/85-03-52 
FIAT DUCATO COMBINATO, 1990/94 r., 2500 ccm, die
sel, ciemnografitowy, 9-osobowy, oszklony, osobowo-uni- 
wersalny, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-30-25 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, towaro
wo-osobowy, plandeka, na białych tablicach • 6.500 DEM. 
Legnica, tel. 0603/53-26-42
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel skrzynia alumi
niowa, podwyższona kabina, stan dobry, na białych tabli
cach - 3.800 DEM. Opole, tel. 077/466-45-56 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesei 9-osobowy, na 
białych tablicach -  3.800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/776-15-43, 0608/27-92-42 
FIAT DUCATO. 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały. RO, bła-, 
szak, zadbany, • 16.500 zł lub zamienię na tańszy. Legni
ca, tel. 0608/16-30-72
FIAT DUCATO, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, częściowo oszklony, 3-osobowy, przegroda celna, 
hak, stan dobry, - 17.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-72-02
FIAT DUCATO MAXI, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, za
dbany, - 16.800 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 *
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
3-osobowy, wspomaganie, immobilizer, RO, alum. burty 
2.90x1.90, obniżona i wzmocniona skrzynia ładunkowa, 
nowy model, właściciel niepalący, - 23.500 zł lub zamie
nię, raty przez komis. Lubin, tel. 0601/56-94-55 
FIAT DUCATO, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, maksymalnie przedłużony i podwyższony, I właści
ciel w kraju, nowy model, w kraju od 6 miesięcy, stan ideal
ny, - 29.000. zł. Międzylesie, tel. 0601/91-16-87 
FIAT DUCATO, 1994 t., 209 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, ład. 1500 kg + 3 osoby, - 23.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-46-28
FIAT DUCATO, 1994 r., 238 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, krótki, niski, przegroda celna, hak, alarm, stan b. 
dobry, - 22.500 zł (możl. wyst. fakt VAT). Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0605/37-93-41
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500ccm, diesel, 
biały, nowy model, sprowadzony w całości, beż wypadku, 
książka serwisowa, podwójne łóżko, koła 15 cali, resory 
wzmacniane, paraboliczne, techn. sprawny, centralny za
mek, kompletna dokumentacja, • 27.500 zi. Leszno, tel. - 
065/527-07-96,0603/44-23-55 
FIAT DUCATO BUS, 1995 r„ 90 tys. km, 2800 ccm, diesel, 
granatowy, z siedzeniami, osobowy, oszklony, silnik z 98 
r., stan dobry, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, • 25.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 157 tys. km, 2500 ćcm, tur
bo D, biały, oszklony, 9-osobowy,' welurowa tapicerka, szy
berdach, webasto, hak, nowy akumulator, wspomaganie, 
atrakc. wygląd, • 31:500 zł. Lwówek Śląski, tei. 
075/782-49-27, 0602/61-73-59 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 143 tys. km, 2500 ccm, die
sel. biały, 9-osobowy + ład. 1150 kg. zadbany, stan silnika 
. nowy hak, CDidealny, nowy akumulator, alarm, I właści
ciel w kraju, długi, wysoki, - 29.500 zł. Legnica, tel. 
0601/06-18-21, 076/856-13-76 
FIAT DUCATO, 1995 r., 300 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały,

interceoler, 3 osoby +1480 kg,, hak, książka serwisowa,-II' 
właściciel, oryginalny lakier,,stan b, dobry, - 33.0.00 zł lub 
zamienię. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-31-82, 
0605/95-16-41
FIAT DUCATO, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm. di^eJ,, 
biały, niski, krótki, bez wypadku J.^aścicieł, hak,’ Komplet
na dokumentacja, stan’b. dobry, - 26.000 zł. Tuchola Żar
ska, tel. 068/457-99-20 po godz. 20, 0603/62-69-04'
FIAT DUCATO, 1996 r„ 175 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie, maks. długi i wysoki, bez wypadku, 
do sprowadzenia z Niemiec • 12.000 DEM, na gotowo
28.000 zł. Jawor, tel. 0608/06-42-30
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r., 203 tys. km, 2500 ccm, bor-. 
dowy, el. reg. i podgrzewane lusterka, koła 16”, długi i wy
soki, bez wypadku, z książką przebiegów, • 35.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-57-80,- 0603/10-20-10 
FIAT DUCATO, 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
wersja maxi, wspomaganie, zaczep, sprowadzony z Nie
miec, zagłówki, stan techn. b. dobry, - 29.500-zł. Syców, 
tel. 0503/01-56-88
FIAT DUCATO,, 1996 r.; 2500 ccm, diesel, niebieski, insi.' 
gazowa na gwarancji, - 31.000 zł. Opole, tel/ 
077/433-77-16,0602/62-75-98 r P 
FIAT DUCATO, 1997 C140  tys. km, 1900 ccm, dieśel, 
czerwony, kupiony w salonie, hak, radio, stan b. dobry, -
31.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-32-88, 0602/78-41-99 
FIAT DUCATO, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 7-osobowy + ład. 1 tona, rozsuwane drzwi boczne z 
dwóch stron, krótki, niski, hak, bez wypadku, I właściciel, 
sprowadzony w całości w 2000 r, pełna dokumentacja, -
28.000 zł. Wschowa, tel. 0601/59-12-45
FIAT DUCATO MAXI, 1997/98 r., 165 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, w kraju od 6 mies., wspoma
ganie kier., poduszka pow., przegroda celna, hak, • 37.500 
zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/15-83-36 
O  FIAT DUCATO, 1998 r., 69 tys. km, 2500 ccm, die

sel model z listopada, serwisowany, kupiony w 
salonie, 7-osobowy, podwójna kabina + skrzynia 
ładunkowa o wym. 3 x 2 m, ład. 1.470 kg, plande
ka, hak, ABS, wspomaganie, radio, 2 poduszki 
pow, - 37.500 zł (netto)., tel. 068/374-21-25, 
0606/88-75-83 84014191

FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 115 tys. km, 2800 ccm, TDi, 
biały, nieeksploatowany w kraju, - 40.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/33-88-53
FIAT DUCATO. 1998 r., 64 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, bia
ły, ład. 1530 kg, stan b. dobry, bez wypadku, bliźniacze 
koła, • 46.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/32-68-81 
FIAT DUCATO, 1998 r., 72 tys. km, 2800óxm,*TD^iały, 
maxi, wspomaganie kierownicy,, w kraju od miesiąca, peł
na dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, - 41.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-17-99, 0601/40-91-00 
O  FIAT DUCATO, 1998 r.f 1900 ccm, TDi, biały, do 

połowy oszklony, zarejestrowany na 6 osób, we
wnątrz tapicerowany, hak holowniczy, radio, stan 
techn. b. dobry, - 37.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-83-06,0609/47-69-25 01023581

O  FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 2800 ccm, diesel bez 
wypadku, na białych tablicach - 17.000 DEM ♦ 
cło lub „na gotowo” - 45.000 zł. Lubsko, tel. 
0603/19-78-38 87020141

FIAT DUCATO, 1999 r., 70 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, maxi, blaszak, nie eksploatowany w kraju, stan b. 
dobry, - 46.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 
0605/07-54-26
FIAT DUCATO, 2000 t, 6 tys. km, 2800 ccm, JTD, biały, 
wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, najnowszy typ 
silnika, nie używany w kraju, faktura VAT, - 65.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0607/09-68-58
FIAT FIORINO PICK-UP, 1982 r., 1300 ccm, zielony, oszklo
ny, 6-osobowy, ład. 450 kg, 5-biegowy, stan dobry, - 2.000 
zł. Krosnowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/73-62-88 
FIAT FIORINO, 1983 r., 1000 ccm, benzyna, biało - czer
wony, 2-osobowy + 500 kg, • 3.500 zł lub zamienię na busa 
z dopłatą do 10000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 0603/87-73-04 
FIAT FIORINO, 1985 r., 1050 ccm, benzyna, szary, 6 osób 
+ 450 kg, oszklony, po remoncie błacharki i silnika, nowy 
akumulator, w ciągłej eksploatacji, • 3.800 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-83-01
FIAT FIORINO PICK-UP, 1989 r., 70 tys. km, 1481 ccm, 
wtrysk, biały, 2 osoby + 750 kg, nowe opony, ważny przer 
gląd, - 6.000 zł. Kamionki, gm. Pieszyce, tel. 074/836-90-99 
FIAT FIORINO, 1991 r., 1600 ccm. diesel, biały, stan b. 
dobry, na białych tablicach, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-43-93, 0607/71-19-55 
FIAT FIORINO, 1995 r., 67 tyś. km, 1400 ćcm, benzyna, 
morski, beż wypadku, ład. 600 kg > 2 osoby, kpi. doku
mentacja do rejestracji, furgon z boczną żaluzją, • 14.500 
zł. Leśna, tel. 075/724-27-56 
FIAT IVECO MAXI, 1992 r., 1600 ccm, turbo „zeta”, biały, 
blaszak, bliźniacze koła, masa całkowita 7.41, - 26.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-72-40, 527-11-37, 0601/76-63-41 
FIAT SCUDO, 1996 r., 34 tys. km, 1900 ccm. diesel/biały, 
pełna dokumentacja, ekonomiczny, oszklony/boczne drzwi, 
rozsuwane drzwi tylne i oszklone, otwierane na boki, po
duszka powietrzna, 2-osobowy + ład. 1 tona, • 26.000 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 /
FIAT SCUDO, 1997 r.‘, 123 tys. km, 1900 ćcm, TDI,„biały, 
wspomaganie kier., poduszka pów., immobilizer, częścio
wo oszklony, tapicerka zewnątrz, zarejestrowany jako cię
żarowy + 6 osób, bez wypadku, - 30.500 zł. Kłodzko, tel. 
0603/70-33-50

•flAT SCUDO, 1998 r., 57 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, biały, 3-osobowy, wspomaganie, immobilizer, reg. 
.fotel kierowcy, el. reguł, reflektory, drzwi tylne i boczne prze
szklone, zarejestrowany, stan b. dobry, - 31.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Bojanowo, teł. 065/545-67-04, 
0607/04-78-05
FIAT SCUDO, 1999 r., 88 tyś. km; 1905 ccm, turbo D, bia
ły, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 3-osoboWy, 
ład. 740 kg, hak, 90 KM, el. reguł, reflektory, i rej.
23.12.1999 r., I właściciel, stan b. dobry, • 39.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-52-59
FORD COURIER, 1991 rM 130 tys. km, 1300 cćm, benzy
na, czerwony, ład. 480 kg, stan b. dobry, - 7.500 zł lub 
zamienię na osobowy, z dopłatą. Nowa Sól, tel. 
068/387-28-72, 0601/58-17-64 
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
granatowy, - 10.300 zł. Strzelin, teK 071/392-07-67', 
0607/40-11-28
FORD COURIER, 1993/94 r., 89 tys. km. 1300 ccm, Wtrysk, 
czerwony, katalizator, ład. 650 kg, stan b. dobry, -10.800 
zł. Bielawa, tel. 074/645-30-86 
FORD COURIER, 1994 r., 1300 ccm, biały, 4-osobowy, 
kupiony w salonie, Mul-T-Lock, alarm, stan b. dobry - 14ÓOO 
zł (możliwe raty). Jugowice, tel. 074/845-33-64 -  
FORD COURIER, 1996 r.-, 55 tys. km, 1300 ccm, Biały, ser
wo, poduszka pow., radio, zadbany, -16.000 zł. Zdzieszo
wice, tel. 077/484-45-82, 0601/63-72-04 
FORD COUFOER, 1996 r., 59 tys, km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski, nowe amortyzatory i opony, poduszka pow., pil
nie, • 16.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ęcm, diesel, 
biały, wspomaganie, książka serwisowa, • 18.000 zł. Lu
bin, tęl. 076/846-73-50, 0601/27-11-31 
FORD COURIER, 1998 r„ 110 tys. km. 1800 ccm, diesel 
sprowadzony z Niemiec, radio, poduszka pow., immobili

zer, bez wypadku, książka serwisowa*,ll- 17:200 Vfto-. 
cław, tel. 071/387-87.6^0602/73-21-73 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys: km, 1800 ccm, dteśel/ 
biały, immoblliSer,1, alarm na pilota', blokatfa'skrzyni 
DIB-LOCK, poduszka powietrzna kierowcy,, wspomaga
nie kierownicy, el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrze
wana, radio Ford, książka serwisowa - 18 000 zł + VAT 
Wrocław tel. 071/355-27-54, teł. 0601/43-67-90. 
0502/22-95-09
FORD COURIER, 2000 r., 5 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., poduszka pow., el. reguł, reflek
tory, bliźniacze koła, stan idealny, - 25.500 zł. Złotoryja,, 
tel. 076/878-41-94, 0605/53-18-09. .
FORD ESCORT. 1981 r., 190 tys. km. 1100 ccm, biały,
2-osobowy, ład. 500 kg, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 354-22-03, 
0601/96-43-44
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, 2 oso
by + ładunek, - 5.900 zł lub zamienię na osobowy. Sława; 
teł.;0609/42-39-12
O  FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 1800 ccm, tur- 

- bo D 5-biegowy, poduszka pow., bez wypadku, -
19.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, te l. . 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019891

FORD EXPRESS, 1993 r., 119 tys. km; 1400 ccm towos, 
sprowadzony w całości, i właściciel w kraju, nowy akumu
lator, amortyzatory i opony (gwarancja), stan b. dobry, -
11.500 zł. Nysa, tel. 077/431-07-58
FORD TRANSIT, 1975 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, silnik 
Forda Sierry (1987), skrzyniowy, bliźniacze koła, burty 
metalowe, ład. 1.51, duża skrzynia ładunkowa, stan dobry,
- 3.100 zł. Legnica, tel. 0601/76-66-65
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, oszklo
ny, 9-osobowy, ważny przegląd, - 1.300 zł. Paczków, teł. 
077/431-71-74, 0602/84-93-16 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, przedłu
żony, podwyższony, bliźniacze koła, 9 osób lub 1.5 tony, 
do poprawek blacharskich, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 
0604/92-16-22, 0607/61-.55-78 
FORD TRANSIT, 1981 % 2000 ccm. benzyna, - 1.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/95-02-92
FORD TRANSIT, 1983 r.. 2400 ccm, diesel, niebieski, 
oszklony, stan dobry, - 6.900 zł lub zamienię na osobowy. 
Sława, tel. 0609/42-39-12
FORD TRANSIT BUS. 1984 r.. 125 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, granatowy popiel, model przejściowy, ekonomicz
ny, gaz, - 7.000 zł. Kowary, tel. 075/718-27^5  ̂ ^ ....
FORD TRANSIT,BU$. .1985 r., 2500 ćcm,.diesel 9-osobo- 
wŷ  - 8.000 zł 'lub zamienię na osobowy. Bralin, tel. 
062/781-95-89
FORD TRANSIT, 1987 r., 200 tys. km, diesel, biały, 9-oso
bowy, oszklony, 4-biegowy, stan dobry, • 15.000 zł lub za
mienię. Opole, tel. 0604/58-33-16 
FORD TRANSIT, 1987 r., 299 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, niski, krótki, oszklony, 9-osobowy, inst. gazowa 
na gwarancji, po remoncie silnika, hamulców, błacharki, 
rozkładane fotele, książka serwisowa, w kraju od 97 r, •
11.100 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0604/46-51-62 
FORD TRANSIT. 1987 r., 2500 ccm. diesel, biały. 5-biego
wy, po remoncie, w ciągłej eksploatacji, 6-osobowy, stan 
dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-88-15 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, skorodowany, blacharka do małych poprawek,
- 6.800 zł., tel. 0601/91-36-60
FORD TRANSIT, 1987 r., 299 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, niski, krótki, oszklony, 9-osobowy, insL gazowa, 
po remoncie silnika, hamulców, błacharki, rozkładane fo
tele, książka serwisowa, w kraju od 09.1997 r, -11.100 zł 
lub zamienię., tel. 0604/46-51-62 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, żółty, podwyż
szony, przedłużony, oszklony, hak, -13.500 zł lub zamie
nię na osobowy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/812-11-19 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, • 10.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-45-46,071/389-28-38,0607/40-78-44 
FORD TRANSIT, 1987 r., 180 tys. km, 2500 pcm, biały, 
krótki, podwyższony, blaszak, rejestracja do 04.2002 r., stan 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-93-86 
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, przedłużony, podwyższony, bliźniacze koła,
5-biegowy, przystosowany do przewozu art. spożywczych, 
blacharka do małych poprawek, "stan dobry, - 11.000 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-81, 0608/49-74-04 
FORD TRANSIT, 1988 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, stan techn. b. dobry, zarejestrowany na 9 osób, 
oszklony, hak, małe żużycie paliwa, -15.000 zł. Nowa Sól, 
woj. zielonogórskie, tel. 0502/0.9-01-26 
FORD TRANSIT, 1988 r., 160 tys. km, diesel, kolorwiśnio- 
wy, 5-biegowy, hak, 9-osobowy, oszklony, stan, b. dobry, -
15.800 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1988 r., 160 tys. km, diesel, kolor wiśńio- 
wy, 9-osobowy, oszklony, hak, 5-biegowy, stan b. dobry, •
15.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1988 r., 200 tys. km, diesel, biały, 4-bie
gowy, stan dobry, • 15.800 żł lub zamienię. Prudnik, tel. 
0608/83-92-42
FORD TRANSIT,i988 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, oszklony, po remoncie błacharki, po lakierowaniu, 
atrakcyjny wygląd, • 13.200 zl. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23 -
FORD TRANSIT, 1986 r., 160 tys. km, 2500 ccm, dieśel, 
kolor wiśniowy, przedłużony, podwyższony, stan silnika i 
błacharki b. dobry, blaszak, przegroda celna, alarm na pi- 
lota, RO, bliźniaki, - 16.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/762-12-95 § g g
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 cćm, diesel, biały, stań b. 
dobry, zadbany, nowy układ hamulcowy, stan silnika b. 
dobry, - 13.600 zł łub zamienię. Paczków, tei. 
0606/70-18-59
FORD TRANSIT MAXI, 1988 r., 150 tys. km. 2500 ccm, 
biały, po remoncie błacharki, po wymianie mostu tylnego, 
po'wymianie silnika i skrzyni biegów, • 13.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-74
FORD TRANSIT, 1988 r., 1600 ccm, biały, instal. gazowa, 
oszklony, po remoncie, • 11.500 zł. Świdnica, tel. 
0602/46-32-60
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm. benzyna, biały, bez 
przeglądu, -7.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-66 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. 
dobry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13, 
071/352-70-70
FORD TRANSIT, 1988 r., 230 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, krótki, podwyższony, 3-osobowy, hak, 5-bie
gowy, stan dobry, • 17.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Zielona Góra. tel. 068/327-59-72, 0602/50-34-70 
FORD TRANSIT. 1988 r., 27$ tys. km. 2500 cc®, diesel, 
biały, 8-osobowy, krótki, 1 x podwyższony, fotele pojedyn
cze, rozkładane i przesuwane, welurowa tapicerka, hak 
holowniczy. RM, skrzynia, wał, most z 1997 r., sprawny tech
nicznie, estetyczny wygląd, - 12.800 zł. Ziębice, tel. 
074/819-19-17, 0604/16-12-52 
FORD TRANSIT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, wysoki, krótki, nowe opony, stan b. dobry, • 11.000 
zł. Złotoryja, tel. 0607/43-12-31, 0601/14-63-62 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, 
podwyższony, oszklony do połowy, 8 osób lub 1.21, RM, 
hak, techn. sprawny, lekkie poprawki blacharskie, - 12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-60-21, 0604/93-91-62 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krótki,
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podwyższony, oszklony, hak, stan b. dobry, -r 11.500 zł lub 
zamienię. Legnica, tel, 0606/43*2-10 
FORO TRANSIT, 1989 r, 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, do lakierowania, stan b. dobry, 6 siedzeń, -11.500 
zł. Leszno, tel. 065/526-11-29,
0607/58-49-89
FORO TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biego
wy, podwyższony, przedłużony, oszklony, zarejestrowany 
na 9 osób, fotele, bliźniacze koła, wspomaganie kierowni
cy, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-31-51 po godz. 19 
FORD TRANSIT, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, oszklony do połowy, zarejestrowany na 6 
osób, garażowany, stan dobry, - 15.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-43-81
FORD TRANSIT, 1990 r., 36 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, 9 osób lub 1100 kg, podwyższony, ciemne szyby, ra
dio, hak, stan b. dobry, - 14.800 zł. Lubin, tel. 
076/831-24-77, 0604/70-15-68 '
FORD TRANSIT, 1990 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, podwyższony, oszklony, przedłużony, RO, 
welur, hak, stan b. dobry, nowe opony, -15.500 zł. Nie- 
szczyce, gm. Rudna, tel. 0601/50-27-54 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, 
podwyższony, centralny zamek, stan b. dobry, - 15.900 zł 
tub zamienię na tańszy osobowy. Wieruszów, tel. 
0501/55-16-64
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, czarny, maks. 
długi, wysoki, 5-biegowy, bliźniacze koła, sprowadzony w 
całości, - 13.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-20-20, 
0605/30-26-46
FORD TRANSIT, 1991 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały. 9-osobowy, podwyższony, oszklony, stan b. dobry, -
16.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 0607/15-54-36 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, srebrny meta
lic, 9-osobowy, wysokie siedzenia, • 17.000 zł. Kamienica, 
woj, opolskie, tel. 0604/15-70-72 
FORD TRANSIT, 1991 r., 117 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, wzmocniony silnik, w kraju od 3 lat, welurowe 
siedzenia składane, garażowany, stan b. dobry, • 21.000 
zł. Legnica, tel. 076/852-57-27 
FORD TRANSIT, 1991 r., 217 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, krótki, siedzenia, sprowadzony z Nie
miec, wzmocniony silnik/stan b. dobry, - 20.000 zł lub za- 
mienię na kombi D. Strzelin, tel. 071/392-15-71 
FORD TRANSIT, 1991/92 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, maxi, alarm, hak, el. reguł, reflektory, stan b. 
(Jobry, wzmocniony, nie wymaga napraw. - 21.500 zł. Le-

FORD TRANSIT. 1992 r.. 190 ty* km, 25ÓÓ ccm, diesel, 
granatowy, na białych tablicach, S^sobowy + skrzynia ła
dunkowa, krótka - 3.500 OEM. Jawor, tel. 076/870-35-21, 
0604/45-26-23
FORD TRANSIT MAXI, 1992t, 176 tys. km, 2500 ccm, 
diesel wzmocniony silnik, wspomaganie kierownicy, prze
groda celna, hak, alarm, stan b. dobry, t 23.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/754-17-92, 0603/36-36-91 
FORD TRANSIT, 1992 r.. 2500 ccm, diesel, biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 
9-osobowy, z siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan 
idealny, hak, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po 
godz. 20, 0607/22-36-87, 0601/05-29-57 
FORD TRANSIT, 1992 r., 118 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, • 22.000 zł. Lubin. tel. 076/842-12-82 
FORD TRANSIT, 1992 % 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kanarkowy, blaszak, 3-osobowy, podwyższony, stan b. do
bry, • 18.500 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
FORD TRANSIT BUS, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, nie
bieski, silnik wzmocniony, 1 x podwyższony, przedłużony, 
Mul-T-Lock, koła 15”, autoalarm, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 25.000 zł. Leszno, tel. 065/526-28-10 po godz. 15 
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 200 tys. km. 2500 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, el. otw. szyby, pompowane siedze
nia, stan’ b. dobry, • 18.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-20-61
FORD TRANSIT, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel,
biały, podwyższony, przedłużony, - 22.500 zł. Brenno, teł.
065/549-41-49, 0603/31-64-30
FORD TRANSIT, 1993 r.. 170 tys. km; 2500 ccm, diesel,
biały, niski, krótki, 9-osobowy, garażowany, zadbany, tiak,
od 5 lat jeden właściciel, • 19.500 zł. Głogów, tel.
0604/81-01-55
FORD TRANSIT, 1993 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, niski, krótki, oszklony do połowy, zarejestrowany 
na 8 osób, - 22.000 zł. Głogów, tel. 076/834-48-38, 
0604/41-15-15
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 FURGON, 1993 r., 74 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, podwyższony, przedłużony, wzmocniony sil
nik, zarejestrowany na 3 osoby, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry. - 23.050 zh Legnica, tel. 076/862-89-91, 
0603/40-02-39
FORD TRANSIT CL, 1993 r.. 2500 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, tacho- 
graf, Mul-T-Lock, oznakowany, ścianka celna, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, • 19.500 zł lub zamienię na 
samochód osobowy. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FORD TRANSIT, 1993 r., 103 tys. km, 2500 ccm, diesel 
bez wypadku, 9-osobowy, cały przeszklony, wspomaganie, 
el. reguł, reflektory, blokada skrzyni biegów, fotele profilo
wane, zadbany, stan b. dobry, - 23.000 zł (możliwe raty). 
Paczków, tel. 0606/64-79-72
FORD TRANSIT BUS, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy lub ład. 1100 kg, nowszy model nad
wozia, tylne drzwi otwierane na boki, hak, zadbany, krótki, 
niski, - 20.000 zł + VAT lub zamienię na tańszego diesla. 
Świdnica, tel. 074/640-45-68 
FORD TRANSIT, 1994 r., 140 tys. km, biały, maks. długi, 
podwyższony, alarm, nowe opony, 5-osobowy, - 26.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/78-73-59, 076/857-03-42 
FORD TRANSIT. 1994 r.. 154 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierowni
cy, ład. 1700 kg, oryginalny lakier, bliźniacze koła, • 29.000 
zł lub zamienię na tańszy, do 1800 ccm. Bielawa, tel. 
074/833-58-33. 0604/09-10-13 
FORD TRANSIT. 1994 r„ 70 tys. km, 2500 ccm, biały, maks. 
przedłużony i podwyższony, centralny zamek, ABS, 2 po
duszki powietrzne, stan b, dobry, • 38.500 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-19-04
FORD TRANSIT, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, maks. wysoki, maks. długi, blaszak, ład. 1 tona, 
wspomaganie, silnik podwójnie wzmocniony, radioodtwa
rzacz, - 25.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-40-39 
FORD TRANSIT, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, I właściciel w Polsce, zadbany, 9-osobowy, hak, wspo
maganie, - 28.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-93, 
0501/53-16-03
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel, biały, nowy 
model, krótki, niski, oszklony, przyciemniane szyby, pod. 
powietrzna, obrotomierz, sprowadzony w całości w 05.2000 
r., stan idealny, - 27.700 zł lub zamienię na osobowy. Wał
brzych, tel. 074/844-81-21 '
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, wiśniowy, oszklony do połowy, podwyższony, poduszka 
pow., wspomaganie kierownicy, hak, bez wypadku, nowy 
model, nie używany w kraju, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/24-13-73
FORD TRANSIT, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D,

biały, oszklony do połowy, ABS, poduszka pow., alarm, hak, 
I właściciel, - 28.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, • 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9. tel. 068/374-27*97, 
0602/79-49-88 87019991

FORD TRANSIT, 1995 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, podwyższony, oszklony, poduszka pow., ABS, 
RO, LKW, na białych tablicach, auto w kraju - 7.700 DEM. 
Kłodzko, tel. 0607/48-00-29
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, serwo, 3-osobowy, przegroda celna, długi, podwyż
szony, blaszak, tylne drzwi przeszklone, podłoga i ściany 
wybite płytą, immobilizer, alarm + pilot, hak, stan b. dobry,
- 32.000 zł. Legnica, tel. 076/855-02-33 wieczorem 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel krótki, podwyż
szony, nie zarejestrowany w kraju, - 26.500 zl. Leszno, tel. 
0605/05-90-51
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, niski, krótki, 9-osobowy, poduszka pow., central
ny zamek, i właściciel, w kraju od roku, - 28.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-64-04 w godz. 10-16 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, oszklony częściowo,
6-osobowy + 1200 kg, wspomaganie kierownicy, wzmoc
niony silnik, - 27.400 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 140 tys. km, 2500 cćm, turbo 
D, niebieski, ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kie
rownicy, przedłużony, podwyższony, oszklony do połowy,
5-osobowy, stan idealny, książka serwisowa, koła 15", bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 29.500 zł. Kępno, 
tel. 0608/81-48-82
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 150 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, alarm, centralny zamek, el. otw. 
szyby, wspomaganie, podwyższony, oszklony, 9-osobowy, 
• 28.000 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0606/39-29-31 
FORD TRANSIT, 1996 r., 145 tys. km, 2500 ccm, turbo, 
żółty, podwyższony, przedłużony, przegroda celna, hak, 
wzmocniony silnik, poduszka pow., centralny zamek, ta- 
chograf, pompowane siedzenia, pełne wyposażenie elektr., 
RO, wspomaganie, - 36.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-28-73
FORD TRANSIT, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1200 kg, serwo, ABS, centralny zamek, 2 
poduszki pow, • 35.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82, 0601/63-72-04 
FORD TRANSIT, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, niebie
ski; poduszka powietrzna kierowcy, radio, immobilizer, 
alarm, zabezpieczenie podłogi wkładem, plastikowym, -
31.000 zł. Gostyń, tel. 0607/38-00-01 
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny, ład. 1.5 t, wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, 
plandeka, 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 
internecie pod numerem -AG1075 www.autogielda.com.pl) 
FORD TRANSIT, 1996 r„ 147 tys. km, 2500 ccm, diesel 
niski, krótki, blaszak, centralny zamek, immobilizer, wspo
maganie, bez wypadku, możliwe raty, • 27.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0600/81-54-89, 062/592-18-56 
FORD TRANSIT, 1996 r.. 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, wzmocniony silnik, 8-oso- 
bowy, poduszka pow., krótki, niski, alarm, sprowadzony w 
całości, - 32.000 zł. Paczków, tel. 077/431-76-54 po 
godz. 15, 0603/53-25-21
FORD TRANSIT, 1996 r., 56 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, oszklony, podwyższony, do sprowadzenia, na 
gotowo - 28.000 zł. Paczków, tel. 077/431-60-94, 
0604/14-20-98
FORD TRANSIT, 1996 r.. 82 tys. km, 2500 ccm, TDi, beżo
wy, maks. przedłużony i podwyższony, RO, wspomaganie, 
stan b. dobry, - 38.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 
0603/58-60-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 76 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, ABS, poduszka pow., stan b. dobry, książka serwiso
wa, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
FORD TRANSIT, 1996/97 r„ 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, RM, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, 6 foteli, zarejestro
wany na 6 osób, • 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
O  FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, bia

ły, poduszki pow., wspomaganie, ABS, 6 osób ♦ 
1470 kg, dł. skrzyni ład. 340 cm, szer. 200 cm, -
44.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87019981

O  FORD TRANSIT 190 L, 1997 r., 77 tys. km, 2500 
ccm, turbo D model z grudnia, 100 KM, stan ide
alny, bez wypadku, serwisowany, kupiony w sa
lonie, 6-osobowy, podwójna kabina + skrzynia ła
dunkowa 3.4 x 2 m, aluminiowa, ład. 1.480 kg, 
ABS, radio, wspomaganie, 2 poduszki pow, -
37.000 z ł (netto)., tel. 068/374-21-25, 
0606/88-75-83 84014181

FORD TRANSIT, 1997 r., 72 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, nadwozie zamknięte, blaszak, wersja maxi, tyl
ny stopień zewn., RO, ABS, poduszka pow., 5-biegowy, 
tachograf, tylne drzwi przeszklone, oszklony do połowy, 
opony 195/14, sprowadzony z Niemiec, - 35.90Q zł + VAT. 
Gdynia, tel. 0502/57-17-54
FORD TRANSIT, 1997 r., 52 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, blaszak, krótki, podwyższony, ABS, wspoma
ganie kier., poduszka pow., centralny zamek, radio, immo
bilizer, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 35.000 zł. 
Jasień, tel. 068/371-07-30
FORD TRANSIT, 1997 r*,.147 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, poduszka pow., ABS, radio + CD, • 39.500 
Zł. Leszno, teł. 0601/26-47-00 
FORD TRANSIT. 1997 r., 92 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kierownicy, au
tomatic, radio, niski, hak, pompowany fotel, - 36.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm* diesel, 
biały, podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, 
wzmocniony silnik, nie eksploatowany w kraju 6 miesięcy,
- 38.500 zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69, 0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, do sprowadzenia z Niemiec, niski, krótki, podusz
ka pow., ABS, wspomaganie. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0602/58-06-18
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 100 tys. km, niebiesko-biały. 
podwyższony, przedłużony, tachograf, ścianka grodziowa, 
wspomaganie, ABS, stan b. dobry, - 36.000 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14
FORD TRANSIT, 1998 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, 9-osobowy, wspomaganie, centralny 
zamek, RM, hak, alarm, z kpi. dokumentacją, wzmocniony 
silnik, • 37.000 zł. Głogów, tel. 076/833-34-94, 
0603/38-44-24
FORD TRANSIT, 1998 r., 64 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
9-osobowy, wszystkie el. dodatki, ABS, 2 poduszki pow., 
alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., serwisowany, 
w kraju od 3 tygodni, • 39.000 zł. Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0607/34-91-45
FORD TRANSIT. 1998 r.. 105 tys. km, 2500 ccm, biały, 
ABS, alarm + pilot, hak, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
sprowadzony w całości, 2 poduszki pow., I właściciel w kra

ju, 9-osobowy, stan b. dobry, - 39.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0605/06-28-42
FORD TRANSIT, 1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, blaszak, izoterma, klimatyzacja, stan ide
alny, - 39.500 zł (możliwość rat, leasingu). Świdnica, tel. 
074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 70 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, radioodtwarzacz, krótki, niski, blaszak, wspoma
ganie kierownicy, ABS, SRS, - 37.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-18-52
FORD TRANSIT, 1999 r., 51 tys. km, 2500 ćcm, diesel, 
biały, niski, przedłużony, wspomaganie, RO Ford, - 45.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-48-38, 0604/41-15-15 
FORD TRANSIT, 1999 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 9-osobowy, krótki, niski, - 52.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-95-23, 0603/38-02-30 
HANOMAG F-55,,1982 r., 2400 ccm, niebieski, ład. 3,5t, 
kontener, idealny na sprzedaż płodów rolnych, - 5.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-12 
HANOMAG F-65. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
IFA WL50,1969 r., 6500 ccm; czerwony, oplandekowany, 
dł. skrzyni ład. 5.2 m, przegląd do 12.2001 r, - 5.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-71-80
IFA L50,1973 r. oryg. wywrotka, przegląd do 12.2001 r, -
3.000 zł lub zamienię na osobowy D. Głuszyca, tel. 
074/845-68-20, 0603/36-13-96
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IFA WL50,1979 r., 40 tys. km, 6350 ccm, zielony, wywrot
ka 3-stronna, wym. 2,3 x 3,8 m, 4x4, przedni napęd, blo
kada mostów, dod. części i opony, mało eksploatowany, •
5.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
IFA L60,1989 r. wywrotka 3-stronna, przegląd do 08.2001 
r, -16.000 zł. Karpacz, tel. 075/765-18-39 
IFA L60,1989 r„ 98 tys. km, 9160 ccm, niebieski, silnik 
Man, wywrotka, 4x4, przedłużona skrzynia ładunkowa, 
podwyższone burty, nowe opony i akumulatory, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-33-46 

.ISUZU CAMPO PICK-UP, 1989/90 r., 236 tys. km, 2300 
ccm, bShzyna, grafitowy metalic, alarm, 4 osoby + 900 kg 
ładunku, instalacja-gazowa, - 16.900-zŁlub^zamienię na 
motocykl. Bolesławiec, tel. 0601/58-81 -33 
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 
2 rzędy foteli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele weluro
we, boczne i tylne szyby w kolorze niebieskim, stan lakier
niczy b. dobry, elegancki wygląd, • 14.500 zł. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29 
ISUZU MIDI, 1$)3 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na bia
łych tablicach - 4000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
O  IVECO MAXI, 1984 r., 2500 ccm, turbo D 

osobowo-towarowy, pęknięta głowica (do spawa
nia). Tanio, - 2.500 zł. Gozdawa k. Środy Śląskiej, 
tel. 0607/19-31-75 01024361

IVECO TURBOSTAR, 1987 r. ciągnik siodłowy, 3-osiowy, 
oś wleczona, na poduszkach, podnoszona pneumatycz
nie, nowa hydraulika wywrotu, po remoncie kapitalnym w 
2000 r, • 20.000 zł. Lubiąż, tel. 0601/33-52-94 
IVECO TURBOSTAR, 1992 r., 810 tys. km, srebrny, cią
gnik siodłowy, na poduszkach, hydraulika, webasto, ABS, 
spoilery, • 33.000 zł + VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
IVECO TURBODAILY, 1997 r., 2800 ccm, turbo D, biały, eł. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, skrzyniowy, wym. 4 x 2.20 x 
2.10 m, oplandekowany, niebieska plandeka celna, - 39.000 
zł + VAT. Krotoszyn, teł. 062/725-78-81, 0602/69-90-82 
IVECO 190-33, 1987 r. ciągnik siodłowy, po remoncie i 
malowaniu, pełne wyposażenie + naczepa Trajlor na reso
rach 12.40, oplandekowany, - 31.000 zł. Legnica, tel. 
076/887-13-85, 0609/51-26-04 
IVECO 35-10, 1993 r., 119 tys. km. 2500 ccm, turbo D. 
biały, podwyższony, bliźniacze koła, wspomaganie, ABS, 
alarm + pilot, udokumentowane pochodzenie, stan b. do
bry, w kraju od 3 lat, I właściciel - 29.000 zl. Wrocław, tel.
349-35-28 po godz. 18, 0601/69-24-11 -
IVECO 35-10, 1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
żółty, po remoncie silnika, na bliźniaczych kołach, konte
ner o wym. 4.1 x 2.1 x 2.1 m, 3-osobowy, • 23.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0502/21-96-02 
IVECO 35-10 FURGON, 1995 r., 260 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, maxi, - 45.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-33-64 <
IVECO 35-10,1995 r., 185 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, zadbany, 3-osobowy, bliźniacze koła, ład. 1450 kg, 
w kraju od marca, - 29.000 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 
0502/21-96-02 / .
IVECO 35-10, 1996 r.,-120 tys. km, 2500 ccm. turbo D, 
żółty, maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I wła
ściciel, kupiony w salonie, alarm, immobilizer, stan b. do
bry, - 40.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00439 www.autogielda.com.pl)
IVECO 35-10,1996 r., 142 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
serwisowany, podwyższony, RO Sony, I właściciel, stan ide
alny, - 37.000 zł. Mikoszów, tel. 071/392-80-41 
IVECO 35-10,1996 F., 142 tys. km, 2800 ccm, TDi; biały, 
stan idealny, serwisowany, podwyższony, radioodtwarzacz 
Sony, I właściciel, faktura VAT, gotówka, raty, • 37.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-80-40
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1997 r., 2800 ccm, turbo D, 
biały, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, kupiony 
w salonie, bliźniacze koła, bez wypadku, • 36.000 zł lub 
zamienię (możl. wyst. fakt. VAT). Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
IVECO 35-12,1995 r., 250 tys. km, 2500 ccm. turbo D, 
biały, stan techn. b. dobry, maks. wysoki, długi, elektr. re
gulowane lusterka, intercooler, • 29.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0606/98-83-28
IVECO 35-8,1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wzmocniony, na bliźniaczych kołach, długi, 
blaszak, - 9.500 zł lub zamiana na VW Transportera, 8-oso- 
bowego. Koźminek k. Kalisza, tel. 062/763-82-07 
IVECO 35-8,1989 r., 350 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia- 
ło-niebieski, oplandekowany, wym. 3.5 x 2 x 2 x 1,9 m, tył 
zamykany na drzwi metalowe, nowe opony, ład. 1.2 t, za
rejestrowany na kaL B, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 359-10-12, 
0605/57-26-33
IVECO 40-10, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, biały, furgon 
max, ład. 1,8 t, masa całk. 4200 kg, na bliźniaczych ko
łach, stan b. dobry, • 36.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/353-47-35, 0601/16-86-44 
IVECO 40-10 FURGON, 1996 r., 232 tys. km, 2500 ccm, 
turbo CL biały, maks., hak, wspomaganie, RM, bez wypad
ku, - 45.000 zł lub zamienię na kontener z windą. Ścinawa, 
tel. 076/843-67-30, 0603/24-00-93

IVECO 440-34 EUROTECH, 1994 r., 466 tys. km, 13798- 
ccm, biały, ciągnik :sk}dłQwyuAB6 , webasto, nowe opony, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji ł  naczepa Kaiser, 
samowyładowcza, ład. 27.41, pilne, -.130.000 z l Dzierżo
niów, tel. 074/831-33-54, 074/831-61-30 
IYECO 440-34 EUROTECH. 1995 r.. 920 tys. km, 13798 
ccm, biały, ciągnik siodłowy, ABS, webasto, nowe opony, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji + naczepa Trailor, 
samowyładowcza, ład. 29.74 t, pilne, - 140.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-33-54, 074/831-61-30 
IVECO 49-10,1991 n, 2500.ęcm, turbo D, zielony, konte
ner, wym. 410x210x205 cm, ład. 2.490 kg, tachometr, -
17.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-08. 0608/02-33-01 
IVECO 49-12, 1994 r., 182 tys. km, 2500 ccm, TDi, bia
ło-czerwony, kontener, izoterma, ład. 2.4 t,' - 42.500 zł. 
Wolsztyn, tel. 068/384-30-69, 0603/31-64-30 
IYECO 59-12, 1996 r., 328 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, furgon, ład. 3250 kg, kubatura 20 m3, bez wypadku, 
hak, wspomaganie kierownicy, tachograf, stan b. dobry, -
55.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-39, 0607/23-18-51 
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r, 210 tys. km; 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przed
łużony i podwyższony, ład. 3.21, - 54.500 zł. Wrocław, teł. 
071/349-27-83. 0601/55-26-69
IYECO 70-10 FURGON. 1986 r.,.4600 ccm, diesel 3-oso
bowy, podwyższony, przedłużony, ład. 3 t. opony nowe, 
stan dobry, - 10.000 zł lub zamienię na terenowy, osobo
wy, van. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IYECO 75 EUROCARGO, 1993 r.. 200 tys. km. 3400 ccm, 
diesel, czarny, oplandekowany, winda załadowcza, -*55.000 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-60-98 
IVECO 75-14 EUROCARGO, 1993 r., 200 tys. km, 3400 
ccm, diesel, czarny, oplandekowany, winda załadowcza, -
55.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-50-98 
IVECO 75-14 EUROCARGO. 1994 r.. 4000 ccm. TDi, czer
wony, skrzyniowy, szyberdach, wspomaganie, ABS, cen
tralny zamek, nowe amortyzatory, zadbany, - 45.000 zł lub 
zamienię na busa. Głogów, tel. 076/832-22-48, 
0607/75-48-11
IVECO 80-15 EUROCARGO, 1992 r., 430 tys. km, 6000 
ccm skrzynia 6.2x2.4x2.4 m, sypialnia, webasto oraz przy
czepa 7.4x2.4x3 m, 1998 r.. ładowność 2 t, - 51.000 zł + 
VAT. Kłodzko, tel. 0602/95-70-71 
IVECO 80-15 EUROCARGO, 1998 r., 109 tyś. km. 5861 
ccm, diesel, niebieski, kontener o wym. 5.5 x 2.2 x 2.3 m. 
ekologiczny, pełna dokumentacja, nie eksploatowany w 
Polsce, - 78.000 zł. Turek, tel. 063/278-33-66 
JELCZ 313 3W, 1984 r. wywrotka, po remoncie silnika, 
nowe akumulatory, - 9.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26 
JELCZ 315 3W, 1975 r., 50 tys. km, SW-680, żółty, stan 
dobry, po remoncie silnika, wysokie burty, stan opon dobry 
+ części, • 5.200 zł lub zamienię. Mirosław Waszkun, 59-600 
Gradówek 6, gm. Lwówek śląski 
JELCZ 315,1975 r. skrzyniowy+przyczepa, 10 ton, • 9.000 
zł. Wołów, tel. 071/389-45-46, 071/389-28-38, 
0607/40-78-44 ’  -
JELCZ 315,1979 l , diesel skrzyniowy, -4,000 zł: Oława, 
tel. 071/313-34-06
JELCZ 315,1979 r. 3-stronna wywrotkâ  skrzynia ładun
kowa, - 5.000 zł. Syców, tel. 062/785-01-84 
JELCZ 315,1980 r. ciągnik siodłowy, w ciągłej eksploata
cji, • 5.000 zł. Stęszew, tel. 061/819-61-64,0602/35-28-20 
JELCZ 315,1980 r., 80 tys. km, zielony, w ciągłej eksplo
atacji. skrzyniowy, wywrotka, wywrót na 3 strony, - 7.800 
zL 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 316,1980 r. skrzyniowy, stan dobry, ważny prze
gląd, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ 317,1976 r., 11100 ccm, zielony, stan dobry, wy
wrotka oryginalna 3-stronna, wysokie burty, • 5.800 zł. Gło
gów, tel. 0601/55-17-94
JELCZ 317 W, 1983 r. stan dobry, po remoncie skrzyni 
ładunkowej, - 6.500 zł lub zamiana na inny. Jan Bemat, 
58-524 Nowy Kościół, ul. Jeleniogórska 12 
JELCZ 317 W, 1984 r., 10 tys. km po remoncie silnika, 
dokumentacja, stan b. dobry + wywrotka 3-stronna Liaz, -
15.000 zł lub zamienię na osobowy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0600/60-44-92
JELCZ 317,1984 r. ciągnik siodłowy, - 4.000 zł (możliwe 
raty) lub zamienię na osobowy. Rudna, teł. 076/843-43-06 
JELCZ 317 3W, 1985 r.. 150 tys. km, SW-680, biały, stan 
techniczny , dobry, • 19.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Legnica, tel. 0604/42-45-18
JELCZ 317 3W, 1985 r., żółty, wywrotka, po remoncie sil
nika, nowe opony, stan b. dobry, • 10.000 zł. Mokrzeszów, 
tel. 074/850-87-66
JELCZ 317 3W. 1985 r. 11000 ccm wywrotka, burty i kabi
na po remoncie i malowaniu, stan dobry, • 9.000 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/752-54-24
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrót na 3 strony, opony 1100, 
przyczepa HL, ład. 8 t, wywrót 2-stronny, opony 1200, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0606/50-99-68
JELCZ 317,1986 r. wywrót 3-stronny, opony 1100, - 8.800 
zł. Środa śląska, tel. 0606/63-30-62 po godz. 20 
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrotka na 3 strony, opony 1100, 
przyczepa HL, 8 1, wywrotka na 2 strony, opony 1200, ra
zem lub osobno, -14.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68 
JELCZ 317 3W, 1986 r., 192 tys. km, żółty, w ciągłej eks
ploatacji, dużo nowych części, stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-97-19 
JELCZ 317 C, 1988 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, 
zarejestrowany, dużo nowych części, - 5.000 zł. Trzebień, 
gm. Lęka Opatowska, tel. 062/781-41-34 
JELCZ 317,1988 r. przedłużony, podwyższony, wywrót na 
3 strony + przyczepa 10 t, rok prod. 1983, wywrót na 2 
strony, - 20.000 zł. Rzeżuszyce, gm. Sobótka, tel. 
071/316-20-89
JELCZ 317 W3,1989 r. oryginalna wywrotka, krótka kabi
na + przyczepa HL 8011, - 18.000 zł lub zamienię. Iłowa, 
tel. 068/377-44-56, 0607/41-16-16 
JELCZ 317 W, 1989/96 r., 11000 ccm, turbo D, żółto-sza- 
ry, przedłużony o 70 cm, wzmocnione resory, wywrót na 3 
strony, kabina 93 r.. „na chodzie", - 5.500 zł. Lubin, tel. 
0601/92-33-74.
JELCZ 317,1992 r., 98 tys. km. 11000 ccm, biały, składak, 
ciągnik siodłowy, sprawny w 100 %, zarejestrowany, - 3.500 
zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 0502/98-72-12 
JELCZ 317 TD, 1997 r., 26 tys. km, 11100 ccm. SW-680, 
żółty, ciągnik siodłowy, wysoka kabina Globetrotter, spoile
ry, siodło Jost, stan b. dobry, naczepa Pacton 1984 r., ład.
25.600 kg, aluminiowe burty, • 13.000 zł lub zamienię na 
Forda Scorpio, diesla. Kłodzko, tel. 074/868-78-12. 
0603/23-31-82
JELCZ 317 C. turbo, zielony, ciągnik siodłowy, 6-biegowy,
2-letnie akumulatory, przegląd do 03.2002 r. - 7.000 zł +
naczepa o ład. 241 oplandekowana • 6.000 zł. Wałbrzych,
tel. 074/841-02-78, 074/847-26-22
JELCZ 342 S, 1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w
ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 12.000.zL Brzeg, tel.
077/411-22-33, 0602/71-28-66
JELCZ 415,1987 r., 14 tys. km, turbo, pomarańczowy, duża
podnoszona kabina, koła bezdętkowe, 6-biegowy, wywrót
na boki, możliwość sprzedaży z przyczepą, - 20.000 zł lub
zamienię na osobowy albo busa. Brzeg, tel. 077/416-93-48,
0501/36-33-68

Do sprzedania:
JELC Z  315 + przyczepa D-83
- 3000 + VAT '

JE LC Z  416 + przyczepa 11.51
- 24000+ VAT

OPOH947
Wrocław, ul. Opolska 178 

tel. 342-74-52
JELCZ 415 S, 1990 r., SW-680, turbo, biały, stan idealny, 
nowe opony, nowy akumulator, 6-biegowy, - 30.000 zł. Le
gnica, tel. 0604/42-45-18
JELCZ 415,1991/92 r.. 390 tys. km, SW-680 Turbo, biały, 
skrzyniowy, oplandekowany, wys. 245 cm, dług. 650 cm, 
kabina z 2 kojami, szyberdach, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-07-93, 071/345-64-99 
JELCZ 417 TK, 1984 r., biały, ciągnik siodłowy, kabiną z 
.1993 r., uchylana, fabrycznie montowana, 6-biegowy, -
10.500 zł. Chocianów, tel. 076/817-41-30 
JELCZ 417 G, 1989 r.. biały, ciągnik siodłowy, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. dobry, - 11.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-53-62, 872-52-77 po godz. 16 
JELCZ 640 3W. 1980 r.. 11100 ccm po remoncie silnika 
(na dotarciu), stan dobry, • 15.000 zł. Kotla, tel. 
076/833-10-50
KAMAZ, 1979 r.. 240 tys. km,~10850 ccm, diesel, poma- 
rańczowo-szary, wywrotka, po remoncie kabiny, resorów 
przednich i tylnych, mostów tylnych, wózka, hydrauliki siło
wej, stan techn. b. dobry, • 18.800 zł lub zamienię na wy
wrotkę typu Star albo Mercedes. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-10-41. 0602/59-03-04 
KAMAZ, 1982 r., 30 tys. km, niebieski, skrzyniowy, skrzy
nia ładunkowa o wym. 5.6 x 2.5 x 8 m, podzespoły i kabina 
po remoncie, stan opon dobry, • 10.500 zł lub zamienię. 
Przemków, teł. 076/831-01-51, 0607/34-19-09 
KAMAZ, 1984 r.. szary, wywrotka, kiper Tatry 815 3W, po 
remoncie w 1999 r.. nowe opony, nowe akumulatory, nowy 
układ hamulcowy, siłownik wywrotu, stan b. dobry, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/24-78-79 
KAMAZ, 1988 r., czerwony, półbiegi, duża kabina, wywrotka
3-stronna, • 26.000 zł. Opole, tel. 077/421-99-36, 
0609/35-62-81
KAMAZ, 1989 r., 35 tys. km ciągnik siodłowy, przystoso
wany do wywrotu, mało używany, zadbany + kiper Jelcza 
Steyra, nowe opony (900x20), półbiegi, blokada tylnego 
mostu, -17.000 zł. Pokój, tel. 077/469-80-84 
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, 
stan dobry, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
KAMAZ 5320,1984 r., 10850 ccm, biało-siwy, stan dobry, 
zarejestrowany, przegląd do 09.2001 r. + przyczepa, ład. 
101, prod. USSR, 88 r., stan dobry, - 12.000 zł. Szyman
ków. tel. 077/414-15-75
KAMAZ 5320,1987 r., 65 tys. km, czerwony, stan techn. 
b: dobry, wywrót na 3 strony, 460x240x80, półbiegi, rocz
ne akumulatory. ważny przegląd, - 22.000 z l lub zamienię 
na ciągnik siodłowy. Witków, tel. 074/880-31-56 
KAMAZ 5410,1980 r., 13 tys. km, 10850 ccm, czerwony, 
ciągnik siodłowy, po remoncie silnika, naczepa Zremb 
NW-180, wywrotka 1986 r ,-  20.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-90-01, 0502/39-91-07 
KAMAZ 54112, 1988 r., diesel, czerwony, 3-stronna wy
wrotka, po remoncie silnika, kabina z łóżkiem, półbiegi, 
tachograf, opony stan dobry, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-52-58, 0605/68-73-45 
KAMAZ 54112,1993 r., 35 tys. km, turbo, czerwony, stan 
kabiny dobry, silnik 2 turbiny, sprawny, ciągnik siodłowy,
3-stronna wywrotka do zamontowania, - 18.500 zł. Żary, 
tel. 0501/27-95-87
KAMAZ 5511. 1979 r. 1980,1986 i 1993 r., 4 szt, oryg. 
wywrotki, zadbane, w ciągłej eksploatacji, nowe opony i 
akumulatory, 2 silniki po remoncie kapitalnym - 
20.000-28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
KAMAZ 5511,1979 r.. czerwony, wywrotka, stan dobry, -
15.000 zł. Sędzisław, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/38-34-85 
KAMAZ 5511,1980 r., wiśniowy, oryg. wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobiy, opony w dobrym stanie, -15.500 
zł lub zamienię. Białawy Wlk., gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-87
KAMAZ 5511,1980 r., żółty, wywrotka oryginalna, po re
moncie silnika, opony 70% kostka, - 16.000 zł. Bolesła
wiec, tel ̂ 075/734̂ 66-71
KAMAZ 5511,1980 r. kabina i kiper po wymianie na nowy 
w 1991 r., po remoncie silnika, • 15.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Kłodzko, tel. 074/647-64-29, 0604/89-09-24 
KAMAZ 5511, 1980 r., pomarańczowy, w ciągłej eksplo
atacji, oryginalna wywrotka, zadbany, -16.000 zł. Przysie- 
czany, tel. 075/771-68-08
KAMAZ 5511,1980 r. kabina i kiper po wymianie w 1991 
r., po remoncie silnika, -15.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Wałbrzych, tel. 074/647-64-29, 0604/89-09-24 
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, nowy kiper, piasty, łoży
ska, ukł. wydechowy, kabina z 1990 r., po remoncie kapi
talnym, silnik na dotarciu, faktura VAT, < 19.000 zł. Woł
czyn, tel. 077/469-80-89
KAMAZ 5511, 1980 r., pomarańczowy, wywrotka, stan 
dobry, - 15.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 362-42-25, 
0603/22-84-46
KAMAZ 5511,1981 r., pomarańczowy, stan dobry - 14.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/641-15-31 
KAMAZ .5511,1981 r., pomarańczowy, oryginalna wywrot
ka, nowy typ kabiny i kipra. nowe opony, nowe akumulato
ry, sprzęgło, most, drążki reakcyjne i kierownicze, Wózki, 
stan b. dobry, zadbany, - 22.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Wrocław, tel. 071/354-20-75, 0603/12-90-31 
KAMAZ 5511, 1988 r. oryginalna wywrotka, - 22.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/87-80-73.
KAMAZ 5511,1988 r. w ciągłej eksploatacji, nowe opony, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, teł. 071/311 -23-99 
KIA K2700,1999 r., 35 tys. km izoterma, immobilizer, stan 
b. dobry. - 29.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01. 
0601/70-49-87
LIAZ 100-421.1984 r. ciągnik siodłowy, hydraulika do ki-
prowania, przygotowany do rejestarcji, - 6.000 zł. Płaty.
gm. Czerwieńsk, tel. 068/327-88-17
LIAZ, 1984 r„ turbo intercooler, niebieski, wywrotka, stan
dobry, - 19.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-43-91,
0601/82-86-93
LIAZ 110.053,1984 r., turbo/czerwony, stan idealny, nowe 
opony, silnik, akumulatory, spoiler, 300 KM, hamulce, prze
gląd do 2002 r, • 15.000 zł lub zamienię. Starczówek, tel. 
074/819-48-72, 0604/20-69-54 
LIAZ 110.053,1985/99 r. 20 tys. km. 12000 ccm, diesel, 
zielony, HDS, udźwig 1800 kg, z dokumentacją, wywrót na 
2 strony, 2 siłowniki, skrzynia o wym. 6.0 x 2.5 x 1.0 m. 
koła bezdętkowe, kabina uchylna, po remoncie. - 29.000 
zl. Lubin, tel. 076/846-71-44
LIAZ, 1986 r.. bordowy, ciągnik siodłowy, z hydrauliką, po 
remoncie silnika i podzespołów, po lakierowaniu, dużo no
wych części, aktualny przegląd, - 8.300 zł lub zamienię na 
osobowy. Czarny Bór, tel. 074/845-04-79, 0604/85-66-53 
LIAZ 110.054,1986 r., 11940 ccm, wiśniowy, po remoncie 
silnika, przyczepa Kaessbohrer na poduszkach, 3-osiowa, 
plandeki, zestaw skrzyniowy na 241, - 20.000 zł. Oleśnica, 
teł. 071/399-37-32 po 19
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LIAZ 110, 1987 r., niebieski, ciągnik siodłowy, w ciągłej 
eksploatacji, sprężarka po regeneracji, nowe akumulatory, 
t 8.000 zł. Opole, teł.- 077/456-83-31 wieczorem, 
0606/44-22-87
LIAZ 10&02,1987 r., 11940 ccm, niebieski, kontener, izo
terma, ład. 10t( 16 europalet, przegląd do 2002 r, stan b. 
dobry, - 11.000 zł. Opole, tel. 0606/42-07-84 
LIAZ 1.10.870,1987r. Budamobil z przyczepą Budamobil, 
całość na poduszkach, na- 83 palety-po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, inst&ł. elektrycznej, części, • 18.500 zł Tub 
zamiana na auto osobowe lub naczepę 13.60. Wałbrzych, 
tel. 0609/59-01-.15
LIAZ, 1987 r. skrzyniowy + przyczepa, 10 t. - 10.000 zł. 
Wołów. tel. 071/389-45-46,071/389-28-38,0607/40-78-44 
LIAZ 110.053,1988 r., 140 tys. km, 12000 ccm, turbo O, 
czerwony, skrzyniowy, opony bezdętkowe, podnoszona 
kabina, Ś-biegowy + półbiegi, przyczepa z 89 r., ład. 11.51, 
z plandekami, • 17.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-13-06
LIAZ 110,1988 r., 200 tys. km, 11940 ccm, turbo, zielony, 
stan dobry, nowe opony bezdętkowe, na poduszkach, in- 
tercooler, przystawka do wywrotu, nowy docisk i tarcza 
sprzęgła, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/76-50-31 
LIAZ, 1989 r, turbo D, niebiesko-szary, skrzyniowy, wyso
ka i długa skrzynia ład., po {ęmoncie kapitalnym podze
społów i nadwozia, nowy silnik (z 98 r.), stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, skrzynia biegów z półbiegami, - 15.000 zł 
lub zamienię, inne propozycje. Jelenia Góra, tel. 
0605/53-38-49, 0607/10-08-49 
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z przystawką kipra, -22.000 
zł + VAT lub zamienię. Środa Śląska, tel. 071/317-80-76 
do godz. 16
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, wywrotka oryginalna, po 
lakierowaniu kabiny, stan b. dobry, - 17.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-46-50
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy + naczepa wywrotka 3-osio-
wa, resor, aluminiowa, po naprawie głównej, - 51.000 zł +
VAT lub zamienię.., tel. 0602/49-43-65
LIAZ, 1989 r., turbo intercooler, niebieski, wywrotka, stan
dobry, opony bezdętkowe, - 19.000 zł. Kłodzko, tel.
074/867-43-91, 0601/82-86-93
LIAZ 111.800, 1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej,
.przedninapęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan
techn. b. dobry, możl. kupienie z platformą do transportu
drewna stosowego, poj. 25 m3, • 48.000 zł + VAT. Kudowa
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
LIAZ 111.800,1989f. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig, przedni napęd, stan podzespołów dobry, - 48.000 
zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
LIAZ 110,1989 r. koła bezdętkowe, webasto oraz przy
czepa, oplandekowane, - 17.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-32-98
LIAZ 100.021,1989 r., 200 tys. km, 11940 ccm, turbo, nie
bieski, skrzyniowy, rej. do 02.2002 r, - 8.500 zł lub zamie
nię na ciągnik siodłowy, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-81, 0603/78-80-03 
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, teł. 
077/418-89-45,0602/53-82-77 03002431

LIAZ, 1989 r., turbo podnoszona kabina, po remoncie sil
nika, ciągnik siodłowy, naczepa po remoncie, dł. 12,6 m, -
15.000 zł lub zamienię na osobowy albo dostawczy. Wro
cław. tel. 372-76-14. 0501/34-78-08
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z przystawką kipra, interco
oler, poduszki, - 22.000 zł + VAT lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
LIAZ 110.020,1989 r., turbo, niebieski, skrzyniowy, plan
deka, techn. sprawny, podnoszona kabina, opony bezdęt
kowe, 5-biegów + 5, - 17.000 zł + VAT.„Wrocław, tel. 
071/353-50-86, 0602/61-38-74 
LIAZ 110,1989 r., 15 tys. km, turbo ciągnik siodłowy, po 
wymianie silnika na nowy, ospoilerowany, opony bezdęt
kowe, obniżone siodło, webasto, stan b. dobry, naczepa 
13.6 m, 33 europalety, oplandekowana, wys. 2.55 m, po 
remoncie w 2000 r., zarejestrowana, sprawna, • 28.000 zł 
lub zamienię na terenowy, van, osobowy, dostawczy, inne. 
Wrocław, tel. 0503/92-35-75
LIAZ 150.261,1989/90 r., turbo, niebieski, 2 szt., interco
oler, wywrotka 3-stronna, koła bezdętkowe, podwyższone 
burty + 2 przyczepy Brandys, - 35.000 zł lub zamienię na 
mniejszy zestaw. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-24, 
0602/12-11-62
LIAZ 111.800,1990 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig Hara 80, przedni napęd, przyczepa kłonicowa, stan 
b. dobry, - 55.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy le
śnej, z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, 
• 46.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
LIAZ, 1990 r., 400 tys. km, turbo, granatowy, 300 KM, cią
gnik siodłowy, hydraulika, na resorach, opony bezdętko
we, ospojlerowany, po remoncie w 1999 r., stan b. dobry + 
naczepa skrzyniowa, dł. 12.4 m, • 12.500 zł lub zamienię. 
Przemków, tel. 076/831-01-51, 0607/34-19-09 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, stan b. dobry, do przewo
zu dłużycy leśnej, dźwig Hara 80, - 50.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LIAZ 110, 1990 r., biały, ciągnik siodłowy, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, opony dobre, kabina bardzo dobra, •
10.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
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 intercooler ciągnik siodłowy, zawie
szenie pneumatyczne (przód i tył), 9-biegowy, po remon
cie silnika, stan idealny, • 30.000 zł. Legnica, tel. 
0607/24-48-34
LIAZ 111.60,1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy le
śnej, z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, 
- 47.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
LIAZ 110,1992 r., biały, maxL ciągnik siodłowy, stan ideal
ny, poduszki, opony bezdętkowe, -18.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LUBLIN 3352,1993/94 r., 68 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
piaskowy, kontener, stan dobry, • 12.700 zł lub zamienię 
na osobowy. Rogów Legnicki, tel. 076/858-40-55 
LUBLIN 1.1994 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, stan 
dobry, • 10.000 zł. Zielona Córa, tel. 0502/10-83-41 
LUBLIN, 1996 r., 60 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, skrzy
niowy, - 16.000 zł lub zamienię na osobowy. Lamki, tel. 
062/734-94-29

LUBLIN 3372,'1996 r.» 82 tys. km, 2400 ccm, Siały, 3-oso- 
bowy, skrzyniowy, skrzynia z twrzywa sżtuczhego (nie ko
rodująca), 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, • 18.000 zł. 
Lubin, tel. 0607/15-92-77'•
LUBLIN 3307, 1997 r., diesel kabina 3-osobowa, konte
ner, po przeglądzie, owiewka nad kabiną, RM, - 21.000 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-42-63 •
LUBLIN 3352,1997 r„ 137 tyś. km, 2417 ćcm/dieseli nie
bieski, - 20.000 zł (możk wyśt. fakt VAT); Wrocław, tel. 
0601/84-47-31'
LUBLIN II3554,1997 r., 80 tyś. km, 2400 ccm, turbo D, 
żółty, skrzyniowy, oplandekowany, 3.4 x 2 x 2 m, wspoma
ganie kierownicy, RM, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 782-73-80, 
317-12-63 - #
LUBLIN 3504,1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, •
23.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
0605/33-09-00
LUBLIN II, 1997/98 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, 
wspomaganie kier., kupiony w salonie, 3 miejsca, stan b. 
dobry, - 17.700 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
LUBLIN II FURGON, 1998 r., 73 tys. km, 2400 ccm, turbo 
D, biały, oszklony, blaszak, zarejestrowany na 6 osób + 
850 kg, wspomaganie kierownicy, zadbany, - 26.500 zł. 
Lutynia, tel. 071/317-12-63, 782-73-80 
LUBLIN II, 1998 r., 2417 ccm, diesel, biały, wspomaganie,
1 właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 9-ósobowy, 
stan b. dobry, • 18.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-54-58 
LUBLIN II 3554,1998 r., 77 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
zielony, skrzyniowy, ład. 1550 kg, rozmiar 3,4 x 2,0 x 1,8 
m, alarm, stan b. dobry, faktura VAT, • 24.300 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68
LUBLIN II3322,1998/99 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 9 
miejsc lub 1 1. oszklony częściowo, bez wypadku, zadba
ny, kupiony w salonie, serwisowany, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, - 20.000 zł + VAT. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
LUBLIN lll 3584,1999 r., 35 tys. km. 2400 ccm, turbo D, 
biały, btaszak, podwyższony, zarejestrowany na 3 osoby + 
1000 kg, wspomaganie kierownicy, immobilizer,--stan ide
alny, - 36.000 zł brutto. Wrocław, tel. 782-73-80,317-12-63 
LUBLIN1H,'2000 r., 19 tys. km, 2417 ccm. TDI, biały, kon
tener o wym. 3.5x2x2 m, ład. 1.51,3-osobowy, hak, wspo
maganie kier., el. reguł, reflektory, immobilizer, • 17.000 zł 
+ VAT. Kobierzyce, tel. 071/311-16-37 
MAGIRUS DEUTZ, 1978 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, 
stan silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości,
5-biegowy, wspomaganie kierownicy, kabina podnoszona,
2 łóżka, ład. 101, wym. 7.0 x 2.45 x 2.25 m, • 10.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/45-34-55
MAGIRUS DEUTZ, 1981 r, 6100 ccm 6-biegowy, ład. 7.5 
t. skrzyniowy, wym. 6.80 x 2.50 m, po remoncie silnika i 
kabiny, nowe akumulatory, centralne smarowanie, koła 
22.5, stan b. dobry, duża kabina podnoszona, -14.000 zł. 
Opole, tel. 077/454-38-79, 0503/98-03-70 
MAGIRUS IVECO 260 M 26, 1985 r. wywrotka, stan b. 
dobry, • 43.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-56-31 
MAN 14.168,1982 r. skrzyniowy z dźwigiem HDS „HIAB", 
• 22.000 zł. Konin. tel. 0608/07-64-19 
MAN 14.272,1992 r., 650 tys. km plandeka celna, duża 
kabina, 2 miejsca do spania, poduszki, webasto, centralne 
smarowanie, ład. 7.51, sprowadzony z Niemiec, nie eks
ploatowany w kraju, • 56.000 zł + VAT. Starogard Gdański, 
tel. 058/562-55-06, 0604/95-96-83 
MAN 14.272,1993 r., 580 tys. km, 10000 ccm, żółty, kon
tener 7 x 2.3 x 2.0 m, winda, ABS, ASR, webasto, półbiegi, 
stan idealny i przyczepa, • 79.000 zł lub zamiana na trzy- 
osiowy. Zgorzelec, tel. 075/775-88-49 
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, 
webasto, skrzynia ładunkowa o dł. 6.3 m, szer. 2.45 m, 
ład. 8 t, - 43.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/785-61-21, 
0601/87-71-28
MAN 19.372,1990 r., 700 tys. km, biały, ciągnik siodłowy, 
na poduszkach, webasto, oclony, - 45.000 zł + VAT. Bło
nie, tel. 0601/41-83-87
MAN 528,1987 r., 150 tys. km, 3200 ccm, diesel, biały, 
ciągnik siodłowy, do remontu + naczepa HLS 200 z 72 r,
2-osiowa, ład. 19 ton, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0603/93-11-57 
MAZ 503 AE, 1978 r., 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, 
stan dobry, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, orygi
nalna wywrotka, krótka hydraulika kipra, • 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/329-54-11, 0602/39-27-94 
MAZDA L2000 BUS, 1992 r., 175 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna do połowy oszklony, instalacja gazowa, hak, stan 
dobry, • 15.000 zł. Krobia, tel. 065/571-13-79 po godz. 19, 
0606/51-10-17
MERCEDES 1113, 1982 r., 6000 ccm. diesel, niebieski, 
wspomaganie kierownicy, kontener aluminiowy, wym. 6.5 
x 2.5 x 2.5 m, ład. 7 t, bliźniacze koła, tachograf, nowe 
opony, po remoncie silnika, 3-osobowy, hamulce pneuma
tyczne, atrakcyjny wygląd, w ciągłej eksploatacji, stan techn. 
b. dobry, - 27.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19. 0602/22-73-24 
MERCEDES 1217, 1979 r„ 6000 ccm, turbo stan dobry, 
silnik 1989 r., skrzynia ład. 6.20 m, łóżko, + praca, - 24.500 
zł. Oława, tel. 0601/49-85-77 
MERCEDES 1822,1996 r. chłodnia, ładowność 8 1, agre
gat thermoking TD-II, drzwi z boku, winda z klapą 1.7 t. 
poduszki, ABS, ES, EL, 2 łóżka, duża kabina 7.2 x 2.45 x
2.5 m, 18 palet, - 98.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 
0502/57-17-54
MERCEDES 1838, 1991 r., 530 tys. km, zielony, ciągnik 
siodłowy, 380 KM, koja, ABS, wspomaganie, centralne 
smarowanie, hydrauliczny wywrót, I właściciel w Polsce, 
zarejestrowany, - 42.000 zł t  VAT. Krobia, tel. 
0605/69-32-48
MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, podwyższony, blaszak, po remoncie blacharki i sil
nika, nowe opony, po przeglądzie, stan b. dobry, - 9.800 zł 
lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04 
MERCEDES 207 D, 1979 r.. 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, niski, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 6.500 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/43-02-19 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
niski, przedłużony, - 6.000 zł + VAT (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Głogów, tel. 076/835-03-34, 0501/53-93-96 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r., 140 tys. km, 2400 ccm, 
biały, wspomaganie, tachograf, niski, krótki,'hak, stan do
bry, zadbany, • 4.900 zł łub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 207 BUS. 1979 r.. 2300 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, • 5.900 zł. Legnica, tel. 076/854-35-83, 
0600/20-6241
MERCEDES 207 BUS, 1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty,

niski, krótki, oszklony, ciemne szyby, w ciągłej eksploata
cji, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0605/60-24-77 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, 
przeszklony, stan b. dobry, po remoncie, • 9.500 zł. Legni
ca, tel. 0603/21-94-12
MERCEDES 207 D BUS, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, blaszak, w ciągłej eksploata
cji, - 7.400 zł. Legnica, tel. .076/858-25-47:0B01/42-99-05 
MERCEDES 207 D BUS, 1980 r., 40 tysrkm, 2400 ccm, 
diesel, niebieski, 8-osobowy, po remoncie silnika, - 9.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/2741-86 
MERCEDES 207 BUS, 1980 r. po remoncie kapitalnym, 
przedłużony, podwyższony, 5-biegowy, oszklony, 13-oso
bowy, • 13.000 zł- Zielona Góra, tel. 068/324-71-70, 
0604/05-7940 ........
MERCEDES 207 BUS, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, blaszak, wyłożony w środku blachą aluminio
wą, bagażnik na cały dach, hak, ład. 900 kg, po remoncie 
silnika i blacharki, -18.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-82 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, niebieski, podwój
na kabina, fr-osobowy, skrzynia ład. o wym. 285x185 cm, 
stan <lóbry, -11.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 20 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, po remoncie blacharki i lakierowaniu, zarejestrowa
ny na 9 osób, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/3442-12
MERCEDES 207 D, 1983 r., 230 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, podwyższony/przedłużony, blaszak, po re
moncie, 5-biegowy, - 12.800 zł. Góra, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21 -
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebie
ski, przedłużony, niski, blaszak, przegroda, nowe opony, 
stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię na osobowy, tańszy, 
z dopłatą. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2300 ccm, diesel, niebie
ski, niski, krótki, blaszak, po remoncie blacharki, hak, stan 
dobry, -11.000 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, niebieski, stan sil
nika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biego- 
wy, oszklony, niski, długi, • 12.500 zł. Stoszowice, tel. 
0602/45-34-55
MERCEDES 207,1984 r., 340 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, alarm + pilot, hak, 5-biegowy, stan b. dobry, • 12.700 
zł. Kopanica, tel. 068/384-05-42 
MERCEDES 207 D, 1984 r„ 211 tys. km, 2400 ccm, die
sel, szary, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan 
b. dobry,  ̂11.900 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1986 r., 240 tys. km, 2400 ccm, die-
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sel, zielony, oszklony, 9-osobowy, po remoncie, stan b. 
dobry, • 13.800 zł. Osetno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony, długi, 
wysoki, blaszak, stan dobry, -13.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/28 8̂8-92
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 207,307,407,410 D może być do remontu. 
Leszno, tel. 0609/25-31-93
MERCEDES 208 D, 1989 r., 238 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, podwyższony, alarm, 5-biegowy, hak, przegroda 
celna, bez wypadku, stan dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
MERCEDES 208 D FURGON, 1989/90 r., 2270 ccm. nie
bieski, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, 3-osobowy, 
hak, przegroda celna, nowy akumulator, stan b. dobry, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-31-14
MERCEDES 208 D, 1990 r., niebieski. • 19.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/665-27-58
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski, podwyższony, przedłużony, oszklony do po
łowy, alarm, RM, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 360-87-96, 
0603/91-60-91
MERCEDES 208 D, 1993 r., 200 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, przedłużony, podwyższony, przegroda celna, czę
ściowo oszklony, sprowadzony w całości w 97 r., bez koro
zji, - 25.500 zł lub zamienię. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-2542, 0608/80-55-30 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 2300 ccm, diesel tapicerowa
ny, podwyższony, przedłużony, oszklony, tylne szyby uchyl
ne, 9-osobowy + 750 kg, hak, webasto (ON), stan b. do
bry, * 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-27-12. 
071/783r09-00
MERCEDES 208 D, 1994 r., 2300 ccm, diesel, biały; 3-oso
bowy, blaszak, przegroda celna, • 30.000 zł. Grabówka, 
tel. 071/384-71-55
MERCEDES 208 D, 1994 r., 18 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, krótki, niski, wspomaganie, hak, relingi dacho
we, nowe opony, nie używany w kraju, do poprawek lakier
niczych, bez wypadku, • 23.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-28-73, 0607/06-07-44 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 290 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, alarm, immobilizer, 
blaszak, stan b. dobry, - 27.500 zł. Bielawa, tel. 
0602/12-5640
MERCEDES 208,1994 r., 213 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
biały, średni, wspomaganie, 3-osobowy, przegroda celna, 
• 31.000 zł lub zamienię na osobowy. Grobówka, tel. 
071/384-71-55
MERCEDES 209 D. 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, • 6.000 zł. ., tel. 068/377-49-67, 
0601/31-31-03
MERCEDES 209,1988 r. oszklony, stan silnika brtobry, 
krótki, niski, na zachodnich tablicach • 4.800 DEM. Bole
sławiec, tel. 075/736-53-45, 0605/13-1049 
MERCEDES 209 D BUS, 1994 r., 340 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, niebieski, składak, podwyższony, przedłużony, 
oszklony do połowy, • 12.000 zł. Legnica, tel. 0609/58-97-56 
MERCEDES 210 D, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, die
sel, czerwony, 5-osobowy, w kraju od 1996 r, oszklony, stan 
dobry, • 16.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-39 
MERCEDES 210,1991 r., 230 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, oryginalny lakier, wysoki, długi, 
do sprowadzenia z Niemiec, cena 7.300 DEM. Kłodzko, 
tel. 074/868-74-03, 0601/15-81-08 
MERCEDES 210 D, 1992 r., 230 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, długi, wysoki, oszklony, 9-osobowy, po przeglą
dzie, wspomaganie, 5-biegowy, lotnicze fotele, wykładzi
na, tapicerka, wejście do środka z przodu, nowe opony i 
akumulator, RO + głośniki, stan b. dobry, • 27.900 zł lub 
zamienię na większy, 17-20-osobowy+dopłata. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-64, 0608/14-96-31 po godz. 19 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 200 tys. km. 2900 ccm. die
sel, czerwony, podwyższony, przedłużony, • 34.800 zł. Nysa, 
tel. 0503/68-37-74
MERCEDES 210 D, 1995 r., 2900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, podwyższony, przedłużony, stan ide

alny, sprowadzony w 2000 r, • 35.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/74-60-07
MERCEDES 212,1997 r., 150 tys. km blaszak, średni, ABS, 
ABD, poduszka pow., hak, ład. 800 kg, - 49.000 zł + VAT. 
Gdańsk, tel. 0600/63-21-93
MERCEDES 2219, 1983 r., biały, 3-osiowy, chłodnia, -
40.000 zł lub zamienię na inny dostawczy. Legnica, tel. 
0601/58-39-63
MERCEDES 301 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kon
tener aluminiowy, dł. 3.5 m, szer. 2 m, wys. 22  m, wspo
maganie, owiewka, - 34.000 zł (brutto). Góra, tel. 
065/543-37-20
MERCEDES 307 D, 1979 r. niski, długi, ład. 1700 kg, bla
charka do częściowego remontu. - 8.000 zł. Świebodzice, 

• te l.0605/69-20-69
O  MERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, diesel przed

łużony, stan b. dobry, • 10.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019851

MERCEDES -308 BUS, 1993 r„ 230 tys. km, 2300 ccm, 
biały, ład. 1.7 t, • 28.000 zł lub zamienię na osobowy, w 
cenie do 14.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. ̂ >71/390-56-74, 
0601/41-78-84
MERCEDES 308 D, 1993 r., 190 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, maksymalnie wysoki i długi/oszklony, 9-osobo
wy, webasto, hak, tachograf, kompletna dokumentacja, stan 
idealny, • 35.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
MERCEDES 309,1986 r„ 3000 ccm, diesel, biały, skrzy
niowy, nowa plandeka, po remoncie blacharki, stan b. do
bry, • 17.500 zł. Luboszyce, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 309 D, 1988 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, 
blaszak, długi, wysoki, po remoncie silnika, stan dobry, •
14.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 310,1991 r.. 160 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, do połowy przeszklony, 
ściana grodziowa, 4 miejsca siedzące, ład. 1710 kg, ser
wo, 5-biegowy, serwisowany, stan b. dobry, • 27.000 zł + 
VAT. Bralin, tel. 0601/43-86-65, 0603/13-97-64 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 210 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, blaszak, stan b. dobry, wspomaganie, hak, alarm, 
przegroda celna, - 28.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Biela
wa, tel. 074/83347-81 w godz. 7.30-15.30 
MERCEDES 310 D, 1994 r., 250 tys. km, biały, podwyż
szony, przedłużony, hak, przegroda celna, wspomaganie 
kierownicy, składak, faktura VAT, • 30.000 zł. Oława, tel. 
071/313-95-97, 0602/44-74-61 
MERCEDES 406 D, 1973 r. skrzyniowy, bliźniacze koła. 
plandeka, nowe hamulce i opony, stan-b.-dobry, -ir.500 zł. 
Olesiec, gm. Goszcz i tel. 062/741-54-61 
MERCEDES 406,1977 r., 2400 ccm, diesel/biały, do re
montu, blaszak, bliźniacze koła, - 2.700 zł. Goświnowice, 
tel. 077/435-6245 po godz. 19 
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, 
bliźniacze koła, kategoria B, nowa skrzynia ładunkowa, 
świece, wtryski, ukł. hamulcowy, akumulator i inne • 9.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0600/54-01-81 
MERCEDES 407 D, 1978 r., 2400 ccm, niebieski, blaszak, 
zarejestrowany, bliźniacze koła, • 5.000 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-34-24
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel po remon
cie, krótki, stan dobry, • 10.500 zł. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoter
ma, blaszak, po remoncie silnika i przedniego zawiesze
nia, - 8.500 zł lub zamienię na osobowy. Grodków, tel. 
0601/89-25-58
MERCEDES 407,1999 r. zarejestrowany na kat B, szero
ki bus, po remoncie, - 7.500 zł. Jędrzychowice, tel. 
075/778-2*1-64
MERCEDES 409,1979 r., 2400 ccm, benzyna, żółty, bla
szak, zarej. jako towos, na kat „B" prawa jazdy, - 7.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0609/17-1847 
MERCEDES 410 D, 1993 r., 200 tys. km, 2900 ccm, biały, 
uniwersalny, maxi, bliźniacze koła, kupiony w kraju, na kaL 
B, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-29-21 
MERCEDES 410 D, 1994 r., biały, kontener + agregat Car- 
rier Zefir 300, wspomaganie, bliźniacze koła, prawo jazdy 
kat. B, w kraju od miesiąca, • 40.000 zł + VAT od faktury. 
Nysa, tel. 0607/38-85-80, 0607/38-85-70 
MERCEDES 410 MAXI, 1994/95 r., 179 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, żółty, skrzyniowy, ład. 2400 kg, w kraju od 7 miesię
cy, zarejestrowany na kategorię .B*,^tan b. dobry, nowe 
opony, bliźniacze koła, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-1745, 0605/93-62-98

MERCEDES 410,1995 r., 176 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, kontener z żaluzją, 420 x 200 x 225 cm, ład. 1700 
kg, wspomaganie, el. reg. lusterka, RO, bliźniacze koła, 
opony 185/14, sprowadzony z Niemiec, • 46.900 zł + VAT. 
Gdynia, tel. 0502/57-17-54
MERCEDES 410 D, 1995 r., 142 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, bez wypadku, książka serwisowa, oryg. lakier, 
blaszak, 3 miejsca w kabinie, 5-biegowy, RM + telefon, I 
właściciel, w kraju od roku, pełna dokumentacja, stan ide
alny, - 61.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-90 
MERCEDES 508,1978 r. 3-osobowy, plandeka celna, alu
miniowe burty, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, • 13.000 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 508 D, 1976 r., 3578 ccm blacharka do re
montu, niekompletny, .na chodzie”, stan silnika b. dobry,
5-biegowy, szybki most, zarejestrowany na kat. B, • 3.400 
zł. Wrocław, tel. 071/350-74-37 
MERCEDES 508,1983 r., 3800 ccm, diesel, pomarańczo
wy, stan b. dobry, blaszak, długi, wysoki, nowe opony, •
12.500 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-3343
MERCEDES 608 LP, 1972 r., 4000 ccm, diesel, czerwony, 
oplandekowany, wym. skrzyni 5.5x2.3x2.2, • 8.000 zł. Le
gnica, tel. 0603/97-09-14
MERCEDES 608,1976 r. 3-osobowy, plandeka celna, alu
miniowe burty, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, - 13.000 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 608 D, 1979 r., 3780 ccm, zielony, skrzynio
wy, oplandekowany, 9 europalet, radio, owiewka, ład. 2 
tony, oszczędny, stan b. dobry, • 10.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-68-57
MERCEDES 608 LD, 1979 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, 
stan techniczny b. dobry, kontener o wym. 5.0 x 2.4 x 2.3 
m, • 20.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-64, 
0602/75-59-03
MERCEDES 609,1987 r., biały, -19.000 zł + VAT. Nysa, 
tel. 077/433-76-07

MERCEDES 709,1982 r., 585 tys. krii, 3800 ccm, poma
rańczowy, kontener, meblowóz, wym. 5x2.4x2.5 m, stan 
dobry, -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 cm, - 13.500 zł. Budzie- 
chów, woj. zielonogórskie, tel. 0603/60-38-57 
MERCEDES 808 D, 1968 r., 3800 ccm wym. 5.50 x 2.20 x 
2 m. oplandekowany, nowe opony, kabina do lekkich po
prawek, • 6.000 zł. Kluczbork, tel. 0606/74-59-28 
MERCEDES 813,1981 r., 300 tys. km, 5600 ccm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy, na białych tablicach - 3.500 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0601/61-97-52 
MERCEDES 814,1995 r., 400 tys. km kontener, dł. 6.2 m 
(15 palet), winda z klapą ład. 3 1, 3 miejsca, • 54.000 zł + 
VAT. Gdynia, tel. 0502/57-17-54 
MERCEDES 814,1995 r.. 188 tys. km kontener, dł. 5.35 
m, winda z klapą, drzwi odsuwane z boku, ład. 3;5 t, -
54.000 zł. Starogard Gdański,, tel. 056/662-55-06, 
0604/95-96-83
MERCEDES MB 100.1989 r„ 250 tys! km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, oszklony, 9-osobowy, wspomaga
nie, immobilizer, hak, stan b. dobry, • 15.500 zł. Brzeg Opol
ski, teł. 077/411-3748
MERCEDES MB 100 BUS, 1991/92 r., 85 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, blaszak, wyłożony w środku blachą alu
miniową, hak, ład. 970 kg, podwyższony, stan idealny, -
19.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-82
MERCEDES MB 100,1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kier., chłodnia, przedłużony, pod
wyższony, dł. 310 cm, szer. 157 cm, wys. 170 cm, - 22.000 
zł. Pawłowice k. Leszna, tel. 065/536-81-76 
MERCEDES MB 100,1994 r., 198 tys. km, 2400 ccm. die
sel, żółty, niski, nośność 1 1, wspomaganie, garażowany, l\ 
właściciel, stan b. dobry, • 21.500 zł. Piechowice, tel. 
075/641-95-14
MERCEDES MB 100,1995 r., 140 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, wspomaganie, hak, RM, nie eks
ploatowany w kraju, kompletna dokumentacja, I właściciel, 
stan b. dobry, - 17.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/2543-28, 0602/79-77-65 
MERCEDES SPRINTER 212 D FURGON, 1995 r„ 140 tys. 
km, 2900 ccm, TDi, kolor wiśniowy, 5-biegowy, radio, ABS, 
ABD, EDC, ASR, wspomaganie, hak, alarm, przedłużony, 
podwyższony, ściana działowa, I właściciel, - 46.000 zł 
(cena zawiera VAT). Stare Siołkowice, tel. 077/469-21-55 
MERCEDES SPRINTER BUS. 1995 r.. 180 tys. km, 2300 
ccm, diesel, turkusowy, 9-osobowy,.oszklony, stan silnika, 
ogumienia i blacharki b. dobry, wspomaganie, RM, niski, 
WBHS, - 37.000 zł. Gryfów Śl , tei. 0604/24-27-50 
MERCEDES SPRINTER 308 D, 1995 r., 140 tys. km, biały, 
podwyższony, przedłużony, ład.'1.61, książka serwisowa, I 
właściciel, - 38.000 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0602/12-97-69
MERCEDES SPRINTER 208 D BUS, 1995 r., 2300 ccm, 
diesel krótki, niski, 9-osobowy, w kraju od 2 lat, I właści
ciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 45.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/70-81-38 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2900 ccm, turbo D, bia
ły, jB-osobowy, - 45.000 zł. Bralin, tel. 0607/35-01-30 
MERCEDES SPRINTER 208 BUS, 1996 r., 180 tys. km, 
2300 ccm, diesel, biały, ABS, ABD, blokada skrzyni bie
gów, wspomaganie, radioodtwarzacz, średni, raz podwyż
szony, I właściciel w kraju, do połowy oszklony, 3-osobo- 
wy, otwierany tył i bok, ład. 1100 kg, ściana grodziowa, 
możliwość sprzedaży na raty, - 35.000 zł + VAT. Bralin, tel. 
0601/55-67-57, 0603/13-97-64 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r, 116 tys. km, 29Ó0 ccm, 
TDI, czarny, centralny zamek, el. otw. szyby, ABS, wspo
maganie, webasto, przegroda celna, - 51.800 zł (możl. wyst. 
fakt VAT). Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
MERCEDES SPRINTER 412, 1996 r.. 180 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, maks. długi i wysoki, w kraju od 6 mie
sięcy, - 55.000 zł. Legnica, tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r. chłodnia, agregat Carrier 
Zefir 300, ABS, wspomaganie, ESD, sprawny w 100%, bliź
niacze koła, prawo jazdy kat. B, - 55.000 zł + VAT od faktu
ry. Nysa, tel. 0607/38-85-80, 0607/38-85-70 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, oszklony, średnio długi, ABS, ASD, blaszak, 
radioodtwarzacz, dodatkowe ogrzewanie z tyłu, długie tyl
ne szyby, - 45.000 zł. OłaWa, tel. 071/313-38-80. 
0601/53-99-68
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1996 r.. 161 tys. km, 
2900 ccm, TDi, biały, • 53.000 zł lub zamienię na VW T4 
albo inny. Opole, tel. 077/460-70-59, 0602/64-61-72

MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 114 tys. km, 2300 ccm. 
diesel, biały, centralny zamek, 9-osobowy, wspomaganie 
kierownicy, ABS, ABD, - 46.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tel. 077/431-74-82, 0603/52-08-51 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały. 
ABS, ABD, wspomaganie kierownicy, el. reguł, lusterka,
5-biegowy, radio, hak, oszklony do połowy, przedłużony, 
podwyższony, nowe amortyzatory, lakier do poprawek, w 
ciągłej eksploatacji, udokumentowane pochodzenie, -
39.500 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r., 150 tys. km, 2900 
ccm, TDi, zielony, 122 KM, blaszak, kabina 3-osobowa, 
niski, krótki, ABS, ABD, EDC, alarm, hak, szyberdach, wspo
maganie, wnętrze zabudowane płytą, możliwość rat, -
46.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51
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, 
klimatyzacja, ABS, SRS, ogrzewanie postojowe webasto, 
stan idealny • 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-% 
MERCEDES SPRINTER 312, 1997 r., 50 tys. km. 2900 
ccm, turbo D. wiśniowy, podwójna kabina + skrzynia 3,40 
m, ład. do 3500 kg masy całkowitej • 1380 kg ład., hak, 
wspomaganie, ABS, 6-osobowy. zadbany, bliźniacze koła, 
- 50.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-2747,0604/2141-62 
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1997 r., 2900 ccmfturbo 
D, biały, 5-osobowy, - 50.000 zł. Bralin, tel. 0607/35-01-30 
MERCEDES SPRINTER. 1997 r.. 92 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, wysoki, krótki, wspomaganie kierownicy, ABS, 
I właściciel, udokumentowane pochodzenie, stan silnik i 
blacharki idealny, • 46.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-02-12 po godz. 17, 0605/66-12-69 
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 200 tys. km, 2900 
ccm, TDi, niebieski metalic, poduszki, blokada tylnego 
mostu, el. reguł, lusterka, ABS, oszklony, przedłużony, •
42.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90, 
0600/2741-55
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MERCEDES SPRINTER Z12D ĘUSJ998 r„ 230 tys. km, 
2900 cćm, turbo D, wtrysk/biały, podwyższony, przedłużo
ny, w kraju od 6 miesięcy, oszklony do połowy, - 52,000 zł 
lub zamienię na tańszy VW T4 diesel albo inny. Bolesła
wiec, tel. 075/732-38-94, 0604/25-03-85 
MERCEDES SPRINTER 310, 1998 r„ 135 tys. km. 2900 
ccm, TDi, biały, ABS, ABD, ASC, SDS, EDC, poduszka pow., 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. reguł, re
flektory, el. reguł, lusterka, webasto, tachograf, blokada 
tylnego mostu, książka serwisowa, • 75.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-24
MERCEDES SPRINTER 312, 1999 r, 150 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, garażowany, stan b. dobry, RM, wspo
maganie, 6 miejsc + 700 kg ład, - 67.000 zł. Góra, tel. 
065/543-40-33
MERCEDES SPRINTER, 1999/00 r., 62 tys. km, 2300 ccm. 
diesel, srebrny metalic, wspomaganie, ABS, ABD, nie eks
ploatowany w kraju, niski, krótki, - 45.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-58, 0606/53-16-23 
MERCEDES VIANO, 1997 r., 30 tys. km. 2300 ccm, TDi, 
malinowy, pełne wyposażenier 6-osobowy, hydrauliczne 
zawieszenie, ABS, 2 poduszki powietrzne, welurowa tapi
cerka, I właściciel w kraju, stan idealny, - 76.000 zł lub za
mienię na tańszy. Leszno, tel. 0607/09-85*14 
MERCEDES VITO 108 D, 1996 c, 62 tys. km, 2300 ccm, 
czerwony, blaszak, ABS, ABD, immobilizer. pod. powietrz
na, wspomaganie, 5-biegowy, I właściciel, stan b. dobry, -
45.700 zł. Legnica, tel. 076/850-20-87, 0602/85-31-23 
MERCEDES VITO 180, 1996 r., 104 tys. km 2 rzędy sie
dzeń, oszklony do połowy, przegroda z siatki, bez wypad
ku, atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 45.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT) lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-59-89, 0603/60-49-51 
MERCEDES VITO, 1996/97 r., 8 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, mało eksploatowany, ABS, pod. 
powietrzna, kupiony w salonie, bez wypadku, RM, alarm, 
nowy akumulator, - 46.000 zł lub zamienię na inny. Pacz
ków, tel. 077/431-61-91, 0606/39-29-31 
MERCEDES VIT0113,1997 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 sa
lonie (prod. hiszpańskiej), bez wypadku, alum. felgi + kpi. 
kół zimowych, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - A00497 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES VITO, 1997/98 r., 99 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, kremowy, oryginalnie osobowy, poduszka powietrz
na, ABS; - 49.000 Zł. Nakwasin Nowy. tęl. 062/763-75-79 
MERCEDES VITO BUS, 1998 r., 114 tys.krh, zielony, 8-oso- 
bowy, oszklony, pełne wyposażenie, zarejestrowany jako 
ciężarowy, - 55.000 zł + VAT. Gdańsk, tel. 0600/63-21-93 
MERCEDES VITO 113, 1998 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
niebieski, 8-osobowy, oszklony, 2 poduszki powietrzne, bez 
wypadku, ABS, ASD, el. otwierane* szyby, - 52.000 zł. Mię
kinia, tel. 071/317-00-90, 0602/79-40-47 
MERCEDES VITO, 1999 r., 2300 ccm. TDI, granatowy 
metalic, klimatronic, 7-osobowy, alum. felgi, ABS, ABD, air- 
bag, RO + CD, welurowa tapicerka, el. reg. i podg. reflek
tory, el. otw. szyby, podg. fotele, stan b. dobry, - 48.000 zł. 
Nielubia, tel. 0504/97-62-93
MERCEDES VITO, 1999 r., 2200 ccm, CDi, biały, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek, udokumentowane 
pochodzenie, możliwe raty przez komis, - 56.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/781-84-69, 0603/42-29-49 
MITSUBISHI L200,1998 r., 50 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, 4 WD, 4-drzwiowy, 5-osobowy, klimatyzacja, 
pokrywa skrzyni ład., gwarancja, • 65.000 zł. Spalice, tel. 
0605/33-24-42
MITSUBISHI L300, 1981 r.. 1600 ccm, benzyna, żółty, 
100% oryginału, stan techn. b. dobry, • 3.500 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-32-89, 0601/58-27-42 
MITSUBISHI L300, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, inst. gazowa, 6-osobowy, stan dobry. - 8.800 zł. 
Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MITSUBISHI L300,1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, oszklony, 6-osobowy + 600 kg ład., 
możliwość transportu 9 osób, boczne drzwi rozsuwane, 
sprowadzony w 1996 r, -16.000 zł lub zamienię na osobo
wy o poj. do 1.61. Bardo, tel. 074/817-16-17.0604/71-12-79 
MITSUBISHI L300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, 6-osobowy, oszklony, drzwi po obu bokach, ciemne 
szyby, inst. gazowa, hak, nowe klocki i szczęki hamulco
we, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-69-39 
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm, diesel 

9-osobowy lub 800 kg, wspomaganie kier., 5-ble- 
gowy, oszklony, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87019751

MITSUBISHI L400, 1999 r., 27 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, niebieski, 6-osobowy, przegroda celna, ład. 945 kg, hak, 
centralny zamek, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, -49.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
317-80-76 do godz. 16
MULTICAR M-24,1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony, stan 
b. dobry, oryginalna wywrotka, wysokie burty, ład. 2 t, -
7.500 zł. Głogów, tel. 076/835-55-06, 0601/55-17-94 
MULTICAR M-25, 1979 r., 42 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski, kabina 2-osobowa, stan techn. i wizualny b. do
bry, - 5.900 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/722-75-38, 
0502/98-72-12
NISSAN URVAN BUS, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, oszklony, I właściciel, bez wypadku, szyber
dach, nowe opony, RO, - 15.000 zł. Świdnica, tel. 
074/856-98-10 po godz. 19
NISSAN VANETTE, 1992 r., 150 tys. km. 1900 ccm, die
sel, bordowy metalic, centralny zamek, 7-osobowy, -16.500 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0601/71-53-76 
NISSAN VANETTE, 1994 r., 113 tys. km, 2000 ccm, diesel
5-osobowy, drzwi boczne rozsuwane z obu stron, bez wy
padku, sprowadzony w całości, przegląd do 03.2002 r., stan 
techn. idealny, - 17.800 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
074/867-79-55, 0607/33-17-56 
NYSA 522,1979 r., niebieski, skrzyniowy, nowa plandeka, 
nowe opony, inst. gazowa, stan dobry, -1.200 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-12-18
NYSA, 1980 r., • 750 zł. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
NYSA 522 T, FURGON, 1987 r., 40 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, niebieski, oszklony, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 
zł lub zamienię na MB albo inne propozycje. Lubin, tel. 
076/842-76-16
NYSA 522,1987 r., 2200 ccm, benzyna, niebieski, do ma
łych poprawek lakierniczych i mechanicznych, • 500 zł. 
Pustków Wrocławski, tel. 0607/12-14-08 
NYSA 522 T, 1987 r., granatowy, 2-osobowa kabina, skrzy
nia ład, - 750 zł. srem, gm. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
NYSA, 1987 r., 2120 ccm, niebieski, po remoncie blachar- 
ki, nowy lakier, nowe sprzęgło, stan.b. dobry, - 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-33-70
NYSA, 1988 r., benzyna, niebieski, stan dobry, inst. gazo
wa zainstalowana wiosną 2000 r, - 1.450 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-58-19, 0608/37-28-66 
NYSA 122,1988 r., 55 tys. km, 2120 ccm, benzyna + gaz, 
turkusowy, ucięta, założone nadwozie kontener izotermicz- 
ny o wym. 1,75 x 1,95 x 2,5 m, zarejestrowana do przewo
zu art. spożywczych, ład. 11 + 3 osoby, stan b. dobry, prze

gląd do 02.2002 r, - 4.500 zł. „ tel. 071/315-28-54 wieczo
rem
NYSA TOWOS, 1989 r., niebieski, - 800 zł. Wrocław,iel. 
071/785-79-07, 0601/70-84-92 
NYSA 522 TOWOS, 1990 r. inst. gazowa, - 2.800 zł. Gło
gów, tel. 076/834-10-13
NYSA TOWOS, 1990 r., 34 tys. km, 2120 ccm, zlelono-bia- 
ły, 8-osobowy, po wymianie układu kierowniczego i wyde
chowego, po częściowym remoncie błacharki, stan dobry, 
zarejestrowany, - 1.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-72, 0604/53-32-05 
NYSA 522,1990 r., zielony, po remoncie silnika, I właści
ciel, po przeglądzie, 8-osobowy, ład. 800 kg, • 2.500 zł. 
Kamienica, woj. opolskie, tel. 0601/19-44-86 
NYSA 522 T, 1990 r., 32 tys. km, 2120. ccm, benzyna, nie
bieski, zawieszenie przednie po remoncie, przegląd do XI. 
2001 r. -1.000 zł. Olszyna, tel. 0604/09-87-21 
NYSA 522 TOWOS, 1990 r., 67 tys. km, 2120 ccm, jasno
zielony, zarejestrowany na 8 osób, przegląd do 11.2001 r.,
4-biegowy, składane siedzenia, w ciągłej eksploatacji, - 
2:300 zł. Wrocław, tel. 325-51-47 
NYSA, 1990 r., 54 tys. km. niebieski, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-69-56
NYSA, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, niebieski, stań b. do
bry, po remoncie błacharki, stan opon dobry, w ciągłej eks
ploatacji, 4-biegowy, mały przebieg, • 3.000 zł. Kochlice, 
tel. 076/857-02-45
NYSA TOWOS, 1991 r. bus 8-osobowy, oszklony, inst. ga
zowa, zarejestrowany, stan dobry, - 3.500 zł. Cybinka, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/31-07-26 
NYSA 522 T, 1991 r., 72 tys. km, 2000 ccm, biały, po re
moncie błacharki, - 1.800 zł. Rościsławice, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 0607/07-27-19
NYSA TOWOS, 1991 r., 60 tys. km, 2100 ccm, benzyna +
gaz, turkusowy, stan b. dobry, - 2.900 zł lub wydzierżawię.
Wałbrzych, tel. 074/843-23-49
NYSA 522 T, 1993 r., 47 tys. km, niebieski, stan techn.
dobry, przegląd do 2002 c, - 3.000 zi. Wrocław, tel.
342-56-78
OPEL BEDFORD, 1984 r., 2000 ccm, diesel, pomarańczo
wy, blaszak, silnik Mercedesa (stan b. dobry), stan ogólny 
dobry. - 3.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biego- 
wy, hak, 5-osobowy + ład. 600 kg, po lakierowaniu, radio, 
halogeny w zderzaku, garażowany, atrakc. wygląd, • 11.500 
zł lub zamienię na Audi 100 z 85/88 r o poj. 1.8-2.0 diesel. 
Lubin, tel. 0607/19-50-38
OPEL COMBO, 1995 r., .127 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
granatowy, wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, alu
miniowe felgi 15", zarejestrowany jako ciężarowy, serwiso
wany, stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 17.800 zh Duszni
ki Zdrój, tel. 0606/42-51-38
OPEL COMBO, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-osobowy, oszklony, bez wypadku, • 19.000 zł + 
VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
OPEL COMBO, 1997 r., 1700 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie, 2 poduszki pow, • 17.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/648-01-60
OPEL COMBO, 1998 r., 49 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, 5-osobowy, oszklony, tylne szyby uchylane, alum. 
felgi, 2 poduszki pow., immobilizer, kompletna dokumen
tacja, I właściciel w kraju, - 21.500 zł. Czerna, gm. Nowo
grodziec, tel. 0601/86-08-34, 0604/52-76-96 
O  OPEL MOVANO (RENAULT MASTER), 1999 r., 21 

tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 4-drzwiowy, ABS, 
skrzynia (paka) aluminiowa o wym. 3x2.05 m, •
55.000 z ł (do uzgodnienia). Leszno, tel. 
065/526-83-06,0609/47-69-25 01023591

OPEL MOVANO, 2000 r., 4 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
wzmocniona oś tylna (1500 kg), podwyższany dach, na 
białych tablicach, • 86.000 zł̂  Głogów, tel. 076/834-80-42 
OPEL REKORD, 1982 r, 2300 ccm, wtrysk, pomarańczo
wy, zarejestrowany na ciężarowo-uniwersalny, ważny prze
gląd, w ciągłej eksploatacji, duża skrzynia ład., po remon
cie błacharki i lakierowaniu w 2000 r., do przewozu towa
ru, stan idealny, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
PEUGEOT 280 L, 1987 r., 180 tys. km, 2482 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, ład. 1.5 tony, 3 miejsca, 
radio, stan dobry, 5-biegowy, hak, nowe paski rozrządu, 
po remoncie silnika, drzwi tylne i boczne, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-07-63
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości z Niemiec, kompletna dokumentacja, -
22.000 zł. Drezdenko, woj. gorzowskie, tel. 0606/40-57-09 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, przeszklony, wspomaganie, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, stan b. dobry, - 25.900 zł. Paczków, tel. 
0602/83-01-20
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, 1995 r„ 130 tys. km, 2500 ccm, diesel'
3-osiowy, rama pod zabudowę, nowe opony, - 34.300 zł. 
Brzeg. tel. 077/412-79-63, 0605/82-10-21 
PEUGEOT BOXER, 1995 r. krótki, podwyższony, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 7.500 DEM. Legnica, tel. 
0603/10-46-24, 0503/89-92-39 
PEUGEOT BOXER BUS, 1996 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, serwo, hak, RM, maks. długi, fotele na 9 
osób, - 32.000 zł. Góra, tel. 065/543-26-69,0601/57-29-32 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, stan idealny, - 28.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-84-43, 0604/18-93-47 
PEUGEOT BOXER, 1997 r.,100 tys. km, 2500 ccm, diesel 
niski, krótki, książka serwisowa, - 24.000 zł. Leszno, tel. 
0601/88-37-78
PEUGEOT BOXER 270 C, 1997/98 r., 110 tys. km, 1905 
ccm, diesel, turkusowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, 
hak, przegroda celna, bez wypadku, zadbany, - 30.000 zł. 
Opole, tel. 0602/15-28-26
PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r., 102 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, - 27.000 zł + VAT. Błaszki, tel. 043/829-17-65, 
0603/35-65-64
PEUGEOT BOXER, 1998/99 r., 41 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, alarm, radio, przegroda celna, hak, 
w kraju od 6 mies., stan b. dobry, - 40.000 zł zamienię na 
inny. Stare Strącze 33, tel. 068/356-72-45 
PEUGEOT BOXER, 1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, nowe opony, centralny zamek, ABS, stan idealny, -
36.000 zł + cło. Jelenia Góra. tel. 0603/07-59-17
O  PEUGEOT BOXER 320 MDT, 1999 r., 2446 ccm 

ciężarowy furgon, wspomaganie kier., alarm, blo
kada skrzyni biegów, RO, - 41.600 zł (z VAT-em). 
Wrocław, tel. 071/364-76-60 01022491

PEUGEOT J5 BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel zarejestro
wany jako uniwersalny, 6 osób + 1600 kg, stan b. dobry, •
10.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-64-86 do godz. 15, 
0501/26-29-92
PEUGEOT J5 BUS, 1990 r., 380 tys. km. 2500 ccm, die
sel, biały, maks. przedłużony i podwyższony, hak, nowe 
amortyzatofy, stan dobry, - 11.500 zł. Kryniczno, tel. 
071/387-81-25 po godz. 21
PEUGEOT J 5 ,1992/93 r., 2500 ccm. diesel, niebieski, z 
siedzeniami, krótki, niski, oszklony, wspomaganie kierow
nicy, webasto, stan dobry, • 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-38, 645-80-17

PEUGEOT J5 MAXI, 1993 r., 138 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie kierownicy, przegroda celna, koła 
16” nowe, hak, stan b. dobry, - 22.000 zł. Poznań, tei. 
0607/55-68-63
PEUGEOT J 5 ,1994 r., 198 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
kremowo-szary, kontener zintegrowany o poj. 17 m3, dwo
je drzwi z tyłu, jedne z boku, - 20.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-33*23, 0607/46-59-66 
PEUGEOT PARTNER, 1996X102 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, zarejestrowany na 5 osób, wspomaganie, 
oszklony do połowy, tylna kanapa składana, RO, kpi. opon 
zimowych z felgami, - 22.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-37-49, 0605/35-73-23 
PEUGEOT PARTNER MULTISPACĘ, 1997 r., 70 tys. km, 
1900 ccm, diesel, kolor wiśniowy metalic, oszklony, 5-oso
bowy, ABS, el. otw. szyby, lusterka, klimatyzaqa,' weluro
wa tapicerka, Immobilizer, centralny zamek + pilot, • 30.000 
zł. Polkowice, - tel. 076/848-42-64 do godz. 15, 
0502/65-67-63
O  PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1360 ccm 2-oso- 

bowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, 2 poduszki pow;, centralny zamek, 
alarm, RO, komplet opon zimowych i letnich, •
20.000 zł z  VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01023531

PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 5-osobowy, welur, central
ny zamek, alarm + pilot, RO JVC, • 28.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Mochy, tel. 0605/05-57-94 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, pod. powietrzna, 5-osobowy, -
28.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/07-54-26
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy, immobilizer, Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, podgrz. fotele, bez wypadku, halogeny, 5-osobo- 
wy, stan silnika i błacharki idealny, garażowany, możliwe 
raty, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-22-96 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, szary, inst. gazo
wa, nowy akumulator, dodatkowo 4 burty aluminiowe, nowe, 
-1.200 zł. Wrocław, tel. 788-71-26 po godz.20 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwo- 
ny, inst. gazowa, 5-biegowy, plastikowa nadbudówka, -
3.500 zł. Tyniec nad ślęzą, tel. 071/390-83-03 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, po remoncie blacharld, izoterma, - 5.600 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94
O  POLONEZ TRUCK, 1992 r., czerwony, 2 miejsca, 

długość burty 3 m, ładowność około 1000 kg, gaż- 
nik (inst gazowa zamontowana rok temu), • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-31-95, 0501/83-53-27 
80007401

POLONEZ TRUCK GLE, 1993 r., 100 tys. km,. 1600 ccm, 
czerwony, nowy akumulator, nowe klocki i tarcze ham:, 
alum. burty, dł. 2 m, 2-osob., zabudowany, blacharka w 
idealnym stanie, - 5.000 zł lub zamienię na 5-osob., możli
wa dopłata. Żmigród, tel. 0605/37-38-02 
POLONEZ TRUCK. 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna inst. gazowa, nowy akumulator, nowe opony, II wła
ściciel, 2-osobowy, dł. 2.5 m, faktura VAT, - 5.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0602/12-33-50
POLONEZ TRUCK, 1993/94 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, skrzyniowy, 2-osobowy, stan b. dobry, możl. faktura 
VAT, - 5.800 zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, czerwono-biały, 
aluminiowe burty, zabudowany, stan b. dobry, • 6.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0604/15-70-72 >
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm 2-osobowy, skrzy
nia ład. dł. 2.5 m, plastikowa zabudowa, hak, RO, nowy 
akumulator, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor morski, skrzynia ład. o dł. 2.5 m (wersja maxi) 
zakryta i zamykana, RM, garażowany, stan b. dobry, • 7.300 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-31-88, 074/831-25-30 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, inst. gazowa, zabudowany, 2-osobowy, RO, 
stan b. dobry, - 7.700 zł. Nysa, tel. 077/431 -04-99 do 
godz. 15,439-64-97 po godz. 16 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm. benzyna, biały,
2-osobowy, 2 m, skrzynia aluminiowa, nadbudówka otwie
rana, katalizator, okrągłe zegary, • 5.400 zł. Birnatki, gm. 
Wądroże Wlk., tel. 076/887-47-08 po 20 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2-osobowy, plastykowa nadbudówka 2m, po re
moncie mostu i przodu, aluminiowe burty, stan dobry, -
6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-90-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r. aluminiowe burty, stan dobry, -
6.500 zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
gaz, zadbany, dł. 2m, 2-osobowy, aluminiowe burty, RO, 
stan b. dobry, - 7.200 zł. Nysa, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, 5-oso- 
bowy, inst. gazowa, aluminiowe burty, hak, - 8.700 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-48-54, 0601/18-77-06 
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, 
benzyna, czerwony, inst. gazowa, alum. burty, nowe opo
ny, hak, przystosowany do transportu okien, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-16-60, 0608/45-90-51 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, blokada skrzyni biegów, 2-osobowy, 
faktura VAT, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-84-84 
POLONEZ TRUCK, 1996 r. po remoncie kapitalnym, nowa 
skrzynia biegów, most, inne części, - 6.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-32-55 po godz. 19 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 17 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, zabudowa Atarex, ład. 800 kg, mało eksplo
atowany, otwierany na 3 strony, zadbany, stan idealny + 
Ford, - 12.000 zł lub zamienię na kombi D. Strzelin, tel. 
071/392-15-71
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 113 tys. km, 1600 ccm inst. 
gazowa, stan b. dobry, • 7.800 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-86-49
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, nad
budowa na dach, stan idealny, alarm, - 8.000 zł. Sokolniki, 
gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
POLONEZ TRUCK, 1996/98 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, instal. gazowa, 2-osobowy, krótki, kupiony w salonie w 
98 r., stan dobry, • 6.800 zł. Wałbrzych, tel. 0501/44-98-61, 
074/847-91-74
O  POLONEZ TRUCK LB, 1997 r., 89 tys. km izoter

ma, inst. gazowa, stan dobry, -15.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/39-78-86, 075/767-86-61 do 
godz. 13 Ó1023631 

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, 1997/98 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die- 

. sel, niebieski, 2-osobowy, hak, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-37-83
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, 
diesel wspomaganie, Mul-T-Lok, alarm, - 15.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 35 tys. km 5-osobowy, -17.000 
zł lub zamienię. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-43-78, 
0605/33-08-80
POLONEZ TRUCK, 1999 r., zielony, klimatyzacja, inst. 
gazowa, alarm, atrakc. wygląd, - 20.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-65-56
RENAULT 120 B, 1993 r.. 245 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
biały, stan b. dobry, - 30.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-97-03 
RENAULT 130 S, 1985 r., 6000 ccm, żółty, -kontener,' na 
15 europalet, winda, stan b. dobry, • 18.000 zł. Osolin, tel. 
071/310-60-31, 0606/62-25-58 
RENAULT 150 S, 1994 r.; 300 tys.'km,'.biały, meblowóz, 
ład. 4 1, dł. 7 m, odstąpię leasing, - 45.000 zł + VAT. Błonie, 
tel. 0601/41-83-87
RENAULT 260 G, 1986 r., 250 tys. km, 10000 ccm, diesel, 
żółty, ciągnik siodłowy, stan b. dobry, naczepa, z pracą, 
ok. 6.000 zł/miesiąc, - 22.000 zł lub zamienię na busa, 
pomoc drogową, osobowy. Oborniki śk, tel. 071/310-73-53 
po godz. 18, 0503/72-93-55
RENAULT 305,1985 r., 11000 ccm, turbo D duża kabina, 
intercooler, oplandekowana, ład. 101, opony beźdętkowe,
- 20.000 zł lub zamienię na terenowy. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
RENAULT 310 R, 1985 r., srebrny, + naczepa PNO 12.6 
m, oplandekowana, • 29.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-95-26
RENAULT 310,1987 r., biały, ciągnik siodłowy, stan do
bry, przegląd do 10.2001 r., opony w stanie dobrym -14.000 
zł + VAT lub zamienię. Syców, tel. 062/78541-78 
RENAULT 320 G, 1989 r., 700 tys. km, biały, ciągnik sio
dłowy, poduszki, hydraulika, oclony, - 21.000 zł + VAT. Bło
nie, tel. 0601/41-83-87
RENAULT 340 R, 1989 r., 700 tys. km, biały, wywrotka, 
ład. 8 1, wywrót na 3 strony, zaczep do przyczepy, - 45.000 
zł + VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
RENAULT 340,1993 r. biały, ciągnik siodłowy z hydrauliką 
+ naczepa, wywrotka 2-osiowa, szeroki rozstaw, wywrót 
do tyłu, nowa plandeka, - 63.000 zł lub zamienię. Wał
brzych, tel. 074/841-94-49, 0608/27-20-45 
RENAULT 365 R, 1987 r., TDi, biały, 365 KM, ciągnik sio
dłowy, retarder, blokada mostu, el. otw. szyby, stan dobry 
opon, po przeglądzie, stan b. dobry, -18.000 zł. Legnica, 
tel. 076/721-77*41, 0605/44-38-43 
RENAULT 4 F, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, biały,.- 500 zł. 
Ochla, gm. Zielona Góra, tel. 068/321-1Ó-G2,' 
0600/38-58-99
RENAULT EXPRESS, 1989 r., 200 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm Silver Bosch, 2 bagażniki dachowe, 
RM JVC, kpi. opon zimowych, po przeglądzie, - 5.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-49-04, 0601/72-81-95 
RENAULT EXPRESS, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
ładowność 575 kg, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 
RM, - 11.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-36 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 1200 ccm, - 28.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-06-88
RENAULT KANGOO, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk
2-osobowy, wspomaganie, Mul-T-Lock, - 25.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, RM + CD, 
centr. zamek, 5-osobowy, alum. felgi, wszystkie el. dodat
ki, - 33.800 zł. Wrocław, tel. 0604/40-93-41 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, 5-osobowy, -
34.500 zł. Koźminek, tel. 062/763-75-42
RENAULT L48 GTX, 1988 r, 2200 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, zawieszenie sportowe, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, el. otw. szyby, - 13.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-32-84, 0601/58-27-42 
RENAULT MAJOR 350,1991 r., 12576 ccm, turbo D, bia
ły, stan silnika i błacharki dobry, 2 łóżka, webasto, orygi
nalna hydraulika, na poduszkach, faktura VAT, - 28.000 zł 
+ VAT. Kłodzko, tel. 0602/45-34-55 
RENAULT MAJOR 385 JUMBO, 1993 r., 600 tys. km, 
14700 ccm, TDii zielony, kontener, otwierane boki, tył na 
poduszkach, regulacja do rampy, 2 łóżka, spoiler, weba
sto, dolny zaczep - 49.000 zł + VAT + przyczepa, 3-osio- 
wa, kontener, otwierane boki, wym. 9.1 x 3 x 2.5 m - 30.000 
zł + VAT. Lubin, tel. 076/842-62-02, 0606/93-95-75 
RENAULT MASTER, 1982 r., 2500 ccm, diesel po remon
cie silnika, hak, ład. 1.81, stan dobry, - 6.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0602/76-55-58
RENAULT MASTER, 1995 r., 2500 ccm, turbo D bez do
kumentacji, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/88-08-61 
RENAULT MASTER. 1996 r., 84 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, furgon, plandeka o wym. 3.8/2.2 m, maks. wyso
ki, 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, die
sel, biały, wysoki, podwyższany, 7-osobowy, wspomaga
nie, - 46.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-27-09 
RENAULT MASTER, 1998 r., 134 tys. km, 2800 ccm, TDi 
podwyższony, przedłużony, radio, immobilizer, poduszka 
pow., ładr1500 kg, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku,
- 38.600 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-62, 0602/73-21-73 
RENAULT MASTER, 1999 r., 36 tys. km. 2800 ccm, DTI, 
biały, wspomaganie, immobilizer, centralny zamek, alarm, 
9-osobowy, oryg. tapicerowany, zielone szyby, stan ideal
ny, - 56.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
RENAULT MASTER, 1999 r., 55 tys. km, 2500 ccm, biały, 
przedłużony (średni), maksymalnie wysoki, kompletna do
kumentacja, stan idealny, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
RENAULT RAPID, 1991 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, srebrny metalic, stan dobry, tył przeszklony, 5-osobo
wy, 5-biegowy, tylny fotel składany, w kraju od miesiąca, -
8.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-14, 868-29-03 
RENAULT RAPID, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-osobowy, nowy docisk i sprzęgło, na niemiec
kich tablicach, stan dobiy, odbiór w Polsce, - 3.000 zł. Le
gnica, tel. 0604/22-07-85
RENAULT RAPID, 1991 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-oso- 
bowy, oszczędny, w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zł lub za
mienię na osobowy. Wrocław, tel. 0502/55-96-64 
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 lub zamiana. Dobra, tel. 063/279-93-46 
w godz. 8-18, 0600/32-11-44 
RENAULT TRAFIĆ, 1981 r., 1400 ccm, benzyna, biały, bla
szak, krótki, 3-osobowy, stan silnika i zawieszeń dobry, -
3.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT TRAFIĆ, 1984 r, 2100 ccm, diesel niski, krótki, 
oszklony, nowe sprzęgło, po remoncie skrzyni biegów, RO,

zadbany, stan dobry; -4.900 zi. Wrocław, tel. 071/345-56-37 
po godz. 16 -*•
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2100 ccm, biały, na olej napę-' 
dowy, podwyższony, po remoncie błacharki, po lakierowa
niu, dużo nowych części, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/09-99-26
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 2068 ccm, diesel, niebieski, 
stan nadwozia i mechanizmów b. dobry, krótki, niski, bla
szak, hak,.po remoncie kapitalnym w 99 r., nie wymaga 
żadnych napraw, -9.100 zł. Legnica, tel. 076/721-54-80 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, - 11.000 zł. Lubiąż, tel. 
0607/56-37-30
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 134 tys. km, 2100 ccm, die
sel, biały, alarm, kompletna dokumentacja, zadbany, •
13.500 zł lub zamienię, (możliwe raty). Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-85-12 wieczorem, 0605/05-93-55 
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1993 r., 2500 ccm, diesel 9-oso
bowy, nowe opony i akumulator, po przeglądzie, na bia
łych tablicach • 4.000 DEM. Opole, tel. 077/466-45r56 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 160 tys. km, 210Q ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, podwyższony, blaszak, - 15.500 zł 
lub zamienię na samochód kombi; diesel. Środa Śląska, 
tel. 071/317-22-19
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 147 tys. km, 2500 cćm, die
sel, biały, podwyższony, kabina 3-osobowa, wspomaganie,
I właściciel, - 19.900 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 19 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, bez wypadku, zarejestrowany ną6 osób, 
nowy hak, po wymianie końcówek wtrysków, nowe świece,
-15.000 zł. świętoszyn, tel. 071/384-22-14 
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 125 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centralny zamek, radio, sterowa
nie w kierownicy, kabina 3-osobowa, blaszak, niski, hak, 
kompletna dokumentacja, zadbany, bez wypadku, I wła
ściciel, • 18.700 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/25-43-28 
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, 9-osobowy, immobilizer, 
centralny zamek, szyberdach, stan b. dobry, - 27.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/47-83-40
O  RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 2100 ccm, diesel bla

szak, kupiony w salonie, • 17.500 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019721

ROBUR, 1984 r., diesel, czerwony, skrzyniowy, nowa srebr
na plandeka, stan ogólny dobry, brak przeglądu i akumu
latora, -1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 
0503/94-89-74
ROBUR, 1986 r., diesel kontener, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
0604/51-41-74
ROBUR LD 3001,1986 r., diesel izoterma, zarejestrowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-09-22, 0601/26-35-02 
ROBUR LD 3001, 1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, -
4.000 zł. WrocłaW, tel. 0601/73-20-98 
SCANIA 112,1986 r., 1 tys. km, 11000 ccm, diesel, czer
wony, ciągnik siodłowy, po remoncie silnika i zawieszeń, 
nowe opony, blokada tylnego mostu, zadbany, • 28.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-43-23, 0605/25-89-34 
SCANIA 116 BR, 1980 r., turbo, 340 KM, biały, typ Bermu- 
da, po odbudowie w 1998 r., silnik po remoncie kapital
nym, wysoki pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: 
WC, video, RM, cafe bar, indywidualne nawiewy, rozkłada
ne fotele, tachograf Kinzle, eksploatowany w ruchu mię
dzynarodowym, stan b. dobry, - 69.900 zł z VAT. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-76-56 /fax, 0602/23-50-72 
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V 8 ciągnik siodłowy, 
duża kabina, webasto, przystawka mocy, opony 225, RO, 
naczepa Brandys, 86 r., ład. 23.5 t, 30 palet, plandeka, 
kosz, szeroki rozstaw osi, praca w spedycji, - 28.000 zl lub 
w rozliczeniu Polo, 91-93 r.. Zgorzelec, tel. 075/771-35-79 
SCANIA 143,1995 r., niebieski, ciągnik siodłowy, podusz
ki, - 125.000 zł * VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63, 
0600/63-21-93
SEAT TERRA, 1994 r., 60 tys. km, diesel, biały, ciężarowy, 
furgon, stan b. dobry, • 12.000 zł. Radwanice, tel. 
076/831-14-06, 0600/41-71-80 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1992/93 r., 89 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, czerwony, zabudowany, w ciągłej eksplo
atacji, dużo nowych części, - 5.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-60-47, 0601/62-22-11 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1993 r., 132tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, nadbudówka plastikowa, stan b. do
bry; faktura VAT, - 7.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-29-02 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1996 r., 20 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, I właściciel, immobilizer, możliwość wysta
wienia faktury VAT, -16.000 zł. Legnica, tel. 0603/11-82-71 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, granatowy, - 18.500 żł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 

-benzyna, biały, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, -
15.600 zł. Raszowa, tel. 077/461-59-26, 0600/39-11-24 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., -17.000 zł (możl. wyst 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., czerwony, stan dobry, - 
-14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/92-72-39 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 83 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, stan b. dobry, serwisowany, radioodtwa
rzacz Panasonic, oryginalny hak, nowe opony, możliwość 
wystawienia faktury VAT, • 17.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Wrocław, tel. 071/336-04-54, 071/336-04-71 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1998 r., 99 tys. km, 1300 ccm, 
biały, RO, centralny zamek, zadbany, serwisowany, -15.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-36-08, 0601/86-23-65 
SKODA LIAZ MTS-24,1977 r., 11940 ccm, niebieski, wy
wrotka na 3 strony, HDS1500 kg, nowe opony, nowa skrzy
nia ładunkowa, techn. sprawny, - 6.000 zł lub zamienię na 
przyczepę gastronomiczną, kempingową. Wrocław, tel. 
0606/94-77-71
SKODA LIAZ MTS-24, 1980 r., niebieski, wywrotka, pół- 
biegi, w ciągłej eksploatacji, • 7.600 zł lub zamiana na auto 
osobowe, inne. Kamienna Góra, tel. 075/744-74-63, 
0602/59-35-51
SKODA LIAZ MTS-5,1980 r., 11940 ccm, jasnosiwy, skrzy
niowy, - 4.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/355-04-50 
SKODA LIAZ MTS-24, 1984 r., 11940 ccm wywrotka
3-stronna, w ciągłej eksploatacji, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-86-89
SKODA LIAZ MTS-24, 1987 r., 40 tys. km. 11940 ccm, 
niebieski, oryg. wywrotka 3-stronna, po remoncie kapital
nym silnika, koła beźdętkowe, dużo nowych części + zapa
sowe, stan b. dobry, - 11.000 zi. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/66-31-74
STAR, 1979 r. skrzyniowy, - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 
42 k. Lwówka Śl., tel. 0502/67-28-28 
STAR 1142,1989 r., diesel, zielony, -15.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/786-93-25, 0607/23-80-91 
STAR 1142,1994 r. skrzynia z plandeką, - 28.000 zł. Ko
ścian, woj. leszczyńskie, tei. 0605/27-50-71 
STAR 200,1975 r., 7000 ccm, diesel, zielony, ważny prze
gląd, wspomaganie, stan dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/342-92-06
STAR 200 3W, 1978 r.. 10 tys. km, SW-400, czerwony, 
stan dobry, nowa metalowa skrzynia ład. z nadstawkami + 
części, • 4.200 zł. Mirosław Waszkun, 59-600 Płóczki Gór
ne 117, gm. Lwówek Śląski
STAR 200 C, 1980 r, S-359 ciągnik siodłowy, wspomaga
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nie, przystosowany do wywrotu, etan dobry, * 5-500 zł. Lu
bin, tel. 076/847-30-20
STAR 200,1980 r. wywrotka, długa skrzypią, po remoncie 
kapitalnym, opony 60% zużycia, przód po remoncie,-fcV500 
zł lub zamienię na osobowy. Postolice, gm. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/857-47-97
STAR 200 3W, 1981 r., 50 tys. km, 6800 ccm, zielony, wy
wrotka, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r., stan 
dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 355-37-20, 0501/10-94-21 
STAR 200, 1982 r., zielony, stan dobry, całkowicie nowe 
opony, nowy akumulator, wywrót na 3 strony, burty pod
wyższane, dużo części, w ciągłej eksploatacji, - 3.800 zł. 
Słupice, tel. 074/830 1̂0-30
STAR 200,1982 r., 6842 ccm, zielony, po remoncje, wy
wrotka 3-stronna, w ciągłej,eksploatacji, oplandekowany, 
skrzynia 2.5 x 5 x 2, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 355-07-58 
STAR 200 C, 1982 r., 6842 ćcm, czerwony, ciągnik siodło
wy, + naczepa Osiny D-11 meblowa z 1982 r., nowe opony 
i akumulatory, - 11.000 zł: Olszyna, tel. 075/721-22-17 
STAR 200,1982 r., SW-400' oplandekowany, na 10 euro- 
palet, dzielone burty, długa rama, wspomaganie, • 9.200 
zł. Ścinawa, tel. 076/843 6̂9-96 
STAR 200, 1983 r., czerwony, oplandekowany, wspoma
ganie, kabina z 1986 roku, • 8.000 żł. Kalisz, tel. 
062/764*72-52-
STAR 200,1983 r. w ciągłej eksploatacji, stan techn. do
bry, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62, 872-52-77 
po godz. 16
STAR 200,1983 r. w ciągłej eksploatacji, stań techn. do
bry, - 8.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62, 
872-52-77 po godz. 16
STAR 200,1985 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na mniejszy dostawczy 
samochód (Avia, Lublin). Opole, tel. 077/414-98-03 
STAR 200, 1985 r., 6842 ccm chłodnia, - 6.500 zł. Ple
szew, tel. 0602/48-13-90
STAR 200, 1985 r. izoterma, stan dobry, - 9.500 zł. św.
Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 311-62-15
STAR 200,1985 r., 36 tys. km skrzyniowy, wspomaganie
kierownicy, opony 900x20, • 6.000 zł. Zawiść, tel.
077/469-80-89
STAR 200, 1986 r. skrzyniowy, plandeka, .na chodzie', -
4.000 zł. Lubań, tel. 0602/89-42-44, 0609/48-03-36 
STAR 200,1986 r., 200 tys. km, 6000 ccm, zielony, izoter
ma, wspomaganie kier., przegląd do 08.2001 r., drzwi otwie
rane z 3 stron, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-18-87 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • A00419 www.autogielda.com.pl)
STAR 200, 1986 r., 140 tys. km, S-359, zielony, kabina 
nowego typu, wspomaganie, wywrót 3-stronny, skrzynia 
ładunkowa długa, wysokie burty, w ciągłej eksploatacji, •
11.500 zł lub zamienię na Poloneza Trucka 1.9D, 3-osobo- 
wy. Lubin, tel. 076/841-20-79 do godz. 15, 0601/83-56-54 
STAR 200,1986 r. skrzyniowy, kabina nowego typu, silnik 
po remoncie, w ciągłej eksploatacji, stan idealny, przegląd 
do 08.2001 r, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-32-06, 
0604/34-22-81
STAR 200 3W, 1987 r. po remoncie silnika, nowe opony i 
akumulatory, zalegalizowany tachometr, • 13.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0601/56-65-70

STAR 200 3W, 1989 r., 150 tys. km, 6840 ccm, zielony, 
nowy typ kabiny, wspomaganie, tachograf, wywrót 3-stron
ny, • 12.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-62 
STAR 200,1989 r. izoterma, - 10.000 zł. Zaręba, gm. Lu
bań, tel. 075/722-61-34
STAR 200,1989 r., djesel, niebieski .'Skrzyniowy, oplande
kowany, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, oryginalny, 
nie składak, - 5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-48-61 
do godz. 14, 0605/72-77-62
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 I właściciel, nowe opony, 
stan idealny, • 19.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-62-00, 
0606/32-77-38
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r., 6842 ccm. zielony, wspo
maganie, tachograf, skrzynia ład. 5.65 x 2.20 m, burty dzie
lone, stan dobry, • 6.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-60-42 
po. godz. 18
STAR 244 W, 1977 r., S-359, zielony, po remoncie kabiny, 
silnika i skrzyni ład., wywrót na 3 strony, stan b. dobry, -
6.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-39-71 
STAR 244,1977 r., 70 tys. km, diesel, czerwony, komplet
ny zestaw do przewozu dłużycy leśnej, • 12.000 zł. Wojcie
szów, tel. 075/751-29-35, 0607/34-30-55 
STAR 244,1980 r. zestaw do przewozu dłużycy leśnej, w 
eksploatacji, silnik po naprawie generalnej, kabina po wy
mianie w 1998 r., stan ogumienia b. dobry, nowy przedni i 
tylny wał napędowy, wzmocnione resory, gotowy do pracy, 
• 16.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-18-89 po godz. 18, 
0603/96-06-23
STAR 244,1988 r, 6800 ccm, kolor szary, do przewozu 
dłużycy leśnej, stan silnika i podzespołów b. dobry, po wy
mianie silnika, wspomaganie, dużo nowych części, • 12.500 
zł. Kowary, tel. 0605/05-84-03 
STAR 244, 1988 r., 6842 ccm skrzyniowy, podnoszone 
burty, oplandekowany, silnik o mocy 110 kW, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-73-73
STAR 266 A, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, dłu
życa do drewna, zestaw auto + przyczepa do przewozu 
drewna, eksploatowany na nizinach, w ciągłej eksploatacji 
-17.000 zł lub zamienię na pojazd asenizacyjny. Wrocław, 
tel. 342-21-28, 352-41-78
STAR 266,1989 r., kolor khaki, po remoncie silnika, żeliw
ny blok, do przewozu dłużycy leśnej,Jcpl. z przyczepą, stan 
dobry, • 22.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-16 
STAR 28,1970 r., SW-400 wywrotka 3-stronna, długa, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-90-16 w godz. 8-15
STAR 28,1974 r. wywrotka, po remoncie, - 2.000 zł. Płoty, 
tel. 068/327-88-17
STAR 28, 1974 r. po remoncie kapitalnym, nowe opony, 
stan b. dobry, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28,1975 r., diesel techn. spriwny, nowy akumulator 
(gwarancja), nowe opony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-12-37

STAR 28,1978 r„ SW-400 do wywozu kontenerów śmie-, 
ciowych i gruzu, stan dobry, nowe opony + 4 kontenery, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-32-21, 0501/92-93-04 
STAR 28,1978 r., 58 tys. km, Leyland, zielony, skrzynio
wy, oplandekowany, stan opon dobry, zarejestrowany, w 
ciągłej eksploatacji, stan tech. b. dobry, - 4.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/38-54-24
STAR 28,1979 r. z HDS, wywrotka, skrzynia biegów, silnik 
i tylny most Stara 200, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
STAR 28, 1981 r. wywrotka, • 6.000 zł. Oleśnica','lei. 
071/314-93-78 po godz. 20
STAR 28,1984 r., 6230 ccm, diesel, niebieski, ład. 6 t + 
przyczepa o ład. 3 ,51, w ciągłej eksploatacji, - 4.500 zł. 
Kluczbork, tel. 0502/20-91-13 
STAR 28,1984 r. po remoncie silnika, • 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 354-34-32
STAR 28,1988 r., S-359, żółty, wywrotka 1-strońna, pod
zespoły Stara 200, zadbany, długi, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd ważny do 04.2002 r., + różne części, -10.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-99, 0502/84-30-95 
STAR 28,1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespo
łach Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, * 
15.000,zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29,1970 r., 3600 ccm, benzyna, zielony, kupiony od 
wojska, stan dobry, wyrejestrowany, sprawny, • 2.400 zł. 
Zagrodno, tel. 076/877-34-35 
STAR 29,1982 r., 3000 ccm, benzyna, kolor piaskowy, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, skrzynia na 20 
palet euro, inst. gazowa (1501), dokumentacja, - 3.800 zł. 
Opole, tel. 0502/55-66-15
STAR 29,1983 r., SW-400 podzespoły Stara 200, • 6.500 
zł. Bukowiec, tel. 075/718-29-40 
STAR 29,1983 r., 4680 ccm, Leyland, szary, stan dobry, 
stan b. dobry, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/873-61-65 
STAR 660,1975 r., benzyna, szary, mało używany, możli
wość rejestracji, nowe opony, podzespoły sprawne lub na 
części, • 2.000 zł lub zamienię na kosiarkę rotacyjną, beto
niarkę, spycharkę. Głuszyca, tel. 074/880-91-44, 
0603/51-18-27
STAR 742,1993 r., 250 tys. km, czerwony, skrzyniowy, plan
deka, • 30.000 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
STAR 742,1993 r., 80 tys. km stan b. dobry, nowe akumu
latory, opony, - 24.000 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89 
STAR 742, 1995 r., 200 tys. km, niebieski, izoterma, po 
remoncie silnika i przodu, stan opon dobry, przegląd do
27.04.2002 r, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0607/05-73-35 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, 4360 ccm, Andoria, nie
bieski, skrzyniowy, krótki, hak, serwisowany, stan idealny, 
- 30.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-96-68 
STEYR1490 3W, 1975 r. po remoncie, przegląd do 09.2001 
r, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
STEYR 1491 3W, 1986 r., 11100 ccm, turbo, pomarańczo
wy, stan dobry, opony bezdętkowe, - 26.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-29-60
SUZUKI CARRYMINIBUS, 1985 r., 88 tys. km, 789 ccm, 
niebieski, po remoncie silnika, nowe opony, techn. spraw
ny - 3.000 zł, zamienię na BMW 316 bez prawa rejestracji 
lub na białych tablicach. Biegoszów, gm. Świerzawa, tel. 
0607/56-37-46

SUZUKI CARRY SUPER, 1987 r., 72 tys. km, 1000 ccm, 
biały, po remoncie silnika, nowe opony, akumulator 4 oso
by + ład. 775 kg, podwyższony, ważny przegląd, stan b. 
dobry, - 6.400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-23 
SYRENA BOSTO, 1981 r., • 1.000 zł lub zamienię na mat. 
budowlane. Jarocin, tel. 062/740-12-29 
SYRENA R-20,1973 r. stan b. dobry, zarejestrowany, - 650 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-16 
SYRENA R-20,1980 r., 842 ccm, kość słoniowa, do drob
nych poprawek, brak przeglądu, garażowany, - 550 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0604/56-92-36 po godz. 15 
TARPAN, 1978 r. po remoncie blacharki, rama Żuka, -1.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, teł. 321-48-75 
TARPAN, 1986 r., 65 tys. km, niebieski, skrzvnia ładunko
wa Żuka, 3 osoby, stan dobry, • 1.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
TARPAN, 1987 r., 54 tys. km, niebieski, techn. sprawny, 
po wymianie progów, po lakierowaniu, stan dobry, -1.100 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-84-05 '
TARPAN, 1987 r., zielony, 6-osobowy oraz 1 tona ładun
ku, stan dobry, - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/855-07-10, 
076/857-01-64
TARPAN, 1989 r., 2100 ccm, benzyna 6-osobowy, plasti
kowa nadbudówka, • 2.000 zł lub zamienię na mat. bu
dowlane. Jarocin, tel. 062/740-12-29 
TARPAN 237 S, 1990 r., 2120 ccm, zielony, stan silnika 
idealny, stan blacharki b. dobry, oplandekowany, kabina 
na 6 osób, nie wymaga żadnych remontów, - 2.100 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-59-83, 0602/89-71-64 
TARPAN 239 RS, 1991/92 r., 40 tys. km, 2120 ccm, zielo
ny, fabryczna izoterma, do przewozu mięsa, Chleba itp., 
stan techn. dobry, po remoncie blacharki i malowaniu, -
3.200 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-17 
TATRA 815 S1 ,1984 r., czerwony, stan b. dobry, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 373-67-81
TATRA 815 S3, 1989 r. techn. sprawna, zarejestrowana, 
opony do wymiany 2 szt, - 25.000 zł + VAT. Głogów, tel. 
076/835-33-53, 0601/75-57-18 
TATRA 815,1990 r., czeiwony, stan b.«dobry, ciągnik sio
dłowy, hydraulika, na balonach, - 18.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
TATRA 815 S 3 ,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże 
Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
TATRA 815, 1992 r., diesel, czerwony, wywrotka S3, na 
kołach balonowych, + przyczepa samowyładowcza, •
60.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/64-23-92, 0607/51-47-26 
TATRA 815, 1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, 
klimatyzacja, webasto, stan opon dobry, • 32.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
TATRA 815 NTH, 1997 r., zielony, ciągnik siodłowy, stan 
techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, przy
stosowany do naczep samowyładowczych, - 50.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62, 872-52-77 po 
godz. 16

TATRA 815 do przęwpzu drewna dłużycowego, dźwig 
chwytakowy, aktualny dozór techniczny, opony bezdętko
we, sprawny; zarejestrowany, • 69.500 zł. Bierutów, tel. 
071/314-64-17, 0608/19-01-49 
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. 071/352-73-44
O  TOYOTA KUPIĘ SAMOCHODY wyposażone w sH* 

niki benzynowe: Toyota Hiace, Liteace, Dyna, Mit
subishi L300, Nissan Vanette, roczniki do 1989 
r., Mercedes 123 200-230, roczniki do 1984 r. oraz 
samochody osobowe prod. japońskiej, wyprodu
kowane 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, 
diesel ład. 1,91, kabina 3-osobowa, skrzynia 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, bliź
niacze koła, el. reg. reflektory, szyby, domyka- 
cze szyb, centralny zamek, alarm, immobilizer, 
radio z CD, kompletna dok., książka, serwisowa,

■ kupiony w, Polsce • 50.000 zł, tel. 074/816-90-99, 
0603/86-83-63 03002531

TOYOTA HIACE BUS,'1983/84 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, inst. gazowa, stan b. dobry, 9-osobowy, -
3.900 zł lub zamienię na inny, może być po wypadku. Jele
nia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
TOYOTA HIACE, 1996 r., 130 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
czerwony, oszklony, podwójne ogrzewanie, 6-osobowy, 
centralny zamek, immobilizer, stan dobry, uchylne boczne 
tylne szyby, poduszka pow, - 33.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
0604/24-27-50
VOLVO F12,1986 r., 800 tys. km, 12000 ccm, biały, kabi
na Globetrotter z 1994 r., na poduszkach, nowa hydrauli
ka, stan techn. b. dobry, - 29.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-21-30, 0608/49-37-36 
VOLVO F12,1988 r., 800 tys. km, turbo D, biały. 380 KM, 
duża kabina, 2 łóżka, przystosowany do kipra, bez wypad
ku, stan b. dobry, • 32.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-16-32, 0608/79-97-65 
VOLVO F12,1991 r., 900 tys. km, biały, ciągnik siodłowy, 
wysoki dach, na poduszkach, ABS, odstąpię leasing, -
44.000 zł + VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87
VOLVO F12,1994 r., 800 tys. km, niebieski, ciągnik siodło
wy, ABS, webasto, oclony, odstąpię leasing, - 67.000 zł + 
VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
VOLVO F725,1981 r., 6700 ccm, TDi, żółty, kontener, izo
terma, ład. 15 ton, na 19 palet, winda, centralne smarowa
nie, wspomaganie, oś podnoszona, blokada mostu, kabi
na wywracana, wersja skandynawska, • 23.000 zł.-Brzeg, 
tel. 0601/79-08-37 ^
VOLVO FH12, 1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez 
wypadku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry - 
75 000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
VOLVO FL10,1989 r., turbo intercooler, zielony, 330 KM, 
stan b. dobry, nie używany w Polsce, - 29.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-43-91, 0601/82-86-93 
VOLVO FL608,1996 r. plandeka, miejsce do spania, dł.
6.2 m, resor, ład. 3 1, sprowadzony z Niemiec, nie eksplo
atowany w kraju, - 56.000 zł + VAT. Starogard Gdański, tel. 
058/562-55-06, 0604/95-96-83 
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 przyczepa 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 internecie pod numerem - 
AC0218 www.autogielda.com.pl)
VW BUS 23,1974 r., 1600 ccm, boxer przeszklony, nowe 
amortyzatory, łożyska kół, ukł. hamulcowy, RM + głośniki 
gratis, - 2.700 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-82 po godz. 18, 
0604/65-61-78
VW BUS, 1978 r. .ogórek', stan b. dobry, - 1.500 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0607/20-01-05 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .ogórek*, 
8 miejsc, ważny przegląd, .na chodzie”, -1.500 zł lub za
mienię na sprzęt audio do samochodu. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-97, 0605/07-02-21 
VW BUS, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
.ogórek*, stan dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu 
w 2000 r, -1.000 zł. Szczytna, tel. 0607/12-78-03 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek”, po remon
cie kapitalnym, ład. 800 kg, 3 osoby, radioodtwarzacz, 
oszklony, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-50-74
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek”, nowe opo
ny, po wymianie przedniego zawieszenia, stan tech. do
bry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW CADDY, 1987 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, 
zadbany, 2-osobowy + ładunek, - 5.000 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/520-71-39, 0600/63-73-06 
VW CADDY, 1995 r., 70 tys. km, 1900 ccm, SDI, wiśniowy, 
2 poduszki pow., wspomaganie, tylne drzwi przeszklone, 
zbite szkło w przednich lampach, techn. sprawny 100%, 
sprowadzony - 6.500 DEM lub na gotowo - 18.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-27-47, 0604/21-41-62 
VW CADDY, 1996 r., -1900 ccm, SDi, srebrny metalic, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, wspomaganie, im
mobilizer, poduszka pow., I właściciel, • 21.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/82-22-20
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, 2-oso
bowy, stan b. dobry, • 22.600 zł lub zamienię na inny. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
VW CADDY, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, wspo
maganie, centralny zamek + pilot, - 24.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
VW CADDY, 1998/99 r., 30 tys. km, 1900 ccm, SDi, czer
wony, centralny zamek, el. otwierane szyby, radio, poduszka 
pow., wspomaganie kierownicy, bagażnik dachowy, -
27.000 zł. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56
VW LT 23,1974 r., 1600 ccm, boxer nowe amortyzatory, 
łożyska, układ hamulcowy, RO, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-26-82 po godz. 18, 0604/65-61-78 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, po remon
cie, stan idealny, skrzyniowym, 380x200x220, oplandeko
wany, plastikowa owiewka, mało eksploatowany, - 6.500 
zł. Kraszów, tel. 0503/38-28-78 
VW LT 28,1980 r. 2.0 E, 2.4 D: silniki uszkodzone, cena 
do 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52*50 
VW LT 28 BUS, 1988 r. przedłużony, podwyższony, po re
moncie silnika, -17,500 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
VW LT 28,1989 r., 2400 ccm, diesel, biały, do przewozu 
osób, 15 miejsc, stan b. dobry, • 13.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-11
VW LT 28, 1990 r., benzyna podwyższony, przedłużony, 
oszklony, hak, -16.000 zł (możliwe raty). Nowa Ruda, tel. 
0606/70-31-12
VW LT 28 BUS, 1991 r., 2400 ccm, benzyna, biały, bla
szak, wysoki, długi, stan b. dobry, na białych tablicach •
2.300 DEM. Żary, tel. 068/375-74-48 
VW LT 28,1992 r., 2400 ccm, turbo D, biały, RM, 5-biego
wy, silnik turbo po przebiegu 89 tys. km, dużo nowych czę
ści, stan opon dobry, stan techn. b. dobry, • 20.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/714-14-71, 0603/74-72-86 
VW LT 28,1992 r., 164 tys. km, 2400 ccm, diesel, kość

słoniowa, maxi, wspomaganie, hak, 3- miejsca w. kabinie,-- 
stan b. dobry, • 20.000 zł. Milicz, tel. 071/384-19-32 
VW .LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
maxi, wspomaganie kierownicy, hak, kabina 3-osobowa, 
przegroda celna, blaszak, wysoki, długi, nowe opony, bjjź-. 
niacze koła, stan b. dobry, - 24.000 zł. WrOćłdw,‘ tel. 
0605/22-85-55
VW LT 28 BUS, 1993/94 r., 201 tys. km, 2400 ccm, turbo 
D, biały, oszklony, 8 + 1 miejsc, lotnicze fotele, RO, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, regulacja świateł, I właściciel w Niem
czech i w Polsce, udokumentowane pochodzenie, • 26.000 
zł lub zamiana na Transita, Mercedesa na 4 osoby, wąski, 
długi. Wałbrzych, tel. 0602/52-50-75 
VW LT 28,1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały, maks. 
długi i wysoki, częściowo oszklony, I właściciel w kraju, bez 
wypadku, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 29.900 zł. 
Międzylesie, teł. 0603/78-27-10 
VW LT 28,1994 r., 202 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały,
3-osobowy + ład. 1 tona, ścianka celna, serwo, el. reguł, 
reflektory, RM, hak, I właściciel w kraju, bez wypadku, ku
piony w salonie, - 30.500 z ł , możliwe raty. Lubin, tel. 
0602/53-72-48, 076/843-78-78 
VW LT 28 MAXI, 1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
szary, wspomaganie, bez wypadku, stan dobry, - 26.000 zł 
+ VAT. Syców, tel. 062/582-01-77, 0601/70-96-43 
VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, turbo D, biały, w kraju od 
dwóch tygodni, stan b. dobry, 7 osób + skrzynia 1000 kg, 
nowe opony, bliźniacze koła, - 26.900 zł + VAT. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04
VW LT 28,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarań
czowy, podwójna kabina, skrzynia + plandeka, nowy mo
del, stan b. dobry, • 52.000 z ł , możl. wysl fakt. VAT. Pro
chowice, tel. 076/858-41-58
VW LT 28,1998 r., 14 tys. km, 2800 ccm', TDi, brązowy, 
podwyższony, bliźniacze koła, przedłużony, wspomaganie 
kierownicy, ABS, • 55.400 zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0601/53-99-68
VW LT 31 MAXI, 1992 r., 2400 ccm, turbo D, kremowy,
9-osobowy, winda dla inwalidy z tyłu, sprowadzony z Nie
miec, - 23.500 zł. Bogatynia, tel. 0604/08-47-56 
VW LT 31 BUS, 1995 r., 111 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
wtrysk, zielony, na białych tablicach, przy granicy niemiec
kiej, 5-biegowy, ABS, hak, przegroda celna - 8.500 DEM + 
cło. Jawor, tel. 076/870-35-21, 0604/45-26-23, 
0602/53-84-55
VW LT 35,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna 
ftabina, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan ide
alny • 7000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
VW LT 35,1991 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
długi, wysoki, 5-biegowy, bliźniacze koła, el./egul.-reflek
tory, reg. fotel kierowcy, hakr wspomaganie, przegroda 
celna, książka1 Serwisowa, stan b. dobry, na białych tabli
cach • 5.200 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
VW LT 35,1992 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, żółty, 
wywrotka, - 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-04-09 wieczorem, 0605/14-29-23 
VW LT 35,1998 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, przed
łużony, podwyższony, ABS, ASD, wspomaganie kierowni
cy, - 55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80, 0601/53-99-68 
VW LT 45,1988 r., 370 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
kontener meblowy z uchwytami, stan b. dobry, nowe opo
ny, mało używany, spoiler, - 23.000 zł lub zamienię na VW 
LT 35 albo Mercedesa Sprintera Maxi. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-31-82, 0605/95-16-41 
VW LT 45,1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
izoterma-blaszak, przedłużony, podwyższony, 3 miejsca, 
hak, łóżko, bliźniacze koła, silnik z 2000 r., ład. 2.651, na 
kategorię .C”, stan dobry, • 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-31-97, 0603/07-33-58 
VW LT 45,1997 r., 2900 ccm, diesel, biały, maks. podwyż
szony i długi, bliźniacze koła, przegroda celna z szybą, nie 
uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, cena • 20.800 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-88-25, 0604/82-93-83 
VW TRANSPORTER T2,1979 r.,.1600 ccm, benzyna, nie
bieski, uszkodzony lakier, do poprawek, sprawny, • 2.800 
zł. Gubin, tel. 068/359-71-10
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 7-osobowy, hak, - 7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/717-46-39
VW TRANSPORTER. 1980 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
ład. 1 tona + 3 miejsca, uniwersalny, oszklony, po remon
cie, hak, - 4.300 zł. Nysa, tel. 077/431-55-98 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, pomarańczowy, uniwersalny, oszklony, z 3 sie
dzeniami lub 900 kg, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, 
RO, zadbany, • 5.500 zł. Nysa, tel. 077/435-28-03, 
0607/54-83-30
VW TRANSPORTER T2. BUS, 1980 r. po remoncie silni
ka, blacharki i lakierowaniu, 9-osobowy lub 1 1 ład, - 6.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-07-04, 0602/57-20-58 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
3-osobowy, hak, ład. 1 t, - 6.500 zł. Wambierzyce, gm. 
Radków, tel. 074/871-91-04
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
drzwi rozsuwane z obu stron, stan silnika dobry, - 5.500 zł 
lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0602/87-58-33 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, brązowy, blaszak, 
chłodzony powietrzem, zarejestrowany na 3 osoby, stan 
dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0503/63-95-55 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 10 tys. km. 1600 ccm, 
szary, po remoncie silnika, stan b. dobry, oryginalny lakier,
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 240 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, 3-osobowy + 990 kg, hak, RM, bagażnik da
chowy, stan b. dobry, - 6.600 zł lub zamienię na większy, z 
dopłatą do 10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 
do godz. 17, 782-29-22 po godz. 20 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, diesel, wrzo
sowy, oszklony, 9 miejsc, stan silnika i blacharki b. dobry, -
8.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-77-50 po godz. 16 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, boxer, grana
towy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika, stan techn. 
i blacharki b. dobry, z kpi. dokumentacją, do sprowadze
nia, - 4.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-31-62 
VW TRANSPORTER BUS, 1982 r„ 1600 ccm, diesel, żół
ty, stan idealny, atrakcyjny wygląd, po lakierowaniu, po re
moncie silnika (na oryginalnych częściach), pełna doku
mentacja celna, sprowadzony w całości, • 7.500 zł lub za
mienię. środa Wlkp., tel. 061/285-66-97, 0502/92-45-24 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, granatowy, bla- 
sZak, 3-osobowy, radioodtwarzacz, oclony w całości, stan 
b. dobry, • 4.300 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/389-48-06
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, zarejestrowany, stan silnika i blacharki dobry, w ciągłej 
eksploatacji, po remoncie zawieszenia, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, - $.500 zł. Wrocław, tel. 
071/781-85-14. 0606/16-73-15 
VW TRANSPORTER BUS. 1983 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. 1984 r.. 1900 ccm. benzyna. - 6.500 
zł. Paniowice. tel. 071/310-74-35 po godz. 17 
VW TRANSPORTER. 1985 r.. 1600 ccm. niebieski, -10.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/82-44-64 lub 0608/44-36-77 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1985 r., 1600 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 3-osobowy, przegroda celna, stan dobry, •
7.000 zł. Wrocław, tel. 0605/68-30-07 
VW TRANSPORTER BUS MULTIVAN, 1988 r., 120 tys. km.

OPONY PROD. ROSYJSKIEJ
8.25 - R20/12, 23.5- 25/20 TT 
9.00 - R20/12, 18.00 - 25/32 TT
11.00 -R20/18, 26.5-25/28 TT 

21.00-33/32 TT
tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343

1600 ccm, turbo D, biały, welurowa tapicerka, siedzenia z 
podłokietnikami, 4 lampy, 5-biegowy, hak, halogeny, stan 
b. dobry. - 14.500 zł. Legnica, tel. 076/722-89-13 
VW TRANSPORTER CARAVELLE BUS, 1988 r., 2100 ccm, 
granatowy, inst. gazowa, 8-osobowy, oszklony, hak, bla
szak, niski, stan dobry, -11.500 zł. Wrocław; tel. 788-83-81 
VW TRANSPORTER T2,1988 r„ 219 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, zielony metalic, oszklony, zarejestrowany na 9 osób 
(do 02.2002 r.), nowe opony zimowe, nowy akumulator, 
centralny zamek, alarm + pilot, - 10.300 zł. Wrocław, tei. 
071/352-73-66 po godz. 19
VW TRANSPORTER T2, 1989 r„ 6 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, biało-czerwony, 9-osobowy, inst. gazowa, silnik 
chłodzony cieczą, po remoncie, stan b. dobry, -10.700 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/845-89-83, 0601/57-38-75 
VW TRANSPORTER, 1989/90 r., 1900 ccm, benzyna, bia
ły, blaszak, zadbany, na białych tablicach, stan b. dobry, -
3.200 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
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 CARAVELLET4,1991 r.. 192 tys. km. 
1900 ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, ciemne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek 
rozrządu (od 5 tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny 
zamek, alarm, - 26.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 075/751-17-62, 0502/57-26-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0052 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 176 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, bordowy, 5 miejsc + 780 kg, oszklony do połowy, 
hak, RO, alarm, zadbany, ocieplony, stan b. dobry, • 22.500 
zł lub zamienię na osobowy. Chojnów, tel. 0602/68-05-61 
VW TRANSPORTER T4,199,U ,  220 tys; knv 2400 ccm," 
diesel . pomarańczowy, blaszak, szyba w tylnej klapie,
6-ósobówy, nowy akumulator (gwarancja), odcięcie zapło
nu, nie składak, stan b. dobry, białe kierunkowskazy, 5-bie- 
gowy, - 22.500 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-98-21, 0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 173 tys. km. 2400 ccm. 
diesel, niebieski, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, podgrz. fotele, radioodtwarzacz, zadbany, - 22.400 
zł. Legnica, tei. 0604/05-94-52 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zielony, wspomaganie, oszklony, 9-osobowy, 
ciemne szyby, hak, zarejestrowany jako Caravella, -atrakc. 
wygląd, • 20.500 zł. Lubin, tel. 0605/40-26-64 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 245 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, pomarańczowy, 9-osobowy, tapicerowany, RO, bla
szak, hak, zadbany, • 22.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-28-01, 0602/80-79-67 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, hak, lusterka w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka, 9-miejscowy, sprowadzony w całości, z kpi. 
dokumentacją, - 23.000 zł. Opole, tel. 077/474-31-67 
VW TRANSPORTER T4, CARAVELLE, 1991 r. oryginalny, 
bez wypadku, alarm, wspomaganie, hak, 7-osobowy, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-73-44, 0604/37-20-20 
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1991 r., 150 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, turkusowy, insi gazowa, 7-osobowy, stan 
b. dobry, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
VW TRANSPORTER T4,1991/92 r., 158 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, oszklony, przedłużony, 2 rzędy siedzeń + 
900 kg, wspomaganie kier., bez wypadku, sprowadzony w 
całości, RO, bliźniacze koła, stan b. dobry, • 23.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 0606/39-29-31 
VW TRANSPORTER BUS, 1991/92 r., 140 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, biała perła, wspomaganie, RM, 9-osobowy, 
oszklony, ciemne szyby, w kraju od tygodnia, bez wypad
ku, wolny od podatku, - 23.800 z ł , możl. wysl fakt. VAT. 
Rawicz, tel. 0606/30-78-94, 065/546-33-22 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1992 r., 246 tys. km, 2400 
ccm, diesel, kolor - kość słoniowa, 9-osobowy, oszklony, 
RO, wspomaganie, sprowadzony w całości, el. reg. luster
ka, blokada skrzyni biegów, I właściciel w Polsce, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/787-85-27 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel 8-osobo- 
wy, 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. 1992 r.. 160 tys. km, 2500 ccm. ben
zyna. srebrny, instal. gazowa, ciemne szyby, ABS, central
ny zamek, webasto, alarm, - 20.500 zł. Bogatynia, tel. 
0502/14-90-70
VW TRANSPORTER T4 MIX, 1992 r., 141 tys. km, 2400 
ccm, diesel, beżowy, stan b. dobry, alarm, RM, po remon
cie silnika, wspomaganie, • 23.000 zł. Jelenia' Góra, tel. 
0603/86-59-80
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, 9-oso- 
bowy, oszklony, webasto, wspomaganie kierownicy, stan 
b. dobry, bez wypadku, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06 w godz. 9-18, 0601/55-26-06 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1992 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony metalic, wspomaganie kierowni
cy, centralny zamek, el. reguł, lusterka, 5, oszklony, alumi
niowe felgi, hak, RM, przedłużony, niski, stan b. dobry, w 
kraju od 2 miesięcy, • 31.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14. 0601/78-23-69 
VW TRANSPORTER T4.1992 r., 162 tys. km. 2400 ccm. 
diesel, biały, stan b. dobry, w kraju od 2 miesięcy, bez wy
padku, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 0606/60-94-30 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992 r., 240 tys. km, 1900 
ccm, diesel, niebieski, 8-osobowy, zadbany, techn. spraw
ny, -17.300 zł. Wrocław, tel. 0607/58-43-49 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, do połowy oszklony, przedłużony, RM, dzielo
ne burty, nowe opony, książka serwisowa, stan b. dobry, -
23.800 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 0609/46-42-65 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1992/93 r., 200 tys. km, 
biały, automatic, inst. gazowa, ospoilerowany, ciemne szy
by, 9-osobowy, fotele i tapicerka welurowe, • 22.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/11-90-38
VW TRANSPORTER. 1992/93 r.. 200 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, granatowy, II właściciel, w kraju od roku, 7-osobo- 
wy, oszklony, ciemne szyby, alarm, wspomaganie kier., 
drzwi tylne otwierane na boki, zadbany, b. ładny, • 26.400 
zł. Wrocław, tel. 357-74-21, 0601/73-55-91 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 180 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, granatowy, przedłużony, szyberdach, RM, wspoma
ganie, sprowadzony w całości, bliźniacze koła, stan b. do
bry, • 24.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/42-38-53 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm,

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 2001-05-29 o godz. 9.40 w Kędzierzynie-Koźlu, 
dzielnica Kłodnica - Dom Aukcyjny vis a vis Kościoła Paraflalnego w Kłodnicy odbędzie się 
w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika: 

PALUSZEK BARBARA
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE, WIKLINOWA 51 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "APLUS" SC 
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, PUSTA 1

i składających się z:

1. Samochód ciężarowy Star 742 1 20.000,00 15.000,00
rok prod. 95, nr rej.ODL 1245 

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej - magazyny byłego PSS. 
Suma wywołania wynosi 75,00% sumy oszacowania. OP011986
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benzyna, granatowy metalic, nowy lakier, oszklony, bez 
-wypadku, - 22-.500 zi. ŃowogTbdziec, tel. 0757731-67-14 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVĄtf r.fl4*tys. km, 

■‘2400iCQDiJldiesel, biały, sprowadzony w'całości, zarejestro- 
wany na 7 osób,‘Oryg. Multivan, wszystkie el. dodatki, RO 

§+ 6 głośników, halogeny, alum. felgi, właściciel niepaląfy, 
kompletna dokumentacja, łóżko, stolik, zadbany, - 35.800 
zł lub zamienię na kombi, diesla. Zgorzelec, tel.

■ 075/775-36-73, 0601/86-08-24 
VW TRANSPORTER T4.1993 r., 2000 ccm, benzyna, zie

lony, wspomaganie, przegroda celna, auto alarm, drzwi 
'tylne podwójne, stan b. dobro, - 23.500 zł lub zamienię na 
większy. Bolesławiec, tel. 07o/734-83-30 
VW TRANSPORTER T4,1993 t., 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 T4 BUS, 1993 r.. 220 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie 
kierownicy, webślsto.-fiak, radio, bez wypadku, zarejestro
wany jako uniwersalny, 9 osób lub 1155 kg, - 29.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-77-22, 0604/61-86-35 
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, 
beżowy, oszklony, 2 nagrzewnice, rozkładana kanapa, 
wspomaganie, centralny zamek + pilot, hak, klimatyzacja,
- 25.000 zł. Legnica, tel. 076/722-58-60, 0605/43-65-00 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1993 r., 120 tys. km, 
1900 ccm, diesel, zielony, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, RM, wykładzina dywanowa, książka serwisowa, stan 
idealny, - 17.800 zł. Nowa Ruda. tel. 0601/31-91-96 
VW TRANSPORTER T4.1993 r., 174 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, oszklony w całości, nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), immobilizer, - 26.000 zł lub 
zamienię na osobowy - do 12.000 zł. Osiecznica, tel. 
068/383-86-24, 0605/36-52-47 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 230 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, pomarańczowy, 9-osobowy, bez wypadku, szyber
dach, immobilizer, welurowa tapicerka, nagłośnienie, RO, 
możliwość faktury VAT, • 27.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-04-92
VW TRANSPORTER T4,1993 r„ 170 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer, 
RM, 6-osobowy, długi, do połowy oszklony, • 27.500 zł lub 
zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2400 
ccm, diesel, niebieski, bez wypadku, wspomaganie kierow
nicy, oszklony, 8-osobowy, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, pasek rozrządu, na gwarancji, - 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-39-49
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 212 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kierownicy, tylna wycieraczka, 
halogeny, cały oszklony, 5-biegówy, opony zimowe, RM, -
25.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/96-54-95 
VW TRANSPORTER T4, MULTWAN, 1993 r.. 141 tys. km, 
2400 ccm, diesel, biały, sprowadzony w całości, udokumen
towane pochodzenie, 7-osobowy, pełna elektryka, - 35.800 
zł lub zamiana na kombi diesel. Zgorzelec, tel. 
0601/86-08-24
O  VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 2400 ccm, die

sel, zielony, 7-osobowy, oszklony, przedłużony,
5-biegowy, wspomaganie kier, • 26.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87019901

VW TRANSPORTER T4,1993/94 r., 160 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, podwójna kabina, skrzynia o ład. 900 kg, RO, 
hak, z kpi. dokumentacją, • 25.800 zł. Góra, tel. 
065/543-49-67, 0601/05-81-90 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 32 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, biały, 4 miejsca do spania, podnoszony dach, lo
dówka, kuchnia gazowa, ogrzewanie webasto, wspoma
ganie, centralny zamek, hak holowniczy, • 49.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/58-34-68
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 214 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, oszklony, szyby rozsuwane, książ
ka serwisowa, siedzenia, do sprowadzenia z Niemiec, cena
10.500 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03, 0601/15-81-08 
O  VW TRANSPORTER T4,1994 r., 195 tys. km, 2400 

ccm, diesel, kolor jasnobeżowy, blaszak, ścian- 
ka celna, wspomaganie, hak, alarm, Mul-T-Lok, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, komplet
na dokumentacja, > 27.000 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-60-12,0609/53-47-80 87019491

VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony, sprowadzony z Niemiec, nie reje
strowany, nie eksploatowany w kraju, alarm, sensor, roz
kładana kanapa, stolik, lodówka, obracany fotel, bagażnik 
na rowery, boczne szyby otwierane, centralny zamek, ser
wo, dodatki w kolorze nadwozia, halogeny, hak, - 44.500 
zł. Lubań. tel. 075/722-44-02. 0603/60-36-74 
VW TRANSPORTER T4 .1994 r. 110 tys. km, 2500 ccm, 
srebrny metalic, inst. gazowa, oszklony do połowy, 5-oso- 
bowy, wspomaganie kierownicy. ABS, centralny zamek, 
alarm, nie eksploatowany w kraju, • 25.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
VW TRANSPORTER, 1994/95 r., 193 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, czerwony, stan idealny, bez wypadku, długi, oszklony 
do połowy, tylne drzwi otwierane na boki, - 31.000 zł. Lesz
no, tel. 065/520-71-39. 0600/63-73-06 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
w kraju od dwóch tygodni, 6-osobowy + skrzynia 1000 kg, 
po remoncie silnika w Niemczech, stan b. dobry, - 27.900 
zł + VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW TRANSPORTER T4.1995 r.. 105 tys. km. 1900 ccm. 
turbo D. biały, wspomaganie, regulacja świateł, przegroda 
celna, 5-biegowy, nie eksploatowany w Polsce, zarejestro
wany, bez wypadku, • 29.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 132 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, szary, oszklony do połowy, wspomaganie kier., ra
dio, książka serwisowa, bez wypadku, hak, wnętrze Cara- 
velli, • 27.800 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, 

a zadbany, oryg. izoterma, blaszak, długi, - 28.500 zł lub 
•'zamienię na osobowy. Namysłów, tel. 077/410-23-41, 
0502/61-46-70
VW TRANSPORTER T4 MULTWAN, 1995 r., 120 tys. km, 
1900 ccm, TDI, czerwony, przód Projekt Zwo, orurowany, 
oryginalny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podwójne ogrze
wanie, nawiewy, alum. felgi, 7-osobowy, - 38.500 zł. Oła
wa, tel. 0605/05-93-55 Jelcz-Laskowice, 071/318-85-12 
VW TRANSPORTER, 1995 r., 140 tys. km, 2400 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie kierownicy, halogeny, 9-oso- 
bowy, - 36.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/41-34-57 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, biały, 7 miejsc, zarejestrowany na 9 osób, - 37.000 
zł. Przemków, tel. 076/831-03-46 
VW TRANSPORTER T4,1995/96 r., 190 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kierownicy, centralny zamek + 
pilot, alarm, hak, bez wypadku, 8-osobowy, udokumento
wane pochodzenie, stan idealny, • 31.800 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0605/60-72-60
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 144 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, czerwony, bez wypadku, podwójna kabina + skrzy
nia ładunkowa, 6 osób +1000 kg, opony i akumulator nowy, 
na gwarancji, stan b. dobry, • 29.500 zł + VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02, 0604/14-75-93 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, przedłużony, blaszak, zadbany, 3-osobowy, ra

dio, - 33.000 zł. Legnica, tel. 076/7^1-76-07. 862-93̂ 62, 
^06aT78£8£T4 ,
VW TRANSPORTER T5,'1996 r., 9CTtys. icmr 2500 ccm, 
turbo D WpŚTfALIA, peine wyposażenie, 2 poduszki, pow. 
aluminiowe felgi, - 62.000zł/Wrocław, tel.,0503/85-9449 

* VW TRANSPORTER T4,1997 r., 123 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy,'Wspomaganie, el. reguł, reflektory, 
książka serwisowa, 6-osobowy tskrzynia aluminiowa, bliź
niacze koła, • 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52, 
0601/58-33-32
VW TRANSPORTER BUS, 199.7 r., 131.tys. Km.,2400 ccm, 
diesel, biały, bliźniacze koła,, oszklony, 8-osobowy, bez 
wypadku, faktura VĄT,- 35.000 zł + VAT lub zamienię die
sla do 20.000 zł. Legnica, tel. 0601/76-97-19, 
076/887-83-51
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r., 86 tys. km, 
czerwony, nowy model, 7-osobowy, pełne Wyposażenie 
dodatkowe, • 63.000 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
0608/87-13-40
VW TRANSPORTER T4.1997 r., 1900 ccm, turbo D multi- 
van, szyberdach x2, serwo, centralny zamek, alarm, RM, 
stolik, rozkł. kanapa, spoiler dachowy, dodatkowe światło 
stopu, bez wypadku, 8-osobowy, immobilizer, • 48.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/383-52-42 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T4,1997 r„ 130 tys. V  1900 ccm, 
turbo D, biały, kupiony w salonie, serwisowany, oszklony 
do połowy, 6 osoby + 600 kg, stan b. dobry, - 38.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/40-59-59
VW TRANSPORTER T4. 1997 r.. 48 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie kier., 
radio, bez wypadku, ścianka celna, do sprowadzenia z Nie
miec • 16.000 DEM + cło ok. 6.000 zł Jub na gotowo, -
35.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 2500 ccm, TDi 102 KM, 3 
osoby + 1 t, stan idealny, - 49.000 zł. Opole, tel. 
077/437-63-38
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, rej. na 3 osoby + 850 kg, kupiony w salonie w 
Polsce, stan dobry, faktura VAT, - 26.800 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2400 ccm, diesel, - 44.000 
zł. Żary, tel. 068/374-35-71
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 126 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, z salonu, serwisowany w ASO, 6-osobowy, 
oszklony do połowy, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, 
stan idealny, - 38.500 zł (możl. wyst. faktury VAT). Kłodz
ko, tel. 0607/09-68-88, 0609/40-59-59 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
TD, biały, blaszak, • 36.500 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/398-88-58
VW TRANSPORTER T4,1998;., 130 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, czerwony, poduszka pow., wspomaganie, alarm^6 
osobowy, do połowy przeszklony, kupiony w salonie, od
stąpię leasing, połowa spłacona (pozostało 30 rat), -17.000 
zł. Legnica, tel. 076/722-78-56, 0607/38-74-64 
VW TRANSPORTER T4, 1998 r, 40 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, blaszak, wspomaganie kier., radio, 
książka serwisowa, bez wypadku, do sprowadzenia z Nie
miec, auto stoi w Goeriitz -16.800 DEM + cło ok. 6.500 zł, 
cena na gotowo, • 37.000 zł. Legnica, tei. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T5 MULTIVAN, 1998 r., 63 tys. km, 
2500 ccm, TDI, czerwony, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
el. otw. szyby, stolik, 7-osobowy, książka serwisowa, alum. 
felgi/hak, welurowa tapicerka, - 75.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-01-66, 0602/13-58-67 
VW TRANSPORTER T4,1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, przedłużony, blaszak, w kraju 6 tygodni, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 41.000 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14
VW TRANSPORTER T4, 1999 r., 40 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, niebieski metalic, blaszak, hak, poduszka pow., wspo
maganie, radio, alum. felgi, 9-osobowy, podwójne ogrze
wanie, - 57.000 zł. Przemęt, tel. 065/549-61-94 
VW TRANSPORTER, 1999/00 r., 58 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, oszklony, wspomaganie, RM, • 51.000 zł. Bucz, 
tel. 065/549-82-93
ŻUK A-11,1970 r., 2100 ccm. benzyna, żółty, skrzyniowy, 
stan b. dobry, -1.000 zł. Polkowice, tel. 0601/97-06-24 
ŻUK A-07B, 1973 r., 2120 ccm przystosowany do instalacji 
gazowej, hak, • 800 zł. Lubin, tel. 076/846-30-84, 
076/817-24-56 '
ŻUK A-13,1974 r. stan dobry, -1.000 zł. Rogów Sobócki, 
tei. 071/390-40-42
ŻUK, 1974/92 r. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/327-90-16 w godz. 8-15 
ŻUK, 1975 r. skrzyniowy, z plandeką, zarejestrowany, •
1.500 zł. Wołczyn, tel. 077/418-87-26 
ŻUK A-11,1976 r., 2100 ccm, szary, .na chodzie’ , stan 
dobry, - 600 zł. Namysłów, tel. 077/410-30-92 
ŻUK A-11, 1976 r. stan dobry, - 1.200 zł. Opole, tel. 
077/455-13-45, 0602/19-91-66 
ŻUK A-11B, 1980 r., 90 tys. km, 2200 ccm, E+gaz, poma
rańczowy, blaszak, instalacja gazowa, hak, w ciągłej eks-, 
ploatacji, stan dobry, • 1.600 zł. Wrocław, teł. 071/350-56-03 
ŻUK A-11,1981 r., -1.000 zł. Bielawa, tel. 071/315-72-65 
ŻUK A-13,1982 r., 50 tys. km, S-21, brązowy, po remon
cie kapitalnym, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/842-52-07, 
0606/14-67-62
ŻUK A-11B, 1984 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna kabi
na jasnopopielata, skrzyniowy, z plandeką, 4-biegowy, bla
charka kabiny do małych poprawek, stan ogólny b. dobry, 
.na chodzie*, przegląd do 11.2001 r, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-57-06
ŻUK, 1985 r., benzyna, zielony, blaszak, aktualny przegląd 
techniczny, - 1.250 zł. Lubin, tel. 076/844-70-40 
ŻUK A-11B, 1985 r., 2120 ccm, benzyna, beżowy, skrzy
niowy, po remoncie zawieszenie, - 1.800 zł. Dobroszyce, 
tel. 071/314-12-20
ŻUK, 1985 r. stan dobry, - 1.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/871-22-24
ŻUK, 1985 r., 50 tys. km, 2200 ccm izoterma, techn. spraw
ny, zarejestrowany, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-53-04 
ŻUK A-11B, 1987 r„ 118 tys. km, 2120 ccm, benzyna, sza
ry, instal. gazowa, srebrna plandeka, podwyższony, 170 
cm, stan b. dobry, - 3.500 zł. Konary, gm. Miejska Górka, 
tel. 065/547-77-81
ŻUK A-11B, 1987 r., 54 tys. km mało używany, stan b. do
bry, po remoncie silnika, • 2.700 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-10-82
ŻUK A-13,1988 r., 2120 ccm, siwy, skrzyniowy, po remon
cie kabiny i skrzyni biegów, • 1.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-92-84
ŻUK, 1988 r. skrzyniowy, do remontu, - 500 zł. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-90-66 
ŻUK A-06B, 1988 r., 30 tys. km, 2120 ccm, zielony, bla
szak, po remoncie kapitalnym, nowa podłoga, mało eks
ploatowany, stan dobry, zadbany, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 
0603/68-75-15
ŻUK, 1989 r., 85 tys. km, 2400 ccm, biało-szary, izoterma, 
po remoncie i lakierowaniu, stan b. dobry, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/33-84-94
ŻUK A-11,1989 r, 35 tys. km, benzyna, szary, skrzyniowy, 
przegląd do końca roku, plandeka, 4-biegowy, ład. 1100 
kg, blacharka - stan dobry, • 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-59-01
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 
flpd?. 13. 023641 „ r  _  v  . ^  ST <

ŻUK, 1991 r., '2t2(J Scm, Siary, Blaszak, po'konserwacji i 
’ malowaniu, - 3.200 zł. Oleśnica, teł. 071/398-40-23 
ŻUK A-06B, 19917. blaszak, ład. 850 kg, 8-osóbowy, po 
remoncie silnika, • 3.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26 
ŻUK A-11B, 1991 r., 80 tys.' km', 2100 ccm, diesel, żółty, 

* skrzyniowy, plandeka granatowa, owiewka, 4-biegowy, •
3.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-81-23 
ŻUK A-07C, 1992 r. 55 tys. km, 2120 ccm, zielony,‘ bla
szak, oszklony, stan b. dobry, orygin, - 4.500 zł. Borek Wlkp., 
tel. 0607/26-25-08
ŻUK A-11,1992 r., 63 tys. km obudowany blaszak, - 2.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
ŻUK A-07D, 1992 r., 2500 ccm, diesel, - 4.800.zł + VAT. 
Paczków, tel 077/431-75-39, 0606/64-28-67 
ŻUK A-11,1995 r„ 2120 ccm, benzyna wywrotka, po re
moncie, składak, • 3.500 zł. 63-642 Perzów, Trębaczów 99a, 
tel. 062/786-10-40
ŻUK, 1995 r., 48 tys. kmt 2120 ccm, biały, blaszak, oszklo
ny, 5 osób, stan dobry, mało używany, rej. 5 osób, prze
gląd do 2001 r, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/39-74-78

CZĘŚCI
ALFA ROMEO : kierownica sportowa, • 190 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/84-33-96
ALFA ROMEO każdy model: różne części. Wrocław, tel. 
071/339-87-10, 0601/71-59-50 
ALFA ROMEO: felgi aluminiowe z nowymi oponami Pirelli 
195/15, • 1.100 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
ALFA ROME0145: zderzak przedni, drzwi do modelu 3- i
5-drzwiowego, inne. Głogów, tel. 0607/56-12-25 
ALFA ROME0145,146: elementy blacharki, oświetlenie, 
zderzaki, zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 145,146 SIL, 1400 ccm : głowica, listwa 
wspomagania, rozrusznik, alternator, inst. elektr. Góra Ślą
ska. tel. 0604/69-58-99
A lF k  ROMEO 145,146,156 : komputer centralny Code 
System, moduł centralnego zamka. Wrocław, tel. 
071/336-23-51, 0603/91-54-12 
ALFA ROMEO 145, 146, 164 : lampy. Wrocław, tel. 
0501/71-58-51 w godz. 10-17 
ALFA ROMEO 146,1600 ccm. TWIN SPARK : elementy 
karoserii i inne. Zielona Góra, tel. 0607/19-13-28 
ALFA ROME0146: zderzak przedni, drzwi do modelu 3- i
5-drzwiowego, inne. Głogów, tel. 0607/56-12-25 
ALFA ROME0146: zderzak przedni, halogeny, grill, błot
nik przedni prawy. Wrocław, tel. 0603/62-16-59 
ALFA ROMEO 146,156,166: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
ALFA ROME0155: wzmocnienie czołowe, reflektory. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-37-40 

, ALFA ROME0 155,156: elementy blacharki, oświetlenie, 
zderzaki, zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 155,156,164, 75, 90 : felgi aluminiowe
5-otworowe. 15”, komplet, • 1.000 zł. Wrocław, teł. 
339-96-67, 0601/73-30-21
O  ALFA ROM E0156,1998/01 r . : dach (do limuzy

ny I kombi), ćwiartki przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, silnik, drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felgi aluminiowe 16115", zawieszenie tylne, sanki 
pod silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wa
hacze, plastiki oraz nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROME0156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, 
felgi aluminiowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, 
półosie itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
ALFA ROMEO 156, 1999/01 r. : 2 poduszki powietrzne, 
wahacze, listwa kierownicza, półosie, zwrotnice, dach, 
McPhersony, klapa tylna, lusterka, lampy tylne, szyby, de? 
ska rozdzielcza, klimatyzacja, felgi aluminiowe, progi, błot
nik tylny, zawieszenie tylne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82
ALFA ROMEO 164,1993 r.. 2500 ccm: felgi, półosie. za
wieszenie, drzwi tylne, wał korbowy. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
ALFA ROMEO 164 : maska, zderzak przedni, grill. Lwó
wek śląski, tel. 075/782-37-40 
ALFA ROMEO 164 : różne części. Oleśnica, tel. 
0609/51-31-05
ALFA ROME0 164,166: elementy blacharki, oświetlenie,
zderzaki, zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311 -54-13
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
ALFA ROME0166: kpi. tył. Wrocław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROMEO 33,1988 r . : maska, pas przedni, błotniki
przednie, pompa paliwa (wtryski). Zielona Góra, tel.
0608/23-55-66
ALFA ROMEO 33, 1990 r . : atrapa przednia, drzwi kpi., 
lusterka zewnętrzne. Wrocław, teC 0602/12-51-35 
ALFA ROMEO 33,1992 r., 110 tys. km. 1700 ccm. boxer, 
używane: zawieszenie, karoseria, szyby, hamulce, fotele, 
elektronika, inne • od 50 do 2.000 zł/szt. Wrocław, tel. 
0602/24-84-57
ALFA ROMEO 33, 1300 ccm : silnik. Oleśnica, tel.
071/398-13-29, 0609/51-31-05
ALFA ROMEO 33 : różne części. Oleśnica, tel.
0609/51-31-05
ALFA ROMEO 33 : elementy blacharki, zderzaki, lampy,
zawieszenia, pompy, przekł. kierownicy. Wrocław, tel.
0501/71-58-51 w godz. 10-17
ALFA ROMEO 33, 75,145,146,164 : skrzynie biegów i
inne części. Wrocław, tel. 0501/71-58-51 w godz. 10-17
ALFA ROMEO 75 : różne części. Oleśnica, tel.
0609/51-31-05
ALFA ROMEO 901, ld83 ri, 2000 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, cgłodnica, zderzaki, mosty, 
drzwi, szyby, maski, inne. Wałbrzych, tei. 074/846-49-58 
ALFA ROMEO GIULIETTA : lampa tylna lewa,' lusterko 
lewe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 75,2000 ccm, benzyna: gaż- 
niki, półosie. przeguby, tłoki z cylindrami, zaciski ham., za
wieszenia, drzwi z szybami, lampy i inne części z demon
tażu. Nowa Łomnica, tel. 0603/50-72-58 
ALFA ROMEO GTV : lampa lewa i halogen. Głogów, tel. 
0607/56-12-25
ALFA ROMEO SPRINT COUPE : gaźniki, szyby, plastiki, 
skrzynie biegów, sprężyny i wiele innych części z demon
tażu. Nowa Łomnica, tel. 0603/50-72-58 
ARO, 1987 r . : zawieszenie przednie z mostem • 250 zł, 
skrzynia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z re
sorami r 250 zł, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny 
- 500 zł, szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
ARO: półosie, części skrzyni biegów, piasty, panewki i inne. 
Wrocław, tel. 090/37-09-64

ARO 244, dieseliczęścLsilnika, skrzyni jyegów,Jtaiaserii. 
-Warszawa, tel. 022/62§fPf7"'- j  
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AUDI, 1979/84 r. 1600,1800 Cćm: silnik, inne części. Czer
nica, tel, 0̂ 173i 8-98-38., 0607/48-98,-04: v ‘ V  .: *
AUDI, 1987 r., 1600 ccm, diesel: głowica. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94} 0603/87-91 -52 i  
AUDI, 1994 r., 1900 ccm, turtjo D : koto zamachowe, sprzę
gło, docisk sprzęgła, pompa oleju i vacum, rozrusznik, ko
lektory. Legnica, tel. 076/850-10-81, 0603/35-40-82 
AUDI, 1998/00 r. i -felgi aluminiowe, drzwi, błotniki, ele
menty tapicerki, chłodnice, zawieszenia, konsole, napina
cze pasów i inne, faktury VAT. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-86
AUDI, 1999 r., TDI: napinacz paska klinowego, napinacz
rozrządu, przepływomierz, nowe. Legnica, tel.
076/855-09-92, 0608/85-60-05
AUDI, 1900 ccm, diesel: sprzęgło kompl., nowe, firmy
.Luk*, - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/09-91-02
AUDI: silniki (2 szt.), z prawem rej. - 300 zł/szt. Kłodzko,
tel. 074/647-34-74 po godz. 18
AUDI, 1600 ccm, turbo D : głowica zwykła i hydrauliczna.
Wrocław, tei. 0601/70-79-79
AUDI, 1900 ccm, TD i: pompa wtryskowa. Zielona Góra, 
tel. 068/324-61-60
AUD1100 C4 : szyba drzwiowa prawy przód. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
AUD1100,1977/82 r. poj. 1600-2000 ccm: części karose
rii, drzwi, szyby, zawieszenia oraz inne. Pogwizdów, woj. 
legnickie, tel. 0605/20-67-73, 0609/39-09-66 
AUD1100,1980 r - : maska, grill, konsola, licznik, lampa 
tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUD1100,1980 r.: różne części. Jawor, tei. 0604/20-94-66 
AUD1100,1980 r, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
szyba tylna i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klapa przed
nia, błotniki, części silnika, skrzynia biegów (5), chłodnica, 
zawieszenia, przeki. kierownicy + wspomaganie i inne. 
Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
O  AUD1100,1980/90 r., 2.0,2.2,2.3 turbo: wszyst

kie części karoseryjne i eksploatacyjne oraz do 
klim atyzacji, z demontażu. Wrocław, tei. 
071/353-55-18, 0601/73-47-52 po godz. 20 
84014111

AUD1100,1981 r., diesel: docisk sprzęgła, tarcza, półoś- 
ka, poduszki pod silnik, zderzaki, lampy przednie. Kłodz
ko, tel. 074/867-96-00
AUDI 100, 1981 r. : maska przednia. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26, 868-72-31
AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, 
skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41, ...
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1982 r., 2000 ccm : zderzaki, lampy przednie, 
docisk sprzęgła + tarcza, półosie, przegub,, poduszki pod 
silnik (olejowe), inne. Kłodzko, tel. 074/867-96-00 
AUDI 100, 1982 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
074/868-95-34
AUD1100,1982 r.: wszystkie części, silnik (1.6), skrzynia 
biegów 74/ i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) 
z uszkodzonym synchronizatorem • 130 zł. Świdnica, tei. 
074/853-55-79
AUD1100,1985 r., 130 tys. km, 2200 ccm, benzyna: silnik 
oclony - 850 zł, skrzynia biegów (5) - 400 zł i inne. Modła 
75, tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm 2200 ccm: skrzynia biegów 
(5), silnik, zawieszenia, lampy, chłodnica, maska, dach, 
szyby, drzwi, zderzaki, błotniki, mosty, belki i inne. Wał
brzych. tel. 074/846-49-58
AUD1100 AVANT, 1985 r. .Cygaro” : drzwi, szyby boczne, 
dach, podsufitka, błotniki tylne, felgi, zderzaki, McPherso
ny przednie i tylne. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100,1985 r., .cygaro*: drzwi, prawa ćwiartka tylna, 
przednia prawa podłużnica, klapa tylna, zderzak tylny, prze
łączniki zespolone. Kłodzko, tel. 0602/67-56-43 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik gaźnikowy, 
oś tylna, amortyzatory, dach, progi ze słupkami, felgi alu
miniowe, błotniki, szyba tylna, drzwi prawe, pompa hamul
cowa. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
AUD1100,1985 r .: silnik, kompletna dokumentacja, • 350 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
AUD1100,1986 i : różne części. Oława, tel. 0602/88-49-71 
AUDI 100,1986 r., 130 tyś. km, 2200 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, amortyzatory, belka przednia. Modła,

• tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
AUD1100,1986 r .: wzmocnienie przednie, lusterka, sie
dzenia, kokpit, konsola, plastiki, siłowniki maski, zbiornicz
ki i inne. Wrocław, tel. 071/311-76-55 
AUD1100,1987 r.: różne części. Lubsko, woj. zielonogór
skie, tel. 0605/06-64-98
AUDI 100, 1987 r. : zderzak przedni, maska, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, drzwi, klapa tylna, klamki, lusterka, 
pompa paliwa. Opole, tel. 0601/71-67-25 
AUD1100 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm : pompa wspo
magania, skrzynia biegów, głowica, pompa paliwa, amor
tyzatory tylne, pompa ABS, tylna klapa. Środa Śląska, tel. 
0601/8745-09
AUD1100 CC, 1987 r., 2000 ccm, diesel: wszystkie części
z demontażu. Wrocław, tel. 0605/69-75-76
AUD1100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, lei.
0602/26-76-79
AUDI 100, 1989 r., 2200 ccm, turbo E : silnik, model 
MC-2550, zawieszenie przednie i inne. Oława, tel. 
071/313-57-29
AUD1100,1990 r., diesel: poduszki pod silnik. Prochowi
ce. tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
AUD1100,1990 r.: drzwi kpi. Wrocław, tel. 071/31242-22, 
0600/16-82-28
AUD1100,1990 r.: drzwi przednie lewe, grill przedni, kie
runkowskaz lewy, lampa wewn. prawa i lewa. Wroćław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUD1100,1990 r., 1800 ccm, wtrysk: podłużnice, błotniki, 
oś, części silnika. Zielona Góra, tel. 068/320-63-21 
AUD1100 C4,1990/94 r.: lusterka boczne komplet, lewa i 
prawa strona, el. sterowanie i podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUD1100 04; 1991 r., 52 tys. km, 2300 ccm : nadwozie
kpi., silnik, skrzynia biegów (oclone), -14.500 zł. Brenno,
woj. leszczyńskie, tel. 0603/31-64-30
AUD1100,1992 r., 2200 ccm: tył nadwozia, lampy, klapa,
zderzak, drzwi. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-65,
0606/18-61-99
AUD1100 C4 KOMBI, 1992 r. : drzwi, szyby, tapicerka, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, podłużnica lewa, dach, drą
żek kierownicy, podszybie, plastiki, półka bagażnika i inne. 
Legnica, tel. 0503/79 )̂3-27
AUD1100 C4 ,1992 r .: drzwi, zawieszenia, ABS, klimaty
zacja, półosie, komputery, pompy, szyberdach. Wrocław, 
tel. 0605/06-97-10
AUD1100 C4, A6,1993 r.: przełączniki świateł, felgi stało-

we„z oponami, lampy tylne, grill. Wrocław, tel.
w o s r r t w w  ”• . .  -
AUDI 100.C4,1993 r.: drzwi tylne kpi. elektryczne, lew* i 
prawe - 200 zł/szt, Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0604/82-52-39
AUD1100,1993 r . : lampa przednia prawa i lewa, lampy
tylne. Prudnik, tel. 077/437-61-30
AUD1100 C4,1993 r.: kierunkowskaz prawy, żółty, lampa
narożna, tylna, reflektor bez uchwytów górnych, kolumny
tylne, piasty tylne. Wrocław, tei. 071/337-19-17,
0605/66-11-92
AUD1100 OUATTRO, C4,1993 r., 2800 ccm, V 6 : klimaty
zacja kpi., zawieszenie przednie i tylne, błotnik lewy, drzwi 
lewe, felgi aluminiowe, plastiki, skrzynia biegów (5) i inne. 
Złotoryja, tel. 0602/69-16-37 
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r.: lampa tylna prawa, na kla
pę. Złotoryja, tel. 076/878t37-54,0604/53-18-57 
AUD1100 C4, 1994 r . : zderzak przedni kompletny, ma
ska, grill, błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, 
sprężarka klimatyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierow
nica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUD1100 C4,1995 r., 2000 ccm 2300 ccm: części mecha
niczne i blacharskie, zawieszenia, szyby, drzwi, tapicerki, 
konsola, zegary, wahacze i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUDI 100, 2000 ccm, turbo D : chłodnica. Lubin, tel. 
076/846-99-12
AUD1100 C4, KOMBI: drzwi z tapicerką + fotele, sżyba 
boczna lewa. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/06-64-98
AUD1100 : pompa wspomagania (po regeneracji, gwa
rancja, 3 wyjścia, górne mocowanie), - 380 zł. Wrocław,

. tel. 071/782-68-96
AUD1100: inst. elektryczna, komputer, ABS, przełączniki/ 
Wrocław, tel. 0501/28-64-93
AUD1100 C4 : ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wro
cław, tei. 0602/26-76-79
AUD1100 C4, 2000 ccm : drzwi lewe, belka pod silnik, 
głowica, tłoki, korbowody, pompa ABS, skrzynia biegów, 
belka tylna zawieszenia, stabilizator tylny, sprzęgło, roz
rusznik, silnik wycieraczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 C4 : różne części blacharskie i mechaniczne, 
elementy klimatyzacji, elem. plastikowe i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18
AUDI 100 : pompa wtryskowa - 350 zl. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
AUD1100 C4 : drzwi tylne, podszybie, reflektory, kierun
kowskazy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72.
AUD1100 .cygaro": klimatyzacja. Opole, tel. 0604/13-37-05 
AUD1100:2 rury wydechowe z tłumikami (nowe), • 180 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-80-95
AUD1100 : części silnika 2.6,2.8, głowice, obudowy roz
rządu, miski olejowe, pompa wspomagania, cewki, czujni
ki, kompresor, skrzynia biegów automatic, skrzynia biegów 
manualna (6, quattro), tarcza sprzęgła + docisk (V6, 2.4,
2.8, 3.0). Wrocław, tel. 0503/62-19-39 
AUD1100 C4, 2500 ccm, turbo D : klimatyzacja, lampy, 
maska śilnilra, błotniki, skrzynia biegów (6), głowica, pom
pa wtryskowa, felgi aluńiiniówe, podłużnica-przednia, pas 
tylny z błotnikiem, zawieszenie przednie i tylne, komputer, 
drzwi, osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100 C4, S6, 1995 r., 4200 ccm. V8 : silnik kpi., z 
instalacją, chłodnica oleju. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI 200, 1980 r., : różne części. Wrocław, tel. 
0603/499-284
AUDI 200,1982 r.. 2100 ccm, wtrysk: różne części z de
montażu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200, 1983 r., 2000'ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, maski, szy
by i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 200 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm: głowica, pompa 
wspomagania, pompa paliwa, skrzynia biegów, pompa 
ABS-u, komputer oraz przełącznik świateł. Środa Śląska, 
tel. 0601/8745-09
AUDI 200 : lampa przednia. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUDI 325,1995 r . : błotniki, lampy, silnik 2.5 TD, zawie
szenia, dach, drzwi, klapa tylna, zderzaki, grill, inne. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
AUDI 80, 1977 r., 1600 ccm, benzyna : szyba przednia, 
chłodnica, głowica, skrzynia biegów (4), inne części. Gło
gów. tel. 076/834-55-81
AUDI 80,1977/82 r. poj. 1600-2000 ccm: części karoserii, 
drzwi, szyby, zawieszenia oraz inne. Pogwizdów, woj. le
gnickie, tel. 0605/20-67*73,0609/39-09-66 
AUDI 80,1978 r.: silnik, skrzynia biegów, drzwi, układ kie
rowniczy, felgi z oponami, klapa przednia i tylna, wahacze, 
amortyzatory tylne, sprężyny, zderzak, lampy, atrapa, ser
wo, pompa hamulcowa, zaciski, zbiornik wyrównawczy, 
szyberdach, hak. Piława Górna, tel. 0602/60-1947 
AUDI 80,1979/83 r .: silnik, szyby, błotniki, lampy, belka 
pod silnik, zawieszenia, skrzynia biegów (4), fotele i inne 
części z  demontażu. Dzierżoniów, tel. 0607/15-81-07 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (4) • 120 zł, 
kołyska, wahacze • 50 zł, półosie z przegubami - 50 zł, 
tarcze hamulcowe, zaciski, inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09, 074/871 -47-97, 0606/36-71-10 
AUDI 80,1980/86 r .: grill, listewki, lampy, kierunkowska
zy, podnośnik szyby prawy, maska, chłodnica (diesel), wa
hacze. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
AUDI 80.1981 r.. 1600 ccm: wszystkie części z rozbiórki. 
Piława Górna, tel. 074/837-2343, 0605/94-66-63 
AUDI 80.1982 r.: zderzak tylny, reflektor, wszystkie szyby 
oprócz przedniej, lusterko i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5) + zawieszenie, cały kpi. z dokumentacją, • 1.800 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-3041 
AUDI 80, 1982 r. : reflektory przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r . : szyba przednia, tapicerki, pompa wod
na. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
AUDI 80,1982 r.: różne części. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 

.AUDI 80, 1982 r. : części z rozbiórki. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi, szyby, za
wieszenia, klamki, tłumiki, lampy, siedzenia, silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów (5), deska rozdz., welurowa ta
picerka, siedzenia, wspomaganie, stacyjka z kluczykiem, 
inne. Lubań, tel. 0603/35-59-76 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: szyby, drzwi, klapa 
bagażnika, maska silnika, zawieszenie, półosie, skrzynia 
biegów, lampy, sprzęgło. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
AUDI 80,1982 r.: głowica, półosie, szyba przednia, tylna, 
drzwi, błotnik prawy, przekładnia kierownicza, półosie, bel
ka tylna, amortyaztory tylne, skrzynia biegów, sprzęgło, 
lusterka, serwo z pompą, chłodnica, itd. Żary, tel. 
068/375-35-64 po 20, 0600/3248-63 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm; E : serwo z pompą hamulco
wą, grill. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05, 
0607/40-77-23
AUDI 80, 1983 r. : różne części. Piechowice, tel. 
0609/63-96-19
AUDI 80,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
AUDI 80.1985 r.. 2000 ccm 2200 ccm: skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, dachy, drzwi, osprzęt 
silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57
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AUDI 80,1985 r.: maska silnika, błotnik prawy, reflektory,
kierunkowskazy, stacyjka, ława pod silnik z wahaczami,
kolumny McPhersona, półosie, lusterka. Wrocław, tel.
071/353-65-08 po godz. 20, 0601/73-47-52
AUDI 80,1985 r. : kierunkowskazy, lampa wewn. tylna,
lampa narożna tylna, reflektor przedni lewy. Wrocław, tel.
071/337-19-17, 0605/66-11-92
AUDI 80, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
0608/47-26-97
AUDI 80,1987 r, 1800 ccm : tarcze hamulcowe - 50 zł. 
Kłodzko, tei. 0601/91-72-42
AUDI 80 B3,1987/91 r., 1900 ccm, wtrysk: pompa paliwa, 
zawieszenie, lampy, klapa drzwi, szyby, klamki i inne. Le
gnica. tel. 076/722-48-68, 0601/84-47-11 
AUDI 80 B3, B 4 ,1987/94 r . : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
AUDI 80 B3 ,1988 r .: skrzynia biegów - 380 zł, kanapa - 
100 zł, półosie - 50 zł i inne. Wrocław, tel. 786-77-91, 
0609/35-26-62
AUDI 80 B3, 1988 r . : zawieszenie przednie z mocowa
niem pod silnik i z wahaczami, bębny, zaciski, zawieszenie 
tylne, półosie oraz inne części. Legnica, tel. 076/855-37-94, 
0601/89-05-08, 0603/60-29-89 
AUDI 80 B3* 1988 r., 1800 ccm: wszystkie części. Opole, 
tel. 0603/99-73-26
AUDI 80 B3,1988 r.: skrzynia biegów (5), kanapa, półosie 
i inne. Wrocław, tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
AUDI 80 B3, B4,1988/92 r.: kolumny tylne, sprężyny, pasy 
przednie, silniczek wycieraczek, pompa ABS, alternator, 
obudowa filtra pow., drzwi, zbiorniki, obud. nagrzewnicy, 
spoiler tylny, pedały, felgi, podszybie, amortyzatory, wzmoc
nienia, słupki i inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
AUDI 80 B3, B4,1988/95 r.: lusterka boczne czarne, kom
pletne, lewa i prawa strona, regulowane ręcznie lub elek
trycznie. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna: drzwi, części wnę
trza, dach, przeguby, skrzynia biegów, kolumny McPher
sona. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, benzyna: szczęki ham. Bro
dy, woj. zielonogórskie, tel. 0600/61-24-64 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm 2000 ccm: silnik oclony, skrzy-
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nia biegów i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
AUDI 80 B3,1990 r.: uszczelka szyby przedniej, konsola, 
plastiki, mechanizm podnoszenia szyb, uszczelki drzwi. 
PHawa,Góraat teł. 0602/6049*47 
AUDI 80 B3,1990 r.: silnik bez osprzętu - 200 zł, rozrusz
nik - 50 zł, alternator - 50 zł, drzwi tylne • 80 zł, oś tylna • 
.100 zł, kolumna McPhersona prawa -100 zł, sanki -120 
zł, wahacze, przekł. kierownicy -100 zł, szyba tylna -100 
zł i inne. Pleszew, tel. 062/742-43-28, 0501/48-36-77 
AUDI 80 B3,1990 r .: zderzaki, lampy, chłodnica, błotniki, 
szyba przednia. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
AUDI 80 B3,1990 l : drzwi tylne prawe, tapicerka na drzwi, 
konsola przednia z zegarami (2.0 E), dach z szyberdachem, 
fotele, inne. Wrocław, tel. 0503/85-38-55 
AUDI 80 B3,1990 r., 95 tys. km, 1800 ccm: różne części z 
demontażu, dach, nadwozie tylne. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
AUDI 80, 1991 r . : dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80 B3, B4,1991 r .: silnik 2000 ccm, cały tył, drzwi, 
szyby boczne, bak, zderzaki (B3, B4), klapa tylna (B4), 
konsola, belka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUDI 80 B3,1991 r., 87 tys. km, 1800 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, wnętrze samochodu, drzwi, dach, 
itp. Jelenia Góra, tel. 075/764-72-00 
AUDI 80 B3,1991 r.. 2000 ccm, 16V: różne części. Legni
ca, tel. 0601/55-24-52
AUDI 80 B3,1991 r. i  szyby, drzwi, lusterka, maska przed
nia, błotnik przedni, szyberdach, zawieszenie przednie, 
tapicerka, podłużnica przednia, półosie, klimatyzacja, kon
sola, plastiki i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm : silnik na części, drzwi, 
zderzak tylny z hakiem, zawieszenie, lusterka, pompa pa
liwowa, komputery, szyberdach. Wrocław, tel. 
0605/06-97-10
AUDI 80 B4,1993 r .: fotele tylne, felga stalowa 15”, lam
py, halogeny, listwy boczne, kierunkowskazy. Wrocław, teł. 
0605/10-83-08
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm: silnik, kompletny - 300 zł, 
skrzynia biegów • 300 zł, konsola, plastiki, tapicerki, ko
lumny McPhersona, belka tylna, ukł. wydechowy, licznik, 
drzwi, lusterka kompletne, ćwiartka przednia i tylna, klapa 
tylna, zderzak, zbiornik paliwa, pompki i inne. Legnica, teł. 
0609/28-45-33
AUDI 80,1993 r., 1800 ccm, benzyna : silnik do oclenia, 
sten b. dobry. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 0601/18-89-01 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, sprężar
ka klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, 
miska olejowa, drzwi lewa strona, zawieszenie tylne, fote
le. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi., skrzy
nia biegów (5), klimatyzacja, dach Z szyberdachem, ćwiart
ka przednia elektryczna, chłodnica, komputer, progi, elek
tryka i inne. Legnica, tel. 0603/10-68-21 
AUDI 80 B4, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk : poduszka po
wietrzna, sensor, licznik, komputer, komputer ABS, stacyj
ka do automatik, zamki, drzyjn, błotniki, ścianka przednia, 
serwo, rozrusznik, alternator, pompa paliwa, belka tylna, 
zblocza i inne. Lubin, tel. 076/844-65-16, 0606/36-28-36 
AUDI 80 B4,1994 r.a 1900 ccm, turbo D : silnik, w całości 
lub na części, siedzenia przednie i tylne, stan dobry. Nowa 
Ruda, tel. 0602/35-12-19
AUDI 80 B4 COUPE, 1994 r .: tylna lampa z otworem na 
zamek (nowa), możliwość wysłania. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-53
AUDI 80 B4 ,1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm : silnik, drzwi, 
chłodnica, lampy, zderzaki, fotele i inne. Wrocław, tel. 
0503/85-94-49
AUDI 80, 1994 r . : maska, wzmocnienie czołowe, klapa 
tylna, błotnik lewy. Wrocław, tel. 071/364-5142, 
0608/34-92-77
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm : silnik, zawieszenie, lam
py, zderzaki, fotele i inne. Wrocław, tel. 0503/68-64-49 
AUDI 80 B4,1995 r., 1900 ccm, i 2000 ccm: silniki, skrzy-
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nie biegów, zawieszenia, półosie, wzmocnienia, filtr powie
trza, podłużnice, progi, drzwi, części blacharskie i mecha
niczne, tapicerki, felgi stalowe, wydechy, serwo, szyby i 
inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUDI 80 COUPE : błotnik lewy przedni. Bolesławiec, tel. 
0604/75-81-96
AUDI 80 B3 : zderzak tylny. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22
AUDI 80 B4 : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, - 
150 zł. Dzierżoniów, teL 0501/63-71-23 
AUDI 80 B3,1600 ccm, diesel i turbo D : silniki kpi., z do
kumentacją, możliwość montażu lub przerobienia z benzy
nowego, gwarancja. Gostyń, tel. 0605/49-88-32 
AUDI 80 B 4 : komputer ABS -150 zł, sterownik centralne
go zamka - 250 zł. Krosno Odrz., tel. 068/383-82-92 
AUDI 80 B3 : różne części. Legnica, tel. 076/722-46-73, 
0600/17-35-92
AUDI 80 B3, B4 : oś tylna -150 zł, kolumny McPhersona - 
100 zł, sanki pod silnik -150 zł, klapa tylna • 150 zł, wa
hacz - 80 zł, alternator • 50 zł, pompa wody • 50 zł, pompa 
ABS -150 zł, konsola • 150 zł, przełącznik świateł - 70 zł. 
Lubin, tel. 0608/12-17-05
AUDI 80 B 3 : drzwi kpi., elementy zawieszenia. Lubin, tel. 
0605/08-8.7-34
AUDI 80 B4 KOMBI: roleta bagażnika. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-37-40
AUDI 80 B4, 1900 ccm, TD i: szyba czołowa, belka pod 
chłodnicę, błotniki tylne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
AUDI 80 : koła, 5 szt. - 220 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 
074/843-32-48
AUDI 80 : pompa paliwowa zbiornika - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0609/48-26-74
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 : insL elektryczna, komputer, ABS, przełączniki. 
Wrocław, tel. 0501/28-64-93
AUDI 80 B3 : felgi aluminiowe, oryginalne, 15", 4 x 108 
mm, 5 szt., otwór pierścienia 52 mm, cena • 150 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/63-65-21
AUDI 80 B3 : zderzak tylny - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/368-15-83
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 tyl
ne, gażnik, skrzynia b., ukł. wydechowy, przekładnia kier., 
zawieszenie przednie, kolumna kier., pompa hamulcowa, 
pompa wody, alternator, rozrusznik, tapicerka, dach z szy
berdachem, zderzak tylny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80 B3: tylne siedzenia - szare, podłokietnik, zagłów
ki. Wrocław, tól. 071/784-50-49 
AUDI 80 B3, B4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod 
lampy, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, 
lampy tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, 
teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błot
niki tylne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zde
rzaki. Wrocław, tel. 322-2642 w godz. 9-16 
AUDI 80 B3, B4, COUPE, OUATTRO : różne części bla
charskie i mechaniczne, elementy klimatyzacji, elem. pla
stikowe i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
AUDI 80 B4 : wzmocnienie przednie, 2 okulary + belka 
łącząca, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/325-36-50 po godz. 20, 
0608/15-22-77
AUDI 80 B3: lampy tylne - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 390-56-83 
AUDI 80 B3 : zderzak tylny - 40 zł, kierunkowskaz poma
rańczowy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
AUDI 80 B3 : szczęki ham. nowe - 40 zł. Wrocław, tel.
373-96-71, 0607/07-68-06

AUDI 80 B3,1600 ccm, diesel: lampy tylne kpi., skrzynia 
biegów. Wrocław, tel. 0602/87-58-33 
AUDI 80,1600 ccm, benzyna: miska olejowa aluminiowa, 
wałek aparatu zapłonowego, pompa oleju, pompa wody. 
Wrocław, tel. 0605/32-1146
AUDI 80 1600,1800,2000 cm benzyna: rozrusznik, pom
pa wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0501/22-24-85
AUDI 80 B3 : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841
AUDI 80,100: lampy tylne lewe, reflektor z kierunkowska
zem lewym. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
AUDI 80,90,1991 r.: błotniki, zderzak z halogenami, drzwi, 
kolumna kierownicy, szyberdach, chłodnice, szyba tylna, 
tapicerka. Legnica, tel. 0607/04-07-90 
AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/34842-16
AUDI 90,1990 r . : maska tylna B3 • 50 zł, blenda tylna 
czerwona - 350 zł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12 
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
DOHC, benzyna: skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19 
AUDI 90, 1992 r . : reflektor lewy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUDI 90 B3, B4 : reflektory zwykłe oraz soczewkowe. Nie
modlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
AUDI 90 OUATTRO: skrzynia biegów. Polanica Zdrój, tel. 
0608/18-61-34
AUDI 90 : insL elektryczna, komputer, ABS, przełączniki. 
Wrocław, tel. 0501/28-64-93
AUDI 90, 2300 ccm, benzyna : pompa do wspomagania
serwa, -150 zł. Wrocław, tel. 0602/63-65-21
AUDI A 3 ,1992/99 r., 1800 ccm, turbo : głowica silnika,
poduszki silnika, pas przedni, osprzęt silnika, klapa tylna z
szybą, zderzaki kpi. i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37
AUDI A3, 1997 r. : różne części. Wrocław, tel.
0601/73-97-72
AUDI A 3 ,1997/00 r.: przednia prawa ćwiartka, szyba pra
wych drzwi. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14, 
0502/30-08-56
AUDI A 3 ,1999 r., 1600 ccm: oblachowanie, części silnika 
i zawieszeń. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-20
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AUDI A3 ,1999 r., 1800 ccm, turbo E : silnik 150 KM, kom
pletna dokumentacja. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
AUDI A3 ,1999 r., 1900 ccm, TD i: dach, zawieszenia, po
duszka pow., konsole, felgi aluminiowe, tapicerka, radio i 
inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
AUDI A3 : oś tylna kpi, • 500 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76 
AUDI A3, A 4 : lampy przednie, sensor, pompa wspomaga
nia kier., taśma pod kierownicę do poduszki pow., napina
cze pasów pirotechn., sensor do A3. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
AUDI A3, A4, A6, A8 : taśma pod klenftrnicę do sterów, 
pod. powietrzną, sensor, poduszki pow. foteli. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
AUDI A3, A4, A6, A8, TT, S4 : poduszki pow. dla kierowcy 
i pasażera, sensory, pasy z napinaczaml pirotechniczny
mi, taśmy, deski, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
AUDI A4,1994/01 r.: lusterka boczne kompl., czarne, lewe 
i prawe, el. sterowane i podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI A4, 1995/01 r . : silniczek wentylatora klimatyzacji, 
mechanizm podnoszenia szyb przednich. Opole, tel. 
077/433-2046, 0604/12-91-72 
AUDI A4, 1995/98 r., 1600 ccm : kpi. klimatronik, zawie
szenia, felgi aluminiowe, drzwi, dach, podłużnice, klapa 
tylna, oś tylna, konsola, poduszki pow., intercooler, głowi
ca, miski olejowy, skrzynia biegów, półosie, chłodnice, ta
picerka, szyby, błotnik tylny, zderzak, lampy i inne. Lubo
mierz, tel. 0604/83-9641
AUDI A4, 1996 r. : dach, drzwi. Polkowice, tel. 
0607/74-57-00
AUDI A4,1996 r., 1800 ccm, V5, turbo: tył nadwozia, przekł. 
kierownicy, zegary, osprzęt silnika, silnik w całości lub na 
części, moduły sterujące, zbiorniczki, przednia, prawa po
dłużnica, drzwi lewe, inst. elektr. TDi i inne. Żary, tel. 
0600/38-71-68
AUDI A 4 ,1997 r .: maska, błotniki, wzmocnienia, zderzak 
kpi., grill, lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/8745-18, 
0605/95-16-02
AUDI A4 ,1997 r . : podłużnice przednie, tapicerka, szyby. 
Lubin, tel. 0600/32-06-85
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1800 ccm, 20V : kpi. 4łumik6w, 
katalizator, szyba opuszczana drzwi tylnych prawych, osło
na pod silnik, gałka biegów, zapalniczka. Wrocław, tel. 
368-77-55, 0602/74-84-24
AUDI A4,1998 r., 1800 ccm, 20V: zawory kpi. i inne. Góra, 
tel. 065/544-7348, 0602/31-13-83 
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: skrzynia 
biegów, tył nadwozia, seiwo, ukł. wydechowy, rozrusznik, 
tapicerka, tylne szyby, lampy tylne, instalacja i inne części. 
Legnica, tel. 0601/74-62-22 '
AUDI A4 ,1998 r., 1900 ccm, TDi, 110 J<M : turbosprężar
ka, nowa, nie używana, możliwość dowozu. Wrocław, tel. 
0601/49-32-89
AUDI A4,*' 1998/00 r., 16V limuzyna: pokrywa bagażnika, 
zderzak tylny, błotnik prawy i lewy, zamek do pokrywy ba
gażnika. Nowa Ruda, tel. 0602/35-12-19 
AUDI A4, 1998/99 r., 1800 ccm i 1800 turbo: kolumny 
McPhersona, półosie, ława silnika, wahacze, osprzęt silni
ka, klapa tylna, skrzynia biegów, zbiorniczki, błotnik tylny 
prawy (do wersji Avant). Lubin, tek 0605/57-87-37 
AUDI A4 ,1999 r., 1800 ccm, turbo E : silnik 150 KM, kom
pletna dokumentacja. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
AUDI A4, 1999 r .: grill, wentylator klimatyzacji, zderzak 
przedni, błotnik prawy, halogen prawy zderzaka. Wrocław, 
tel. 071/364-5142, 0608/34-92-77 
AUDI A4,1999 r.: kompresor klimatyzacji, teleskopy przed
nie, zwrotnica z wahaczami, lewa strona, felgi stalowe, ta
śma pod kierownicę, plastik pod silnik. Złotoryja, tei. 
076/878-64-36
AUDI A4, 1999/00 r. : deska rozdz., nagrzewnica, pod. 
powietrzne kierowcy i pasażera, drzwi przednie i tylne, kom
pletne i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
AUDI A4,2500 ccm, TDi, V 6 : silnik, reflektory, lampy, za
wieszenia i inne., tel. 0600/41-15-78

AUDI A 4 : błotniki tylne, 2 szt., błotnik przedni lewy, lampa 
przednia prawa z kierunkowskazem. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-02-82
AUDI A 4 : zderzak tylny. Legnica, tel. 0603/92-76-30 
AUDI A4 : różne części. Legnica, tel. 076/854-71-88, 
0600/52-18-33
AUDI A4 ,1800 ccm, V 5 : różne części mechaniczne i bla
charskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
AUDI A4 : maska przednia, • 160 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-23-58, 0601/87-03-76 
AUDI A 4 : kołpaki 15". oryginalne, 4 szt, -220 zł. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
AUDI A 4 : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0503/57-63-32 
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4 AVANT : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
AUDI A 4 : szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/5841-37 
AUDI A4 : tapicerka jasna welurowa. Nysa, tel. 
0502/55-70-27
AUDI A4 : dach. Poznań, tel. 0607/6442-98
AUDI A4 : różne części z demontażu. Poznań, tel.
0503/57-63-32
AUDI A4 ,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
komputer, licznik, fotel z poduszką, instalacja, klapa tylna, 
błotnik tylny prawy, elem. plastikowe, chłodnica, klimaty
zacja. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
AUDI A4 : części silnika 2.6, 2.8, głowice, obudowy roz
rządu, miski olejowe, pompa wspomagania, cewki, czujni
ki, kompresor, skrzynia biegów automatic, skrzynia biegów

Skrzynie biegów
NAPRAWA ORAZ SPRZEDAŻ 

S K R Z Y Ń  B IE G Ó W  I C Z Ę Ś C I 
O S O B O W E  I D O S T A W C Z E  

S K U P S K R Z Y Ń  
W rocław, ul. K uropatw ia 12

tel. 0-503 65 48  48 OP011397
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A T R A K C Y J N E  C E N Y
OP010021

W rocław , u l. S w o jc z y c k a  1 
tel. 071/348-42-16, 372-87-60

manualna (6, quattro), tarcza sprzęgła + docisk (V6, 2.4,
2.8, 3.0). Wrocław, tel. 0503/62-19-39 
AUDI A4, turbo 1.8 20V: zwrotnica z symbolem S, waha
cze, półosie, sprężyny, teleskopy, belka tylna, zbiornik z 
pompką, zaciski, poduszki silnika i skrzyni biegów, głowi
ca, turbina, alternator, kołyska, kolumna kierownicy, kom
puter. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A4, 2000 r . : reflektory ksenonowe do nowego mo
delu - 2.600 zł/kpi. Niemodlin, woj. opolskie*,tel. 
0604/82-52-39
AUDI A4f A6, A8, TT, S4, S6: elementy błacharki i mecha
niczne do wersji silnikowych 4.2E, 2.5TDI, 2.6 V6, 2.8E, 
2.0E, lampy ksenonowe, filtrym lusterka, rolety, radio, kli
matyzacja, skrzynie biegów, felgi aluminiowe, szyby, ze
gary, poduszki pow., elektronika, opony i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI A 6 ,1995 r., 2500 ccm, TD i: osprzęt silnika, pompa 
wtryskowa, pompa vacum, turbina, pompa wspomagania, 
kolektory, climatronic na części, konsola, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów, ława, wahacze, szyby, drzwi, 
lewa ćwiartka (długa), tylna oś, skrzynia biegów i inne. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
AUDI A 6 ,1995 r.: maska silnika, czarna. Nowa Ruda, tel. 
074/872-48-59, 074/872-21-30 
AUDI A6 ,1995 r.: kierunkowskaz lewy, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
AUDI A6 ,1995 r .: błotnik lewy, skrzynia biegów, klimaty
zacja, dach, relingi, szyberdach, chłodnica, rura przednia, 
kołyska, kolumny McPhersona, drzwi z ramkami. Wrocław, 
tel. 0600/24-69-67
AUDI A6 ,1996 r .: tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, 
kpi. amortyzatorów. Lubin, tel. 076/846-87-30 
AUDI A 6 ,1996 r .: konsola z poduszką pow. Bielawa, tel. 
074/833-02-15, 0604/63-73-60 
AUDI A 6 ,1996 r .: amortyzatory, tarcza i klocki hamulco
we. Lubin, tel. 076/846-87-30 .
AUDI A 6 ,1997/01 r .: lusterka boczne kompl., lewe i pra- 
-we, regulowane elektrycznie i podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI A 6 ,1998 r .: zderzak przedni, klapa tylna, lusterka, 
chłodnice i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
AUDI A6 ,1998 r . : lampy przednie (soczewkowe), lampa 
tylna lewa (kombi), silniczki lamp, kratki zderzaka, wzmoc
nienie czołowe, zderzak przedni, lampa lewa. Wrocław, tel. 
071/364-5142, 0608/34-92-77 
AUDI A 6 ,1999 r .: kołyska pod silnik, • 350 zł. Świdnica, 
tel. 0606/8140-86

AUDI A6 ,1999 r., 1800 ccm, turbo E : silnik 150 KM. kom
pletna dokumentacja. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
AUDI A6, 1999 r., 2400 ccm, benzyna : poduszki pow. z 
sensorami, siedzenia z poduszkami pow., drzwi, dach, ramki 
aluminiowe dachu do wersji Avant, zawieszenia, tylne błot
niki i inne. Gryfów śl., tel. 0601/48-48-37 
AUDI A6 AVANT, 1999 r., 2500 ccm, TDi, V6 : silnik, ko
lumny McPhersona, wahacze, chłodnice, klimatronic, pra
wa ćwiartka, tylny lewy błotnik, tapicerka, progi, kompute
ry, licznik, drzwi, zderzaki, konsola, poduszki pow., sensor, 
kierownica 3-ramienna, elem. plastikowe, układ kierowni
czy, wydech , katalizator, tylne błotniki i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
AUDI A6 ,1999 r .: deska rozdz., pod. powietrzna, skórza
na kierownica. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A 6 : reflektory ksenonowe, stary model, przejściowy 
- 3.000 zł/kpi., reflektory ksenonowe nowy model -1.700 
zł/kpi. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
AUDI A6 : części silnika 2.6, 2.8, głowice, obudowy roz
rządu, miski olejowe, pompa wspomagania, cewki, czujni
ki, kompresor, skrzynia biegów automatic, skrzynia biegów 
manualna (6, quattro), tarcza sprzęgła + docisk (V6, 2.4,
2.8, 3.0). Wrocław, tel. 0503/62-19-39 
AUDI A6, 2500 ccm, turbo D : lampy, błotniki, drzwi, ma
ska silnika, zderzaki, podłużnica, listwy chromowane, de
ska rozdz., poduszka pod głowicę, turbina, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki tylne do wersji avant i sedan. Wro
cław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A8, 1995 r., 4200 ccm : klimatyzacja. Opole, tel. 
0604/13-37-05
AUDI A 8 ,1996 r., 3700 ccm : skrzynia biegów automat. 
(Tip-Tronic), tylne zawieszenie, poduszki pod silnik, pół
osie, katalizatory, rurki do klimatyzacji, nagrzewnica, lewa 
podłużnica, ABS, komputery. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A8, 1998 r., 2500 ccm, TDI, VR6 : części silnika, 
wały, tłoki, misy, głowice, koła, kolektory, sprzęgło, pokry
wy. Lubin, tel. 0608/1447-86 
AUDI A8, 1998 r., 4200 ccm : silnik, skrzynia biegów 
Tip-Tronic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, 
nagrzewnica, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI A8 : zderzak tylny. Złotoryja, tel. 076/87840-75, 
0604/38-1340
AUDI B4 : roleta tylna. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
AUDI C4, A4 : lusterko prawe - 200 zł. Oława, tel. 
0603/61-81-08
AUDI COUPE QUATTRO, 1986 r., 2300 ccm, benzyna,: 
kpi. silnik, skrzynia biegów, most z kołyską, zawieszenie 
przednie, drzwi, lusterka, zbiornik paliwa, półosie, przegu
by, szyby boczne, konsola, pasy, komputer (VW), szczęki. 
Bielice, tel. 077/431-14-36 po 17, 0604/73-52-14 
AUDI COUPE OUATTRO, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk : sil
nik, skrzynia biegów, wał, most tylny, zawieszenia, karose
ria, inne części z rozbiórki. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-86
AUDI COUPE, 1992 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
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AUDI COUPE : skrzynia biegów (5). Zgorzelec, tel.
075/778-73-73, 0603/80-66-58
AUDI OUATTRO, 1990 r.: różne części. Jedlina Zdrój, woj.
wałbrzyskie, tel. 0603/62-29-64
AUDI S2 : kierunkowskaz przedni lewy. Świdnica, tel.
0602/78-74-12
AUDI S6AVANT OUATTRO, 1999 r., 4200 ccm: silnik, lewe 
drzwi, wał, lampy tylne, tapicerka skórzana, felgi 17”, kon
sola, poduszki pow., sensor, kierownica 3-ramienna, kom
putery, elem. plastikowe, ława, wahacze, kolumny McPher
sona, monitor do nawigacji, nadkola, elem. wnętrza i inne. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99
AUDI TT, 1999 r, 1800 ccm. turbo E : silnik 150 KM, kom
pletna dokumentacja. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
AUDI TT, 2000 r. wersja Roadstan cały bok (nie używany), 
lewa i prawa strona, -1.500 zl. Milicz, tel. 0601/92-33-10 
AUDI V8, 1990 r . : błotniki przednie, zderzak tylny. Wro
cław. tel. 0602/26-76-79
AUDI V 8 : reflektor lewy. Lwówek śląski, tel. 075/782-3740 
AUDI V 8 : klimatyzacja. Opole, tel. 0604/13-37-05 
O  AUDI 80, 90, 100 C4,‘ B4, B3, A6, VW PASSAT, 

POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4 roczn ik i 
1980-2000 r.: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy, itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81008681

AUSTIN METRO : zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
AUSTIN ROVER : różne częścr, podzespoły, tanio. Jaro
cin, tel. 0603/83-87-23 •
AUTOBUS AUTOSAN : ogrzewanie oraz turbodoładowa
nie. Chojnów, tel. 076/818-71-80 
AUTOBUS AUTOSAN: most tylny - 800 zł, wspomaganie

• 1.300 zł, skrzynia biegów - 600 zł, silnik SW 400 turbo, 
po remoncie - 3.500 zł, zawieszenie przednie • 700 zł, re
sory - 200 zł, szyby boczne i przednie, bębny, koła, piasty. 
Kochlice, tel. 076/857-0245
AUTOBUS AUTOSAN : wspomaganie, resory, chłodnica, 
wał napędowy, most, wkład mostu, półosie, alternator, roz
rusznik, części silnika, felgi. Wrocław, tel. 0604/2640-11 
AUTOBUS KAROSA : wszystkie części, nowe i używane. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
AUTOSAN H9: szyby przednie, szczękrfiamulcowe przed
nie, nowe, kompletne, z okładzinami. Lubin, tel. 
0607/16-8945
AUTOSAN : pompa wspomagania ukł. kierowniczego,
nowa. Zawonia, tel. 071/312-90-73
AVIA : kabina, rama - 250 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel.
074/812-11-16
AVIAA31,1983 r.. 3600 ccm: silnik, skrzynia biegów, kon
tener, zawieszenie przednie i tylne, most tylny, wał, koła. 
Wrocław, tel. 0602/22-02-35
BMW, 1992 r, 3500 ccm : skrzynia biegów. Legnica, tel. 
0605/46-72-67
BMW E-36,1994 r.: pokrywa bagażnika, tylny wózek, pom
pa hamulcowa, McPhersony, skrzynia biegów, kołpaki, 
zbiornik paliwa, instalacja elektryczna, uchwyty podsufitki. 
Wrocław, tel. 368-77-55, 0602/74-84-24 
BMW: silnik 2500 ccm, skrzynia biegów, - 600 zł. Borowi- 
ce, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-64-17 
BMW: skrzynia biegów (automat) 4HP22. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-67-31
BMW: kolektor z wtryskiem do wersji 2.51, chłodnica, licz
nik, komputer, filtr powietrza. Legnica, tel. 076/855-37-94, 
0601/89-05-08
BMW: McPhersony przednie nowe, silnik 13 KW na 1460 
obrotów. Nowa Sól, tel. 0605/64-3046, 068/356-95-11 
BMW: kierunkowskazy przednie - 30 zł/szt., kopułka roz
dzielania na 6 cylindrów - 70 zł. Wrocław, tel. 34546-25 
BMW 3 E-21,1978/82 r. .rekin*: atrapa na podwójne lam
py, szyby lewej strony i szyba tylna, schowek pasażera, 
felgi stalowe 13" z oponami.., tel. 0605/66-11 -98 
BMW 3 E-21, 1978/82 r . : szyba tylna, atrapa na lampy 
podwójne i inne. Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 3, 1980/86 r. 1.6, 2.8: różne części, elementy Wa- 
charki, części mechaniczne, Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
BMW 3, 1985 r. : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
BMW 3,1988 r, 2400 ccm, diesel: silnik, w dobrym sta
nie, oclony, na gwarancji, skrzynia biegów, zawieszenia, 
drzwi, inne. Strzelin, tel. 071/392-21 -85

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i  J A P O Ń S K I C H  opoc'2209 
O R A Z  S E R W I S  Z  M O N T A Ż E M

Wrocław, ul. Partynicka 49, tel./fax 366-22-44 . 
tel. 339-83-61, 78-78-324-5, 0-603 915 913
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TURBO SPRĘŻARKI
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tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 2000 
0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

BMW 3,1988 r . : wszystkie części mechaniczne, blachy. 
Wrocław, tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 
BMW 3 E-30,1989 r . : maska, reflektory, grill, wzmocnie
nie czołowe, chłodnica, drzwi, lampy tylne, szyba czołowa 
i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
BMW 3,1990 r. : skrzynia biegów (5) • 220 zł, sprzęgło 
kompletne, koło zamachowe. Zietona Góra, tel. 
0601/18-89-01
BMW 3 E-36,1996 r .: konsola, schowek, mechanizm wy
cieraczek przednich, pasy przednie. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
BMW 3 E-30: felgi aluminiowe 195/65 R14, bez opon, ory
ginalne, stan b. dobry, - 350 zł lub zamienię na telefon 
GSM Nokia 3210, w Plusie. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-46-18

BMW 318,1987 r . : 4 drzwi, skrzynia biegów, most tylny, 
wał, drzwi przednie i tylne, siedzenia, zderzaki, błotniki, 
szyba tylna, klapa tylna i inne. Świebodzice, tel. 
074/854-55-37
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-36 : elementy blacharki, zawieszenie przed
nie i tylne, skrzynia biegów, tapicerka, plastiki. Bolesławiec, 
tel. 075/732-1
BMW 318 i :  różne części z demontażu. Oława, tel. 
0605/67-67-58
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18

SK U P , SP R Z ED A Z  
REM O N TY , 

SPA W A N IE 1 A LU M IN IU M

Lubin, ul. Małomicka 18 
tel. 0-603 126 840 

076/846-15-83, 0-606 997 082

BMW 3 E-46 : reflektory - 700 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-82-54 po godz. 16
BMW 3, 2000 ccm 2500 ccm: silnik oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, elementy blacharskie i inne. Lu
bań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
BMW 3 : kierunkowskazy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
BMW 3 E-30 : chłodnicę, w dobrym stanie, do 120zł, roz
rusznik - 200 zł, uszczelka pod miskę olejową, zegarek - 
200 zł, wał - 30 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
BMW 3, 2500 ccm, 12V: silnik z dokumentacją, 170 KM. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0608/42-62-11 
BMW 3 : różne czę lc i z demontażu. Brzeg, tel. 
0604/11-39-65
BMW 3 E-30: błotnik, klapa, lampy, lusterka, szyby, drzwi, 
listwy, plastiki, silnik, zawieszenie, spoilery, miska olejowa, 
wentylator, chłodnica, zderzaki, tylna klapa do kombi. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 3 E-30 : spoiler, M-technics, błotnik lewy, halogeny, 
kierownica, skórzana. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 3, 5, 1982/92 r. : różne części. Bolesławiec, tel. 
0602/69-63-44
BMW 316, 1980 r. i  drzwi, szyby, sprężyny, serwo oraz 
inne części z demontażu. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 
0605/20-67-73, 0609/39-09-66 
BMW 316,1981 r . : atrapa, drzwi, szyby, osprzęt silnika, 
zawieszenie i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 316,1982 r.: głowica uzbrojona, kolektor wydecho
wy. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
BMW 316,1982 r. .rekin": skrzynia biegów, most, wał, roz
rusznik. alternator, wahacze (tył i przód), inne. Wrocław, 
tel. 0605/32-11-46
BMW 316,1989 r.: drzwi, lusterka, zawieszenia, bak. Dusz
niki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
BMW 316,1990 r.: zderzak tylny, plastikowy • 50 zł. Nowa 
Ruda. tel. 0603/04-94-79
BMW 316 i, 1991/98 r.: piasty przednie • 150 zł. Wrocław, 
tel. 361-65-97
BMW 316,1993 r .: drzwi, szyby, skrzynia biegów, zawie
szenie tylne, klapa tylna, lampy tylne, most, wał, filtr po
wietrza, błotniki tylny, silnik, siedzenia, rozrusznik, nagrzew
nica i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
BMW 316 i, 1996 r .: obudowa filtra powietrza M 43, zam
ki, maska silnika, lusterko prawe, grill prawy, błotnik prawy, 
mechanizm wycieraczek, zderzak przedni M3, kierunkow
skazy, błotnik i lampa lewa (compact), miska olejowa. Wro
cław, tel. 0609/16-66-81
BMW 316 E-21: alternator, rozrusznik, felgi stalowe 13" i 
inne. Wrocław, .tel. 0605/66-11 -98 
BMW 316, 320,1984 r., 1000 ccm 1400,1600 ccm: silnik, 
osprzęt silnika, zawieszenie, skrzynia biegów, zderzaki, 
błotniki, lampy, chłodnica, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
BMW 316, 320, 325, E-36, 1994 r., turbo D : elementy 
silnika, skrzynia biegów, zawieszenia, wał, ABS, dyfer, 
drzwi, komputery, elementy klimatyzacji, alternatory, roz
ruszniki i inne. Wrocław, tel. 0607/48-21 -03 
BMW 316, 324 E-28 : lusterko lewe, lampa tylna prawa. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
BMW 318 E-21, 1978/82 r. : alternator, rozrusznik, felgi 
stalowe 13” z oponami, klamki drzwi, maska przednia. Wro
cław, tel. 0605/66-11-98
BMW 318,1981 r., 1800 ccm: wszystkie części z rozbiór
ki. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 0605/94-66-63 
BMW 318,1982 r.: skrzynia biegów, przód kpi. i inne. Wro
cław, tel. 330-03-81, 0606/70-96-54 
BMW 318,1982 r.: głowica uzbrojona, kolektor wydecho
wy. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
BMW 318 E-30,1983/92 r .: lampy soczewkowe - 500 zł, 
maska silnika • 140 zł, zderzak przedni kpi. • 300 zł, zde
rzak tylny - 200 zł, atrapy -120 zł, błotniki przednie -100 
zł/szt., skrzynia biegów 151 - 500 zł, mosty i inne. Wrocław, 
tel. 0607/48-29-83

BMW 318 E-21: alternator, rozrusznik, felgi stalowe 13” i 
inne. Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 318 E-30,1800 ccm, 16V: blok z tłokami, korbowo- 
dy, głowica z kolektorem, siłownik sprzęgła, mechanizm 
zmiany biegów, miska olejowa, spoiler na tylna klapę ze 
światłem stop, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 
071/353-45-10, 0503/07-67-61 
BMW 318 E-36: silnik, skrzynia biegów, inne części przo
du. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/63-44-88 
BMW 320 E-21,1978/82 r .: alternator, rozrusznik, lampa 
tylna prawa, felgi stalowe 13” z oponami. ., tel. 
0605/66-11-98
BMW 320 E-21,1978/82 r . : atrapa na podwójne lampy, 
schowek od strony pasażera, szyba drzwi lewych, szyba 
lewa tylna, szyba tylna, lampa prawa tylna, maska, felgi 
stalowe 13". Wrocław, tel. 0605/66-11 -98 
BMW 320,1980 r.: tłumik środkowy, zbiornik paliwa, skrzy
nia biegów (5), tarcze hamulcowe 2 szt. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
BMW 320 E-21,1980 r.: wał, tapicerka, nagrzewnica, most 
+ półosie, zaciski hamulcowe, szyby boczne, wahacze 
przednie i tylne, spoiler BBS i stabilizator przedni, przekł. 
kierownicy, plastiki, serwo, bębny, tarcze hamulcowe, szy
ba tylna i inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79

* regeneracja tylnych belek,
* wymiana oleju TOTAL gratis

* naprawy bieżqce wszelkich marek
* przeglądy pogwarancyjne 
Serdecznie zapraszamy/

przednia, głowica, różne części. .Wrocław, tel. 
0603/44-20-56
BMW 323, 1987 r., 2300 ccm : wtryski (6 szt.) -100 zł, 
most • 250 zł, wał - 60 zł, wahacze + półosie z przegubami 
- 200 zł, klapa - 50 zł, hak - 40 zł, listwa przednia pod 
zderzak • 40 zł, silnik wycieraczek • 40 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
BMW 324 d, 1985 r., 130 tys. km : silnik oclony, stan b. 
dobry • 2.600 zł, skrzynia biegów (5) - 400 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08 
BMW 324 d, 1986 r., 2400 ccm, diesel: blok silnika, pom
pa wtryskowa, skrzynia biegów, most tylny, liczniki, lampy, 
stacyjka, błotnik lewy, filtr pow., przełączniki. Legnica, tel. 
0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
BMW 324 D, 1986 r.: drzwi, silnik, skrzynia biegów, szyby. 
Nysa, tel. 0607/35-95-45
BMW 324,524 D, TD, 2400 ccm, diesel, turbo D : głowice, 
korpusy głowic, sprawdzdne. Wrocław, tel. 324-81-08 do 
godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
BMW 325,1987 r., 2500 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, wał napędowy, most, drzwi, klapy i inne z demon
tażu. Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/38-49-43 
BMW 325,1990 r.: zderzak tylny, plastikowy - 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 325 E-36,1994 r., 2500 ccm: zawieszenie przednie, 
kolumny McPhersona, wahacze, zwrotnice, stabilizator, 
tarcze hamulcowe, kierunkowskaz lewy biały. Szprotawa, 
tel. 0503/58-52-65
BMW 325 TDS, 1994/01 r., 2500 ccm, TDS: części silnika, 
głowica, blok, turbina, tłoki z korbowodami, wał korbowy, 
pompa wtryskowa. Tyniec Mały, tel. 071/311-91-24 
BMW 325, 1995 r. ; różne części.' Wrocław, tei. 
0503/65-06-56
BMW 325 TD, 1995 r . : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
BMW 325 E-30,: karoseria, zawieszenie, szyby, skrzynia 
biegów, silnik, podzespoły, ukł. wydechowy, lampy, drzwi, 
lusterka, nagrzewnica, siedzenia, grill, lotka, inne. Wrocław, 
tel. 0603/44-65-68
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BMW 320, 1981 r. : rozrusznik, alternator. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26, 868-72-31
BMW 320, 1981 r . : przekł. kierownicy, gażnik, skrzynia 
biegów, kierunkowskazy, lampy, lusterko. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
BMW 320,1982 r .: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 071/330-03-92, 0606/70-96-54 
BMW 320,1985 r .: wzmocnienie, spoiler, reflektory, atra
pa, drzwi, zawieszenia, zbiornik paliwa i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
BMW 320, 1988 r. : maski, błotniki. Radwanice, tel. 
071/311-71-99 /
BMW 320 i, 1989 r.: miska olejowa aluminiowa, obudowa 
i przepływomierz powietrza, maska silnika, kierownica 3-ra- 
mienna, listwy drzwi czarne, klapa bagażnika, wzmocnie
nie czołowe. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 320,1990 r.: zderzak tylny - 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
BMW 320, 1992 r. : komputer sterujący Motronic 
0261200402, produkcji Bosch. Piława Górna, tel. 
074/837-23-51
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24V: zderzak przedni M3, • 
głowica, rozrusznik, obudowa, przepływomierz powietrza,* 
lusterko prawe, obudowa termostatu, chłodnica oleju do 
automatu, kierunkowskazy, kierownica 3-ramienna, miska 
olejowa,.spoiler przedni AC Schnitzer. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
BMW 320 i, 1993 r.,.2000 ccm, 24V: silnik na części, skrzy
nia biegów, drzwi tylne, zawieszenie, sprężyny sportowe, 
błotniki tylne, dach, chłodnica, klimatyzacja kpi. Wrocław, 
tel. 0605/06-97-10
BMW 320: ksenony i światła tylne. „ tel. 0607/44-88-38 
BMW 320 TDS: felgi stalowe z oponami zimowymi 195/65 
R15, stan b. dobry, - 450 zł. Kłodzko, tel. 0605/65-80-72 
BMW 320, 520, 1983 r. : komputer. Chojnów, tel. 
076/817-26-67, 0600/64-01-22 
BMW 323,1978/83 r.: klapa tylna, szyby, szyberdach, belka
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BMW 328: komputer • 400 zł. Wrocław, tel. 0609/48-26-74 
BMW 350,2400 ccm, TDI: głowica, blok silnika. Lubin, tel. 
076/841-21-56, 0601/42-28-18 
BMW 5, 1980/86 r. 1.6, 2.8: różne części, elementy bla
charki, części mechaniczne. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
BMW 5,1988/93 r. czarny: błotnik tylny prawy (ćwiartka) - 
100 zł. Ochla, gm. Zielona Góra, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
BMW 5,1990 r.: lusterka el. • 120 zł, belka pod silnik -100 
zł, chłodnica z przewodami wody, listwy i inne. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
BMW 5,1990 r . : lampa tylna prawa, na klapę. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
BMW 5,1991 r.: drzwi, zderzak tylny, klapa tylna, alterna
tor. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
BMW 5,1991 r., 2000 ccm : zawieszenie, drzwi, maska, 
zderzaki, wał, tapicerka i inne. Zielona Góra, tel. 
0502/67-17-61
BMW 5,1995 r., 2000 ccm, 24V: silnik, skrzynia biegów, 
automatic. Legnica, tel. 0602/74-48-90 
BMW 5 E-39, 1997 r. : zawieszenie, blacharka, maska, 
zderzak, wał, silnik, komputer, tapicerka i inne. Zielona 
Góra, tel. 0502/67-17-61
BMW 5, 1999 r . : lampa przednia prawa. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
BMW 5 : lampy ksenonowe, przednie. Legnica, tel. 
0606/45-20-03
BMW 5,2500 ccm, TDs 3000 ccm Ę: głowica, skrzynia bie
gów (5), klapa tylna, chłodnica, tozrusznik, wał, osprzęt 
silnika. Lubin, tel. 0605/23-88-16 
BMW 5: poduszka pow. pasażera, - 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-51-38
BMW 5 : różne części z demontażu. Brzeg, tel. 
0604/11-39-65
BMW 5 : felgi aluminiowe 8.5J x 17, szeroki rant, 5-ra- 
mienna gwiazda, stan idealny. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 520,1979 r.: zderzaki, dizwi, nowe nieuzbrojone, 4 
szt., moduł, atrapy, felgi stalowe 4 szt., zbiornik paliwa, 
lampy, chłodnica, skrzynia biegów (5), obudowa filtra pow. 
Legnica, tel. 0607/04-07-51
BMW 520,1989 r„ 2000 ccm, wtrysk, OHC : przekładnia 
kierownicza, dyfer, pompy, alternator, komputer, elementy 
zawieszeń, sprzęgło kompletne, nagrzewnica, chłodnica, 
miska olejowa, kolektor i inne części mechaniczne, • 600 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
BMW 520,1989/90 r., 2000 ccm, wtrysk, benzyna: skrzy
nia biegów, głowica, most, wał, zawieszenia. Wschowa, tel. 
0,605/91-88-41
BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie 
przednie i tylne, lampy tylne, dach z szyberdachem, listwy, 
felgi stalowe, akumulator, skrzynia biegów, silnik, osprzęt 
silnika, siedzenia, konsola, plastiki, uszczelki, drzwi, zbior
nik paliwa, układ wydechowy, szyby, inne. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
BMW 520 E-39,1998 r.: drzwi prawe przednie, klapa tyl-
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Wrocław, ul. Kolarska 1 (obok 
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na do sedana, lampa przednia prawa. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
BMW 520 E-39,1999 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, ukł. 
wydechowy, katalizatory, wahacze, ukł. kierowniczy, ława, 
konsola, poduszki pow., tapicerka szara, boczki, elem. pla
stikowe, wnętrze bagażnika, opony letnie, tylny most, wa
hacze, radio, progi, tylna klapa, tylne lampy, koła zimowe i 
inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
BMW 520 KOMBI: roleta z siatką, - 500 zł. Kobierzyce, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/49-13-78 
BMW 520 E-34 : ćwiartki przednie, lampy przednie, obu
dowa filtra powietrza i inne. Wrocław, tel. 071/360-16-24 
BMW 520 E-34 : błotnik, grill, drzwi, szyby, lampy, luster
ka, plastiki, głowica, miska olejowa, osprzęt silnika, czarne 
kierunkowskazy, wahacze, klamki, zamki, przełączniki kie
rownicy, chłodnica. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 520,525,1986 r.: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
BMW 523 i E-39,1998 r. z klimatyzacja, chłodnica wody i 
klimatyzacji, drzwi, wzmocnienie czołowe, inne części. Wro
cław, tel. 0502/36-12-56
BMW 524,1984 r., turbo D : drzwi, szyba tylna, most tylny, 
wahacze, półosie, chłodnica oleju, serwo i inne. Kamieni
ca. tel. 077/431-72-11, 0600/37-99-59 
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/11-09-31
BMW 524,1991 r., 2400 ccm: kompletne tylne zawiesze
nie z mostem, wahaczami, zbiornik paliwa, zawieszenie 
przednie. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-65,0606/18-61 -99 
BMW 524 TD, 1991 r.: most tylny, wahacze tylne, amorty- 
zatoiy tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabili
zator przedni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524,1994 r .: klapa tylna, kierunkowskazy. Radwa
nice, tel. 071/311-71-99
BMW 524 : alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524, 525 TD, 1994 r., turbo D : pompa wspomaga
nia i hamulcowa, obudowa filtra powietrza, turbina, głowi
ca, kolektory. Legnica, tel—076/850-10-81, 0603/35-40-82 
BMW 525,1978 r . : lampy tylne, docisk' sprzęgła, tarcza 
sprzęgła. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
BMW 525,1984 r.: przekł. hydrauliczna, przepływomierz. 
Wrocław, tel. 0603/85-23-24
BMW 525,1984 r.: model przejściowy na części, ukł. kie
rowniczy i inne. Wrocław, tel. 071/330-03-92, 
0606/70-96-54
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm: maska, błotnik prawy, zde
rzak, drzwi prawe kompletne, komputer. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73 
BMW 525,1991 r . : głowica kompletna, 2 szt., komplet 
foteli, maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki 
pow., aluminiowe felgi 16”. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 2500 ccm, TDS : zderzak tylny 
z hakiem, błotniki tylne ze ścianką, drzwi tylne, szyby, za
wieszenie tylne, chłodnica, skrzynia biegów, klimatyzacja i 
inne. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
BMW 525 tds, 1993/96 r . : miska olejowa, wał korbowy, 
korbowód, pompa wody, kolektor ssący, obudowa filtra pow. 
i inne, • 800 zł. Wrocław, tel. 339-96-67,0601/73-30-21 
BMW 525 TDS, 1994 r., 2500 ccm: skrzynia biegów auto
matic z kołem zamachowym. Wolsztyn, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/43-96-91
BMW 525 TDS, 1994/01 r., 2500 ccm, TDS: części silnika, 
głowica, blok, turbina, tłoki z korbowodami, wał korbowy, 
pompa wtryskowa. Tyniec Mały, tel. 071/311-91-24 
BMW 525 KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, 24V: ćwiartki, dach, 
silnik, zawieszenia + tłumik, maska, drzwi, tapicerka. Le
gnica, tel. 0607/82-57-02
BMW 525,1995 r .: komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław, tel. 071/339-72-81'
BMW 525 TD, 1995 r, 2500 ccm, turbo D : silnik, skrzynia

BMW 635,1980 r .: błotniki, drzwi, szyby, światła oraz sil
nik. Wrocław, tel. 0603/32-35-99 ~
BMW 7,1980/86 r. 1.6, 2.8: różne części, elementy bla
charki, części mechaniczne. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
BMW 7, 1985/86 r. : różne części. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
BMW 7 E-23,1986 r.: wszystkie części z demontażu. Je
lenia Góra, tel. 0607/11-57-62 
BMW 7, 1991 r. : szybia tylna, - 120 zł. Legnica, tel. 
0503/84-53-20 . -
BMW 7 : różne części z demontażu. Brzeg, tel. 
0604/11-39-65
BMW 7 E-32 : lusterka, felgi aluminiowe 17”, kierownica 
skórzana. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 7 : felgi aluminiowe 8.5J x 17, szeroki rant, 5-ra- 
mienna gwiazda, stan idealny. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
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 728,1985 r.: drzwi przednie lewe i tylne prawe, skrzy
nia biegów (5), lusterko lewe, pompa paliwa. Legnica, tel. 
0607/04-07-51
BMW 730 i, 1991 r .: kpi. tył nadwozia, dach z szyberda- 
ęhem, próg ze słupkiem, skrzynia biegów manualna, wa
hacze, tapicerka, chłodnica wody i klimatyzacji, z wentyla
torem, zderzak tylny, klapa bagażnika, tylna szyba i inne. 
Żary, tel. 0600/38-71-68
BMW 730,1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów, nagrzewnica, most, zderzak tylny, lampa 
tylna lewa, podgrzewane fotele, pompa wspomagania, 
pompa ABS, belka pod silnik, szyberdach el. z podsufitką. 
Lubin, tel. 0502/17-72-22
BMW 730,1993 r.: klimatyzacja. Opole, teł. 0604/13-37-05 
BMW 730,1993 r.: szyberdach, drzwi lewe przednie, chłod
nica, tunel, półosie, lusterko, zbiorniczek wyrównawczy, 
rozrusznik, pompa ham. + serwo. Wrocław, tel. 
0605/72-16-03
BMW 735,1985 r., 3500 ccm,: pokrywa silnika, drzwi, po
krywa bagażnika, skrzynia biegów 4HP22, zawieszenie 
przednie, zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 0601/69-63-39 
BMW 735 : halogeny, 2 szt, - 250 zł. Wrocław, tel. . 
321-77-50 v
BMW 735 E-32: błotniki, atrapa, klimatyzacja, lampy przed
nie i tylne, wahacze, felgi aluminiowe, listwy, głowica, kie
runkowskazy, kopułka, lusterka, kierownica, drążek środ
kowy, boczki. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 735 nowy model: halogeny, 2 szt, • 250 zł. Wrocław, 
tel. 321-77-50
BMW 740 i, 1993 r . : drążek środkowy, wahacze, lampy 
tylne, lampa przednia lewa, obudowa i przepływomierz 
powietrza, pompka ogrzewania, serwo, przekładnia kierow
nicy, kierownica z poduszką powietrzną, 3-ramienna, felgi 
aluminiowe 7 x 16 J, 5-ramienne, listwa zderzaka. Wro
cław, tel. 0609/16-66-81
BMW 740 E 38,1995 r.: lampy tylne, zwrotnice przednie, 
amortyzator przedni, amortyzatory tylne Nivo, wahacze 
przednie górne, przepływomierz powietrza 4.0 V8, lampa 
prawa przednia, sprężyny, zawieszenia, felgi aluminiowe 
7 x 16 J, 5-ramienne. Wrocław, tel. 0609/16-<66-81 
BMW 750, 1992 r . : lampy ksenonowe, pokrywa silnika, 
zderzak tylny, szyby, klamki i zamki drzwi, listwy drzwiowe 
i inne. Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/38-49-43 
BMW 750 E 38,1995 r .: lampy tylne, zwrotnice przednie, 
amortyzator przedni, amortyzatory tylne Nivo, wahacze 
przednie górne, przepływomierz powietrza 4.0 V8, lampa 
prawa przednia, sprężyny, zawieszenia, felgi aluminiowe 
7 x 16 J, 5-ramienne. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 840 i, 1992 r.: nakładka zderzaka przedniego, pla
stik pod tablicę rejestracyjną, halogen lewy z kierunkow
skazem, wahacze przednie górne, kierownica z poduszką 
powietrzną, 3-ramienna. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 850 i : dach kpi., ćwiartki przednie, próg lewy, deska 
rozdz., półka tylna, katalizatory, wał napędowy, most, ele-

LICZNIKI ELEKTRONICZNE
KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

OP005120 .
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biegów, drzwi, klapa tylna, nadkola, zawieszenie przednie 
i tylne, błotniki. Zielona Góra, tel. 0503/58 5̂9-78 
BMW 525 TDS: pompa wtryskowa, chłodnice, ćwiartki tyl
ne i inne. Kępno, tel. 062/781-52-59 
BMW 525 TDS: wał korbowy, panewki, korbowody, miska 
olejowa, kolektor ssący, obudowa filtra powietrza i inne, ,- 
800 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 0601/73-30-21 .
BMW 525 E, 2700 ccm : przepływomierz powietrza (fa
brycznie nowy), -1,000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po 
godz. 18
BMW 525 E-34 : hak odpinany, • 500 zl. Żórawina, tel. 
071/316-50-54, 0600/19-93-28 
BMW 528,1982 r., 146 tys. km, 2800 ccm, benzyna : sil
nik, oclony, stan b. dobry, rozrusznik, alternator, komputer, 
lampy, lusterka i inne. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
BMW 528 i E-28,1986 r., 2800 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, most, drzwi, błotniki, szyby, lampy, tapicerka, siedze
nia sportowe, zawieszenie, deska, tłumik, zderzaki, inne. 
Wrocław, tel. 345-55-66
BMW 528,1997/98 r., 2800 ccm : skrzynia biegów, silnik 
(2.8), czujniki ruchu w tylnym zderzaku. Wrocław, tel. 
0502/41-58-58
BMW 535 E-34 : szyby, błotnik lewy, lampy, lusterka, li
stwy, kierunkowskazy, drzwi, maska, tylna klapa, głowica, 
listwa przewodów, wahacze, kierownica, felgi aluminiowe, 
komputer, tłumik końcowy. Wrocław, tel. 0504/96-08-40

menty tylnego zawieszenia, sprzęgło kpi., manualne, gło
wice, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 0601/19-35-55 
BMW E-28 : różne części. Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BMW E-30,1986 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik + osprzęt, - 
600 zł. Kobylin, woj. leszczyńskie, tei. 0601/06-42-88 
BMW E-30 : lampy tylne. Bolesławiec, tel. 0604/80-90-95 
BMW E-30: tapicerka kompl. wraz z siedzeniami i kierow
nicą, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/343-27-30,0502/26-26-08 
BMW E-34, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : różne części. 
Lubin, tel. 0602/11-96-17
BMW E-34,: drzwi kokpit przednie i tylne lewe. Wrocław, 
tel. 0503/85-94-49
BMW E-34 : kierunkowskazy przednie, 2 szt. • 40 zł, trój
kąt, oryginalny - 50 zł, komputer, małe złącze • 150 zł, lam
pa tylna lęwa na klapę - 50 zł. Wrocław, tel. 0606/63-72-39 
BMW E-34 : drzwi przednie i tylne, lewa strona. Wrocław, 
tel. 0503/58-64-49
BMW E-36 COUPE, 1991/98 r.: ćwiartka tylna prawa. Ra
wicz, tel. 0604/97-38-95
BMW E-36 CABRIO : owiewka. - 500 zł. Góra. tel. 
065/543-21-20
BMW E-36 : ukł. wydechowy, spoiler. Oleśnica, tel.
071/314-45-14. 0501/53-31-99
BMW E-36,2000 ccm, 24V: podłużnice, błotniki tylne, zde-
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KAYABA i inne, do osobowych i ciężarowych!
Wrootaw, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15 do 16

076/818-17-45, 076/818-12-27, 0603/07-38-38 
84014301

P I E R Ś C I E N I E  P A N E W K r  T Ł O K I  
U S Z C Z E L K I  ZAWORY S I M E R I N G I  
POMPY W ODNE 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  

D O  A U T  E U R O P E JS K I C H  I J A P O Ń S K IC H  
O S O B O W Y C H , D O S T A W C Z Y C H  I C IĘ Ż A R O W Y C H

Fiat 2,5-2,8 D/TD - wały korbowe oraz korbowody

Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIMETEX, MOTfrCZĘŚCI, u l Paryska 4,51-215 Wrocław, tel. 34-5M34,34-5M59, t e l / f a  34-54168

OP001661

CITROEN 1
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP • SPRZEDAŻ

P W "G .M . C A R " , 55=011 S ie chn ice  
k. W rocław ia, ul. O po lska  21, 

te l 071/311-5942,071/311-54-13,0604607719.

rzak, belka, tylna klapa, wentylator, obudowa filtra, elemen
ty silnika, miska olejowa, klamki, zamki, maska, plastiki, 
szyby, felgi aluminiowe. Wrocław, lei. 0504/96-08-40 
BMW E-36 : pompa wspomagania. Wrocław, tel. 
0605/37-47-03.
BMW E-36, E-39 : lampa tylna lewa. Oława, tel. 
0603/61-81-08
BMW E-38: listwy tylnego zderzaka, telefon. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
BMW E-39,1999 r., 2800 ccm, wtrysk: silnik oclony, skrzy
nia biegów, konsola, nagrzewnica i inne. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
BMW E-39,1999 r.: tapicerka, lampy, oblachowanie, pod- 
sufitka, felga aluminiowa i inne. Wrocław, tel. 0602/12-29-58 
BMW E-39 : reflektory ksenonowe. Opole, tel. 
0603/54-43-09
BMW E-39 : tapicerka (ciemny welur). Nysa. tel. 
0502/55-70-27
BMW E-39 : zderzak tylny, wahacze, wentylator, klosze 
lamp, termostat, grill, obudowa chłodnicy, felgi aluminio
we. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW E-46: maska przednia, 2 szt. - 400 zł/szt. Żórawina, 
tel. 071/316-50-54, 0600/19-93-28 
BMW E-46 : maska silnika. Wrocław, tel. 0605/21-59-31

o p o io 622 T A N I O ! ! !
A M O R T Y Z A T O R Y  

D O  W S Z Y S T K IC H  S A M O C H O D Ó W  
K A Y A B A ,  S A C H S ,  A L C O

W ro c ła w , u l. Ł ę c z y c k a  9 
te l. 071/355-27-54 , fa x  359-18-97

BMW E28,1984 r.: chłodnica, skrzynia biegów, szyba tyl
na i inne. Lubin, tel. 0605/82-74-78 
BMW Z3 ,1997 r., 2800 ccm, benzyna: elementy blachar
ki, zawieszenia, komputer, klimatyzacja, wał, układ wyde
chowy, tapicerka, maska lampy, zderzaki, drzwi, silnik i inne. 
Zielona Góra, tel. 0502/67-17-61 
BMW Z3 : przednia maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm : silnik z doku
mentacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr 
węglowy, skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CHEVROLET ASTRO : lusterko lewe, instalacja elektr. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHEYROLET CAMARO, 1989 r . : silnik, osprzęt silnika, 
most tylny, wał pędny, zawieszenie. Czerwieńsk, tel. 
068/325-04-69
CHEVROLET CAMARO. 1989 r., 2800 ccm : silnik, most 
tylny, zawieszenie, wał napędowy, inne. Racula, woj. zie
lonogórskie, tel. 0608/23-55-66 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r.: różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51*57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r.: klapa tylna, tylna lewa 
lampa, licznik, szyby boczne tylne. Nysa, tel. 
077/433-54-42, 0502/65-01-67 
CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r . : lampy europejskie, 
zderzak tylny i inne. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r .: fotele skórzane, 4 szt. • 
400 zł/szt., zderzak przedni • 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/24-48-05
CHRYSLER VOYAdER, 1992 r., 2500 ccm. diesel: skrzy
nia biegów, drzwi, zawieszenie przednie i tylne, pas przed
ni, klapa tylna. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
CHRYSLER YOYAGER, 1993 r . : różne części. Wrocław, 
tel. 0503/65-06-56
CHRYSLER VOYAGER, 1993 t : błotniki, maska, szyby, 
grill, chłodnica, zawieszenia, alternator, rozrusznik. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
CHRYSLER VOYAGER, 1994 r.: różne części. Stefanowi- 
ce, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r., 2400 ccm, benzyna: zde
rzaki, lampy, maska, chłodnica, skrzynia biegów, fotele i 
inne. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
O  CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r .: lampa prawa, 

komplet chłodnię, zderzak, fotele, elem. plasti
kowe, drzwi prawe, tylny zderzak, kanapa, ćwiart- 

■ ki przednie i tylne, lusterka, „sanki” pod silnik, 
tylna klapa, wzmocnienie górne i dolne, wenty
latory, nagrzewnica, przewody klimatyzacji, 2 
poduszki pow., z deską, sprężarka klimat., radio, 
g ło śn ik i. Św idn ica , te l. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER : lampy przednie. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER : maska silnika, klapa bagażnika. 
Wrocław, tel. 0605/21-59-31
CIĄGNIK LEŚNY FARMER : silnik. Grudek, gm. Wołów, 
tel. 071/389-08-48
CITROEN GTI, 1990 r., 140 tys. km. 1900 ccm. wtrysk : 
silnik, sprawny, 125 KM + komputer i okablowanie, skrzy
nia biegów, • 850 zł. Legnica, tel. 0603/40-53-57 
CITROEN, 1900 ccm, diesel: zawieszenia, inne części. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90, 0600/27-41-55

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
OP989968

CITROEN AX, 1984/95 r.: silnik oclony, blacharka I inne. 
Wrocław, tel. 0608/07-03-61
CITROEN AX, 1988/92 r.. 110 tys. km, 1124 ccm, benzy
na, t klapa tylna, błotniki przednie, chłodnica, zderzak tyl
ny, silnik, skrzynia biegów, tylna oś i wahacze, drzwi przed
nie, stacyjka, licznik i inne. Oława, tel. 0717303-39-29, 
0609/35-37-48
CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm : różne części z demon
tażu, karoseria (brak wzmocnienia czołowego, na części, 
bez możliwości rejestracji). Wrocław, tel. 346-55-79 po 
godz. 18
CITROEN AX, 1989 r . : wszystkie części. Zielona Góra, 
tel. 0601/43-48-52
CITROEN AX, 1990 r., 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna,: 
drzwi prawe (model 2-drzwiowy), komputer, silnik na czę
ści, oclony, zbiornik paliwa i inne. Zielona Góra, tel. 
0601/43-48-52
CITROEN AX, 1991 r.: zderzak tylny, szyba tylna, połówki 
tylne. Świebodzice, tei. 0605/69-20-69 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN A X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, reflek
tory, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN AX : zderzak tylny, szyba tylna, półka tylna.
Świebodzice, tel. 0605/69-20-69
CITROEN AX : skrzynia biegów + silnik. Wrocław, tel.
0607/25-48-70
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel: silnik - 1.500 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-48-71 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1.0,1,4,1,6: silnik + osprzęt, 
skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, belki, mosty, 
szyby, koła, inne, Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
CITROEN BERLINGO, 1998 r.. 1900 ccm, diesel: elementy 
przodu, drzwi, błotniki, dach, zderzak, lampa, zawiesze
nie, silnik, boki i inne. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, die
sel : części silnika. Wrocław, teł. 0601/24-48-05 
CITROEN BERLINGO, 1999 r. : wnętrze kpi., siedzenia, 
szyby boczne, podsufitka, tapicerki boczne, pasy, dywani
ki, - 3.500 zł. Lubin, tel. 0608/44-23-12 
CITROEN BERLINGO: klapa tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
grill, wzmocnienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, 
waTtacze, zwrotnice, McPhersony, kierunkowskazy, obudo
wa z wentylatorami, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN BERLINGO : szyby tylne, maska, listwy. Wro- 
cław, tel. 0601/50-17-33
CITROEN BERLINGO, 2000 r.: tylna klapa z szybą. Czer
wona Woda, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/23-04-51 
CITROEN BX, 1984/95 r .: silnik oclony, blacharka i inne. 
Wrocław, tel. 0608/07-03-61
CITROEN BX, 1985 r., 1400 ccm na białych tablicach, -
2.200 zł. Żagań, tel. 0502/51-59-04
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika,
zawieszenie. Siechnice, tej. 0602/88-49-71
CITROEN BX, 1988 r., 1900 ccm, diesel: silnik, w całości
lub na części, skrzynia biegów, pompa wtryskowa, pompa
hydrauliczna, rozrusznik. Chojnów, tel. 076/818-88-75
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, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia,
elementy blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel.
0603/77-24-00
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, benzyna,: błotniki, drzwi, 
szyby, elementy zawieszenia, elektryki, dużo części uży
wanych. Zielona Góra, tel. 068/323-54-05, 0604/58-60-12 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D :■ skrzynia bie
gów, McPhersony, przekładnia, półosie, drzwi, lampy i inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
CITROEN BX, 1400 ccm: klapa tylna z szybą podgrzewa
ną, kolor srebrny metalic, -150 zł, Lubiń, tel. 076/842-70-78 
po godz. 21
CITROEN BX, 1600 ccm, benzyna: wszystkie części. Lu
bin, tel. 076/846-63-26, 0603/56-62-09 
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), • 
400 zł. Malczyce, tel. 071^17-97-81, 0603/79-63-94 ? 
CITROEN B X : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, sil
nik 1900 cćm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
CITROEN BX : reflektory, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65.
CITROEN B X : zawieszenie przód -100 zł, pompa olejowa 
- 50 zł, serwo - 80 zł, koło zamachowe - 50 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-55-75
CITROEN B X : hak, • 150 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
CITROEN BX : lusterko prawe, silniczek wycieraczek. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod silnik, zde
rzaki, części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. 
Wrocław, tel. 372-61-32, 0501/18-20-77 
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: silnik, w całości lub na 
części, - 500 zł. Malczyce, tel. 0601/85-90-40 
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: silnik, kompletny, uzbro
jony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-»07-81, 
0603/79-63-94
CITROEN BX : pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor 
prześwitu, stacyjka, zamki, drzwi, mechanizm podnosze
nia szyb, nagrzewnica, gażnik, zaciski hamulcowe, silnik 
wycieraczek, przełączniki świateł i wycieraczek, czujniki, 
kierunkowskazy, lampy tylne, inne. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
CITROEN C15,1988 r., 1900 ccm, diesel: silnik, w całości 
lub na części, skrzynia biegów, pompa wtryskowa, pompa 
hydrauliczna, rozrusznik. Chojnów, tel. 076/818-88-75 
CITROEN C15 : błotnik przedni prawy - 80 zł, nakładka 
plastikowa na błotnik prawy • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
CITROEN C25,1983/93 r., 2500 ccm, D, TD : skrzynia bie
gów • 1.500 zł, części silników, zawieszeń, blacharskie i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
O  CITROEN C35,1989 r., 2500 ccm, d iese l: skrzy

nia biegów, siln ik, rozrusznik. Chojnów, tel.

CITROEN B ')
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CITROEN C35 D, 1994 r., 100 tys. km, 2500 ccm, turbo D 
: silnik kpi. - 4.000 zł, skrzynia biegów -1.500 zł, wspoma
ganie, zawieszenia, drzwi i inne. Lubin, tel 0607/57-49-98 
CITROEN ĆX, 1984 r.: przeguby wewnętrzne i zewnętrz
ne, stan b. dobry, komplet - 100 zł. Legnica, tel. 
0608/45-82-31
CITROEN CX, 1986 r . : drzwi, błotniki, lampy, elementy 
wnętrza, ukł. hamulcowy, kierunkowskazy, wahacze, pia
sty, felgi aluminiowe i inne. Gromadka, tel. 076/817-24-56, 
0608/23-26-89
CITROEN CX : szyby, pompy, drzwi tylne lewe, kolumna 
kierownicy, piasty tylne, elementy haydrauliki i inne. Przy
lep, tel. 068/321-34-97
CITROEN C X : amortyzatory tylne z kulami, sprzęgło, pół
osie, tarcze hamulców i inne. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
CITROEN CX : szyby, chłodnice, hak, szyberdach i inne. 
Wrocław, tel. 0602/77-89-62
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, 
elementy hydrauliki, pompa klimatyzacji • 250 zł, przekł.
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kierownicy ze wspomaganiem.' Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
CITROEN EVASION: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, przekł. 
kierownicy, belka pod silnik, belka pod chłodnicę. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN GSA, 1981 r . : silnik, skrzynia biegów, szyby, 
lampy i inne. Wambierzyce, 4el. 074/871 -92-39, 
0600/35-79-25
CITROEN JUMPER, 1995/00 r.: lusterka boczne, kompl., 
czarne, lewe i prawe, regulowan&ręcznie lub elektrycznie, 
z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, belka pod silnik, wahacze, reflektory, kierunkow
skazy, zderzaki, grill, chłodnica, obudowa z wentylatorami, 
lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zdeizaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica, belka pod silnik, belka 
pod chłodnicę, reflektory, obudowa z wentylatorami, przekł. 
kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN SAXO, 1997 r.: fotele przednie, łamane (model 
3-drzwiowy), niebieskie - 250 zł, kierownica -100 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-63-36, 0503/07-63-91 . 
CITROEN SAXO : oś tylna, - 490 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony,
chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa
tylna, ścianka tylna, lampy tylne, lusterka. Siechnice, tel.
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN VISA, 1979 r . :. różne używane. Wrocław, tel.
071/348-42-16.
CITROEN VISA, 1983 r., 650 ccm,: szyba przednia, drzwi 
z szybami, fotele oraz dużo części oprócz silnika i skrzyni 
biegów, atrakcyjne ceny. Dzierżoniów, tel. 074/645-62-78 
CITROEN VISA: półoś z przegubem, rozrusznik, chłodni
ca oleju i inne. Wrocław, tel. 071/362-11-38,0608/89-80-67 
CITROEN XANTIA, 1994 r.: zderzak przedni. Legnica, tel. 
076/850-21-30 po godz. 20
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, 
półosie, drzwi, maska, lampy, szyby, błotniki, poduszki pow., 
zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
CITROEN XANTIA : różne części. Poznań, tel. 
0501/98-43-68
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, belka pod silnik, wahacze, 
reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, chłodni
ca, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XM, 1984/95 r.: silnik oclony, blacharka i inne. 
Wrocław, tel. 0608/07-03-61
CITROEN XM, 1992 r.: wzmocnienie przednie/Oława, tel. 
0602/88-49-71
CITROEN XM, 1992 r . : wzmocnienie przednie. Wojkowi
ce, woj. katowickie, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN XM : części blacharskie. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
CITROEN XM, 2000 ccm : silnik i inne części. Lubin, tel. 
0603/91-01-88
CITROEN XM : maska silnika. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-37-40
CITROEN XM : maska, błotniki, atrapa, drzwi przednie, 
wzmocnienie czołowe. Opole, tel. 0601/71-67-25 
CITROEN XM : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, 
wentylatory, chłodnice, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XM : zderzak przedni, błotnik prawy, spoiler na 
klapę tylną, przegub napędowy. • Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
CITROEN XM, 2000 ccm, benzyna: głowica silnika. Wro
cław, tel. 0608/72-76-40
CITROEN XSARA, 1999 r . : siedzenia tylne, wlot powie
trza. Bolesławiec, tel. 0502/20-59-53 
CITROEN XSARA, 1999 r.: zderzak tylny do modelu kom
bi - 200 zł/kpi., do modelu 3, 5-drzwiowego -180 zł, pas 
przedni • 200 zł, belka pod chłodnicę - 90 zł. Legnica, tel. 
076/850-21-30 po godz. 20
CITROEN XSARA, 1999 r . : pas przedni, grill, belka pód 
silnik, zderzak tylny do modelu 5-drzwiowego, zderzak tyl
ny do kombi. Legnica, tel. 0605/82-35-14 po godz. 20 
CITROEN XSARA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotni
ce, McPhersony, reflektocy, chłodnica, ścianka tylna, klapa

tylna, lampy tylne, obudowa z wentylatorami. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XSARA : zwrotnica, oś tylna, pompa wspoma
gania, listwy, uszczelki, podnośnik szyb oraz zamek. Wro
cław, tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
CITROEN XSARA, 2000 r .: oś tylna. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk : różne części 
używane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CjTROEN ZX, 1992 r., 1800 ccm, diesel: teleskopy przed
nie ̂ sprężyny sportowe. Zielona Góra, tel. 0601/43-48-52 
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica, obudowa z wentylatorami, re
flektory, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN ZX : oś tylna, bębny, cylinderki, amortyzatory, 
szczęki hamulcowe, halogeny oraz zwrotnice. Wrocław, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05 
CITROEN Z X : wałek rozrządu, pompa wtryskowa, tablica 
licznikowa, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, lusterka, kon
sola, półka tylna, przełączniki świateł i wycieraczek, vacum 
pompa, poduszki pod silnik i skrzynię biegów, wiązka elek
tryczna, amortyzatory, inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 
wewn. 279, 0605/33-93-93
DACIA 1310: rozrusznik, alternator, docisk sprzęgła, apa
rat zapłonu, gażnik, pompa hamulcowa, zaciski, piasty, 
szyby, wahacze, oś tylna, silnik, ukł. kierowniczy. Wrocław, 
teł. 321-26-62
DAEWOO ESPERO, 1998 r . : aplikacja tylna, tarcze ha
mulcowe nowe, łożysko oporowe, pierścienie tłokowe, wa
łek rozrządu, popychacze hydrauliczne, zamek bagażni
ka. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO ESPERO: nowe halogeny, antena elektryczna. 
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, LANOS, NUBIRA : lampy, szyby, 
drzwi, zderzaki, koła, skrzynie biegów, zawieszenia, ele
menty silnika, półosie, wahacze, fotele, tapicerki, konsole i 
inne (wysyłka na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r. : części używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS', 1998 r., 1500 ccm: klapa tylna, maski, 
drzwi, zawieszenia, błotniki, zderzaki, chłodnica, lampy i 
inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
DAEWOO LANOS, 1998 r . : plastiki wnętrza, tylna półka 
(sedan), rozrusznik, alternator, komputer, szyba lewa przed
nia, McPherson. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
DAEWOO LANOS, 1998 r, 1500 ccm, SX : drzwi prawe, 
tylne, błotnik tylny, prawy, głowica, komputer, rozrusznik, 
alternator, miska olejowa, szyby boczne, fotele i inne. Wro
cław, tel. 0504/92-42-75
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r. : ćwiartki przednie, 
drzwi, próg lewy, klapa tylna. Legnica, tel. 0604/78-92-73 
DAEWOO LANOS, 1999 r. 1.5,1.6 16V: skrzynia biegów, 
silnik, zawieszenie przednie, drzwi, tapicerka, poduszki 
pow., klimatyzacja i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75
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DAEWOO LANOS, 1999 r.: błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
DAEWOO LANOS, 1999 r.: zderzak przedni i tylny, reflek
tor lewy, błotnik przedni prawy, drążek kierownicy, maska 
silnika, listwa pod reflektor lewy. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO UN OS SEDAN, 1999 r.: drzwi tylne lewe, kom
pletne, koło kierownicy, szyba tylna, słupek środkowy pra
wy z obrzeżem dachu i progiem, osprzęt drzwi przednich 
lewych. Wrocław, tel. 311-76-51 
DAEWOO LANOS: różne części blacharskie. Bolesławiec, 
tel. 0602/69-63-44
DAEWOO LANOS, 1500 ccm, 16V: silnik + Osprzęt, skrzy
nia biegów (5), drzwi, zderzaki, błotniki, klapa tylna, katali
zator, chłodnica, półosie i inne. Chojnów, tel. 0608/77-04-66 
DAEWOO LANOS : maska, klapa, drzwi, błotniki, lampy, 
lusterka, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
.074/837-23-43
DAEWOO LANOS: różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41
DAEWOO LANOS SEDAN : nadwozie, - 4.000 zł. Lubin,
tel. 076/749-41-44 po godz. 20
DAEWOO LANOS: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel.
071/302*72-09
DAEWOO LANOS, 2000 r .: dach, błotniki tylne, wydech, 
szyby, zderzak tylny, klapa tylna, zawieszenie tylne, tapi
cerka, katalizator i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
DAEWOO LANOS, 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, NUBIRA: drzwi, maski, błotni
ki, lampy, wzmocnienia, pokrywa bagażnika, chłodnice, lu
sterka, podsufitka, wahacze i inne. Wrocław, tel. 
071/311-47-60 po godz. 20, 0607/63-77-40

DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, 
listwy boczne, reflektory, antena elektryczna. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
DAEWOO LEGANZA, 1977 r.: reflektor prawy, drążek kie
rownicy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO LEGANZA: felgi aluminiowe, zderzaki, chłodni
ce, drzwi, szyby, błotniki, dachy, ćwiartki, skrzynia biegów 
(5), głowice, zawieszenia, poduszki pow., fotele, plastiki, 
półosie, lampy, klapa tylna, deska rozdz., nagrzewnica, kli
matyzacja i inne (wysyłka). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO LEGANZA : antene elektryczna, reflektor pra
wy. Wrocław, teł. 0603/85-13-62 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przed
nie lewe. Oborniki śląskie, tel. 071/310 1̂5-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni i tylny, reflek
tor lewy, łożyska, amortyzatory. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie. Bolesławiec, 
tel. 0602/69-63-44
DAEWOO MATIZ: drzwi prawe przednie i tylne - 50 zł/szt., 
drzwi przednie lewe i prawe - 350 zł/szt., lusterko -100 zł, 
tapicerka drzwi tylenych, podnośniki szyb, zamki, klamki. 
Legnica, tel. 076/850-20-60 po godz. 15, 0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ, 800 ccm: zderzaki, lusterka, szyby, lam
py przednie i tylne, chłodnica, filtr powietrza, układ kierow
niczy i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
DAEWOO MATIZ : maska, klapa, drzwi, błotniki, lampy, 
lusterka, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41
DAEWOO MATIZ : oryginalne kołpaki. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny. Nowa Ruda, .tel. 
0607/62-79-33
DAEWOO MATIZ: felgi (2 szt.), stalowe, prawie nowe - 30 
zł/szt Wrocław, tel. 071/349-44-07 
DAEWOO MATIZ, TICO: drzwi, maski, lampy, szyby, zde
rzaki, koła, fotele, głowice, skrzynie biegów, chłodnice oraz 
plastiki. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO MUSSO : blenda na tylną klapę. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO NEXIA, 1996 r.t 1600 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, skrzynia biegów, pompa ham., ABS, klapa tyl
na z szybą. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
DAEWOO NEXIA, 1999 r.: reflektor prawy, siłowniki klapy 
tylnej, pasy bezwł. przednie, kierunkowskaz tylny prawy. 
Oleśnica, teł. 071/314-35-95
DAEWOO NEXIA: drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, kata
lizator, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA : różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41
DAEWOO NEXIA SEDAN: drzwi przednie lewe, prawe tyl
ne lewe, błotnik lew y . przedni. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
DAEWOO NEXIA: zderzaki, maska, atrapa, kierunkowskaz 
prawy. Wrocław, tel. 0502/29-43-24 
DAEWOO NEXIA : różne części. Wrocław, fel. 
0602/68-90-83
DAEWOO NEXIA: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V : klapa tylna 
do kombi, drzwi tylne, części silnika, dach, wnętrze, ukł. 
wydechowy, moduły i inne. Legnica,.tel. 0603/24-41-69 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, 16V: róż
ne części. Leszno, tel. 0608/88-95-47 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r. : zderzak przedni, reflektor 
prawy, filtr klimatyzacji, drzwi tylne prawe, amortyzator tyl
ny lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO NUBIRA: maska, klapa, drzwi, błotniki, lampy, 
lusterka, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43
DAEWOO NUBIRA : lampa prawa przednia, katalizator,
drzwi, maska, koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAEWOO NUBIRA KOMBI : różne części z demontażu.
Wschowa, tel. 0605/91-88-41
DAEWOO NUBIRA II: atrapa w masce, stan idealny • 120
zl, reflektor, stan idealny - 200 zł/ Wrocław, tel.
071/349-26-63
DAEWOO NUBIRA I : reflektory, lewy i prawy • 170 zł, 
maska • 400 zł, zderzak przedni • 170 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
DAEWOO TICO, 1998 r . : błotniki, drzwi, belka pod zde
rzak, skrzynia biegów (5), dach. Legnica, teł. 0606/68-30-86 
DAEWOO TICO, 1998 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0501/79-43-54
DAEWOO TICO, 1998/99 r . : maska, lampy, drzwi, klapa 
tylna, zderzaki, zawieszenia, fotele, deska rozdz:, dach, 
nadkola, ćwiartka przednia, kierownica, nagrzewnica, koła, 
skrzynia biegów, chłodnica, rozrusznik, alternator, głowi
ca, inne. Świebodzice, tel. 0602/60-64-96 
DAEWOO TICO, 1999 r., 800 ccm: wszystkie części. Dzier
żoniów, tel. 0604/44-07-09
DAEWOO TICO, 19991. : amortyzatory, zderzak tylny, po- 
krowa bagażnika, błotnik przedni prawy, drzwi lewe tylne, 
felga, lusterko prawe, przegub półosi z osłoną, pompa pa-
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liwa, cylinder hamulcowy prawy. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO TICO : różne części blacharskie. Bolesławiec, 
tel. 0602/69-63-44
OAEWOO TICO : zderzak przedni, nowy- Jaworzyna Śl., 
tel. 074/858-88-76
DAEWOO TICO : zderzak tylny i przedni. Legnica, tel. 
076/851-27-57
DAEWOO TICO: maska, klapa, drzwi, błotniki, lampy,lu
sterka, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43
DAEWOO TICO: różne części. Strzelin, tel. 0604/14-02-74 
DAEWOO TICO: drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy 
karoserii, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : błotnik przedni - 80 zł. Wrocław, tel. 
390-56-83
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 2000 r .: prawy bok, oś tylna, siedzenia, 
zawieszenie przednie. Pisarzowice, tel. 0604/31-96-65 
O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN- 
TO, SIENA, DUCATO, roczniki 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

O  DAF AT/360 : docisk sprzęgła. Rawicz, tel.
065/545-12-48 01024471

DAF 400, 1988/95 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: różne 
części. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
DAF 400,1988/98 r., 2500 ccm, diesel: skrzynie biegów 
(5), różne części, wacum, drzwi, głowice, resory. Zielona 
Góra, tei. 068/321-32-96, 0603/04-26-45 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: różne części 
z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/35-98-92, 
0604/78-33-32
DAF 400 : części różne. Wrocław, tel. 0607/48-24-07 
DAF 95 350 ATI, 1989 r., 40 tys. km, 11600 ccm, 350 KM : 
silnik, w całości lub na części, stan b. dobry, po remoncie, 
- 5.000 zł. Komorniki, gm. Polkowice, tel. 0605/83-84-39 
DAF XF, 2001. r. : silnik, nowy, sprowadzony z Niemiec, 
stan b. dobry, - 4.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 po 
godz. 20
DAIHATSU APPLAUSE, 1998/01 r.: maska przednia. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU APPLAUSE : maska przednia, lampa przed
nia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAIHATSU APPLAUSE: różne części blacharskie, silniki, 
lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE G-10/11/30/100, 1980/93 r., 993 
ccm,. E, D : głowice, silniki, podzespoły do modeli 3- i
5-drzwiowych, skrzynia biegów, szyby, błotniki, hak, lam
py, zderzaki, maski, klapy, wały, tłoki, panewki, półosie, 
chłodnice, inne, także sprzedaż wysyłkowa. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE G-10,1981 r., benzyna : alterna
tor, gażnik, pompka paliwa, silnik bez głowicy, itd, - 800 zł. 
Ratowice, gm. Czernica, tel. 0607/16-55-76 
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, diesel: wałek 
rozrządu, części skrzyni biegów + uszczelniacze, tarcze 
hamulcowe (nowe i używane), lusterko lewe, docisk sprzę
gła, uszczelka miski i pokrywy zaworów, prowadnice za
worów. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE G100,1991 r .: błotniki, drzwi lewe 
przednie i tylne, migacze, końcówki drążków kier., klocki, 
szczęki, uszczelka głowicy, inne części. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, diesel: kolek
tor ssący, tarcze i klocki hamulcowe (nowe), siłowniki kla
py, wałek rozrządu, docisk sprzęgła, części skrzyni biegów, 
kierunkowskaz lewy boczny. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE, diesel: części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
DAIHATSU CHARADE : drzwi kompl. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE 1.0D, 1.9TD: głowice, różne typy i 
roczniki, wszystkie szczelne, splanowane, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/324-81-08, 0601/70-22-78 
DAIHATSU ĆUORE: różne części blacharskie, silniki, lam
py, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DODGE CARAVAN, 1994 r. : różne części. Stefanowice, 
tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
O  DUŻY WYBÓR CZĘŚCI do aut japońskich, euro

pejskich i amerykańskich. Stefanowice, tel. 
074/858-50-02,0600/36-13-01 84013801

FIAT, 1000 ccm : głowica. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
FIAT, POLONEZ: skrzynia biegów (5), stan b. dobry • 300 
zł, silnik 1.500, stan b. dobry - 100 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-62, 0603/94-43-29 
FIAT, 2000 ccm, wtrysk, benzyna : pompa wody, rozrusz
nik, alternator, głowica,, bak z pompą. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
FIAT 125p, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/311-89-81
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm : rozrusznik - 40 zł, aparat 
zapłonowy • 30 zł. pasy bezwł. • 40 zł, szyby, wahacze, 
klapa przednia i tylna - 80 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 
0608/16-25-78
FIAT 125p, 1987 r .: silnik po remoncie, z dokumentacją- 
200 zł, karoseria z dokumetnacją - 200 zł, zawieszenia, 
skrzynia biegów i inne. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
FIAT 125p, 1987 r .: skrzynia biegów (4) - 60 zł, nagrzew
nica • 20 zł, klapa tylna - 5 zł, pasy bezwł. • 10 zł, szyba 
przednia • 25 zł, pompa wody - 20 zł, lampy tylne - 40 zł, 
rozrusznik - 50 zł, wał napędowy • 30 zł, zaciski hamulco
we - 20 zł, amortyzatory tylne -15  zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-61-18. 0600/31-98-35 
FIAT 125p: drzwi (fabr. nowe), zawieszenie przednie (fabr. 
nowe), skrzynia biegów (4) od Poloneza (nowa). Jelenia 
Góra, tel. 075/755-95-64
FIAT 125p: silnik -100 zł, wał pędny -100 zł. Krobia, woj.
leszczyńskie, tel. 0605/52-94-67
FIAT 125p : różne części. Kryjów, tel. 076/887-83-54,
0607/76-24-63
FIAT 125p: drzwi prawe przednie i tylne w kolorze białym, 
maska przednia, klapa tylna, skrzynia biegów (4), wały 
napędowe, szyba tylna. Legnica, tel. 076/862-96-42, 
0605/94-59-31
FIAT 125p, 1500 ccm : tłoki kpi., z pierścieniami i sworz
niami, -150 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
FIAT 125p : skrzynia biegów (4) - 80 zł, kompletna doku
mentacja, nowe tablice rej., brak przeglądu -120 zł, ba
gażnik dachowy do 126p • 10 zł/szt., pompa paliwowa • 
20 zł, wał napęclowy - 30 zł, rozrusznik - 50 zł, alternator • 
30 zł i inne. Lubin, tel. 076/847-54-97,0606/80-40-68 
FIAT 125p: skrzynia biegów (5), cłodnica, alternator, zde
rzaki, klapa tylna, maska przednia, drzwi kpi., fotele i inne. 
Pisarzowice, tel. 071/317-70-38 
FIAT 125p : wał rozrządu, • 100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21

FIAT 1Ź5p: różne części. Wrocław, tel. 0503/74-29-50 
FIAT 125p : rozrusznik, alternator • 40 zł/szt., chłodnica • 
70 zł, stacyjka - 40 zł, szyby - 40 zł, tarcza dociskowa sprzę
gła - 40 zł, zegary starego typu • 20 zł, zegary okrągłe, 2 
szt. - 80 zł i inne. Wrocław, tel. 0603/52-9440 
FIAT 125p: teleskopy, pompy, lampy, zwrotnice, obudowa 
sprzęgła, alternator, silniczek wycieraczek, sworznie i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT 125p : szyba tylna, • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/348-50-06, 0601/76-37-32 
FIAT 125p : zderzak przedni, chromowany, - 70 zł. Wro
cław, tel. 0602/89-72-84
FIAT 125p : kpi. spoilerów - 300 zł. Piotr Antczak, Wro
cław, tel. 071/342-04-87 grzecznościowy 
FIAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa 
wody, przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, 
obrotomierz, pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przed
nie z podłużnicami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, 
alternator. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p: fabryczne elementy błacharki + tapicerka i inne 
z demontażu; Wrocław, tel. 071/344-77-36 
FIAT 125p: rozrusznik, alternator, chłodnica, tarcza + do
cisk sprzęgła i inne. Wrocław, tel. 0502/96-98-96 
FIAT 125p : skrzynia biegów • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/363-43-30
FIAT 125p: skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/333-76-93, 
0503/86-03-54
FIAT 125p: drzwi, maska, klapa, wiązka inst. elektr., gaż
nik, szybkościomierz, koła, fotele, głowica, tarcze hamul
cowe, el. napędu i inne. Wrocław, tel. 322-23-56- po 
godz. 16, 0502/53-18-09
FIAT 125p: blok silnika, hak, nadkola tylne, plastiki, półoś, 
gażnik, zderzak tylny, licznik, szyba tylna, chłodnica, za
wory głowicy, tłoki (II szlif). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p: drzwi przednie prawe i tylne prawe • 70 zł/szt. 
Wrocław, tel. 396-36-33
FIAT 125p, 1500 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
/4/, kompletna dokumentacja, - 300 zł. Wrocław, tel.
352-97-52
FIAT 125p: zegary okrągłe • 50 zł, akumulator .dublet", 61 
Ah, 380 A, stan idealny - 60 zł. Wrocław, tel. 071/398-81-80 
FIAT 125p, 126p : rozrusznik - 60 zł, chłodnica - 60 zł, 
maska przednia > 50 zł, atrapa • 20 zł i inne części. Biela
wa, tel. 074/645-73-08
FIAT 126p, 1980/88 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0609/39-35-20
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm: wszystkie części. Jelcz-La
skowice, tel. 0502/21-22-65

FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm : silnik z osprzętem, stan b. 
dobry, - 230 zł. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
FIAT 126p, 1984 r., 71 tys. km, 650 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, po remoncie, - 350 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-01-01
FIAT 126p, 1984 r.: drzwi lewe i prawe, klapa, belka tylna, 
szyby, deska rozdz. nowego typu i inne części, • 150 zł. 
Szczawin, gm. Strzelin, tel. 071/392-33-79 
FIAT 126p, 1984 r .: nadwozie do częściowego remontu • 
100 zł, silnik, .na chodzie*, konieczna wymiana uszczelek, 
głowica po planowaniu - 1Q0 zł. Wrocław, tel. 0503/53-77-13 
FIAT 126p, 1985/86 r .: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śląski, tel. 0601/57-22-41 
FIAT 126p, 1987 r . : silnik, udokumentowane pochodze
nie, - 200 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-77 
FIAT 126p, 1987 r.: szyby z uszczelkami -10 zł, przednia 
szyba • 20 zł, gruba kierownica • 20 zł, tylna klapa -15 zł, 
przednia klapa • 20 zł, tylna belka -15 zł, rozrusznik - 30 
zł, skrzynia biegów, uszkodzona - 80 zł, fotele - 20 zł, prąd
nica + regulator - 30 z ł, zawieszenie nowego typu -100 zł. 
przekł. kier. • 40 zł. Karczów, woj. opolskie, tel. 
0606/36-79-87 Marcin
FIAT 126p, 1987 f . : nadwozie, częściowo uzbrojone (za
wieszenie przednie i tylne), hamulce, szyby, zbiornik pali
wa, inst. elektr., stacyjka, kierownica - 670 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26, 868-72-31
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm: zbiornik, licznik, nowy typ i 
inne. Legnica, tel. 0502/87-83-06 
FIAT 126p, 1988 r .: silnik .na chodzie’ , skrzynia biegów, 
zawieszenia, felgi, opony, alternator, szyby, klapy, drzwi, 
radio Ford, głośniki, zderzaki, lampy i inne. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
FIAT 126p, 1989 r .: skrzynia biegów i inne, - 100 zł. Wią
zów, tel. 0600/38-91-79
FIAT 126p, 1989 r.: skrzynia biegów (po wymianie choinki 
1 biegu), -150 zł. Wilczkowice, tel. 071/316-16-05 
FIAT 126p, 1990 r.: maska, klapa silnika, wahacze, prąd
nice, rozrusznik, szyba czołowa, licznik, gażnik, aparat za
płonowy, felgi z oponami i wiele innych. Wrocław, tel. 
071/344-42-42, 0608/75-16-34 
FIAT 126p, 1990 r.: skrzynia biegów, stan b. dobry • 300 
zł, alternator z blachą - 180 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT 126p FL, 1990/95 r., 650 ccm : skrzynia biegów, w 
cenie 170-250 zł, głowica, w cenią 80-120 zł, alternator + 
blacha -170 zł, gażnik FL - 50 zł, koła - 40 zł, licznik FL - 
80 zł, rozrusznik magnetyczny -100 zł, 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, zawieszenie, 
przekł. kierownicy, dźwignia biegów i inne. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59, 0603/59-06-62 
FIAT 126p, 19911. : skrzynia biegów, drzwi, maska, szyby 
i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-10 
FIAT 126p BIS, 1991 r., 700 ccm: głowica, gażnik, aparat 
zapł., wał, cylindry, tłoki, rozrząd, alternator, koła, instala
cja, zawieszenie, klapa tylna, belka tylna, klapy, drzwi i inne. 
Ratowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm czerwony: skrzynia bie
gów, zbiornik paliwa, alternator, głowica, gażnik, rozrusz
nik magnetyczny, koła, szyby, drzwi, klapa przednia, klapa 
tylna, zawieszenie, resor, lampy, licznik nowego typu, dmu
chawa, konsola środkowa, przekładnia kierownicza nowa. 
Oława, tel. 071/303-29-25, 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1992 r .: skrzynia biegów (5) -135 zł, drzwi - 
45 zł, maska • 45 zł, szyby, zwrotnice i inne. Prochowice, 
tel. 076/858-47-10
FIAT 126p, 1995 r.: alternator, stan idealny • 100 zł. Wam
bierzyce, tel. 074/871-90-86
FIAT 126p FL, 1997 r .: pokrywa bagażnika - 70 zł, alter
nator z dmuchawą • 120 zł, szyby -10 zł/szt., drzwi - 25 
zł/szt Bierutów, tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
FIAT 126p el, 1997 r.: drzwi lewe, skrzynia biegów, głowi
ca, alternator, rozrusznik, klapa tylna, zawieszenie nowy 
typ, wahacze szerokie, zderzaki, układ kierowniczy, lampy 
tylne, dmuchawa, szyby, licznik i inne. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47
FIAT 126p : od 10 zł., tel. 0607/65-53-84

FIAT 126p : silnik z osprzętem + skrzynia biegów (pełna
dokumentacja).., tel. 0608/72-03-35
FIAT 126p : różne części. ...tel. 071/316-90-28,
0600/65-23-28
FIAT 126p, 650 ćcm: głowica 600 ccm, nowa, uzbrojona - 
350 zł, głowica 650 ccm, sportowa -150 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-36-95
FIAT 126p: maska silnika, klapa tylna, drzwi lewe, szyby, 
zderzaki, silnik. Brzeg, tel. 0606/39-57-74.
FIAT 126p: szyby, zderzaki, silnik, drzwi lewe, klapa tylna.
Brzeg Opolski, tel. 0606/39-57-74
FIAT 126p : spoiler na klapę tylną, - 50 zł. Cieszków, tel.
071/384-81-48
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentaq'a. Dzierżoniów, 
teh 074/832-34-84
FIAT 126p : różne części z rozbiórki. Dzierżoniów, tel. 
074/832-35-54
FIAT 126p: części. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
FIAT 126p : fabrycznie nowe: resor - 45 zł, przeguby na
pędowe • 21 zł/ szt., tłumik • 25 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-22 
FIAT 126p BIS : skrzynia biegów, siłowniki klapy tylnej, 
nagrzewnica, licznik, kolumna kierownicy, przełączniki kie
rownicy. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p: drzwi, maska przednia, szyby, silnik, skrzynia 
biegów, deska rozdz., wahacze. Legnica, te l.^  
0604/85-75-78
FIAT 126p : skrzynia biegów, po remoncie kapitalnym, - 
190 zł. Lipno, tel. 065/534-05-44 
FIAT 126p: zderzaki, szyby, maska, klapa tylna, zbiornik 
paliwa, części silnika, prądnica, rozrusznik,.gażnik, aparat 
zapłonu, silnik 600 ccm i 650 ccm. Lubin, tel. 076/846-82-24 
FIAT 126p : silniki, skrzynie biegów - 180 zł, rozruszniki, 
alternatory, drzwi, szyby, maski i inne. Lwówek śląski, tel. 
075/647-81-31
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów, -150 zł. Lukaszowice, 
gm. Św. Katarzyna, tel. 071/311-43-06 
FIAT 126p: lampy tylne • 50 zł, kierownica sportowa - 50 
zł, felgi aluminiowe • 50 zł/szt., przełączniki do świateł, 
wycieraczek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. 
Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
FIAT 126p: drzwi pasażera, maska przednia, szyba przed
nia, skrzynia biegów, klapa tylna, rozrusznik - od 15 zł. 
Nadolice, tel. 071/318-52-56
FIAT 126p: silnik, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów i
inne, • 250 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/26-03-37
FIAT 126p: deska rozdzielcza, alternator kpi., maski, drzwi,

błotniki, dach, zbiornik paliwa, pompy, sprzęgło, gażnik, 
aparat zapłonowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik po remoncie, skrzynia biegów 
po remoncie, zderzaki szerokie, kolumna kierownicy, roz
rusznik, prądnica i alternator, uszkodzone i inne części, 
możliwy montaż. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT 126p, 600 ccm: klapa przednia i tylna, drzwi prawe i 
lewe, silnik, rozrusznik na linkę, szyby i inne części. Oła
wa, tel. 071/313-02-87
FIAT 126p : różne części z demontażu, opony (gwaran
cja), silnik po remoncie, zregenerowane zwrotnice i inne 
części. Oława, teł. 0501/51-86-69 
FIAT 126p: maska, klapa tylna, belka, szerokie zderzaki, 
silnik i inne. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 126p, 600 ccm: silnik z osprzętem, kompletna doku
mentacja, - 70 zł. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
0606/70-79-37 po godz. 16
FIAT 126p: skrzynia biegów, stan średni -100 zł, skrzynia 
biegów w częściach - 80 zł, półośki • 30 zł/szt., obudowa • 
50 zł, .choinka" • 50 zł, .słoneczko* - 50 zł i inne. Ratowice, 
gm. Czernica Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 650 ccm : kpi. naprawczy zwrotnic, łożyska 
przednie i tylne • 30 zł/szt., przerywacz aparatu zapłono
wego, pasek klinowy, zabierak, przerywacz migaczy, cew
ka w/n, łącznik biegów, linka bagażnika, za 3/4 ceny. Suli
ków, tel. 075/778-71-70
FIAT 126p: skrzynia biegów, po remoncie, - 300 zł. Świd
nica, tel. 074/852-51 -96, 071/316-34-14 wieczorem 
FIAT 126p: siedzenia lotnicze, rozkładane • 80 zł/szt., fel
gi 12" - 25 zł/szt., szyba tylna - 20 zł, szyby tylne boczne z 
uszczelką - 20 zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-43-95 
FIAT 126p : szyby, maska, drzwi, klapa, skrzynia biegów,' 
alternator, rozrusznik, prądnica, kierownica, zderzaki, wa
hacze, lampy i inne. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p : wieszak do silnika, silnik 45 KM, ukł. wyde-. 
chowy Brett, drzwi, alternator, rozrusznik, inst. elektryczna 
SL, deska rozdz. SL. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13, 
0605/07-53-98
FIAT 126p: komplet foteli z zagłówkami, mało używane •
195 zł. Wrocław, tel. 311-70-79
FIAT 126p : zwrotnica lewa, piasty, licznik, koła zębate i
inne. Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT 126p : belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
FIAT 126p : fotele rozkładane (2 szt.). Wrocław, tel. 
0503/33-36-32
FIAT 126p : gażnik 4 40 zł, rozrusznik • 30 zł, akumulator
4-miesięczny - 80 zł, hak - 50 zł. Piotr Antczak, Wrocław, 
tel. 071/342-04-87 grzecznościowy 
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekład
nia listwowa, felgi aluminiowe 13 cali, hak, bagażnik, łoży
ska, części do skrzyni biegów, wał korbowy, wałek rozrzą
du, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, kierownica. Wro
cław, 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: skrzynia biegów - 150 zł, koła, 13", nowe opo
ny, lakierowane • 100 zł, zwrotnice regulowane - 40 zł, 
wahacze kpi. - 60 zł, przekładnia kier. - 50 zł, resor • 20 zł, 
siedzenia rozkładane, zagłówki • 25 zł, âkumulator - 30 zł, 
sprężyna -10 zł, szyby, itp. Wrocław, tel. 071/361-95-65, 
0607/42-82-29
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentacja - 200 zł, alter
nator - 200 zł, kpi. szyb -100 zł, przednia maska - 30 zł i 
inne części. Wrocław, tel. 353-90-38, 0604/31-54-44 
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice pO rege
neracji, rozrusznik starego typu • 30 zł, resory, wahacze, 
amortyzatory, zwrotnice kpi. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p nowe: łożyska, pedały, zamki, półosie, waha
cze, kpi. kierunkowskazów i linek, licznik starego typu, prze
wody hamulcowe, zwrotnice, aparat zapłonowy, uszczelki, 
tarcza sprzęgła, przeguby, poduszka silnika, przewody 
hamulcowe i inne drobne. Wrocław, tel. 372-64-11 rano i 
wieczorem
FIAT 126p : skrzynia biegów, - 100 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-36-82
FIAT 126p, 600 ccm: głowica, nowa • 150 zł, wał korbowy,

nowy -170 zł, inne drobne części do starego modelu. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811 -29-22 po godz. 20 
FIAT 126p, 30 tys. km, 650 ccm: głowica - 50 zł, resor - 30 
zł, silnik • 300 zł, alternator -150 zł, zwrotnice • 20 zł, kor
pus silnika - 50 zł, wał • 30 zł, maska - 50 zł, klapa - 20 zł, 
stacyjka • 30 zł, szyby • 60 zł, skrzynia biegów • 150 zł, 
rozrusznik - 35 zł, piasty, bębny. Chojnów, tel. 
076/819-13-53
FIAT 126p : silnik, klapy, skrzynia biegów, drzwi, fotele, 
szyby, lampy, tapicerka i inne. Długołęka, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0608/18-06-34
FIAT 126p: kpi. szyb, uchylne (el) - 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 
074/868-76-84
FIAT 126p : fotele sportowe • 250 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-64-62, 0501/10-98-76 
FIAT 126p: drzwi uzbrojone, prawe i lewe - 30 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-76-84
FIAT 126p: dach, zbiornik paliwa, silnik wycieraczek, pra
we drzwi, szyby, reflektory przednie i inne. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26, 868-72-31
FIAT 126p: komplet kół, nowe opony (letnie i zimowe) - po 
400 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-62, 0501/10-98-76 
FIAT 126p BIS : gażnik Weber, • 120 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-80-57, 0604/89-90-15 
FIAT 126p, 600 ccm: silnik, komplet tłoków, panewki, pier
ścienie, nowe, prod. włoskiej, - 1.500 zł. Stanisław Koku- 
rowski, 49-340 Leśniczówka 12/1, gm. Lewin Brzeski 
FIAT 126p: alternator, mało używany, prawie nowy, z bla
chami, - 200 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-58 
FIAT 126p : skrzynia biegów, rozrusznik, silnik, głowica, 
alternator, deska szeroka i inne. Nowa Ruda, tel. 
0607/62-79-33
FIAT 126p: gażnik, pompa oleju, aparat zapłonu + cewka, 
uszczelki do silnika, amortyzatory, linka hamulca ręczne
go, klaksony, seiwo -100 zł, kpi. resorów - 50 zł, układ 
elektroniczny, zapłonowy • 320 zł < inne drobne części. 
Robert Podolak, 57-130 Rożnów 63, gm. Przeworno, woj. 
wałbrzyskie
FIAT 126p: skrzynia biegów, nowy bak, wahacze, maska 
przednia, klapa tylna, belka, gruba kierownica, szyba przed
nia, szyby boczne, felgi, dach, zwrotnice, alternator, sta
cyjka. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. T6, 
0604/96-02-73
FIAT 126p, 600 ccm : silnik z dokumentacją, stan dobry - 
90 zł, skrzynia biegów, stan b. dobry -180 zł, szyba przed
nia - 40 zł, maska przednia • 40 zł, drzwi - 40 zł, prądnica • 
35 zł, rozrusznik - 40 zł, wahacze, akumulatory, inne czę
ści. Sobótka Zachodnia, woj. wrocławskie, tel. 
0604/12-53-23
FIAT 126p: alternator, gażnik, aparat zapłonu, inne. Piotr 
Olenicz, 59-724 Tomisław 55, gm. Osiecznica 
FIAT 126p: silnik na części, skrzynia biegów, szyby, resor, 
wahacze, piasty, koła, lampy, klapa bagażnika, silnika, bel
ka, drzwi, dach, alternator, prądnica, rozrusznik, przekł. 
kierownicy, zwrotnica,- zderzaki, gażnik, zbiornik paliwa, 
aparat zapłonu, mechanizm. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 
0501/94-75-25
FIAT 126p: zderzaki metalowe - 20 zł, zwrotnice po rege
neracji, nowy typ • 50 zł, stary typ - 40 zł/szt., rozrusznik na 
linkę - 50 zł, aparat zapłonu • 30 zł' bębny hamulcowe -10 
zł/szt., termostat -10 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
FIAT 126p : skrzynia biegów • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-61-58
FIAT 126p : tarcze sprzęgła, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 
346-54-34
FIAT 126p : pokrowiec, stan dobry - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/373-13-89
FIAT 126p : zagłówki tylne. Wrocław, tel. 353-26-71, 
0501/80-53-15
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze 
spoilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przed
nie i tylne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsu- 
fitka, blenda tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podło
ga, repereturki drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p : silnik - 200 zł, skrzynia biegów • 130 zł, roz
rusznik • 30 zł, głowica -100 zł, drzwi - 50 zł, maska - 40 zł, 
klapa • 25 zł, belka -15 zł, koła z oponami - 40 zł, licznik 
nowy typ - 50 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
FIAT 126p: fotele wysokie, lotnicze, używane • 25 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/782-85-30
FIAT 126p : alternator z blachą (2-letni) -155 zł, silnik z 
pękniętą głowicą • 100 zł. Wrocław, tel. 071/325-55-37 
wewn. 21, 0501/70-49-55
FIAT 126p: alternator • 150 zł, silnik 650 ccm z dokumen
tacją • 250 zł, szeroki licznik • 80 zł, wahacze • 25 zł, roz
rusznik - 45 zł, szyba - 30 zł, opony z felgami (nowe) - 75 
zł/szt., drzwi - 50 zł, maska • 50 zł, gażnik • 30 zł, prądnica 
- 30 zł, inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p BIS: różne części. Złotoryja, tel. 0607/52-95-58 
FIAT 126p: nadwozie z dokumentacją, • 150 zł. Żary, tel. 
068/374-40-56
FIAT 126p, 2000 r.: skrzynia biegów,, drzwi, dmuchawa, 
zawieszenie tylne kpi. i inne części z demontażu. Nowa 
Sól, tel. 0609/27-11-65
FIAT 127 A : silnik + skrzynia biegów (5), • 200 zł. Radomi- 
ce, tel. 075/713-62-64
FIAT 131,1981 r., 1400 ccm, DOHC: silnik - 400 zł, skrzy
nia biegów (5) • 200 zł, drzwi, maska, lampy, klapa, szyby 
i inne. Wrocław, tef. 0501/84-26-77 
FJAT 131,1400 ccm, benzyna; silnik, rozrusznik, alterna
tor. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 131 MIRAFIORI: różne części oblachowanla i me
chanizmów jezdnych. Świdnica, tel. 074/852-51-96, 
071/316-34-14 wieczorem
FIAT 131 MIRAFIORI, 2000 ccm : głowica, gażnik, skrzy
nia biegów (5). Złotoryja, tel. 0604/27-14-84 ,
FIAT 131, 1400 ccm, TC : wszystkie części z rozbiórki. 
Ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132: most tylny • 250 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
FIAT 200 B1 MINIBUS, 1978 r., 900 ccm : drzwi, chłodni
ca, półosie, docisk, pompa wody, paliwa, skrzynia biegów, 
elementy silnika i inne, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-62-11
FIAT BARCHETTA : lampa przednia, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
FIAT BRAVA, 1996 r.: wahacz lewy tylny, -120 zł. Lubin, 
tel. 076/749-05-26
FIAT BRAVA, 1996 r.: nagrzewnica do wersji bez klimaty
zacji, pasy tylne, silniczek wycieraczek, napinacz przedni. 
Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, wtrysk: pokrywa silnika, 
silnik, skrzynia biegów (5), przekł. kierownicy, zawieszenie 
przednie i tylne, nadwozie tylne, zegary. Nowa Wieś Le
gnicka, tel. 0601/79-18-30
FIAT BRAVA, 1999 r., 1600 ccm: maska, błotniki, zderza
ki, chłodnica, zderzak przedni. Wrocław, tel. 0501/14-76-90 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA : półka tylna. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
FIAT BRAVA : oblachowanie, oświetlenie, maska przed
nia, wahacze, amortyzatory, lampy, wzmocnienie przednie, 
podszybie, klocki hamulcowe, filtr powietrza i oleju. Wro
cław. tel. 0605/68-10-97. 0601/57-38-14 
FIAT BRAVA, BRAVO. 1600 ccm. 16V: centralka wtrysku, 
nowa. reflektor lewy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71
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FIAT BRAVA, BRAVO, MAREA: elementy błacharki, oświe
tlenie, zderzaki, zawieszenia, przekł. kierownicy i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAVO, 1999 r., 1600 ccm, 16V: drzwi, maska, błot
niki, lampy, zderzaki, klimatyzacja, klapa tylna, chłodnica, 
lusterka, części silnika, poduszka pow., el. podnośniki szyb, 
fotele, deska  ̂tapicerka, ćwiartka przednia, błotnik tylny, 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
FIAT BRAVO, BRAVA : zderzak przedni, zawieszenie 
przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 48 tys. km. 900 ccm : sil
nik, oclony, zawieszenia i inne, • 1.100 zł. Żary, tel. 
0605/59-03-89, 0604/15-17-63 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm : szyba drzwi le
wych, uszczelki, plastiki, zbiorniczek spryskiwaczy, monow- 
trysk, lusterko wsteczne, przełączniki pod kierownicę, pia
sty. Wrocław, tel. 071/349-50-22 .
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 700 ccm: dach, drzwi lewe 
i prawe, maska, błotniki, chłodnica, tylna klapa, .ćwiartka 
lewa, wlew paliwa i inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm : drzwi, błotniki 
przednie i tylne, dach, klapa, zawieszenie, głowica, fotele 
przednie i tylne, chłodnica, wahacze, półośki, McPherso
ny, moduł i inne. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.: fartuch silnika, podłużnica 
prawa strona, nowa • 200 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-24, 
0603/66-80-96
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm: drzwi, szyby, kla
pa tylna, maska silnika, alternator, rozrusznik, miska olejo
wa, zawieszenia, gażnik, konsola, kanapy tylne, fotele, kie
rownica, filtr, zbiorniczki, zbiornik paliwa, koła, błotnik pra
wy (przód i tył), układ kierowniczy, inne. Wrocław, tel. 
0603/03-37-21
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 900 ccm: drzwi, gażnik, 
alternator, rozrusznik, koła, fotele przednie, układ kierow
niczy, głowica, miska olejowa, moduł, konsola, błotnik pra
wy, szyby boczne uchylane, inne. Żary, tel. 0602/85-43-52 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 700 ccm, 900 ccm: drzwi, 
błotniki przednie i tylne, klapa, reflektor, chłodnica, moduł, 
przekładnia kier., zbiornik paliwa, wydech, zderzak tylny, 
lampa tylna, fotele kpi. i inne. Wrocław, tel. 0603/95-52-15 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.| 10 tys. km, 900 ccm : wa
hacze, amortyzator przedni, piasta, zaciski hamulcowe, 
części silnika, amortyzator tylny, półoś prawa. Wrocław, tel. 
0601/69-63-39
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 349-23-92
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(5), prawa ćwiartka, kanapa, zawieszenie, inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przed
ni (nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO : licznik i linka prędkościomierza. - 
60 zł. Świdnica, tel. 0605/13-50-21 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: zderzak przedni czamy, • 
120 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-95-30 
FIAT CINOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przed
nie, lampy przednie i tylne, szkła lanmp, hak, bagażnik 
dachowy, listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, 
zderzaki, przeguby, wahacze, rozrusznik, półoka, amorty
zatory, korek paliwa, lusterka, blenda tylna, tłumik , ma
ska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na 
tunel, felgi aluminiowe 5Jx13, listwy boczne, przekładnia, 
pasy czerwone, wkładki zamka, kirunkowskazy białe, krzy
żaki. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
FIAT CINOUECENTO : lampy, wzmocnienie, maska, błot
niki, przekł. kierownicy, wahacze, chłodnica, półosie, zaci
ski ham., zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia tyl
ne, pasy bezwł., lusterka, zderzaki, części elektroniczne, 
czujniki, moduły i inne. Wrocław, teł. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : silnik, techn. sprawny - 
70 zł. Wrocław, tel. 0603/85-61-58 
FIAT CINOUECENTO : kanapa tylna + pasy, półka tylna, 
wykładzina bagażnika, - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/42-58-23 
FIAT CINOUECENTO: lampy (przód i tył), zderzak przed
ni, wahacze, łożyska, inne (nowe). Wrocław, tel. 
0605/26-44-57
FIAT CINOUECENTO: serwo z pompą hamulcową, szyba 
tylna. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO : bagażnik, • 35 zł. Wrocław, tel.
354-33-23
FIAT CINOUECENTO : różne części. Zielona Góra, tel. 
0605/74-95-28
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO 900: sprzęgło kpi., ory
ginalne, -180 z ł. ., tel. 0502/09-54-29 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO : zawieszenie rajdowe 
+ kombinezon z homologacją. Krotoszyn, tel. 
0608/40-65-49
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO : elementy błacharki, 
oświetlenie, zderzaki, zawieszenia, przekł. kierownicy i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 

\FIAT COUPE, 1997/98 r.: maski, drzwi, zawieszenia i inne. 
Krotoszyn, tel. 062/588-00-97, 0608/40-65-49 
FIAT COUPE: zderzak przedni. Głogów, tel. 0607/56-12-25 
FIAT CROMA, 1989 r., 2000 ccm. wtrysk, benzyna : re-
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flektory, maska, atrapa, błotniki, skrzynia biegów, półosie, 
komputerr.modułj r̂oęłeftw, tel. ^2/86-35*51 
FIAT CROMA, 198$ r, J53,Tys:^krnĄoo®'cżrn.*wta^k : 
części z rozbiórki + 'dokumentacja. Wrocław, .tel. 
0602/86-35-51 f
FIAT CROMA: różne części. Oleśnica, tel. 071/398-13-29, 
0609/51-3T-05 , - . ■ ' >
FIAT CROMA, 2000 ccm: skrzynia biegów (5), zwrotnice, 
półosie, wzmocnienie czołowe, 2-rurka, drzwi, maska, kla
pa, plastiki. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT CROMA : drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15, .0601/79-30-54,
FIAT CROMA : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41 -76-04
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36r18 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika, z 
dokumentacją - 500 zł, głowica - 800 zł, tłoki z korbowoda
mi -100 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 
FIAT DUCATO, 1987/93 r.: różne części. Lubsko, woj. zie
lonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk : wzmocnienie 
czołowe, resory, półosie, chłodnice, wentylator. Legnica, 
tel. 0605/13-1 ̂ -60, 0601/71 -0 -̂84 
FIAT DijCATo" 1988 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik + osprzęt, oclony, bez skrzyni biegów, w całości lub 
na części. Lwówek Śląski, tel. 0601/83-47-60 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik z osprzę
tem • 2.000 zł lub zamienię na przyczepę kempingową. 
Wrocław, tel. 0606/94-77-71 ; -  .
FIAT DUCATO, 1989 r.,2500 ccm, turbo D, diesel: różne 
części z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0600/35-98-92, 0604/78-33-32 '
FIAT DUCATO, 1989 r:, 2500 ccm, diesel: głowica (spraw
dzona). Chojnów, tel. 076/817-26-87, 0600/64-01-22 
FIAT DUCATO, 1990 r., 137 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik kpi. i wszystkie części z demontażu. Modła, tel. 
076/817-22-19. 0602/88^08-99 .
FIAT DUCATO, 1990 r.. 2500 ccm, diesel: blok silnika - 
480 zł, Kłodzko, teł: 074/867-78-83, 0601/56-61-48 
FIAT DUCATO, 1990 r. 2.0 E, 2.5 D:, części skrzyni bie
gów i silnika, mechaniczne, blacharskie, siedzenia, szyby i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
FIAT DUCATO, 1991/95 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, 
drążek reakcyjny, sprężyny, szyby i inne. Sobótka, tel. 
0604/29-95-43
FIAT DUCATO BUS, 1993 r.. 2500 ccm. turbo D : silniki, 
skrzynie biegów. Polanica Zdrój, tel. 0747868-19-90, 
0600/27-41-55
FIAT DUCATO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : silnik na czę
ści. Kłodzko, tel. 0601/57-54-44 
FIAT DUCATO, 1995 r. : oś tylna kpi., wahacze. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-11-71, 0602/83-93-52 
FIAT DUCATO, 1995 r . : oś tylna, wahacze. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-11-71, 0602/83-93-52 
FIAT DUCATO, 1995 r . : zderzak przedni, lusterko prawe. 
Wrocław, tel. 0502/29-43-24
FIAT DUCATO, 1997 r .: kolumna kierownicy kpi. - 95 zł, 
drążek • 55 zł, belka (wózek) - 260 zł, piasta prawego przed
niego koła - 200 zł, tarcza hamulcowa + szczęki -130 zł, 
el. zegar -160 zł, prawe drzwi - 210 zł, koła - 250 zł. Ja- 
szów, tel. 077/431-23-77, 431-23-55 
FIAT DUCATO, 1998 r.: nowa chłodnica, - 500 zł. Polani
ca Zdrój. tel. 0607/15-83-36
FIAT DUCATO, benzyna: skrzynia biegów, zamki, klamki, 
piasty przednie, oś tylna. Chojnów, tel. 076/819-17-56, 
076/818-70-01
FIAT DUCATO, 2000 ccm, benzyna : siedzenia przednie, 
części silnika, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem, 
resory, pas przedni, kolumna kierownicza, kierownica. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
FIAT DUCATO nowy typ: tylna część nadwozia, • 900 zł. 
Milicz, tel. 071/383-10-33, 0603/30-05-92 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, turbo D : pompa wspomagania 
ukł. kierowniczego, obudowa rozrządu. Nowa Łomnica, tel. 
0603/50-72-58
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik z osprzętem, stan
b. dobry. - 2.600 zł. Pokój, tel. 077/410-35-77
FIAT DUCATO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki,
zawieszenia, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT DUCATO : nadbudówka plastikowa, z metalowym
szkieletem, • 450 zł. Świdnica, tel. 0603/84-72-76 .
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FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, 
nowy. Wrocław, teł. 071/781-74-96 po godz. 20.
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik-, skrzynia biegów, 
półosie. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 ,
FIAT DUCATO, 2800 ccm, iTD : wszystkie części mecha
niczne i blacharskie. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70, 
068/320-10-70
FIAT FIORINO, 1994 r.: głowica • 450 zł, pompa Vacum - 
80 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-4&-91 
FIAT FIORINO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT MAREA WEEKEND : klapa tylna z szybą, - 380 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT MAREA SEDAN : różne części. Skarżysko Kamien
na, tel. 0602/76-51-36
FIAT.MAREA WEEKEND : skrzynia biegów, drzwi, klapa, 
części silnika, tapicerka i inne. Strzelin, tel. 0600/53-28-57 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r.: klapa tylna. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO, 1999 r. : zderzak. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
FIAT PALIO : chłodnica Wody • 200 zł, pokrywa silnika • 
200 zł, wahacz lewy przedni - 80 zł, klapa tylna bez szyby 
- 200 zł, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT PANDA, 1984 r. : różne części. Zaborów, tel. 
076/843-59-84
FIAT PANDA, TEMPRA, UNO : lampy tylne, lusterko.pra- 
we, przełączniki kierownicy. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT PUNTO, 1995 r. : tylna półka. Strzelin, tel. 
0604/84-01-45
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm: głowica, oś tylna, amor
tyzatory, fotele, plastiki, tylne pasy, rozrusznik, zbiornik 
paliwa, listwy na boki, zegary, zderzak tylny, czujniki, tapi
cerka, uszczelki I inne. Oleśnica, tel. 071/.314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT PUNTO, 1996 r .: poduszka pow. kierowcy i pasaże
ra, sensor. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
FIAT PUNTO, 1997 r . : lampa prawa przednia. Wrocław; 
tel. 071/364-51-42. 0608/34-92-77 
FIAT PUNTO 55 S # : kołyska, ćwiartka prawa przednia,

sjlnik wentylatora i inne, - 300 zł. Dzierżoniów, tei. 
074/831-61-74
FIAT PUNTO. I ; elementy blacharki, części mechaniczne, 
plastiki, oświetlenie, zderzaki. Oleśnica, tel. 071/31448-47 
FIAT PUNTO : podnośnik lewy elektr., zwykły prawy, za
mek elektr., lewy przód, lewy tył, kieszeń, drzwi lewy przód, 
uszczelki drzwi. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PUNTO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT PUNTO : pasy bezwładnościowe, pirotechniczne. 
Wrocław, tel. 071/364-19-24,
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czotowe, zde
rzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT PUNT01.100,1.200 ccm: korpus przepustnicy, przekł. 
kierownicy, pompa hamulcowa, sonda Lambda, reflektor 
prawy, przegub. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT PUNTO i : maska, zderzak, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, wzmocnienie czołowe, belka pod chłodnicę, 
wzmocnienie zderzaka. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO : reflektory z kierunkowskazami - 100 zł/szt. 
Wrocław, tel. 390-56-83
FIAT PUNTO : drzwi prawe, nowe - 200 zł. Głogów, tel. 
0607/56-12-25
FIAT PUNTO : błotniki przednie, stary i nowy model, Se
icento: błotniki przednie. Przylesie, tel. 077/412-38-17 
FIAT PUNTO: oblachowanie. oświetlenie, klocki hamulco
we, filtry powietrza, oleju, zderzaki, klapa tylna, wahacze, 
amortyzatory, błotniki, lampy. Wrocław, tel. 0605/68-10-97, 
0601/57-38-14

/^TŁUMIK EXPRES'N 
OSOBOWE IBUSY J

Tłum iki, katalizatory, łączn ik i e lastyczne 5  
BOSAL, ASMET. Dorabianie układów. °  

Wrocław, ul. Nasienna 35 (boczna ul. Maśliddei) 
V  <t> 0 -602  4 9  4 2  05, p on .-p t. 9°°-16M J

FIAT PUNTO, PALIO, SIENA : lampy, szyby, drzwi, zde- 
rzaki, maski, fotele, koła, elem. plastikowe, lusterka, chłod
nice, skrzynie biegów, elementy zawieszenia i silnika, wy
syłka. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
FIAT PUNTO, PALIO, SIENA : lampy, szyby, drzwi, zde
rzaki, maski, fotele, koła. plastiki, lusterka, chłodnice, skrzy
nie biegów, elementy zawieszenia i silnika (wysyłka na cały 
kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
FIAT REGATA, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: silnik uzbro
jony, stan idealny • 450 zł, skrzynia biegów,, bez półosi - 
250 zł, zawieszenie tylne kpi. • 300 zł. Gryfów SI., tel. 
075/781-23-93 po godz. 16
FIAT REGATA, 1985 r. 1.7 D, 1.5 E, 1.6 TC: wszystkie czę
ści z rozbiórki. Ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97 6̂6-21 1
FIAT REGATA, 1600 ccm : dach, słupki. Brzeg, tel. 
077/416-29-07
FIAT REGATA : różne części z demontażu. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
FIAT REGATA, 1700 ccm, diesel: wszystkie części z de
montażu, silnik, komplet ze skrzynią biegów i półosiami, -
2.000 zł. Domachowo, tel. 065/571-42-01 
FIAT RITMO, 1986 r .: zderzak tylny, szyby, zawieszenia, 
liczniki do różnych modeli i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FIAT RITMO : różne części z demontażu. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
FIAT RITMO: skrzynia biegów, zawieszenie, opony z fel
gami i inne części z demontażu. Komorniki, woj. wrocław
skie, tel. 0607/81-13-72
FIAT RITMO, 1300 ccm, benzyna : głowica, -130 zł. Sto
szowice, tel. 074/818-11-39
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-42
FIAT SCUDO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia, przekł. kierownicy I inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17. 0608/41-76-04 
FIAT SCUDO: tapicerka drzwi przednich, chłodnica uszko
dzona. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SEICENTO, 1998 r.: zderzak, lampy tylne. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
FIAT SEICENTO SPORTING 900 i 1100 ccm: lampy, szy
by, drzwi, błotniki, zderzaki, dachy, ćwiartki, fotele, zawie
szenia, półosie, głowice, skrzynie biegów, plastiki, konso
le, elektryka; koła, klimatyzacja, wahacze, belki tylne i inne. 
Warszawa, tel. 022/771-23-55, 0602/60-66-24 
FIAT SEICENTO: reflektor lewy -100 zł. zderzak tylny - 50 
zł, reflektor prawy - 80 zł, felga stalowa, drzwi prawe. -130 
zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98 '
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
kierunkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czer
wone, przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiąwki 
drzwiowe, spoiler tylny, blenda, lampy, felgi aluminiowe 
5Jx13. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO : lampy, błotniki, maska, wzmocnienie 
czołowe, lusterka, listwy boczne, wahacze, półosie, przekł. 
kierownicy, zaciski ham., zwrotnice, przeguby, obrotomierz, 
kierunkowskazy białe, pasy czerwone, półka tylna, siedze
nia tylne, zderzaki, felgi, części elek. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
FIAT SEICENTO SPORTING* 1100 ccm : zderzaki nowe
go typu, lampy, kierunkowskazy, obrotomierz, listwy, chłod
nica, ukł. wydechowy, zawieszenia. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO : zderzak przedni. W rocław  tei. 
0501/14-76-90
FIAT SEICENTO : drzwi przednie • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SIENA, 1999 r. : lampy przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FIAT SIENA, 1999 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
FIAT SIENA, 1999 r.: pokrywa silnika, wahacz, szyba lewa 
przednia, szyba prawa tylna, pokrywa tyrna bez szyby, 
chłodnica wody. Wrocław, tel. 0601/87-40-64 
FIAT SIENA : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT SIENA: lampy przednie. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT SIENA : zderzaki, maska, lampy. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT SIENA, 2000 r.: reflektor prawy z kierunkowskazem, 
silniczki regulacji reflektorów. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
FIAT SIENA, PALIO, 1200 ccm, • 1600,16V: zawiesze
nia, kompletna elektryka, elem. plastikowe, tapicerka, da
chy, drzwi, lusterka, koła i oryginalne kołpaki, głowice do 
1.2, 1.6 16V i inne, wysyłka. ., tel.. 0603/10-18-70, 
0607/82-62-71
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : zawieszenie 
tylne, drzwi tylne, błotnik tylny lewy, serwo, części silnika, 
mechnizm wycieraczek I inne. Legnica, tel. 0606/31-99-22 
FIAT TEMPRA, 1991/94 r . : drzwi, szyby, klamki, liczniki,

stacyjka, serwo, pompa hamulcowa, wspomaganie i inne, 
cena ód 1Ó0 zł. Góra, tel. 0601/05-81-98. 065/544-46-25 
FIAT. TEMPRA, 1991/96 r . : szyba, drzwi, liczniki, wspo
maganie, serWo, liczniki i inne - ód 100 zł. Leszńó, tel. 
065/544-46-25. 0601/05-81-98 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r .: maska, zderzak, błotniki, 
reflektory, szyby, klapa tylna, silnik 1.4E oclony, alternator. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
FIAT TEMPRA: różne części. Oleśnica, fól. 071/398-13-29, 
0609/51-31-05 ■
FIAT TEMPRA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT TIPO, 1990 r.. 1900 ccm, turbo D : drzwi, klapa tylna, 
szyby, skrzynia biegów (pęknięta obudowa), wspomaga
nie kier., w ałek rozrządu, lampy tylne, turbo i inne. Legni
ca, tel. 0604/88-92-82,. 0608/40-20-73 
FIAT TIPO, 1990 r .: zderzak tylny, stan b. dobry. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/74-62-58
FIAT TIPO, 1990 r . : silnik oclony, półosie, McPhersony, 
belka tylna zawieszenia i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, w całości 
lub na części, stan b. dobry, docisk sprzęgła, kolektory, 
szyba klapy tylnej, silniczek wycieraczki tylnej, części me
chaniczne. Lubin, tel. 076/844-65-16, 0606/82-16-26 
FIAT TIPO, 1991 r. 1.4 I i 1.6 I: pompa hamulcowa, lewe 
przednie drzwi, tapicerka drzwi, tylne zawieszenie, pompa 
wspomagania, wał korbowy + korby i inne. Zielona Góra, 
tel. 0603/20-55-71
FIAT TIPO, 1991 r., 1600 ccm : silnik i inne części z de
montażu. Żary, tel. 068/374-81-85 
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm : pompka paliwowa - 80 zł. 
Legnica, tel. 0604/93-88-22
FIAT TIPO, 1992 r. : wzmocnienie przednie. Oława, tel. 
071/311-76-55
FIAT TIPO, 1993 r„ 1400 ccm: błotniki, maska, drzwi, okular 
reflektorów, fotele, konsola, tapicerki, lampy, nagrzewni
ca, alternator, części silnika, zawieszenie, kierownica, sta
cyjka, zamki, plastiki, przełączniki, skrzynia biegów, kon
sola, felgi, silniczki wycieraczek i inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
FIAT TIPO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów, 
półosie, docisk sprzęgła, pompa wody, głowica, blok silni
ka, rozrusznik, drzwi prawe, przełączniki kierownicy, silni
czek wycieraczek, aparat zapłonu, tapicerka. Kłodzko, tel. 
074/868-78-91
FIAT TIPO : przednie lewe drzwi. Bierutów, tel. 
071/315-67-29
FIAT TIPO, 1900 ccm, diesel: chłodnica powietrza, pom
pa wspomagania kierownicy z wężami, terostat. Legnica, 
tel. 0606/68-30-86
FIAT TIPO : różne częśćl. ‘Oleśnica, tel. 071/398-13-29, 
0609/51-31-05
FIAT TIPO : maska, zderzak przedni, szyba czołowa, sil
nik, klapa tylna, reflektory i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25

FIAT TIPO : silnik TDI, 1989 r. - 1500 zł. Pilchowice, tel. 
075/713-62-64
FIAT TIPO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT TIPO : atrapa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT TIPO : reflektor prawy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT TIPO: szkła lamp przedniGh, kierunkowskaz lewy biały. 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21
FIAT TIPO, 2000-ccm : komputer. Wrocław, tel. 
0609/48-26-74
FIAT TIPO, 1400 ccm; wtrysk: rozrusznik, alternator; mo- 
nowtrysk, głowica, filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, 
skrzynia biegów, półosie, zwrotnice, komputer, cewka, czuj
nik prędkości obrotowej, układ zapłonowy, drzwi lewe przed
nie, inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, UNO, TEMPRA : różne części mechaniczne i 
blacharskie. Oława, tel. 0605/11-26-35 
FIAT ULYSSE: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/4176-04 
FIAT UNO, 1984/88 r., 1300 ccm: chłodnica • 80 zł, termo
stat • 40 zł, tarcza sprzęgła - 20 zł, docisk sprzęgła - 60 zł, 
alternator - 40 zł, szyba tylna -10 zł, listwa ukł. kierowni
czego - 60 zł, kierunkowskaz biały lewy -10 zł i prawy • 20 
Zł. Legnica, tel. 076/856-05-46 
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm: wszystkie części. Prusice, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1985 r., benzyna: części silników (1000 i 1100 
ccm). Świebodzin, tel. 0602/53-70-88 
FIAT UNO, 1986 r.: błotnik, reflektor̂  szyby, części silnika 
i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FIAT UNO, 1986 r., 1700 ccm, diesel: silnik i inne części z 
robiórki. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
FIAT UNO, 1987 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1987 r., 1700 ccm, diesel: głowica; zawory, - 
400 zł. Konradów, tel. 077/414-77-58 
FIAT UNO, 1988 r.: lampy przednie • 55 zł/szt., szyba tyl
na - 55 zł/szt., lusterka - 55 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-20-77
FIAT UNO, 1988 r .: wzmocnienie czołowe - 80 zł, aparat 
zapłonu - 80 zł, cewka zapłonowa -‘ 50 zł. Kłodzko,, tel. 
0601/62-91-17
FIAT UNO, 1988 r.r 1500 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
chłodnica, szybki tylne, zderzak tylny i przedni, błotniki, 
welurowe wnętrze, konsola, głowica, blok, tarcza sprzęgła 
z dociskiem, alternator, rozrusznik, lusterka, gażnik, korek
tor, listwa kierownicza, słupki. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
FIAT UNO, 1989 r., 120 tys. km, 1000 ccm: silnik, półosie, 
oś tylna, chłodnica, części ukł. kierowniczego i hamulco
wego, stacyjka, przełączniki kierownicy, inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-13-46, 0601/42-14-79 
FIAT UNO, 1989/99 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo-
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silniki, skrzynie biegów 
części blacharskie i inne

Mirków, tel. 071/315-10-19

łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5), głowica, chłodnica, komputer, sprzęgło, lusterka, pół
osie, wahacz prawy, piaśta prawa, McPherson. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-46-91
FIAT UNO, 1990 r.: kierunkoWśkazy białe (nowe) • 40 zł/szt. 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21
FIAT UNO, 1990 r., 87 tys. km, 1000 ccm : silnik, - 600 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
FIAT UNO, 1990/95 r., 1300 ccm, turbo: przegub napędo
wy - 60 zł. Legnica, tel. 0605/11-31-55 
FIAT UNO, 1991 r., 45 tys. km, 1000 ccm, benzyna: silnik, 
zawieszenia przednie, lampy tylne, koła, listwa kierowni
cza. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FIAT UNO, 1991 r.: drzwi, szyby, dach, kanapa, zawiesze
nie, pasy, ćwiartki, inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT UNO, 1992 r., 1400 ccm : pompka paliwowa - 80 zł. 
Legnica, tel. 0604/93-88-22
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów, szyba 
przednia, drzwi, maska przednia, klapa tylna, lampy, zde
rzaki, rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, siedzenia, 
belka tylna, tablica, konsola, przełączniki świateł, stacyjka, 
silnik, nadwozie. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/94-06-88
FIAT UNO, 1995 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0501/79-43-54
FIAT UNO, 1995/96 r., 1700 ccm, diesel: wał korbowy, z 
panewkami, tłoki, korbowody, pompa wtryskowa, koło za
machowe, koło rozrządu, skrzynia biegów. Legnica, tel. 
0606/68-30-86
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1998 r„ 1000 ccm : tarcza sprzęgła, docisk, 
szyby boczne, komputer, wtrysk, alternator, rozrusznik, 
miska olejowa i inne. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
FIAT UNO, 1998 r . : lewy błotnik, uszczelka, wygłuszenie 
maski -10 zł; zamek. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT UNO: blok silnika, głowica, monowtrysk, skrzynia bie
gów (5), drzwi, klapy, środek i inne. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlo
tu pow. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-15-80 
FIAT UNO : różne części. Oleśnica, tel. 071/398-13-29, 
0609/51-31-05
FIAT UNO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT UNO: kierunkowskaz prawy (biały), - 30 zł. Wrocław, 
tel. 0609/59-01-54
FIAT UNO: wahacze, amortyzatory przednie i tylne, sprę
żyny, kolumny McPhersona, przekł. kierownicy i inne. Wro
cław, tel. 0605/09-46-06
FIAT UNO: zderzak przedni • 60 zł, chłodnica - 50 zł, kie
runkowskaz lewy (nowy) - 25 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63

FIAT UNO : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, benzyna: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FIAT UNO : bagażnik dachowy, felgi aluminiowe 5Jx13.
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
FIAT UNO : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71
FIAT UNO : wahacze, amortyzatory, sprężyny, kolumny
McPhersona, przekł. kierownicy, reflektor prawy, końcówki
drążków. Wrocław, tel: 0605/09-46-06
FIAT UNO : kierunkowskazy białe. Kłodzko, tel.
074/867-58-21
FIAT UNO, 1300 ccm, diesel: głowica, rozrusznik. Lipniki, 
woj. opolskie, tel. 0606/71-26-93 
FIAT UNO, 1500 ccm, benzyna : skrzynia biegów, uszko
dzony wałek sprzęgłowy, - 150 zł.-Świebodzin, tel. 
068/382-22-62
FIAT UNO: oblachowanie, lampy tylne i przednie, zderza
ki, klocki ham., błotniki tylne, progi, dach, nowy, wahacze, 
filtry oleju, powietrza, pompy i inne. Wrocław, tel. 
0601/57-38-14
FIAT UNO : lewy błotnik , wygłuszenie maski i uszczelka. 
Wrocław, tel. 0502/17-57-45
FIAT UNO 3-drzwiowy: bagażnik, - 75 zł. Wrocław, tel.
354-33-23
FIAT UNO, PANDA, 1989 t., 900 ccm 1000, 1300 ccm: 
szyby, drzwi, silnik, zderzaki, osprzęt silnika; lampy, błot
niki, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58. 
FORD, 1980/95 r.: różne części (sprowadzę z Niemiec, do 
wszystkich modeli). Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49, 
0607/10-08-49
FORD, 1990 r.: wał korbowy, korbowody, tłoki, głowica do 
poj. 2.5 diesel. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
O  FORD : zawieszenia, silniki 1.8 TDi (Focus), 1.8 

TD (Mondeo), 1.8 D (Fiesta), 2.5 D (Transit), mo- 
sty + skrzynie biegów. Jelcz-Laskowice, tel. 
0601/58-24-14 84014011

FORD, 1800 ccm, diesel ; silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD: silniki, różne rodzaje. Kłodzko, tel. 074/867-85-23,
867-81-05
FORD • silnik 2.3. V6 i 2.0 V6 - 800 zł/szl Sulechów, tel. 
0502/32-24-88
FORD AEROSTAR, 1989 r.: nagrzewnica i inne. Wrocław, 
tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 
FORD CARGO, 1981 r.: most tylny, resory przednie i tyl
ne, zawieszenie przednie, wał, felgi 16", przekł. kierowni
cy i inne. Wrocław, tel. 071/349-27-14, 0604/68-71 -95 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95, 0601755-17-72 
FORD ESCORT, 1978 r. : lampy tylne. Kłodzko, tei. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1979 r., 1300 ccm: silnik uzbrojony, skrzy
nia biegów, napęd tylny. Legnica, tel. 076/850-24-34 po 
godz. 20
FORD ESCORT, 1980/84 r.: lusterko prawe i lewe, serwo 
+ pompa hamulcowa. Skokowa, tel. 0503/02-21 -05 
FORD ESCORT, 1980/86 r., 1300 ccm. CVH : silnik, stan 
dobry, możliwość rejestracji. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT, 1980/90 r . : dużo części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/91 r. : różne części z demontażu 
(1.6,1.3. XR3) i inne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT XR3i, 1982 r . : silnik, skrzynia biegów i 
inne części z demontażu. Legnica, tel. 0608/83-82-22

FORD ESCORT, 1982 r . : różne części. Piechowice, tel. 
0607/65-59-61 .
FORD ESCORT, 1983 r .: skrzynia biegów, zawieszenia i 
inne. Legnica, tel. 0603/92-76-30 
FORD ESCORT, 1983/88 r. 5-drzwjowy: klapy, drzwi, lam
py, lusterka, alternatory, zawieszenia, półosie, głowice. 
Środa Śląska, tel. 071/317-53-32, 0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/89 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lam
py, lusterka, alternator, zawieszenia, półosie, głowica. 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, błotniki, drzwi, szy
by, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm : pompa oleju (nowa), 
wody, paliwa, licznik.., tel. 0502/09-54-29 
FORD ESCORT, 1984 r . : drzwi, klapa, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm 3-drzwiowy: automa
tyczna skrzynia biegów, drzwi, tylna klapa. Gierczyn, tel. 
075/783-94-77
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: 
silnik z osprzętem, skrzynia biegów (5), fotele i inne części 
z demontażu. Karpacz, tel. 075/761 8̂6-79 po godz. 20 
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa, kierunkow
skazy białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r.,'1600 ccm, benzyna : wszystkie 
części z demontażu. Różyniec, gm. Gromadka, tel. 
0601/70-56-43
FORD ESCORT, 1984 r., 1400 ccm: silnik, zderzak przed
ni, listwa kier., zawieszenia, rozrusznik, lampy, chłodnica, 
półosie i inne. Wrocław, tel. 0604/39-55-66 
FORD ESCORT, 1984/85 r., 1400 ccm, benzyna: głowica, 
gażnik. Lubań, tel. 0603/35-59-76 
FORD ESCORT XR3i, 1985 ̂  1600 ccm : elementy bla
charki i mechaniczne, zawieszenie, inst. elektryczna. Bra- 
toszów, tel. 0606/30-17-47
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm: różne części. Kamien
nik, woj. opolskie, tel. 0606/71-26 9̂3 
FORD ESCORT XR3i, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk ca- 
brio: silnik, skrzynia biegów (5), części mechaniczne, drzwi, 
szyby, lampy, felgi aluminiowe 14" i inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r., 1300 ccm : dach, szyby, 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, most, belka, drzwi, 
chłodnica, błotniki, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57 ^
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik i inne 
części z demontażu. Żary, tel. 0604/82-36-55 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, • 1.600 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm : różne części. Legni
ca, tel. 0605/09-27-68
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: głowica, skrzy
nia biegów (5), chłodnica, pompa wtryskowa, alternator, 
lampy, lusterka, kierunkowskazy, przełączniki, stacyjka. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-46-91 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna: aparat za
płonowy, gażnik, lampy tylne. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22 .
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm : skrzynia biegów (5). 
Kłodzko, tel. 074/868-71-25
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 1600 ccm : elementy bla
charki, skrzynia biegów itd. (z rozbiórki). Wojtek, Legnica, 
tel. 0605/09-27-68
FORD ESCORT KOMBI. 1987 r., 1300 ccm: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1800 ccm, turbo D : pompa wtry
skowa, łapy silnika, poduszka pod silnik, sprzęgło, alterna
tor, ukl. kierowniczy, wspomaganie, koła, zawieszenia, 
ćwiartki przednie, błotniki, ścianka przednia, półoś i inne. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
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 .: zderzak przedni, maska, reflek
tory, przekł. kierownicy, szyba czołoWa, głowica - 280 zł, 
zderzak tylny i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD ESCORT, 1988 r': 4 drzwi, tylna klapa, części środ
ka, podzespoły mechaniczne i inne. Przylesie, tel. 
077/412-38-17
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna : sil
nik, 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, wtrysk: silnik, półosie, 
drzwi, szyby, lampy tylne, amortyzatory, chłodnica i inne, 
Legnica, tel. 0601/71-02-84, tJ605/13:16-60 
FORD ESCORT, 1989 r:, 1600 ccm, benzyna : skrzynia- 
aut., wersja 5>-drzwiowa, dach + szyberdach, drzwi, lampy, 
kierunkowskiazy białe, tapicerka wnętrza, zaczep hol. 
Wschowa, tel. 065/540-12-46 '
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, 
tłoki, rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr powietrza, lu
sterko lewe, koło zamachowe, przełączniki kierownicy. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r. 2-drzwiowy: ćwiartka tylna prawa 
- 400 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-31 
FORD ESCORT, 1989 r. 1.4-1.6 diesel: skrzypią biegów
(5), silniki, maska, drzwi, klapa tylna, wzmocnienie czoło
we, piasty, półosie, sprężyny, lampy, zderzaki, tarcze ha
mulcowe, ukł. wydechowy, serwo, zbiornik paliwa, felgi alu- 
minioWe, wahacze tylne, drążek stabilizatora. Wojcieszów, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1989 r. 150 tys. km, 1600 ccm diesel: 
silnik, Skrzynia biegów,'zawieszenia, blachy. Żary, tel. 
068/374-09-39 ;
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm 1600 ccm: sijmk oclo
ny. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 :
FORD ESCORT, 1990/92 r.: zderzak tylny (kombi), klapa 
tylna (sedan), drzwi prawe przednie, kierunkowskazy. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm : zaciski hamulcowe, 
półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, siedzenia przednie, 
rozrusznik, filtr powietrza. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 87 tys: km, 1600 ccm: silnik bez 
głowicy i osprzętu, stan b. dobry, • 300 zł. Lubań, tel. 
0608/72-00-61
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : drzwi, klapa 
przednia, części silnika, skrzynia biegów (5), koło kierow
nicy, zderzak tylny, zegary, zawieszenia i inne. Nowa Wieś 
Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części bla
charki i mechaniczne, używane. Wrocław; tel. 
0601/70-17-36
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm: silnik i inne części z 
demontażu. Żary, tel. 068/374-81-55 
FORD ESCORT, 1991/92 r. : zderzak tylny. Góra, tel. 
065/544-73-48. 0602/31-13-83 
FORD ESCORT, 1991/95 r., 1800 ccm, diesel: różne czę
ści z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0600/35-98-92, 0604/78-33-32 
FORD ESCORT, 1992 r, 1400 ccm, wtrysk: drzwi, kompu- 
ter, szyba klapy tylnej, podszybie, nadkole, licznik, linka, 
kolumny McPhersona, piasta, cewka, moduł. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20

T A D E X  s .c .

C H Ł O D M C !
S P R Z E D A Ż  N A P R A W A  W Y M I A N A
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FORD ESCORT, 1992 r . : zderzaki, maska silnika. Wał
brzych, tel. 0607/36-85-64
FORD ESCORT, 1992 r .: przekł. kierownicy ze wspoma
ganiem + węże - 230 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-24-60, 
074/845-23-80
FORD ESCORT, 1992 r. 1.4-1.6 (16V) DOHC : skrzynia 
biegów (5), silniki, maska, błotniki, lampy, zderzaki, klapa 
tylna, drzwi, piasty, półosie, sprężyny, amortyzatory, roz
rusznik, alternator, ukł. kierowniczy, tarcze hamulcowe, 
pompa paliwa, zamki, felgi aluminiowe, belka tyl. Wojcie
szów, tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: komputer - 
400 zł. Wrocław, tel. 0609/48-26-74 
FORD ESCORT, 1992 r.: zderzak przedni, stan b. dobry • 
110 zł. Wrocław, tel. 0503/76-26-85 
FORD ESCORT, 1992 r . : zderzak przedni, lakierowany, 
stan b. dobry -110 zł. Wrocław, tel. 0503/76-26-85 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: silnik bez gło
wicy, - 850 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm: silnik. Drezdenko, woj. 
gorzowskie, tel. 0606/40-57-09 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: silnik, -1.400 
zł. Kłodzko, tel. 0601/57-54-44 
FORD ESCORT CABRIO, 1993 r.: dach kpi., ręcznie skła
dany. Legnica, tel. 0603/92-76-30 
FORD ESCORT CABRIO, 1993 r . : dach, klapa tylna. Le
gnica, tel. 076/721-96-53 w godz. 18-19 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, 
głowica, miska olejowa, pompa wody, tłoki, korbowody, 
McPherson przedni, koło zamachowe, przekładnia kierow
nicza, ćwiartka przednia prawa, tapicerka drzwi i inne. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1993 r . : amortyzatory tylne + sprężyny, 
komplet • 150 zł/szt. Głogów, tel. 0605/30-42-10 
FORD ESCORT, 1993 r., diesel: skrzynia biegów (5), w 
częściach. Kłodzko, tel. 074/867-75-75 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy: 
poduszka pow., dach, silnik 1.8 D, nagrzewnica, alterna
tor. Opole, tel. 0605/72-16-03 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r.: zderzak tylny, czarny, z niklowa
nym paskiem, nie lakierowany - 40 zł. Lubin, tel. 
076/749-75-63
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy: roz
rusznik, tłumik, półosie, przeguby, fotele przednie, kompu
ter, nagrzewnica, zderzak tylny, oryginalny hak, lampa pra
wa tylna, ćwiartki lewe i inne. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1995 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V: gło
wica Zetec, kompletna, stan b. dobry, - 600 zł. Lubań, tel. 
0608/72-00-61
FORD ESCORT, 1995 r.: maska -100 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-44
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r .,: zderzak tylny, nowy. 
Wrocław, tel. 071/329-59-93, 0607/28-52-83 
FORD ESCORT, 1995 r.: maska silnika, błotnik lewy. Wro
cław, tel. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
FORD ESCORT, 1995/99 r., 1600 ccm, 16V: drzwi, szyby, 
elementy karoserii, nagrzewnica, agregat klimatyzacji + 
rurki, reflektory, osprzęt silnika, półosie i inne. Lubin. tel. 
0605/57-87-37
FORD ESCORT, 1995/99 r . : błotnik lewy -100 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-77-12
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: silnik, belka 
tylna, zawieszenie. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD ESCORT, 1996 r.: drzwi lewe tylne do kombi, drzwi 
przednie do wersji 5-drzwiowej (96 r.). Wrocław, tel. 
0603/53-74-09
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, 16V, ZETEC : głowi
ca, wałki rozrządu + koła. Góra, tel. 065/544-73-48, 
0602/31-13-83
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm zderzaki przednie, 
drzwi, atrapa, obudowa filtra powietrza, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, ścianka tylna. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
FORD ESCORT, 1998 r.: zderzak tylny -150 zł. Wrocław, 
tel. 349-26-63
FORD ESCORT: elementy błacharki, części mechaniczne 
do wszystkich modeli. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (4). 
Chróścina Nyska, woj. opolskie, tel. 0604/21-75-18 
FORD ESCORT: lampy tylne, kompletne -150 zł/szt. Gło
gów, tel. 0605/30-42-10
FORD ESCORT 1100, 1300, 1400, 1600 i 1600 ccm D: 
skrzynia biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka, oclone, 
gwarancja. Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 
0601/78-25-72
FORD ESCORT : maska, • 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-44
FORD ESCORT: pokrywa bagażnika z szybą. Prochowi
ce, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD ESCORT : zaciski, konsola na biegi, obudowa na
grzewnicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., bel
ka między podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, 
worek na biegi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak,-reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT: silnik 1600 ccm diesel, na części, skrzy
nia biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia 
przedniego i tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie 
przednie, błotniki tyine. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz. 9-16
FORD ESCÓRT : różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41
FORD ESCORT : różne części. Ząbkowice śląskie, tel.
074/810-31-68, 0603/87-02-77
FORD ESCORT XR3i, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów
151. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna : głowica - 200 zł.
Międzylesie, tel. 074/812-66-58
FORD ESCORT, 1300 ccm : silnik • 350 zł. Międzylesie,
tel. 074/812-66-58
FORD ESCORT, 2000 ccm: komputer wtrysku, moduł za
płonowy, sonda Lambda, - 450 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-43, 0603/95-42-13 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik • 1.200 zł i 800 
zł, skrzynia biegów (5) - 600 zł. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
FORD ESCORT 84 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel.
372-22-86
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600'ccm, diesel, 1800 
ccm, TD, silnik na części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, 
benzyna), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, 
oświetlenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD EXPLORER : grill, - 80 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22
FORD EXPLORER : grill, - 80 zł. Złotoryja, tel.
076/878-76-22, 0602/52-56-48
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm : aparat zapłonu, alter

nator, pompa wody, pompa paliwa. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wa
hacze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, 
drzwi, szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne czę
ści do różnych modeli. Złotoryja,*tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57 - '
FORD FIESTA, 1981 r. i  szyba boczna, szyba prawa do 
drzwi, atrapa, kierownica, lampa tylna, kierunkowskaz, roz
rusznik, zbiornik paliwa, silniczek wycieraczek, wahacze, 
nagrzewnica, klamki. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-19-47
FORD FIESTA, 1983/86 r . : elementy błacharki, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie, tapicerka. Opole, tel. 
077/455-28-55 po godz. 20
FORD FIESTA, 1983/89 r. : różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 071/322-43-52
FORD FIESTA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, kom
pletna dokumentacja, - 850 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-40
FORD FIESTA, 1986 r., 140 tys. km, 1100 ccm: skrzynia 
biegów (4), głowica, gażnik, szyby i inne. Lubin, tel. 
076/846-61-00
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, różne 
części z rozbiórki. Bolesławiec, tel. 0502/71-23-81 
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia bie* 
gów (5), ukł. kierowniczy, drzwi prawe, chłodnica, głowica, 
klapa tylna, oś tylna, zderzak przedni, półośka długa. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-23-29 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
części mechaniczne i wyposa>enia elektrycznego, części 
karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 
0607/40-34-26
FORD FIESTA, 1987 r . : reflektor prawy, nowy. Wrocław, 
tel. 372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, rozrusznik, fotele, chłodnica, części zawieszenia i 
inne. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0602/47-02-35 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm: drzwi, szyby, McPher
sony przednie, klapa tylna + szyba, alternator, rozrusznik, 
plastiki, linki, boczki drzwi, zderzaki, półosie, przeguby, 
dach, tapicerka, lewarek zmiany biegów. Piława Górna, teł. 
074/837-23-43, 0605/94-66-63 
FORD FIESTA, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: 
silnik kpi., oclony, stan dobry, • 1.200 zł. Krzyżowa, tel. 
076/817-29-23 po godz. 19
FORD FIESTA, 1989/96 r.: maska, błotniki, kierunkowska
zy, reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wro
cław. tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 16 tys. km, 1300 ccm: silnik kpi., 
skrzynia biegów, automatic. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-58
FORD FIESTA, 1990 r. : lampy. Chojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, osprzęt silnika, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, mosty, belki, 
skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silni
ka, mono wtrysk • 120 zł, cewka • 40 zł, katalizator - 80 zł. 
Żary, tel. 0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1991 r. : lampa tylna prawa. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05, 0607/40-77-23 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gażnik na cp - 
ści, moduły, wentylator chłodnicy, przekł. kierownicy, roz
rusznik, silniczek reflektora i inne. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1992 r.: drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm,: części 
blacharskie i mechaniczne. Bartoszów, tel. 0606/30-17-47 
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm: silnik -400 zł, skrzynia 
biegów (5) • 350 zł, zawieszenie przednie - 350 zł, zawie
szenie tylne • 300 zł, ukł. kierowniczy • 130 zł, chłodnica, 
lampy i inne. Bratoszów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/30-17-47
FORD FIESTA, 1992 r.: zderzaki, maska silnika. Wałbrzych, 
tel. 0607/36-85-64
FORD FIESTA, 1992/95 r . : zderzak tylny, lakierowany, -
60 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36
FORD FIESTA, 1993 r., 1400 ccm: silnik. Drezdenko, woj.
gorzowskie, tel. 0606/40-57-09
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm : alternator, oś tylna,
ćwiartka prawa, błotnik tylny, zawieszenie, półoś, zderzak
tylny, klapa, grill, koło, półka tylna. Legnica, tel.
0605/93-08-93
FORD FIESTA, 1993 r .: zderzaki, klapa tylna, reflektory, 
chłodnica, szyba czołowa, blok silnika, tłoki. Opole, tel. 
0601/71-67-25
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm : zawieszenia, fotele, 
serwo, komputer, instalacja i inne. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD FIESTA, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
329-21-76
FORD FIESTA, 1995 r . : poduszka powietrzna kierowcy. 
Kłodzko, tel. 0606/42-40-31
FORD FIESTA, 1995 r., 1800 ccm, turbo D : obudowa filtra 
pow. Legnica, tel. 076/854-56-12, 0501/53-14-99 
FORD FIESTA, 1996/99 r., 1300 ccm : pokrywa bagażni
ka, bez szyby, chłodnica. Rawicz, tel. 065/547-43-66 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm. ZETEC : komputer, 
półosie z przegubami, elem. plastikowe, zbiornik paliwa, 
pompa paliwa, tylny zderzak, szyby do drzwi, dużo innych,

drobnych części. Jelenia 'Góra, tel. 075/755-83-14, 
0502/30-08-56 L
FORD FIESTA, 1997 r. : lampa przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm : pokrywa silnika, zde
rzak, chłodnica, filtr powietrza, lampy przednie, grill, za
wieszenie przednie, szyba, skrzynia biegów, koła jezdne 
(2 szt.). Wrocław, tel. 0601/69-63-39 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm : skrzynia biegów, pół
osie, osprzęt silnika, szyby tylne, lampy tylne, belka tylna, 
amortyzatory, podnośniki szyb, komputer i inne. Wrocław, 
teL 0502/93-97-27
FORD FIESTA, 1997/00 r .: chłodnica, wentylator, sprzę
gło z dociskiem, półosie, konsola kierownicy z pod. po
wietrzną, sensor, błotniki, drzwi z szybami, wahacze, ko
lumna kierownicy, stabilizator, amortyzatory, belka tylna, 
dociski hamulca, serwo hamulca, pedały, plastiki wnętrz. 
Legnica, tel. 076/878-57-39 po godz. 18, 0604/85-41-36 
FORD FIESTA, 1998 r. : zderzak. Jankowice, tel. 
071/311-76-55 _
FORD FIESTA, 1998 r.t 1300 ccm, ENDURA: kolumna 
McPhersona prawa, wahacz lewy, przełączniki, kierowni
ca, łapy aluminiowe. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
FORD FIESTA, 1998 r.: koła+felgi aluminiowe 13", -1.300 
zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD FIESTA, 1998 r.: reflektory, błotniki, zderzaki, ma

ska, zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
FORD FIESTA, 1999 r.: błotnik przedni lewy (nowy). Obbr- 
niki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FORD FIESTA : elementy błacharki, części mechaniczne 
do wszystkich modeli. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD FIESTA, 1100 ccm: głowica - 70 zł, silnik na części 
• 100 zł, skrzynia biegów. Dzieiżoniów, tel. 074/832-34-84 
FORD FIESTA: silnik, skrzynia biegów, ńa gwarancji, stan 
b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 17, 
0601/78-25-72
FORD ńESTA, 1600 ccm, benzyna : silnik, posiak doku
mentacja, - 850 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-40
FORD FIESTA : oś tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
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, 1250 ccm : różne części. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41
FORD FIESTA : skrzynia biegów. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84
FORD FIESTA, 1100 ccm : silnik. Baranów, tel.
062/781-02-60, 0601/89-10-61
FORD FIESTA : maska przednia, • 90 zł. Legnica, tel.
076/855-09-50
FORD FIESTA, 2000 r .: zderzak tylny -180 zł. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
FORD FIESTA, ESCORT, MONDEO, 1800 ccm: silnik na 
części. Kłodzko, tel. 0606/42-40-31 
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: częći uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS, 1998 r . : błotniki przednie, lampa prawa, 
zderzak tylny i przedni, słupek lewy z progiem. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
O  FORD FOCUS, 1998/01 r . : tylny zderzak, tylne 

lampy, napinacze pasów, tylna klapa, tylny błot* 
nik, przednia ćwiartka, plastiki, siedzenia, kana- 
pa, dach, drzwi, skrzynia biegów, zawieszenie 
tylne, sanki pod silnik, filtr powietrza, elem. pla
stikowe, chłodnica, wiązka, alternator. Świdnica, 
tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020221

FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, 
plastiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0097)
FORD FOCUS : kolumna kierownicy, RO Ford 6000 
CD-590, węże + zbiornik - 900 zł, kierownica skórzana - 
200 zł, listwa klapy • 50 zł. Bogatynia, tel. 0602/50-02-33 
FORD FOCUS: pokrywa silnika, błotnik tylny prawy z nad
kolem. Legnica, tel. 076/851-27-57 
FORD FOCUS : konsola, pompa ABS, wspomaganie, za
wieszenie i inne. Ostrzeszów, tel. 0603/74-60-29 
FORD FOCUS : zderzak tylny (model 3- i 5-drzwiowy), - 
100 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
FORD FOCUS : reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebni
ca, tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS, 2000 r. 3-drzwiowy: tapicerka wnętrza, elek
tryka, dach, 4 ćwiartki, tylne błotniki, zawiesznie przednie i 
tylne oraz inne części. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
FORD FOCUS, 2000 r.: prawa prze'dnia ćwiartka, przedni 
zderzak. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY, 1999 r .: drzwi kierowcy, tył prawy, zde
rzak tylny ze wzmocnieniem. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
FORD GALAXY : roleta bagażnika. Strzelin, tel. 
0604/84-01-45
FORD GRANADA, 1982 r. : dużo części z rozbiórki. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1982 r.: drzwi pokrywa silnika i bagaż
nika. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
FORD GRANADA, 1983 r . : lusterko prawe z elektryczną 
regulacją, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/94-89-74 
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie 
części. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1984 r.: maski, zawieszenie przednie, 
zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD GRANADA : skrzynia biegów automatic, koła za
machowe i inne. Jelenia Góra, tel. 075/767-82-57 
FORD GRANADA : różne części. Wrocław, tel. 
071/787-25-55
FORD GRANADA, 2000 ccm: różne części, silnik. Krosno 
Odrzańskie, tel. 068/383-55-59, 0502/51-24-10 
FORD GRANADA : wszystkie części i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FORD KA : reflektory przednie, nowe, firmy Valeo - 320 
zł/szt. Wrocław, tel. 302-74-99 
FORD MERCURY VAN, 1993 r., 3000 ccm, w tysk: lampa 
przednia prawa, kierunkowskaz, wzmocnienie przednie, 
chłodnica. Brzeg, tel. 077/444-25-51 po godz. 16 
FORD MERCURY : silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : osprzęt sil
nika, kompresor klimatyzacji, pompa wspomagania, sprzę
gło + docisk sprzęgła i inne. Głogów, tel. 0607/58-08-85 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 
16V : tylna część nadwozia, klapa tylna, szyba, osprzęt

silnika, zawieszenie tylne, drzwi (prawa strona), tapicerka, 
pompa paliwowa, katalizator i inne części. Legnica, tel. 
0601/74-62-22
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V : drzwi, szyba 
tylna, maska, inst. elektryczna, fotele, skrzynia biegów, 
półka tylna, dach, zawieszenia i inne. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, zetec : alternator, 
fotele, słupek prawy środkowy, mechanizm wycieraczek, 
licznik, kolektory, szyby, drzwi, zbiornik paliwa. Wrocław, 
tel. 368-19-33, 0602/74-84-24 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, turbo D : osprzęt sil
nika, kompresor klimatyzacji, pompa wspomagania, docisk 
+ sprzęgło i inne. Głogów, tel. 0607/58-08*85 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, turbo D : osprzęt sil
nika, kompresor klimatyzacji, pompa wspomagania, docisk 
sprzęgła i inne. Głogów, tel. 0607/58-08-85 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 1600 ccm, 16V : ix>- 
dłużnica, zawieszenie przednie prawe, fotele, tapicerki, 
konsola, zbiorniczki, nagrzewnica, lusterka, lampy, serwo. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r . : różne części mecha
niczne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
FORD MONDEO, 1998 r.: silniczek lusterka • 60 zł. Grod
ków, tel. 077/415-51-29
FORD MONDEO, 1998 r .: próg prawy, drzwi tylne prawe, 
lampy tylne. Lubin, tel. 0601/42-28-54

FORD MONDEO, 1998 r .: klapa tylna do kombi, skrzynia 
biegów (5), katalizator, rozrusznik, licznik, alternator. Lu
bin, tel. 0605/23-88-16
FORD MONDEO, 1998 r.: kolumna McPhersona. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
FORD MONDEO II, 1999 r .: drzwi prawe przednie, kom
pletne. Szprotawa, tel. 0503/58-52-65 
FORD MONDEO : elementy błacharki, części mechanicz
ne do wszystkich modeli. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD MONDEO : dach kompletny z podsufitką i szyber
dachem (do starego i nowego typu), szyba tylna podgrzew- 
na (do modelu 5-drzwiowego). Krotoszyn, tel. 
062/725-33-95
FORD MONDEO: tablica liczników, -150 zł. Paczków, tel. 
0606/99-56-29
FORD MONDEO: różne części. Poznań, tel. 0501/98-43-68 
FORD MONDEO : wentylatory podwójne. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
FORD MONDEO KOMBI nowy model: plastiki wewn. klapy 
tylnej. Zielona Góra, tel. 068/391-32-35 po godz. 15, 
0502/62-89-38
FORD ORION, 1983/90 r . : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FORD ORION, 1986 r.: klapa, drzwi, zawieszenia, osprzęt 
silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ORION, 1990/92 r .: drzwi, kierunkowskazy, klapa 
tylna (nowa). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1992 r. : drzwi, mechanizm szyb elektr.,. 
podszybie, kolumny McPhersona. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20 
FORD ORION : lampy tylne, kompletne -150 zł/szt. Gło
gów, tel. 0605/30-42-10
FORD ORION : skrzynia biegów. Głogów, tel.
076/834-50-48, 0605/91-09-77
FORD ORION : atrapa przednia. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm: silnik + osprzęt, drzwi
♦ szyby, maska, klapa tylna, zderzaki, amortyzatory (przód), 
belki, lampy tylne, przekładnia kierownicza, różne części z 
rozbiórki. Bolesławiec, tel. 0503/04-88-05
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm : silnik, osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnice, mosty, belki, 
drzwi, szyby, błotniki, koła, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77, 071/349-27-14 
FORD PROBE, 1994 r., 2500 ccm : wszystkie części me
chaniczne i blacharskie. Drezdenko, woj. gorzowskie, tel. 
0606/40-57-09
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm, 16V: skrzynia biegów 
automatyczna. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD PROBE, 1997 r . : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
FORD PROBE, 1999 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD PROBE: oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
FORD PROBE : szyba boczna tylna (prawa). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
FORD PROBE: błotni przedni prawy (nowy model), - 200 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD SCORPIO, 1984 r.: zderzak przedni, maska, chłod
nica, reflektory, drzwi prawe, klapa tylna, wzmocnienie i 
inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD SCORPIO, 1986 r.: wszystkie części. Wrocław, tel. 
0503/65-88-37, 0502/89-17-47 
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., regu
lator biegu jałowego - 55 zł, komputer ABS, pompa ABS - 
180 zł. Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r . : wszystkie części. Leśna, gm. 
Lubań. tel. 075/721-11-58, 0602/21-75-86 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm: różne części. Prusi
ce, tel. 071/312-53-52
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, OHC: silnik - 550 zł, 
reflektor - 60 zł, grill - 30 zł, głowica • 300 zł. Wrocław, tel. 
316-52-94, 0501/55-88-74
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm : wszystkie części z. 
demontażu, -1.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0609/27-47-17 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (automatic), sprzęgło, rozrusznik, wał. Nysa, tel. 
0608/79-98-58
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów automatic, sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, 
wał. Nysa, tel. 0608/79-98-58 
FORD SCORPIO, 1988 r. : różne, części z demontażu. 
Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2200 ccm: skrzynia biegów (5), 
zawieszenia, lampy, chłodnica, silnik, osprzęt silnika, błot
niki, zderzaki, maski, szyby. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm : różne Części z roz
biórki (oprócz blach). Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : wał korbowy, 
tłoki, pompa wody, stabilizator, .poduszki" silnika, przełącz
niki kierownicy, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm: silnik oclony, zawie
szenia, lampy, lusterka, drzwi, zderzaki, przekładnia kie
rownicza i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : drzwi • 70 zł; tylne 
zawieszenie -150 zł, pompa klimatyzacji -150 zł, kierun
kowskazy -10 zł, tylne lampy • 80 zł/szt., elementy silnika, 
wał napędowy i inne. Lubin, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53
FORD SCORPIO, 1989 r .: maska, silnik o poj. 2.0 wtrysk 
EFI, skrzynia biegów (5), drzwi, klapy, pompa, ukł. wyde
chowy, wspomaganie, most tylny, półosie, piasty, tarcze, 
lampy, belka pod silnik, silnik, poduszki powietrzne i inne. 
Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 0606/64-70-54 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : błotniki 
przednie i tylne, lampy, silnik, rozrusznik, alternator, chłod
nica, szyby, drzwi, zawieszenia, most tylny, inne części z 
demontażu. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SCORPIO, 1989 r .: przedni prawy błotnik (prawie 
nowy). Wrocław, tel. 0503/94-89-74 
FORD SCORPIO, 1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: 
silnik z dokumentacją skrzynia biegów (5), most, drzwi, 
klapa tylna, maska przednia, elementy tapicerki, ćwiartki 
tylne, filtr pow. Lubin, tel. 0502/17-72-22 
FORD SCORPIO, 1990 r.: dzrwi kpi., błotniki, maska, kla
pa tylna z szybą i spoilerem. Gromadka, tel. 0604/78-33-32 
FORD SCORPIO, 1990 r .: tapicerka kpi. z siedzeniami i 
kanapą tylną • 400 zł, reflektor lewy - 400 zł oraz kierun
kowskaz. Lubin, tel. 0608/76-90-05 
FORD SCORPIO, 1990 r . : różne części. Siechnice, tel. 
071/311-76-55

'■FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, i 2900 ccm, benzyna 
: silniki, skrzynie biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem, maska silnika, lampy, sie
dzenia, zderzaki, błotniki, klapa tylna, chłodnica, hak, zbior
nik paliwa, osprzęt silnika, felgi stalowe i aluminiowe. Woj
cieszów, tel. 075/751-23-11, 0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1990 r . ; klamki drzwiowe • 25 zł/szt., 
komputer wtrysku - 80 zł, lampa lewa tylna • 60 zł, siłownik

centralnego zamka - 80 zł, zaciski ham. przednie • 35 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2900 ccm, 24V: silnik 
Cosworth, skrzynia biegów automatic, zawieszenia, kom
puter, przepływomierz, blacharka, szyby, lampy, inne. Zie
lona Góra, tel. 0601/19-85-85 
FORD SCORPIO, 1991 r . : elementy błacharki, 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 r.: dach, kpi. wnętrze, de
ska rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespo
ły elektryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
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 SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC mo
del przejściowy: silnik kpi., z dokumentacją, pompa wspo
magania, serwo, pompa ABS, komputer ABS, komputer 
wtrysku, wał pędny, zawieszenie tylne kpi., kolumny 
McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, 
zbiornik paliwa paliwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1992 r.: zderzak tylny, -150 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-76-22, 0602/52-56-48 
FORD SCORPIO, 1992 r  : szyba przednia zielona, zega
ry, obrotomierz. Lubin, tel. 076/854-83-79, 0604/05-41-72 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: felgi 
aluminiowe, lampy, maska, skrzynia biegów, piasty, amor
tyzatory, zawieszenie, chłodnica/grill, rozrusznik, alterna
tor. Lubin, tel. 0601/30-46-98, 0604/26-47-33 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2000 ccm. i 2900 ccm, 
V6: skrzynie biegów, silniki, drzwi, zawieszenia, szyby, hak, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, lampy, maska, atra
pa, błotniki, zderzaki, wzmocnienie przód i tył, konsola, 
chłodnica, zbiornik paliwa, komplet siedzeń, tapicerka. 
Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1993 r . : różne części. Marcinkowice, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
FORD SCORPIO, 1993 r . : klapa tylna kpi. - 200 zł, drzwi 
lewe tylne kpi. -100 zł. Nysa, tel. 0607/38-85-70 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, 16V: komputer ste
rujący, - 350 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r.: poduszki pow., McPher
son lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska roz
dzielcza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z po- 
dłużnicą, drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna : komputer 
silnika. - 350 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO, 1996 r . : ćwiartka tylna lewa z podłogą 
bagażnika. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD SCORPIO: felgi stalowe. Lubań, tel. 0604/19-82-96 
FORD SCORPIO, 2000 ccm: instalacja gazowa, komplet
na, mało używana, -1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
FORD SCORPIO : felgi aluminiowe 15", 4 szt, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, MONDEO : przekł. kierownicy, pompa 
wspomagania • 450 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/82-42-82
FORD SIERRA, 1966/88 r . : lusterko lewe, listwa na zde
rzak, lampy, szczęki ham. Wrocław, tei. 372-22-86 
FORD SIERRA, 1982/92 r . : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FORD SIERRA, 1983-87 r.: drzwi do modelu 5-drzwiowe
go - 50 zł/szt., klapa tylna • 100 zł, skrzynia biegów (4) - 
150 zł, kolumna kierownicza • 70 zł, szyberdach oryginal
ny - 100 zł, wał napędowy • 50 zł. Bielawa, teł. 
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, 1983/84 r., 2300 ccm, diesel: elementy 
błacharki i inne. Wrocław, tel. 071/316-82-05 po godz. 18 
FORD SIERRA, 1983/86 r„ 1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, maska, chłodnica, osprzęt silnika, zawiesze
nie, tapicerka, stacyjka, przełączniki, zegary, kokpit, lam
py, grill, zderzaki, rozrusznik, alternator, koła, układ kie
rowniczy, vacum pompa, most, wał, półosie, gażnik, inne. 
Wrocław, tel. 0607/40-42-95
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: różne części. 
Lubin, tel. 076/842-53-99
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FORD SIERRA, 1984 r . : drzwi, stacyjka, lusterko lewe.
Piława Górna, tel. 0602/60-19-47
FORD SIERRA, 1985 r . : maska przednia. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r.: szyba z lewych przednich drzwi. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
FORD SIERRA Ghia, 1985 r.: atrapa, zderzak tylny. Wał
brzych, tel. 074/848-20-59
FORD SIERRA, 1985/90 r., 1600 ccm 1800, 2000, 2300 
ccm: zderzaki, błotniki, lampy, chłodnica, drzwi, dach, szy
by, mosty, belki, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD SIERRA, 1986 r. : atrapa, drzwi, lampy, lusterka, 
komputer, osprzęt silnika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, zawie
szenia, przekł. kierownicy, drzwi, klapa tylna, lampy, ma
ska i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: maska, maska 
tylna z szybą drzwi prawe, zawieszenie tylne, most tylny, 
nagrzewnica, silnik wycieraczek, siedzenia. Legnica, tel. 
0608/85-69-23
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 KOMBI, 1986 r.: dach, drzwi, zawieszenie 
tylne i przednie. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
FORD SIERRA, 1986 r .: maska, lampa przednia, kierun
kowskazy, półka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD SIERRA, 1986 r. : drzwi - komplet, zawieszenia, 
przełączniki, 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 wspo
magania -100 zł, drążek reakcyjny • 60 zł, lampy tylne • 40 
zł/szt. Lubin. tel. 0603/18-21-57 
FORD SIERRA, 1986 r.. 2000 ccm: alternator, rozrusznik, 
skrzynia biegów (5). pasy bezwładnościowe, przekł. kie-
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równicy, kolumna kierownicy zastacyjką i inne, -1.000 zł. 
Pustków Żurawski, tel. 071/390-85-61 po godz. 15, 
0607/52-95-98
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986/92 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, 
silnik, wał, amortyzatory, piasty, tarczę hamulcowe, zawie
szenie tylne, komplet foteli, klapa tylna, koła. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
FORD SIERRA, 1987/91 r. : błotniki. Nowa Ruda, teł. 
074/872-77-12
FORD SIERRA, 1987/91 r., 1600 ccm, benzyna : zawie
szenie tylne kpł., belka silnika, tapicerka drzwi, półka tyl
na, zbiornik spryskiwaczy, poduszki pod silnika i inne. Wierz- 
chowice, tel. 076/831-61-88, 831-42-29 
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wro
cław, tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r.: maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konso
la. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SIERRA, 1988 r., 80tys. km, 2000 ccmVOHę.Vsil-,’ 
nik bez osprzętu, z kpi. dokumentacją, - 1.600 żł’. Kłodzko, 
tel. 06Ó1/62-91-17 \  \  '• ■ ' ; y
FORD ŚIERRA, 1988 r.: części z-rozbiórki, Prusice, woj.

1 wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
FORD SIERRA, 1988 r., 1600 ccm ; silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, elementy blacharskie i inne; Lut 
bań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 ■ . :,
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: kpi. rur wy
dechowych, zawieszenie przednie, wał korbowy, ukł. kie
rowniczy. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : tył 
nadwozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, kla
pa tylna, dach z szyberdachem, komputer, instalacja ga
zowa prod. holenderskiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-0941 .
FORD SIERRA, 1989 r. : wszystkie części. Opole, tel. 
0603/99-73-26
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.: pokrywa bagażnika z szy
bą kpi., listwa pod lampy/Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20 <
FORD SIERRA, 1989 r:, 2000 ccm, E F i: drzwi, plastiki 
wnętrza, zawieszenie tylne, osprzęt silnika, szybki tylne, 
atrapa przednia. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
OHC 3-drzwiowy: szyby, drzwi lewe, wał napędowy, zawie
szenie, karoseria, instalacja elektryczna, przełączniki, sta
cyjka, kierownica, katalizator, komputer, nagrzewnica, ser
wo, pompa hamulcowa, siedzenia, filtr powietrza, wszyst
kie ćwiartki. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : wałek rozrzą
du, pompa wtryskowa Lucas, blok silnika, wał, tłoki, głowi
ca uszkodzona, skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 
0609/35-16-80
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, E F i: części 
blacharskie i mechaniczne. Leszno, tel. 0603/5 -̂13-96 
FORD SIERRA, 1990 r., 40 tys. km, 2000 ccm: silnik kpi., 
DOHC, OHC, ze skrzynią biegów, sprowadzone z Niemiec 
i inne części, - 1.800 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
FORD SIERRA, 1990 r.: maska, reflektory, zderzak przedni, 
lampy tylne, lusterko, blok silnika, pompa wtryskowa i inne. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : miska 
olejowa, - 320 zl. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.: dach z szyberdach, drzwi 
tylne, zawieszenie, ukł. kierowniczy, szyby, plastiki i inne. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
FORD SIERRA, 1991 r, 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5). Chojnów, tel. 0502/86-10-30 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : skrzynia bie
gów - 500 zł, wał napędowy - 270 zł, alternator -150 zł, 
pompa wody • 40 zł, chłodnica klejona (szczelna, z wenty
latorami) -150 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : tłoki, korbo
wy, pompa olejowa i wodna, pompa wtryskowa 1.8 D, łapy 
silnika, poduszka pod silnik, filtr powietrza, obudowa pa
ska rozrządu i inne drobne części głowicy. Kępno, tel. 
062/782-28-86
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
filtr powietrza, wentylatory chłodnicy, przełączniki kierow
nicy, belka silnika, zwrotnica, wzmocnienie czołowe. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1991 r . : drzwi tylne, stan idealny, szyby 
drzwi prawych, wahacze tylne, kolumna kierownicy, kierow
nica, belka pocTsilnik z poduszkami, nagrzewnica, kołpaki i 
inne części. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FORD SIERRA, 1991 r. 1800 ccm, diesel 2000 ccm: róż
ne części. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, EFI, benzyna: 
silniki, skrzynia biegów (5), drzwi, szyby, zawieszenia,, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, lampy, maska, kla
pa tylną, felgi stalowe i felgi aluminiowe, błotniki, hak, gło
wica DOHC, wał, osprzęt silnika, nadkola, wzmocnienie 
przednie i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SIERRA, 1992 r .: alternator, rozrusznik, łapy silni
ka, tarcze sprzegła + docisk, filtr powietrza, linka gazu. 
Legnica, tel. 0608/85-69-23
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, diesel: różne części. 
Polkowice, tel. 076/845-48-45, 0606/12-91-24 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia bie
gów (1.8 TD), przekładnia kier. ze wspomaganiem, drzwi, 
most tylny, wzmocnienie przednie, dach, nagrzewnica, lu
sterka, griił, lampy tylne, kierunkowskazy przednie. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA CLX, 1992 r., 120 tys. km, 2000 cćm, DOHC 
: kolektor ssący z wtryskami, wałek rozrządu, koło paso
we, rozrusznik, alternator, sterownik silnika. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-13-46, 0601/42-14-79 
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC : 
silnik • 1.500 zł + cło, skrzynia biegów (5) • 350 zł. Lubin, 
tel. 0608/49-10-23
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC,: drzwi, klapa 
tylna z szybą, tapicerka, wspomaganie, elem. plastikowe, 
uszczelki, zderzak tył (Sedan), pompa wspomagania.Wał- 
brzych, tel. 0607/36-85-64
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : różne części używane. 
Wrocław, tel< 0601/70-17-36
FORD SIERRA : silnik, - 500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/89-71-18
FORD SIERRA 1600 ccm, 1800 ccm, 2000 ccm EFI: skrzy
nia biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka (oclone, na gwa
rancji). Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 
0601/78-25-72
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, 
chłodnica, stacyjka i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów. 
Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0602/36-35-94 
FORD SIERRA, benzyna : skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 
077/433-56-31

FORD SIERRA: różne częścj/Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel : skrzynia biegów (5), i  
uszkodzona, • 3.500 zł. Pogwizdów, te). 076/870-16-03 
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,_ 
0601/79-30-54
FORD SIERRA : lusterka, zbiornik spryskiwącza, pompa 
paliwa, uszczelki drzwi, amortyzatory, nagrzewnica, alter
nator, przełączniki, przekażnikr i inne. Wiązów, tel. 
071/393-10-05
FORD SIERRA: chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przed
nie, drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elemen
ty zawieszenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel.
322-26-42 w godz. 9-16
FORD SIERRA, 1800 ccm: gażnik, aparat zapłonowy. Zło
toryja, tel. 0604/27-14-84
FORD SIERRA: lampy tylne (2 szt.), prawy reflektor, lewy 
kierunkowskaz. Bierutów, tel. 071/315-67-29 
FORD SIERRA : wszystkie części: Dzierżoniów, tel. 
0604/39*03-23
FORD SIERRA: oryginalny hak, z mocowaniem. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FORD SIERRA : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, ko
lumny McPhersona-, most tylny, drzwi, inne. Strzelin, tel. 
071/392-21-85
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: silnik, części silnika, - 
skrzynia biegów, wszystkie części blacharskie i mechanicz
ne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 •
FORD SIERRA, 2000 ccm: komputer, rozrusznik, wał pęd
ny (automatic). Wrocław, tel. 0609/48-26-74 
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa ham. Wrocław, tel.071/&9-27-14.
FORD SIERRA: wszystkie części z demontażu, silnik (2.3 
D). Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FORD SIERRA: lampy przednie, kierunkowskazy. Złotory
ja, tel 076/878-40-75, 0604/38-13-40.
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wro
cław. tel. 071/348-42r16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 i sil
nik, skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mecha
niczne i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
FORD SIERRA, SCORPIO: różne części. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/810-31-68. 0603/87-02-77 
FORD TAUNUS, 1981 r .: drzwi (3 szt.) do kombi, stan b. 
dobry. Zielona Góra, tel. 0607/19-13-28 
FORD TAUNUS, 1981 r.,: drzwi do kombi, 3 sztuki, stan b. 
dobry. Zielona Góra, tel. 0607/19-13-28 
FORD TAUNUS, 1982 r .: lampy tylne, lusterko, skrzynia 
biegów, stan b. dobry, zegary od wersji amerykańskiej. 
Bolesławiec, tel. 075/732-59-83, 0602/89-71-64 
FORD TAUNUS, 1982 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
FORD TAUNUS, 1982 r . : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAUNUS, 1600 ccm: skrzynia biegów, stan idealny 
• 300 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-58 
FORD TAURUS KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, V 6 : wszystkie 
elementy blacharki, - 3.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-12-59 
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna,: różne. Głub
czyce, tel. 077/485-33-98. 0600/32-62-53 
FORD TAURUS, 1993 r. : różne części. Siechnice, tel. 
0602/88-49-71
FORD TAURUS, 3800 ccm, benzyna : chłodnica wody i 
klimatyzacja, rury kpi., rury wydechowe z katalizatorem i 
sondami Lambda, rozrusznik. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
FORD TAURUS, 3000 ccm, wtrysk: silnik, • 2.500 zł. War
szawa, tel. 022/625-44-47
FORD TRANSIT, 1977/85 r .: most tylny, piasty przednie, 
zawieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzy
nia biegów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pom
pa, wał pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowska
zy, chłodnica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1980 r . : silnik 2.0E - 200 zł, koła - 30 
zł/szt., rozrusznik • 100 zł, zawieszenie przednie - 300 zł, 
skrzynia biegów - 400 zł, drążki kierownicze - 50 zł, karo
seria z dokumentacją - 500 zł i inne części. Wrocław, tek 
071/349-43-07, 0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1980/93 r .: różne części. Oleśnica, tei, 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów, silnik z gaźnikiem (ekonomicznym), lampy, plastiki 
zderzaków, bębny hamulcowe (2 szt.), - 700 zł. Dobroszy
ce, tel. 971/315-79-55, 0605/52-53-52 
FORD TRANSIT, 1983 £, 2000 ccm, benzyna: tarcze ha
mulcowe, nowe, drążki kierownicze, wał napędowy, głów
ka tylnego mostu, - 450 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 91 tys. km: drzwi, most, drzwi 
boczne, skrzynia biegów (5), lampy, sprzęgło, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, instalacja, licznik, zderzak, wykładzi
ny i inne. Grębocice, tel. 076/831 -59-90, 831-50-57 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel: most tylny, 
oblachowanie, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, 
oświetlenie, skrzynia biegów, głowica, wtryski, wał. Oława, 
tel. 071/313-38-80, 0601/53-99-68 
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych częścf mecha
nicznych i blacharskich, wysyłka w T dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/95 r. : maska, błotniki, reflektory, 
kierunkowskazy, zderzaki, atrapa. WrocłaW, tel. 
0601/59-21-76
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: most tylny 
wąski, elementy zawieszenia, listwa kierownicza, felgi sta
lowe, maska, lampy, tachometr z prądn. (94r.), skrzynia 
biegów (5) z uszkodzonym łożyskiem. Legnica, tel. 
0601/43-24-53
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel : sprzęgło
kompl. (docisk, tarcza, łożysko), nowe, firmy .Luk*, - 400
zł. Wrocław, tel. 0607/09-91-02
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: części silnika,
części zawieszeń, zbiornik paliwa, wał. napędowy, wiązka
elektr., felgi, drzwi przednie prawe. Wałbrzych, tel.
074/847-87-99
FORD TRANSIT, 1989 r„ 2000 ccm. benzyna: silnik kpi, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71 -95 
FORD TRANSIT, 1990 r. : błotnik przedni lewy (nowy). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory 
przednie, licznik, drzwi prawe przednie, konsola, resory 
pojedyncze. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
FORD TRANSIT, 1990/94 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, części mechaniczne i blacharskie. Bolesławiec, 
tel. 0600/17-27-25
FORD TRANSIT, 1990/94 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów (5), części mechaniczne i blacharskie. Bolesła
wiec, teł. 0607/47-46-13
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, 
na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory, 
zawieszenie przednie, wahacze, sprężyny, most tylny na 
części, dyferencjał. Brody, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/61-24-64
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FORD TRANSIT, 1991 r., benzyna: rozrusznik, łapy z po
duszkami pod silnik. Kłodzko, tel. 0606/42-40-31.
FORD TRANSIT, 1991 r . : podsufitka. Zielona Góra, tel. 
068/391-32-35 po godz. 15, 0502/62-89-38 - 
FORD TRANSIT, 1991/98 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., 
zawieszenia, ława i inne. Gromadka, tel. 0600/35-98-92, 
0604/78-33-32
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik - 3.300 
zł/skrzynia biegów -1.300 zł, wał napędowy - 600 zł, most 
tylny -1.000 zł, koła kpi. (5 szt.) -1.000 zł, ukł. kierowniczy 
kpi. - 800 z l- i inne. Bielany, tel. 076/857-45*15, 
0603/78-63-67
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: wahacze, sprę
żyny, belka, amortyzatory, dyferencjał, most na części, pia
sty, tarcze, szczęki ham. Brody, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/61-24-64
FORD TRANSIT, 1992 r.: felga stalowa, nowa opona 195 
R14. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
O  FORD TRANSIT, 1992 r .: skrzynia biegów, alumi

niowa, • 800 zł. Raw icz, tel. 065/545-35-02 
01024481

FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15a (6-szpilkowe), 
hak oryginalny, .winda" koła zapasowego, reflektory, sie
dzenie przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., 
resory tylne (ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: most tylny, 
skrzynia biegów aluminiowa (stań idealny), serwo, prze
łączniki, deska rozdz., zegary, dach ze słupkami (niski, krót
ki) I inne części. Jelenia Góra,, tel. 0605/53*38*49, 
0607/10-08-49 ,
FORD TRANSlf, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., 
pompa wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady 
zamków + stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierow
nicę, teleskopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzy
nia biegów, wał pędny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1994 r.: osprzęt silnika (wzmocnionego,
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80 KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa pali
wa, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: tłoki z korbo- 
wodami, 4 szt., stan b. dobry, - 600 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/72-41-93
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : li
stwa wspomagania, lampy, maska, skrzynia biegów, luster
ka, drzwi i szyby, wahacze, resory, piasty, serwo, pompa 
wtryskowa, fotele, plastiki i inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
FORCMTRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel: wał długi,
3-częściowy, wahacz prawy, piasta, amortyzator prawy, 
korbowody z panewkami. Sułów, tel. 071/384-73-11 
FORD TRANSIT, 1997 r.: fotele 2- i 3-osobowe, z zagłów
kami. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 .
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., 2500 ccm, TD i: wszystkie czę
ści. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70 
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna: silnik oclony, -1.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/27-25-32 
FORD TRANSIT: siedzenia tylne i środkowe, szary welur, 
pasuja do VWT4 i T2, - 800 zł. Legnica, tel. 0601/79-73-43 
FORD TRANSIT : most kpi, - 650 zł. Lubin, tel. 
076/842-31-76.
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D, diesel: głowica silni
ka i inne części silnika. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik, z dokumenta
cją. Nowa SÓI, woj. zielonogórskie, tel. 0602/36-35-94 
FORD TRANSIT, 2500 ccmr diesel: silnik + dokumentacja 
i inne części. Nowa Sól, tel. P607/61-15-77 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawie
szenia, drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki i 
inne. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
FORD TRANSIT: drżwi kierowcy - 200 zł, ćwiartka przed
nia lewa - 600 zł, łapa pod silnik - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/318-03-39
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FORD TRANSIT : przednia część karoserii, drzwi, zawie
szenie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: silnik, w całości lub na 
części, - 1.300 zł. Sulechów, tel. 0502/32-24-88 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją oraz drugi na części. Jelenia Góra, tel. . 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT roczniki 1980-2000 r.: 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzak i, ch łodn ice , blachy, Itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81008701

FORD KA, PUMA, FIESTA, ESCORT, MONDEO, TRANS
IT : drzwi, błotniki, lampy, zderzaki, progi. Nysa, tel. 
0607/38-85-70
GAZ 67: głowica z zaworami i uszczelkami. Wrocław, tel. 
071/363-43-30

HANOMAG F 45: most tylny, skrzynia biegów, inne części 
z demontażu. Zielona Góra, te l 068/320:28-55.w 
godz. 8-18
HANOMAG F 55: most tylny, skrzynia biegów, inne części 
z demontażu. Zielona Góra, tel. 068/320/?28-55 w 
godz. 8-18
HONDA SHUTTLE, 1987 r., 1500 ccm ,: różne części z
demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85
HONDA, 1600 ccm, wtrysk 16V DOHC : silnik. Baranów,
tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61
HONDA, 1500 ccm, wtrysk 12V : silnik. Baranów, teł.
062/781-02-60, 0601/89-10-61
HONDA ACCORD, 1980 r . : różne części. Świdnica, tel
074/853-95-97
HONDA ACCORD, 1984 r . : wszystkie częśd z rozbiórki.
Duszniki Zdrój, tel. 0605/66-88-28
HONDA ACCORD, 1984 r.: maska, pas przedni, zderzaki,
wahacze, lampy, docisk sprzęgła, tarcze ham., klocki,
szczęki. Wrocław, tel. 0607/25-18-08
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzaki, błotniki przednie.
Wrocław, tel. 0601/71-59-58
HONDA ACCORD, 1989 r.: zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989/90 r., 2000 ccm, 12V : dużo czę
ści z demontażu, zawieszenia kpi., drzwi kpi. i inne części 
silnika, kpi Żary, tel. 0502/61-52-36, 0602/11-52-37 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna : różne v 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1990/01 r .: zderzaki. Brzeg Dolny, tei. 
0604/50-58-10
HONDA ACCORD, 1990/93 r.: silnik, skrzynia biegów, pla
stiki, drzwi, elementy wnętrza, inne, ceny od 30 zł. Zabór, 
woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDA ACCORD. 1991 r. : błotnik. Oława, tel. 
071/311-76-55
HONDA ACCORD, 1992 r.: części używane. Wrocław, tei. 
071/348-42-16
HONDA ACCORD, 1995 r.: amortyzatory przednie i tylne, 
oryginalne, klapa tylna, lampy. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
HONDA ACCORD, 1995/97 r.: zderzak tylny z chromowa
nym paskiem. Zabór, woj. zielonogórskie, tel.' 
0605/11-09-31
HONDA ACCORD KOMBI, 1998 r.: tylna część nadwozia 
kpi, zawieszenie tylne, silnik + skrzynia biegów, lampy, błot
nik, drzwi i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
HONDA ACCORD : zbiornik paliwa + pompa, fotel pasa
żera, kanapa tylna + oparcie. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
HONDA ACCORD, 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia' 
biegów, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-26 
HONDA ACCORD, 2000 r . : felgi stalowe (koła), rozstaw 
114.3, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/781-81-48,0601/73-84-10 
HONDA CIVIC, 1978 r. : dużo części. Rawicz, tel. 
0600/23-38-27
HONDA CIYIC, 1982 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5), drzwi, szyby, kolumny McPhersona, przeguby, 
gażnik, rozrusznik, alternator, różne części z demontażu. 
Pogwizdów, woj. legnickie, te l • 0605/20-67-73, 
0609/39-09-66
HONDA CMC, 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, silniczek wycieraczek, linki i inne. Bielawy, tel. 
068/388-17-15, 0609/35-43-67 
HONDA CIVIC, 1983 r., 1300 ccm, V 8 : części silnika, al
ternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), drzwi. Legnica, 
tel. 076/866-40-70, 0603/33-35-62 
HONDA CM C, 1985 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5), 
przeguby, amortyzatory, zawieszenia. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
HONDA CMC, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
HONDA CMC, 1986 r., 1300 ccm chłodnica, lampy, drzwi, 
półosie, zawieszenia, zderzaki i inne. Lubań, tel. 
075/722-19-42
HONDA CM C  SHUTTLE, 1986 r . : części mechaniczne i 
blacharskie, szyby. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
HONDA CMC, 1986 r., 1500 ccm: maska silnika, błotniki, 
grill, zderzaki, aparat zapłonowy. Legnica, teb  
0605/93-08-93
HONDA CM C  GL, 1986 r., 1500 ccm: rozrusznik, gażnik, 
lusterko prawe. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
HONDA CMC, 1988/91 r . : drzwi, szyby, silnik, skrzynia 
biegów (5), oblachowanie, tapicerka, zawieszenie, lampy, 
maska i inne. Jawor, tel. 0607/55-42-83
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HONDA CMC, 1988/95 r. : inst. elektryczna, hamulce i 
inne. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
HONDA CMC, 1989 r .: zderzaki, błotniki przednie. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
HONDA CMC, 1989 r., 1500 ccm, 16V: drzwi prawe -150 
zł, lampa tylna - 50 zł, alternator -130 zł, rozrusznik -100 
zł, błotnik lewy przedni- 30 zł, komputer -100 zł, inst. elek
tryczna - 50 zł, szyby tylne uchylane - 40 zł/szt., silnik na 
części, zawieszenia, dach. Bjadki, woj. kaliskie, t e l .. 
0609/58-89-16 . . m  :: _ |  r .
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm, t6V 3-drzwiowy: różne 
.części. Jelenia Góra, tel. i0502/43-51-00. . : . .
HONDA CMC, 1990 r„ 1300 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, elementy blacharskie i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28 
HONDA CMC, 1990 r., 1300 ccm : silnik i inne części z 
demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
HONDA CIYIC, 1992/01 r . : zderzaki. Brzeg Dolny,, tel. 
0604/50-58-10
HONDA CMC, 1992/95 r.: półka tylna do modelu 3-drzwio- 
wego. Oława, tel. 0604/85-40-04 
HONDA CMC, 1992/95 r.: drzwi tylne lewe (sedan), Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazo
we, nowe, gwarancja - 750 zł, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60, 0501/41-05-17
HONDA CMC, 1993 r.: zderzaki, maska silnika. Wałbrzych, 
tel. 0607/36-85-64
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r . : komplet lamp tylnych, 
przewody napięcia. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-35-05, 0607/40-77-23 
HONDA CMC, 1995 r.: konsola, - 300 zł. Zabór, woj. zie
lonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDA CIVIC, 1995/00 r. : zderzaki. Jankowice, tel. 
071/311-76-55
HONDA CMC, 1996/99 r. 3-drzwiowy: lampy tylne, półka 
tylna, silniczek reflektora. Oława, tel. 0604/85-40-04 
HONDA CM C, 1997 r., 1400 ccm : silniki, skrzynie bie
gów, zawieszenia, półosie, drzwi, tapicerki, konsole, zega

ry, zderzaki, progi, części blacharskie i mechaniczne, Ljj- 
bin, tel. 0603/18-63-83
HONDA CM C  COUPE, 1997 r., 1500 ccm : klimatyzacja. 
Opole, tel. 0604/13-37-05
HONDA CM C  COUPE, 1997 r, 1500 ccm : przekładnia 
kierownicy, zderzak tylny, szyba tylna, elementy zawiesze
nia tylnego, elementy tapicerki, reflektor prawy, podłużni
ca prawa, drzwi prawe, błotnik prawy, półoś prawa, pompa 
wspomagania. Wrocław, tel. 0603/50-03-51 
HONDA CM C, 1997 r., 2 tys. km, 1400 ccm: silnik, zawie
szenie, drzwi lewe, maska silnika, chłodnica, nagrzewnica 
i inne. Wrocław, tel. 0503/85-94-49, 0607/78-20-66 
HONDA CM C, 1997 r.: zawieszenie przednie lewe, kpi, - 
200 zł. Żary, tel. 068/375-35-64 po 20, 0600/32-48-63 
HONDA CM C, 1999 r .: zderzak tylny, lakierowany - .150 
zł. Świdnica  ̂tel. 0602/80-49-36 
HONDA CM C  do 1988 r.: silnik (1600 ccm, 12V), skrzynia 
biegów, zawieszenia, elektryka, oświetlenie, szyby, blachy, 
zderzaki, hamulce, piasty i inne części z demontażu. Choj
nów, tel. 0608/45-82-31
HONDA CM C  : kanapa tylna • 30 zł, drzwi lewe -160 zł, 
błotnik przedni prawy - 20 zł, zbiornik paliwa - 80 zł, różne 
części tapicerki. Kunice, tel. 076/857-53-68 
HONDA C lV lC  \ zderzak przedni. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
HONDA C M C  5-drzwiowy: zderzak tylny. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
HONDA CONCERTO, 1994 r.: McPherson, zaciski hamul
cowe, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, 
teł. 0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TD i: wszystkie 
części używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CR-V, 2000 rf : pod. powietrzne, sensor, pasy. 
Lubin, tel. 0605/07-47-04
HONDA CRX, 1986 r.: drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r. : układ wtryskowy, drzwi, błotniki,
maska, chłodnica, lampy tylne, plastiki, kopułka z kablami.
Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10
HONDA CRX, 1987 r.. 1600 ccm, 16V : maska. błotniki,
silnik oclony, kpi, skrzynia biegów (5). Legnica, tel.
0605/82-35-14
HONDA CRX, 1989 r . : zderzaki, błotniki przednie. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
HONDA CRX, 1990 r., 1600 ccm, 16V: cały tył. silnik, za
wieszenie. Lubin, tei. 0603/03-87-93 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatory przed
nie, tylne, zaciski, tarcze, wahacze, listwa kierownicza, 
nagrzewnica, deska rozdz., drzwi prawe, szyberdach, lam
pa tylna prawa, lampa środkowa, fotele przednie, kompu
ter i inne. Sobótka, tel. 071/316-35-91 po godz. 19, 
0504/92-38-68
HONDA CRX, 1991 r.: różne części z demontażu. Zielona 
Góra, tel. 0503/39-36-53
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, • 150 zl. Wrocław, tei. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1985 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5), wahacze, amortyzatory przednie, kolumna kierow
nicy, drzwi, klapa tylna, zderzak, szyby oprócz przedniej, 
dach i inne. Chojnów, teł. 0600/83-52-18 
HONDA PRELUDE. 1986 r.: drzwi kpi, błotniki przednie. 
Wrocław, tel. 0601/71-59-58
HONDA PRELUDE, 1987 r.: głowica - 500 zł, blok silnika - 
300 zł, alternator -100 zł, sonda Lambda -100 zł/szt. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-77-12
HONDA PRELUDE, 1988 r., 2000 ccm, 16V : głowica - 
500 zł, blok silnika - 300 zł, alternator • 100 zł, sonda Lamb
da - 200 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 
HONDA PRELUDE. 1988/92 i  : różne części. Wrocław, 
tel. 071/325-93-28. 0502/14-49-81 
HONDA PRELUDE, 1993 r. : klimatyzacja. Opole, tel. 
0604/13-37-05
HYUNDAI : zderzaki tylne. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77 
HYUNDAI: kompresor klimatyzacji oraz rozrusznik, pra
wie nowe. Pępowo, tel 065/573-61-87 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych 
i blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zdą: 
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. r  błotnik. Oława, tel. 
071/311-76-55
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
HYUNDAI GALLOPER, 1999 r., 8 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D 4x4: most napędowy, wnętrze, zawieszenie, drzwi. 
Oława, tel. 0604/10-79-48
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 1500 ccm: drzwi, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, szyby, klapa tylna, koła i inne. 
Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA : klapa tylna, lampy, zderzaki i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI PONY, 1991/94 r., 1500 ccm, i 1600 ccm, DOHC 
: różne części, osprzęt silnika, skrzynia biegów, oblacho
wanie, zawieszenia, lampy, plastiki. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25, 0605/29-62-06 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1300 ccm : silnik, za
wieszenie przednie, amortyzatory, zderzaki, lampy i inne. 
Chojnów, tel. 0600/83-52-18
HYUNDAI PONY, 1500 ccm : różne części. Prusice, tel. 
071/312-53-52
HYUNDAI PONY : zderzak przedni, maska, błotnik. Wro
cław, tel. 071/367-83-84
HYUNDAI PONY, EXCEL, 1991 r., 1500 ccm : skrzynia bie
gów (5), silnik, półosie, błotniki, klapa tylnia, belka tylna i 
inne części Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61 -05 
HYUNDAI PRELUDE, 1988/91 r.: błotnik lewy tylny, dach, 
progi, szyba tylna, klapa tylna, wzmocnienie przednie, szyby 
tylne boczne. Oława, tel. 071/303-89-80 
HYUNDAI S-COUPE': atrapa przednia, lampy. Wrocław, 
tel. 0601/72*56-81
HYUNDAI SONATA, 1990/94 r., 1500 ccm, i 1600 ccmi 
DOHC : osprzęt silników, skrzynie biegów, zawieszenia, 
drzwi, szyby, plastiki i inne. Złotoryja, tel 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
HYUNDAI SONATA, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk : skrzynia 
biegów (5), głowica i inne. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
HYUNDAI SONATA, 1994 r .: belka tylnego zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, bloczki, głowice, tłu
miki, most tylny (szybki) i inne. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77 
IFA W50 : różne części. Bielany Wrocławskie, tel. 
0601/91-27-21
IFA : różne części. Chojnów, tel. 076/818-71-80
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
IFA : kabina, zawieszenie przednie i inne części. Torzym,
tel. 0601/91-37-58, 068/341-31-30 po godz. 21
IFA : klapa hydrauliczna, nośność 1.2 t. Wrocław, tel.
071/311-22-13
IFA: siłownik wywrotu, stan b. dobry - 890 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-40-29
IFA : kabina, przednie zawieszenie i inne. Torzym, tel 
068/341-31-39 po godz. 21, 0601/91-37-58
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ISUZU, 1989 r., 1500 ccm, diesel: silni!?, - 1.700 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01 
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, zbior
nik paliwa, most tylny, elementy zawieszenia, wał z tłoka
mi, pompa wtryskowa, drobne plastiki. Nowa Sól, tel. 
068/387-31-67. 387--34-93
ISUZU MIDI, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, diesel: drzwi, 
most tylny - 800 zł, skrzynia biegów • 1.000 zł, silnik - 2.000 
zł + cło ok. 300 zł i inne. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, dizwi,, 
siedzenia, dach, most tylny. ukł. wydechowy, lampy. Wro
cław. tel. 0601/72-56-81
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 83/97 rok, Trooper 83/90 rok), modele, silni
ki 2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E. skrzynie biegów, tylne mosty, sate
lity, wahacze, części silników i skrzyni biegów, części za
wieszeń oraz inne, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 1986 r. : dach, drzwi, zawieszenia, 
rama, plastikowe elem., kokpitkwały pędne, rozrusznik, 
półosie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 368-77-55, 
0602/74-84-24
ISUZU TROOPER: części. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
IVECO, 1985 r., 2500 ccm : silnik, .na chodzie*, komplet
ny. Polanica Zdrój, tel. 074/869-16-11, 0602/78-77-91 
IVECO DAILY, 1997 r.: lusterko prawe, -150 zł. Wrocław, 
tel. 347-84-25, 0603/69-40-13 
IVECO, 2500 cćm, turbo D : pompa wspomagania ukł. kie
rowniczego, obudowa rozrządu. Nowa Łomnica, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/50-72-58
IVECO TURBOSTAR ciągnik siodłowy: różne części z de
montażu. Polkowice, tel. 076/845-96-83, 0503/69-03-88 
IVECO : skrzynia biegów, chłodnice, pompa, środa Ślą
ska. tel. 071/317-53-32, 0603/82-24-69 
IVECO DAILY, 2800 ccm, turbo D : głowica silnika kom
pletna, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-42-49 
IVECO CARGO : silnik, zawieszenie, kabina i inne. Wro
cław. tel. 0607/50-54-33
IVEC0190-32,1991 r., 470 tys. km, 12000 ccm: silnik ze 
skrzynią biegów ZF 16, sprowadzony z Niemiec, oclony, 
możliwość sprawdzenia, most tylny, zawieszenie przednie, 
resory, części kabiny, układ pneumatyczny i inne, • 10.000 
zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29
IVECO 35-10,1994 r.: skrzynia biegów, piasta, wahacze, 
bak, tłumik, drzwi boczne i tylne, nowe amortyzatory, obro
tomierz, kolumna kierownicy z przełącznikami, pedały. Wro
cław, tel. 071/788-60-95, 0601/70-46-16 
IVECO 35-10, 1995 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
IVECO 35-10, 1995 r, 2500 ccm, diesel: lampy, drzwi, 
części silnika, pas przedni, skrzynia biegów, szyby. Zielo
na Góra, tel. 0503/58-59-78
IVECO 35-10 : drzwi przednie i boczne. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
IVECO 35-10 : zawieszenie przednie, przekł. kierownicy, 
drążki skrętne 25 mm, stabilizator, inne. Opole, tel. 
0602/11-53-79
IVECO 35-12 : skrzynia biegów, uszkodzony wał - 500 zł.
Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11
IVECO 35-8 : zawieszenie przednie, przekł. kierownicy,
drążki skrętne 25 mm, stabilizator, inne. Opole, tel.
0602/11-53-79
IVECO DAILY, 1995 r . : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
IVECO MAGIRUS : rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
IVECO, FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
JEEP CHEROKEE, 1988 r.: lampy tylne, centralny zamek, 
boczki plastikowe, błotniki, tapiceika drzwi tylnych lewych, 
nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wy- 
głuszenie maski, ramki, szyby przedniej, wkłady do zam
ków, szyby tylne. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE : moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zł, 
skrzynia biegów + skrzynia rozdzielcza- 1 000 zł, most 
przedni - 800 zł, altemetor 98 A - 200 zł, klimatyzacja -1 
300 zł, most tylny - 800 zł, chłodnica wody - 200 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r. : kolumna z kie
rownicą, poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, 
amortyzatory, wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik 
wycieraczek, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor pra
wy, przekładnia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, 
drążki. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r., 5200 ccm : rozrusz
nik. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/96 r., 4000 ccm, benzy
na : drzwi przednie j  tylne, maska, klapa tylna, lampy, zde
rzaki, błotniki przednie, grill, skrzynia biegów (5), szyby, 
zawieszenie, poduszki powietrzne z sensorami i inne. Lu
bań, tel. 0600/63-26-50
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/99 r.: błotnik lewy, atra
pa, drzwi, 2 poduszki powietrzne, ćwiartki tylne i przednie. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 5200 ccm : most 
przedni - 700 zł. Wrocław, tel. 071/787-45-96 
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor 
ssący z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką ha
mulcową, skraplacz klimatyzacji, .łapa* z poduszką, wie
niec zębaty, zawiasy maski, koła prowadzące pasek klino
wy, miska olejowa, wkład do chłodnicy, pompa wspoma
gania chłodniczka oleju, bagnet, uszczelka miski olejowej. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE : felga aluminiowa, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-45-96
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., V8 nowy model: lam
py, zderzak, zawieszenie, klapa tylna, drzwi i inne. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10.
JELCZ: kabina duża, wywracana, fabrycznie nowa, - 3.000 
zł. Oława, tel. 0601/51-35-42, 071/303-09-94 
JELCZ, 11100 ccm, SW-680 : silnik + oprzyrządowanie, 
stan idealny. Sobótka, tel. 071/391-05-06 
JELCZ : przystawka + pompa wywrotu do skrzyni biegów
(6). Sobótka, tel. 071/390-34-35, 0601/72-40-04 
JELCZ, turbo D : silnik lub zamiana. Stary Wielisław, gm. 
Kłodzko, tel. 074/868-12-77
JELCZ: sprężarka powietrza, komplet korbowodów do tur
bo. Ścinawa, tel. 076/843-64-13, 0604/60-74-10 
JELCZ : silnik sprawny, - 4.000 zł. Świdnica, tel. 
074/833-49-73, 0605/63-81-85 
JELCZ, SW-400, SW-680 : skrzynia ładunkowa, wywrót z 
siłownikiem, bloki silnika, wał kortowy, głowice, most tylny, 
nowego typu, siłowniki hamulcowe i wywrotu oraz inne • 
od 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ : siłownik hamulcowy, • 100 zł. Wrocław, tel. 
34546-25
JELCZ : koła, opony, osuszacz, kolumna, pedał sprzęgła, 
podgrzewacz paliwa, olej do silnika i hydrauliczny, płyn do 
chłodnicy (201), tanio. Wrocław, tel. 071/322-38^3 
JELCZ, SW-400, SW-680: wał korbowy nominalny, głowi
ce nowe i po regeneracji, sprężarka, pompa wody, chłod

nica oleju i inne części, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-03-35
JELCZ : pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 788-79-27 '
JE LCZ : wał korbowy i napędowy, głowica, koło zamacho
we, półosie, skrzynia biegów, kolumna kierownicy, most i 
inne. Wrocław, tel. 071/311-22-13 
JELCZ: głowica, części silnika, siłownik wywrotu, skrzynia 
biegów (6 i 12), drążki reakcyjne, most tylny, zawory hy
drauliczne, bębny, szczęki, inne. Jaszkowa Dolna, tel. 
074/868-78-12, 0603/23-31-82 
JELCZ : rozrusznik. Kłodzko, tel. 074/868-40-29 
JELCZ : koła, zbiornik paliwa, rozpieraki hamulców, sie
dzenia, pedał hamulcowy, chłodnica. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88 
JELCZ 315,1985 r.: piasty przednie, nie używane, 2 szt, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0501/62-82-91 
JELCZ 315 : pióra reśora, docisk, krzyzaki, półosie, pia
sta, wałek sprzęgła, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
JELCZ 315 : silnik, skrzynia biegów, po remoncie i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-81-21, 0602/81-92-94 
JELCZ 315 : różne części oraz-silnik po remoncie. Wro
cław, tel. 0601/79-26-15
JELCZ 317,1981 r .: silnik kpi. + turbo, blok silnika, wały
korbowodowe, osprzęt, skrzynia biegów i inne. Wołczyn,
woj. opolskie, tel. 0604/22-74-96
JELCZ 317 3W : różne części. Lazy, gm. Wińsko, tel.
071/389-86-46
JELCZ 317: mosty tylny, sprowadzony z Niemiec, -1.300 
zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
JELCZ 317 ciągnik siodłowy: rama, stan dobry. Wrocław, 
tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
JELCZ 320: skrzynia ładunkowa, felgi beźdętkowe, reso
ry, przednia oś, kolumna kier., zderzak, obudowa tylnego 
mostu, zawory pneumatyczne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/812-11-16
JELCZ 325,1990 r .: resory przednie, stan b. dobry - 300 
zł/szt., oś przednia - 400 zł, obudowa sprzęgła • 400 zł, 
docisk + tarcza - 300 zł, pompa wtryskowa - 300 zł, wał 
korbowy - 400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-87-41 
JELCZ 325 : skrzynia ład., stan b. dobry, • 1.000 zł. Kieł- 
czów, tel. 071/398-84-55
KAMAZ: skrzynia biegów z nadbiegiem, .szybak*, stan b.
dobry, • 600 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39
KAMAZ : oś przednia. Wrocław, tel. 071/357-03-52,
0601/71-51-65
KAMAZ nowe:plandeka celna - 550 zł, półosie i inne uży
wane: obudowy silnika, przekładnia kierownicza, tłoki, kor
bowody itd. Żagań, tel. 068/477-56-63, 068/478-29-40, 
0602/19-79-03
KAMAZ: skrzynia biegów, stan b. dobry -1.450 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-40-29
KAMAZ nowe: półosie, łożyska piast, sworzeń zwrotnicy, 
zawór główny wylotu. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
KIA CLARUS : lampa przednia. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
KIA K2700,1998 r .: rozrusznik, głowica, pompa wtrysko
wa, pompa wspomagania. Mysłakowice, woj. jeleniogór
skie, tel. 0502/24-54-44
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA PRIDE: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KIA SEPHIA, 1993 r. : części przodu, błotniki, zderzak, 
maska silnika, drzwi i inne. Osła, tel. 076/817-28-38 
KIA SEPHIA: zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pom
py i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KOPARKA M-250H: węże hydrauliczne, siłownik napięcia 
gąsienicy. Lubin, tel. 076/749-48-36 
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1989 r .: opony, siłowniki, pompy 
olejowe, inne. Czechy, tel. 0042/044-148-11-50 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilają
ca, tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, 
pierścienie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
KOPARKA BIAŁORUŚ typ rolniczy: listwa do obrotu - 600 
zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
KOPARKA NOBAS 632 : kpi. silnik, po remoncie kapital
nym - 5.000 zł, łyżka o poj. 0.7 m3 • 1.800 zł, 2 silniki hy
drauliczne, rozdzielacz - 1.200 zł, siłownik do zamykania 
łyżki i inne. Kłodzko, tel. 0601/92-78-25 
KOPARKA NOBAS 1212 : sprężarka, pompa wtrysku, 
sprzęgło jazdy, koła zębate, kostki sterujące, okładziny. 
Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 : ramiona przednie 
i tylne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., faktury. Kłodz
ko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA P 501 : rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, 
hamulce, pompa olejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
KOPARKA UDS-110, UDS-114 : różne części, nowe. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11. 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, 
skrzynia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : koła bliźniacze z 
pierścieniami dystansowymi (2 szt.) • 800 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-21-00
KRAZ: różne części. Kłodzko, tel. 074/867-96-34 
LADA 2103,2105,1983 r., 1500 ccm: osprzęt silnika, za
wieszenie, lampy, silnik, skrzynia biegów, waty, mosty, bel
ki, chłodnice, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
LADA 2107,1988 r., 80 tys. km: różne części z rozbiórki i 
nowe oraz niektóre blachy, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-17-44
LADA 2107, 1989 r . : drzwi tylne prawe, serwo, pompa 
paliwa, klapa tylna, amortyzatory, lampy tylne* przełącznik 
kierunkowskazów, zaciski hamulcowe, nagrzewnica, inst. 
elektr. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
LADA 21053 : chłodnica, alternator, rozrusznik, zegary, 
skrzynia biegów (4), nowy gażnik, wał napędowy, hak. Ja
wor, tel. 0604/96-22-74
LADA 2105 : różne części, z rozbiórki, tanio. Łagiewniki, 
tel. 0606/85-94-81, 0606/28-69-72 
LADA: alternator 14V, -150 zł. Wrocław, tel. 071/363-12-80 
LADA 2106 : lampa tylna prawa, łożysko oporowe i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
LADA 2105: wszystkie części oprócz silnika. Wrocław, tel. 
0609/48-26-74
LADA NIVA, 1987 r. : skrzynia biegów /4/ - 300 zł, blok 
silnika - 300 zł, poszycie blachy prawa strona - 300 zł, gło
wica - 300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-77-12 
LADA NIVA, 1988 r., 1600 ccm : poszycie blachy prawa 
strona • 300 zł, blok silnika - 300 zł, głowica - 300 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-77-12
LADA NIVA: różne części. Karpacz, tel. 075/761-65-54 
LADA NIVA : wał napędowy przedni, nowy, nie używany. 
Bardo, tel. 074/817-16-57 lub 0605/76-69-96 
LADA SAMARA, 1992 r.,: drzwi lewe, kolumny McPher
sona, piasty, bębny tylne, tapicerka kpi., alternator, uszczel

ki drzwiowe, pompa hamulcowa, szyby, kanapa tylna z 
wykładziną bagażnika, wentylator, lusterka, zbiornik pali
wa, półosie, moduł-gażnika, inst. elektryczna, listwa przekł. 
kierownicy oraz ściana przednia. Gromadka, tel. 
076/817-23-32
LADA SAMARA : łoysko oporowe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
LADA SAMARA: silnik, skrzynia biegów, most, drzwi, błot
niki, szyby, lampy, tapicerka, siedzenia, zawieszenia, tłu
miki, zderzaki, inne. Wrocław, tel. 345-55-66 
LANCIA, 1500 ccm, benzyna: skrzynia biegów, uszkodzony 
wałek sprzęgłowy, -150 zł. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
LANCIA DEDRA : różne części. Oleśnica, tel. 
071/398-13-29, 0609/51-31-05 
LANCIA DEDRA : maska przedhia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA : różne części. Oleśnica, tel.
071/398-13-29, 0609/51-31-05
LANCIA LYBRA: maska, błotnik, zawieszenie, chłodnica i
inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,
0608/41-76-04
LANCIA PRISMA, 1984 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, blacharka, inne części z demontażu. Żary, tel. 
068/375-98-29
LANCIA PRISMA, 1900 ccm, turbo D : osprzęt silnika, - 
600 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
LANCIA THEMA, 1986 r., 2500 ccm, turbo D : różne czę
ści z demontażu, lampy, drzwi, maski, zawieszenia, głowi
ca, blok silnika z odprawą celną, skrzynia biegów i inne. 
Wrocław, tel. 0601/06-29-91
LANCIA THEMA, 1992 r. : lampa tylna prawa. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
LANCIA THEMA, 1993 r. : różne części. Marciszów, tel. 
075/741-07-56
LANCIA THEMA : różne części. Oleśnica, tel.
071/398-13-29, 0609/51-31-05
LANCIA THEMA : drzwi, lampy I inne. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
LANCIA Y 10 : lampy przednie. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
LAND ROVER 110,1986 r., 2500 ccm, turbo D : most tyl
ny, amortyzatory, sprężyny, drzwi, błotniki, fotele, rama, 
szyby, elementy błacharki i inne. Gromadka, tel. 
0600/34-40-71
LAND ROVER DISCOVERY : maska przednia. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
LEXUS : lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LIAZ, 1989 r.: wały pędne, koła 1100 x 20,6 szt., kabina, 
most tylny, zawieszenie przednie, rama, chłodnica, zde
rzak z lampami, skrzynia ładunkowa, przekł. kierownicy, 
resory tylne. Żary, tel. 0604/17-22-60 
LIAZ : przystawka skrzyni biegów, wałek do przystawki, 
pompa hydrauliczna, przekładnia kierownicy, turbo, kom
presor, siłownik hamulca i wywrotu, zawory, komplet na
prawczy, elementy skrzyni biegów, rozrusznik i inne. Jele
nia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
LIAZ: kabina, części silnika, skrzynia biegów, dyferencjał, 
kolumna kierownicza, zbiornik paliwa, skrzynia ład., przed

nia oś, resory, felgi beźdętkowe i inne. Kłodzko, tel. 
074/812-11-16
LIAZ 100, 110, 111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty 
przednie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, 
chłodnice, itd, faktury. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ : turbosprężarka, - 1.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
LIAZ 100,110 : silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawie
szenie przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, 
tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LIAZ, 12000 ccm, turbo D ,: silnik, stan idealny, kabina, po 
remoncie, kpi. Stary Wielisław, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-12-77 "
LIAZ 110 : skrzynia biegów (5) + półbiegi, stan b. dobry. 
Strzelin, tel. 071/392-17-41, 0503/01-39-29 
LIAZ: kabina, dyfer, części silnika, skrzynia biegów, skrzy
nia ładunkowa, kolumna kier., zbiornik paliwa, zderzak, 
resory, felgi i inne. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
LIAZ 100 : różne części, nowe i używane. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LIAZ 110 : różne części, nowe i używane. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LIAZ 100: mosty, silniki, skrzynie biegów, hydraulika, inne. 
Wambierzyce, tel. 0603/63-12-95 
LIAZ 110: mosty, silniki, skrzynie biegów, hydraulika, inne. 
Wambierzyce, tel. 0603/63-12-95 
LIAZ: różne części, pompa wtryskowa, docisk, tylny most, 
felgi, resory, kabina, rama, kompletna dokumentacja, spo
ilery. Wrocław, tei. 0502/55-96-64 

. LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, rama, mośt, wał, koła. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alter
nator, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, 
licznik, kierownica, wał napędowy do 3.5 tony, ukł. wyde
chowy, lampy tylne, amortyzatory, rama. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
ŁADOWARKA kopalniana ŁK-1: pompa hamulcowa + ser
wo i wskaźniki pomiarowe do silnika SW-400, 680, cena • 
300 zł, - 680 zł. Lubin, tel. 076/749-45-90 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200,201: felgi, skrzynia bie
gów (po remoncie), zmiennik momentu, zaciski hamulco
we, części silnika. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-220 : most przedni i tylny, 
kompletne, • 3.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-90 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-34: wał krótki pędny, nowy, - 
500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-67-01 
ŁADOWARKA Ł-34 : różne części. Kłodzko, tel. 
074/867-96-34
ŁADOWARKA T-174 : blok silnika z pompą oleju - 300 zł, 
rozdzielacz główny - 250 zł i inne. Żagań, tel. 
068/477-56-63. 068/478-29-40, 0602/19-79-03 
MAGIRUS : kabina, rama, podwozie. Opole, tel. 
077/454-38-79
MAN, 1979 r.: różne części, w tym elementy zawieszenia,
silnik, głowica. Bielany Wr., tel. 071/311-06-00
MAN : lampa przednia. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32,
0603/58-60-90

MAN 26.281 : silnik, most tylny, 2 szt. Piotrowice, tel. 
076/831-07-49
MAN 26.322,1994 r.: tarcza sprzęgła + docisk + łożysko 
oporowe, - 1.200 zł. Gromadka, tei. 0606/98-11-08 
MAN 8.153 : zderzaki, lampy, drzwi, skrzynia biegów, za
wory, zawieszenie, zbiornik paliwa, alternator, rozrusznik, 
tłumik, uszczelki, okładziny, drążki i inne. Wrocław, tel.
346-23-55, 0607/50-54-33
MAN F2000: zderzaki, lampy, kierunkowskazy, chłodnica, 
poduszki pow. i inne. Wrocław, tei. 071/346-23-55 
MAN F90 : zderzaki, lampy, kierunkowskazy, ćhłodnica, 
poduszki pow. i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55 
MAZDA 121,1991 r ,: tarcze hamulcowe, listwy dachowe 
nowe, łożyska skrzyni biegów, pompa hamulcowa, serwo. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
MAZDA 121,1995 r, 1800 ccm, turbo D : obudowa filtra 
pow. Legnica, tel. 076/854-56-12, 0501/53-14-99 
MAZDA 323,1980/84 r., 1500 ccm : wszystkie Części z 
demontażu. Wrocław, tel. 071/363-23-61, 788-14-04 
MAZDA 323,1981 r., 1500 ccm 3-drzwiowy: reflektory, pas 
przedni, maska, klapa, drzwi, kpi. chłodnica, głowica, skrzy
nia biegów (5), zawieszenie, konsola, obrotomierz. Choj
nów, tel. 076/818-65-20
MAZDA 323, 1982 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/60-93-81
MAZDA 323,1983 r., 1300 ccm: silnik, udokumentowane 
pochodzenie. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
MAZDA 323,1984/87 r . : lusterko prawe, pompa paliwa. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
MAZDA 323,1985 r . : boczne wzmocnienie lewę, błotnik 
lewy, alternator, skrzynia biegów 151, na części. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-32-22
MAZDA 323,1986 r . : silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenia przednie i tylne, szyba tylna, klapa, zamki i inne 
części z demontażu. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-24 po 
godz. 18
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel : silnik • 700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/83-18-16
MAZDA 323,1986/89 r., 1500 ccm i poj. 2000 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, chłodnica, belka, 
most, wał, drzwi, szyby, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
MAZDA 323,1987 r.: tarcza + docisk sprzęgła, półoś dłu
ga, gażnik, lampy przednie i tylne, głowica, lusterka, opo
ny 195x65x15, stan b. dobry. Lubin, tel. 0601/84-81-19, 
076/847-54-80
MAZDA 323, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
silnik + skrzynia biegów i inne części z demontażu, kom
pletna dokumentacja. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
MAZDA 323 F, 1988/92 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 323,1989 r.: dużo części z rozbiórki, modelu kombi 
i hatchback. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MAZDA 323,1990 r., 1300 ccm, 16V: głowica, wałek roz
rządu, klocki hamulcowe nowe. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 323 SEDAN, 1990 r .: część nadwozia tylna, błot
niki, lampy, drzwi, pompy, katalizator i inńe. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MAZDA 323,1990 r .: elementy błacharki, części mecha
niczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

MAZDA 323,1991 r .: amortyzatory, tarcze, klocki hamul
cowe, uszczelki drzwi, zawory ssące i wydechowe, pasy 
bezpieczeństwa, regulator napięcia. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 323 F SEDAN, 1992-99 r. : silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, zawieszenia, dach, chłodnice. Gorzów Wlkp., 
tel. 0602/82-43-26, 095/722-94-56 
MAZDA 323, 1992 r. : kierunkowskaz. Oława, tel. 
0602/88-49-71
MAZDA 323 F, 1992 r .: błotniki, reflektory, grill, klapa tyl
na, zawieszenie przednie, drzwi, skrzynia biegów, szyba 
czołowa. Opole, tel. 0601/71-67-25 
MAZDA 323 F, 1993 r.: drzwi, klapa tylna z szybą, zbiornik 
paliwa, nagrzewnica, zawieszenia, reflektory, katalizator, 
tapicerka welurowa, chłodnica, serwo; błotnik lewy lekko 
uszkodzony. Zielona Góra, tel. 068/325-78-11 po godz. 15, 
0601/72-64-24
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenie tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felgi aluminiowe, drzwi, chłod
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen
tylatory oraz progi. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020241 '

MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wer
sji 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 626 od 1979 do 1992 r. 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

SILNIKI. GŁOWICE. OSPRZĘT SILNIKÓW. 
BLACHARKA, ZAWIESZENIA, ZDERZAKI, LAMPY. 
SZYBY, FELGI. CZĘŚCI WNĘTRZA I INNE ORAZ

SKUP SAM0CH0D0W MAZDA 
PO WYPADKU LUB DO REMONTU

W ro c ław , te l. 0-601 70  57 OO
OPOOO886

MAZDA 323 : skrzynia biegów (5). - 400 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81, 0603/79-63-94 
MAZDA 323 : różne części. Oława, tel. 071/313-01-85 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: głowica silnika. Środa Śl., 
tel. 0601/87-45-09
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: głowica kpi., siłownik sprzę
gła. środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
MAZDA 323 : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
MAZDA 323,323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626,1987/94 r . : części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
MAZDA 626,1980 r, 1600 ccm: lampa przednia prawa i 
tylna lewa, alternator, lusterka boczne. Podgórzyn, tel. 
075/762-11-52
MAZDA 626 COUPE, 1981 r..: różne części. Dzierżoniów, 
tel. 076/831-21-56
MAZDA 626, 1983/87 r., benzyna': chłodnica. Wrocław, 
tel. 0601/70-57-00

MAZDA 626,1983/88 r.: różne części. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/810-31-68. 0603/87-02-77 
MAZDA 626 COUPE. 1984 r.t 2000 ccm, benzyna : chłod
nica - 70 zł, hak -100 zł, szyba przednia - 50 zł, tylna -120 
zł, boczne - 80 zł, drzwi prawe z szybą i lusterkiem - 12Ó zł, 
lampy - po 50 zł, kol. kierownicza -150 zł, maska -100 zł, 
instal. gazowa - 550 zł, klapa - 80 zł, itd. Jaszkowa Doi., 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-77-87 
MAZDA 626,1985 r;: różne części z demontażu. Racibo
rowice, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-96-39, 
0503/51-08-36 J
MAZDA 626,1985 r .: skrzynia biegów 151. Kamienica, tel.
077/431-72-11, 0600/37-99-59
MAZDA 626, 1985 r. : przekł. kierownicy. Wrocław, tel.
0605/32-11-46
MAZDA 626, 1985/87 r., 2000 ccm, diesel: silnik. Lubin, 
tel. 0602/35-98-02
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm: skrzynia biegów - 250 zł, 
lampy tylne - 30 zł, klapa tylna z szybą - 100 zł, tapicerka - 
30 zł, felgi stalowe 2 szt. - 20 zł, pas przedni - 40 zł, wzmoc
nienie dolne - 40 zł, drzwi - 40 zł, szyby - 30 zł, ćwiartki - 20 
zł, podszybie - 40 zł. Dzierżoniów, tei. 0608/22-82-60 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : drzwi przednie 
i tylne -100 zł/szt., skrzynia biegów (5) - 350 zł, klapa tylna 
• 80 zł, serwo z pompą hamulcową -120 zł, amortyzatory, 
kolumny McPhersona przednie z piastami -120 zł/szt., tyl
ne - 80 zł/szt. i inne. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626, 1987 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
silnik, stan idealny, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
MAZDA 626, 1987 r. : tłoki, korbowody, tłumik końcowy, 
prowadnice zaworowe, części skrzyni biegów, poduszka 
przednia silnika, szyba drzwi tylnych prawych, uszczelnia
cze silnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1987 r., 1600 ccm,: tył nadwozia, szyby, drzwi 
(5-drzwiowy), podzespoły jezdne, silnik, skrzynia biegów, 
sprawne, osprzęt silnika, światła, itp. Wałbrzych, tel. 
074/847-76-72
MAZDA 626, 1987 r., 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna : 
silnik, komputer, skrzynia biegów, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/343-51-21 wieczorem
MAZDA 626,1987 r.: piasta lewa, lusterka • 60 zł, plastiki
na zderzak. Złotoryja, tel. 076/878-47-82
MAZDA 626,1989 r., 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie, mosty, belki, wał, osprzęt silnika, chłodnica i
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
MAZDA 626, 1990 r. : chłodnica. Wrocław, tel.
0601/70-57-00
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, gażnikowy: sil
nik. skrzynia biegów, części mechaniczne i wyposa>enia 
elektrycznego, elementy karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, diesel: tłoki i korbowody, 
termostat, drążek kierowniczy, kolektor wydechowy, pom
pa wtryskowa, uszczelniacze silnika i skrzyni, docisk sprzę
gła, koła zębate, tuleje i inne części skrzyni biegów. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95
MAZDA 626,1990 r .: klapa tylna, instalacja elektryczna, 
drzwi tylne, silnik bez głowicy na części. Wrocław, tel. 
368-19-33, 0602/74-84-24
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83 .
MAZDA 626,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm,: drzwi pra
we tylne, silnik, cały tył z błotnikami, części mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/71-41-55- 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, diesel: katalizator, amor
tyzatory, uszczelki drzwi, kpi. uszczelek do silnika, tarcze 
hamulcowe, łożyska kół, pompa paliwa, siłownik drzwi, 
klamka drzwi przednich lewych. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V : katalizator, 
komputer, elementy zawieszeń, serwo hamulcowe, łapa 
silnika, filtr; węglowy, pasy, półośka, kolektor ssący + wtry
ski i inne drobne. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
MAZDA 626, 1994 r., diesel : chłodnica do wersji Com- 
prex. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1994 r .: błotniki, maska, belka zawieszenia, 
aparat zapłonu 2.0i 16V, głowica,, szyby drzwiowe, listwy, 
inne części. Wałbrzych, tel. 0603/43-11 -78 
MAZDA 626,1994 r .: chłodnica wody i klimatyzacji. Wro
cław, tel. 071/364-14-20, 0608/34-92-77 
MAZDA 626.1994 r. :szyba czołowa -140 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45.55-20-51 
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, 16V: pompa paliwa, szy
ba boczna prawa, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, 
klamki, prawe lusterko, lampa tylna prawa do sedana. Lu
bin. tel. 0601/92-33-07
MAZDA 626, 1996 r. : dach z podsufitką, próg ze słup
kiem, lewy, tylny lewy błotnik, z nadkolem. Żary, tel. 
0600/38-71-68
MAZDA 626,2000 ccm, diesel: końcówki wtrysku Bosch, 
4 szt.. nowe - 200 zł/kpi. Środa Śląska, tel. 071/317-96-84 
MAZDA 626 : silnik 2.0 E, 1993 r., uszkodzony, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/74-93-43, 071/787-37-90 
MAZDA 626 : komputer. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, ben
zyna, zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia 
biegów. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MAZDA 626 : maski, lampy, szyby oraz inne części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,2000 ccm, 2200, diesel różne modele i rocz
niki: głowice, szczelne, bez pęknięć, dotarte zawory, spla- 
nowane. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz. 7
MAZDA 626, 2000 ccm, 12V: różne części z demontażu. 
Zielona Góra, tel. 0503/39-36-53 
MAZDA 929 : maska, drzwi. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MAZDA 929 : lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, sie
dzenia, deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MAZDA DEMIO : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MAZtfA 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, zderza
ki, felgi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MAZDA M PV: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
MAZDA MX-3,1993 r., 1800 ccm, V6 : silnik na części, •
1.500 zł. Szczytna, tel. 0606/42-40-31
MAZDA MX-3 : skrzynia biegów. .Głogów, tel.
076/834-50-48, 0605/91-09-77
MAZDA MX-3 : różne części. Wrocław, tel. 328-72-64 do
godz. 10
MAZDA MX-3, MX-5: zderzak przedni i tylny, błotniki. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
MAZDA MX-5,1993 r., 1600 ccm: zawieszenie przednie, 
lusterko prawe, lampa prawa tylna, skrzynia biegów, po
dłużnica prawa, elementy plastikowe, elementy tapicerki,
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drzwi lewe, silnik, drzwi prawe. Namysłów, tel. 
0603/50-03-51
MAZDA MX-5: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
MAZDA XED0S 6,1993/01 r.: różne części z demontażu. 
Nowa Sól. tel. 0608/88-62-03 
MERCEDES: pompa hydrauliczna do wywrotu + silnik hy
drauliczny. Brzeg, tel. 077/411-99-68 
MERCEDES BU S : wały, mosty, szyby, oblachowanie, sil
nik o poj. 2:9, stan b. dobry i inne. Kłodzko, tel. 
0604/72-67-37, 074/868-71-40 
MERCEDES .okularnik': felgi aluminiowe 7Jx15 H2 Mel- 
ber ET 35, oryginalne, - 1.100 zł. Legnica, tel. 
076/858-21-37
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES BUS, 2900 ccm, diesel: silnik. Środa śląska, 
tel. 071/317-59-48
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i 
dostawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Baranów, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MERCEDES : skrzynia lad., wym. 3.80x2.0 m, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 352-1648
MERCEDES 115 D : skrzynia biegów, wał napędowy, szy
ba tylna ogrzewana i szyby drzwiowe. Grabowno Małe, tel. 
071/315-78-65
MERCEDES 115 : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES 115 : sprzęgło kompl. • 100 zł, zegarek elek
troniczny, przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, tel. 
0609/27-40-34
MERCEDES 115: tylny most, szyby, hak holowniczy, przed
nie zawieszenie, drzwi, zbiornik paliwa i inne. Błotnica, tel. 
074/817-51-59 po godz. 17
MERCEDES 115 : różne części. Polkowice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 116 SE, 1979 r., 2800 ccm : głowica, drzwi 
przednie i tylne, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy, 
zawieszenie przednie, wspomaganie serwo, amortyzato
ry, felgi t8" Azev. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 116,1979 r.: drzwi, szyby, zawieszenia, inne. 
Zielona Góra, tel. 068/323-54-05, 0604/58-60-12 
MERCEDES 116: silnik 300 D, stan dobry, z 1981 r., udo-
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kumentowane pochodzenie, lampy przednie i tylne, most,
grill, rozrusznik, alternator, przełączniki kierunkowskazów,
kierunkowskazy, zacisk prawy tylny. Oława, tel.
071/313-49-16, 0502/37-63-21
MERCEDES 116 ; różne części. Polkowice, tel.
0603/27-40-52
MERCEDES 116 SE; 1979 r., 29Q,0 ccm : drzwi przednie i 
tylne, klapa tylna, szyba tylna, lampy tylne, kierunkowska
zy, zawieszenie przednie i częściowo tylne, głowica o poj.
2.8, serwo hamulca. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 123, 1981 r. : tapicerka. Wrocław, tel.
353-82-17
MERCEDES 123,1981 r., 170 tys. km. 2000 ccm : silnik 
kpi., stan b. dobry, skrzynia biegów, blok, tłoki, miski, ko
lektory, zderzaki, koła, lampy, szyby, alternator, rozrusz
nik, pompa wtryskowa, akumulator, maski, klapa, tapicer
ka kompletna, stan idealny, liczniki i inne. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-35-05, 0607/40-77-23 
MERCEDES 123, 1984 r . : maska, lampy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
MERCEDES 123 i, 1995 r . : różne części z demontażu. 
Polkowice, tel. 0603/41-78-87 
MERCEDES 123,2000 ccm, diesel: głowica kpi., stan ide
alny, skrzynia biegów, dmuchawy, hak, koła, most tylny. 
Bielawa, tel. 0603/22-55-40
MERCEDES 123 : maska przednia - 60 zł. Głogów, tel. 
076/833-12-73 po godz. 19
MERCEDES 123, 2000 ccm, diesel: silnik, po remoncie, 
skrzynia biegów, wspomaganie. Głogów, tel. 076/834-06-02 
MERCEDES 123, 3000 ccm, diesel: silnik, po remoncie 
kapitalnym, bez przebiegu. Lubin, tel. 076/844-22-25 
MERCEDES 123, diesel: rozrusznik, nowy - 360 zl, silnik 
2000 ccm, benzyna, brak gaźnika i aparatu zapłonowego, 
półoś napędowa kompletna -130 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-13
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demon
tażu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, 
chłodnica, stacyjka i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
MERCEDES 123: maska przednia z grillem. 2 szyby i inne. 
Nysa, tel. 0600/19-93-29
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tylne, drzwi, sprzęgło, gło
wica, gażnik, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Oleśni
ca, tel. 071/315-40-51
MERCEDES 123, 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, roz
rusznik, lusterka oraz blok silnika (2.4 D). Opole. tel. 
0607/54-25-32
MERCEDES 123 : przekładnia kier. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
MERCEDES 123 : lampy, zderzak, maska, chłodnica, al
ternator, rozrusznik, półosie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 123: klapa bagażnika, -180 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-70-58
MERCEDES 123: pompa wtryskowa 2.2,2.4, pompa ham., 
pompa wody, misa olejowa, wałek rozrządu, pokrywa kla
wiatury. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-25-50 po godz. 20 
MERCEDES 123 : karoseria - 400 zł, inne. Domaszczyn, 
tel. 071/399-86-15
MERCEDES 123 : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-36-42, 071/314-76-47

MERCEDES 123: w całości lub na części, zarejestrowany, 
cena od 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16 -
MERCEDES 123 : hak, • 150 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-47-82
MERCEDES 123 : skrzynia biegów, hak, kolumna kierow
nicy, fotele, inne. Złoty Stok, tel. 074/817-34-16 
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawie
szenia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szy
by, drzwi, wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silni
ka, komplet siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MERCEDES 123, 115 : różne części. Wrocław, tel. 
071/787-25-55
MERCEDES 123, 190 E : części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 124,1987 r .: pokrywa silnika, atrapa, lampa 
przednia lewa, błotnik przedni prawy, klapa bagażnika, 
zderzak tylny, lampy tylne. Nowogrodziec, tel. 
075/731-23-87
MERCEDES 124,1990 r.: maska przednia, stan idealny. -
150 zł. Nowa Sól. tel. 0502/65-55-77
MERCEDES 124,1990 r.: nakładki niklowane na błotniki,
używane, do wersji z szeroką listwą. Gryfów Śl., tel.
075/781-36-86
MERCEDES 124,1991 r.: klapa tylna, drzwi boczne pra
we i lewe, fotel pasażera. Legnica, tel. 0605/40-00-98 
MERCEDES 124,1991 r.: maska przednia z grillem - 500 
zł, zderzak przedni • 120 zł, błotniki przednie • 80 zł, listwy 
szerokie • 450 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
MERCEDES 124,1991 r.: dach bez szyberdachu, wygłusz- 
ka klapy tylnej, pompa i komputer ABS, chłodnica, pasy 
przednie lewe, pompka centr. zamka, moduł wtrysku, obu
dowa filtra pow., uszkodzona, roleta bagażnika, czarna, do 
kombi. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
MERCEDES 124,1992 r.: tył nadwozia - 650 zł, podłużni- 
ca przednia z pasem przednim - 350 zł. Legnica, tel. 
0503/56-55-98
MERCEDES 124,1992 r .: hak rozkładany - 250 zł, sprę
żyny obniżane, czerwone • 200 zł, stacyjka z kolumną i 
kostkami • 250 zł, kierownica -100 zł. Legnica, tel. 
076/856-19-69
MERCEDES 124,1992 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klam
ki, maska z grillem, klapa tylna, lampy tylne, błotniki tylne 
ze ścianką, szyberdach, zawieszenie przednie, podłużni- 
ce, wzmocnienie przednie, lusterka. Wrocław, tel. 
0605/06-97-10
MERCEDES 124, 1993 r . : maska silnika, przednia, grill, 
wygłuszka, wzmocnienie czołowe, błotniki przednie, szyba 
przednia, listwa szeroka ze spinkami, kolumny McPherso
na przednie, zderzak przedni, listwy chromowe zderzaków, 
przełącznik ogrzewania. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 124 E, 1994 r., 27 tys. km: silnik 2.5 D, udo
kumentowane pochodzenie. Wrocław, tel. 0604/37-71-22, 

,0605/42-02-52
MERCEDES 124 : drzwi z szybą - 80 zł/szt., zawieszenie
tylne kpi. - 300 zł, kierownica z poduszką pow. - 500 zł.
Bolesławiec.tel. 0603/21-58-29
MERCEDES 124 KOMBI : dach. Bolesławiec, tel.
0502/20-66-10
MERCEDES 124: klapa tylna ze spojlerem, ukł. wydecho
wy kompletny. Bolesławiec, tel. 0604/80-90-95 
MERCEDES 124 : drzwi lewe, 2 sztuki, pompa ABS, lam
pa przednia. Głogów, tel. 076/833-12-73 po godz. 19 
MERCEDES 124: spoiler na tylną klapę, czarny, oryginal
ny, owiewki na boczne szyby, zaślepiacze na reflektory, li
stwa na klapę tylną, pod tablicę rejestracyjną, oryginalna,, 
przyciemniana. Gryfów Śl., tel. 075/781-36-86 
MERCEDES 124 KOMBI: różne części z demontażu. Le
gnica, tel. 0604/82-22-47
MERCEDES 124: elementy klimatyzacji, silnik 300 D oclo
ny, skrzynia biegów (5), lampy, zderzak przedni, drzwi i inne. 
Lubań, tel. 0604/69-28-77 .
MERCEDES 124 E : tapicerka skórzana szara, - 2.700 zł. 
Lubin, tel. 0601/84-44-50
MERCEDES 124 : silnik 3.0 E z osprzętem, do spr. w sa
mochodzie, - 3.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/737-19-84 po godz. 20
MERCEDES 124,3000 ccm, diesel: most tylny, listwa lewa 
chromowana na przedni zderzak. Strzegom, tel. 
074/855-28-78
MERCEDES 124: felgi aluminiowe 15", -1.000 zł. Szczyt
na, tel. 0606/42-40-31
MERCEDES 124: atrapa, klapa (E-Klasse), listwy drzwio
we szerokie. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 124 : listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wro
cław, tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 124 : półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka 
do nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., 
nagrzewnica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MERCEDES 124: lampy tylne. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
MERCEDES 124: lampy, zderzak, maska, grill, chłodnica. 
Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 124 E : kierunkowskazy przednie, felga stalo
wa 15”, klosze tylnych lamp* tapicerka drzwi lewej strony 
(czarna). Wrocław, tel. 071/782-96-59 
MERCEDES 124: wkłady luterek bocznych (lewe i prawe) 
-100 zł/szt, kołpaki 15" oryginalne -150 zł/kpi. Wrocław, 
tel. 0501/79-70-81 -
MERCEDES 124 E : różne części. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES 124: koło kierownicy, standard, -120 zł. Wro
cław, tel: 361-65-97
MERCEDES 124 E-KLASSE : szkło reflektora lewe -100 
zł, stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES 124 : zderzak tylny, koło 185 x 15, felga sta
lowa 15 x 6.5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 
074/867-58-21
MERCEDES 124 : most tylny, chłodnica 200 D -150 zł. 
Nysa, tel. 0502/55-69-95
MERCEDES 124: drzwi, maska, części zawieszenia, sprę
żyny, most tylny, piasty, wał pędny, skrzynia biegów 151, 
wycieraczka, chłodnica, przekł. kierownicy, przekaźniki, 
części, nagrzewnica, szyberdach. Środa Śląska, tel. 
071/317-55-95
MERCEDES 124 : plastiki bagażnika, dywaniki wnętrza, 
drzwi, słupki, progi, klapy, dach, ćwiartka tylna lewa, szyby 
zielone, podnośniki szyb, kolektory ssące, wydechowe, sil- 
niczek wycieraczek, szyberdach, reflektory, pompa wody, 
oleju, ABS, ASD, wspomaganie, części. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES 124: oblachowanie, zawieszenie, części sil
ników. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 124 : tylna klapa, szerokie listwy, przednia 
atrapa. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 124 E : grill - 280 zł, wzmocnienie czołowe - 
220 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
MERCEDES 124: boczki. Wrocław, tel. 0608/59-85-41 
MERCEDES 124: pas przedni ze wzmocnieniem -100 zł, 
poduszki pod silnik. Zielona Góra, tel. 0608/64-92-57 
MERCEDES 124 : dach, szyba przednia, drzwi przednie i 
tylne, zwrotnice, amortyzatory. Zielona Góra, tel. 
0603/81-66-47

MERCEDES 124,1992 r.: dach, drzwi, zawieszenia, błot
niki, klapa tylna, maska, części silnika 2.0 D. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
MERCEDES 126,1985 r.: dach kpi. z szyberdachem, kon
sola, elementy zawieszenia, plastiki, nikle. Lubin, tel. 
076/844-65-16 po godz. 20
MERCEDES 126 SE, 1986 r., 2800 ccm : głowica, klapa 
tylna, zderzak tylny, kierunkowskazy, felgi aluminiowe 18" 
Azev, koła 16" z oponami. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 126, 1996 r. : błotnik tylny. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/39-69-17

MERCEDES 200 D : silnik po remoncie - 2.500 Zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-48-71 
MERCEDES 200,300124,1987 r., O : Ćżęści Silnika, drzwi, 
klapy, grill, koło kierownicy, przekł. kierownicy, pompa pali
wa, instalacja elektryczna, miska oleju, pompa wtryskowa 
do poj. 2.0 i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 200,300 123 D : koła silnik, osprzęt silnika, 
chłodnica, maska, błotniki, zderzaki, lampy i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
MERCEDES 206 D, 1976 r.: różne części. Polkowice, tel. 
076/845-48-45, 0606/12-91-24

MERCEDES 230123 t  î silnik, skrzynia biegów, tapicerka, 
inne części z demontażu. Żarków, tel. 068/391-33-28 
MERCEDES 1240 D, 1980 r . : karoseria, szyba przednia, 
silnik, klapa, skrzynia biegów automatic, felgi, most, kie
rownica, akumulator, lampy, kierunkowskazy. Piława Gór
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: skrzy
nia biegów /4/, pompa vacum, licznik, obudowa filtra pow., 
koło pasowe wału korbowego. Wrocław, tel. 361-60-55 po 
godz. 20
MERCEDES 240123,1982 r.: klapa przednia i tylna, mo
sty, wahacze, rozruszniki, pompy, wtryskiwacze, serwa, sil
niki 2220,240 i 250, skrzynia biegów, wały sprzęgła, inne 
części. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04 
MERCEDES 240 D. 1983 r.. 2400 ccm, diesel: pompa wtry
skowa, techn. sprawna. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
MERCEDES 240 123 D : różne części. Marciszów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0609/58-43-19 
MERCEDES 240 123 D : gril, zderzak, pompa wtryskowa, 
plastiki konsolii słupków, kierownica, piasty, łożyska, tar
cze ham., amortyzatory, wahacze, silniczek wycieraczek, 
drążki kierownicze, pompa hamulcowa. Wiązów, tel. 
071/393-10-05
MERCEDES 240 123 D : części mechaniczne (oprócz sil
nika), elementy blacharki. Wrocław, tel. 0609/48-26-74 
MERCEDES 240: pompa wtryskowa 2.2,2.4, pompa wody, 
pompa oleju, wałek rozrządu, tłoki z korbowodami, misa 
olejowa, inne części silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-25-50
MERCEDES 240 124 D : wał napędowy (diesel, z główką 
aluminiową, nominalny), - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/345-72-10, 0503/86-39-55 
MERCEDES 240 123 O, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, 
rozrusznik/przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 2444,1994 r . : silnik, zawieszenie, zbiornik, 
chłodnica, oś tylna podnoszona i inne. Wrocław, tel. 
071/346-23-55, 0607/50-54-33 
MERCEDES 2448 : silnik OM 422 V8, kpi., tylna oś pod
wieszana, rama, zawieszenie, kabina, chłodnica. Wrocław, 
tel. 0605/37-47-03, 0607/50-54-33 
MERCEDES 250,1993/95 r., diesel: skrzynia biegów au
tomatyczna. Bolesławiec, tel. 0603/21-58-29 
MERCEDES 250 124 E, 1994 r., 70 tys. km, 20 V : silnik 
kpi., kompletna dokumentacja, stan dobry oraz 124 D : 
miska olejowa, obudowa filtra olejowego, obudowa filtra 
powietrza, wał korbowy z panewkami, tłoki, podstawa pod 
alternator, koło zamachowe, pompa wtryskowa, pompa 
wspomagania, pompa wodna, koło zapłonowe, klapy pod 
silnik, kolektor wydechowy i ssący wtryskiwacze i inne. 
Lubin, tel. 076/844-15-86, 076/846-15-90 
MERCEDES 250124,2500 ccm, 20V : silnik, skrzynia bie
gów (5), poduszki pow., zawieszenia i inne. Lubań, tel. 
0604/69-28-77
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
MERCEDES 260124,1988 r., 2600 ccm, benzyna: chłod
nica, wał z tłokami, głowica, alternator, Idapa tylna, zbior
nik paliwa, dach z szyberdachem, ukł. wydechowy, zde
rzak tylny, drobne plastiki. Nowa Sól, tel. 068/387-31-67, 
387-34-93
MERCEDES 280 126 E, 1976 r., 2800 ccm, benzyna : sil
nik, stan b. dobry, automatyczna skrzynia biegów. Wrocław, 
teł. 0609/29-06-06
MERCEDES 280: części silnika, filtr pow., tylny most, za
wieszenie przednie, drzwi, błotniki. Wrocław, tel. 
071/311-91-91. 0501/34-42-12 
MERCEDES 300 124 TD, 1992 r . : skrzynia biegów auto
matic, tył nadwozia, dach, webasto i inne. Zielona Góra, 
tel. 0609/63-64-20
MERCEDES 300 D : zawieszenie tylne kpi. i inne. Poznań, 
tel. 0501/98-43-68
MERCEDES 300 124 E : silnik, - 900 zł. Wrocław, tel.
373-74-39
MERCEDES 300 123 D : miska olejowa (używana). Kłodz
ko, tel. 074/867-58-21
MERCEDES 300 E : silnik -1.200 zł, skrzynia biegów au
tomatic - 800 zł, klapa tylna (kombi) - 750 zł, drzwi (kombi)
-150 zł, maska przednia (klasa E) - 1.000 zł i inne. Wro
cław, tel. 0607/81-23-78
MERCEDES 307: różne części z demontażu. Lwówek Ślą
ski, tel. 0606/53-67-57
MERCEDES 308,1988 r., 3000 ccm, diesel: silnik, • 3.000 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 310 D : most tylny kpi, - 2.000 zł. Leszno, tel. 
0607/63-01-88
MERCEDES 310 BUS : komplet kół. Wrocław, tel. 
071/311-89-81
MERCEDES 350 126,1987 r., 3500 ccm: silnik, skrzynia 
biegów, inne części z demontażu. Żary, tel. 068/374-35-72 
wewn.310 w godz.8-17
MERCEDES 350140,1993 r., 3500 ccm, turbo D : maska 
z atrapą, chłodnica wody z tunelem, kierunkowskazy, zde
rzak kpi., konsola, felgi aluminiowe 18", drzwi, szyby, elem. 
plastikowe, tapicerka skórzana, lampy tylne, tylne klapy, 
wahacze, nagrzewnica, lusterka, skórzana kierownica z 
poduszką. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
MERCEDES 406,1983 r.: most tylny, przekł. kierownicy i 
inne. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MERCEDES 406, 407, 508, 608, 808 813 : różne części. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
MERCEDES 407 blaszak, wysoki, długi: różne części. 
Kłodzko, teł. 0607/74-90-98
MERCEDES 500 S-KLASSE, 1995 r . : koła z kołpakami 
kpi., 225x60x16, - 700 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
MERCEDES 608, 6000 ccm: silnik kpi., nominalny, głowi
ca ściągnięta, do wglądu, pompa wtryskowa, - 2.700 zł.v 
Legnica, tel. 0603/26-94-66
MERCEDES 608 : atrapa przednia, skrzynia biegów (5), 
oś przednia, rama, wał pędny, kpi., maska silnika* nagrzew
nica. Wrocław, tel. 354-02-33 
MERCEDES 609,1989 r., 162 tys. km, 4000 ccm : silnik 
kpi., sprowadzony z Niemiec, oclony, możliwość sprawdze
nia i uruchomienia na miejscu, wał pędny, drzwi lewe, •
4.700 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
MERCEDES 808,6000 ccm: silnik kpi., nominalny, głowi
ca ściągnięta, do wglądu, pompa wtryskowa, • 2.700 zł. 
Legnica, tel. 0603/26-94-66
MERCEDES 814 D : pióra paraboliczne resoru przedniego 
(do podwyższenia ładowności). Opole, tel. 077/444-02-86 
wieczorem

' MERCEDES A-140, S-140, W-210,1995/00 r . : zderzaki. 
Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
MERCEDES A-KLASSE: drzwi, lampy przednie. Legnica, 
tel. 0605/82-35-14
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MERCEDES A-KLASSE, C-KLASSE 202 : atrapy. Lubin, 
tel. 0608/76-90-05
MERCEDES ACTROS : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES BUS, 2300 ccm, diesel: silnik oraz inne czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/53-58-28 
MERCEDES C W 202,1998 r .: zderzak przedni Classic, 
zderzak tylny, wzmocnienie czołowe nowe, listwa lewych 
przednich drzwi. Świdnica, tel. 0606/81-40-86

MERCEDES 126 SEL, S E C : sprężyny obniżane Lorinser, 
- 500 zł. Lubin, tel. 0601/84-44-50 
MERCEDES 126 : zderzak przedni, lampa przednia i tyl
na, lusterka, grill, amortyzatory hydrauliczne. Opole, tel. 
077/454-38-79
MERCEDES 126 : chłodnice wody, kierunkowskazy. Wro
cław, tel. 312-08-03
MERCEDES 126: lampy przednie i tylne, zderzak, maska,
drzwi. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 126 E, 2800 ccm, wtrysk : silnik. Baranów,
tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice,tel.
0603/27-40-52
MERCEDES 126 SEC, 1985 r. : karoseria, zawieszenia 
przednie i tylne, tapicerka tapicerka. Wrocław, tel. 
0601/79-29-21
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 140,1995 r.: komputery, belka tylna, półosie, 
wał, wydech, zderzak tylny, teleskopy, felgi aluminiowe, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 0501/34-42-12 
MERCEDES 140 : zbiornik spryskiwaczy szyb, śruby do 
felg aluminiowych. Wrocław, tel. 357-19-33 
MERCEDES 140 S : różne części. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES 1633, turbo : silnik turbo, skrzynia biegów, 
tylny most, przednie zawieszenie. Popielów, tel. 
077/469-22-32
MERCEDES 180 C-KLASSE: obudowa wentylatora chłod
nicy - 70 zł. Wrocław, tel. 788-43-60 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wa
hacz, lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba 
trójkątna, przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 190,1984 r.: szyba czołowa - 80 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-31-91
MERCEDES 190 E, 1986 r.. 2000 ccm, wtrysk: komputer 
wtrysku, przekładnia kierownicza, tłumik środkowy, wycie
raczka kompletna, przełączniki. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-3631
MERCEDES 190, 1991 r . : piasta prawa z ABS-em, kpi., 
drzwi prawe tylne, przód lewy i tylny, szyby, boczne, trój
kątne, szeroka listwa prawa. Lubin, tel. 076/847-53-36 
MERCEDES 190 D, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm: most 
tylny, - 350 zł. Ząbkowice^Śląskie, tel. 074/815-11-78 
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm : klapa tylna - 200 zł, 
błotniki tylne -180 zł, listwy szerokie ze spinkami - 500 zł, 
zderzak tylny • 200 zł. Wrocław, tel. 0605/97-96-72 
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm: głowica, zderzak tyl
ny, maska przednia, fotele przednie, listwy szerokie, most 
tylny. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
MERCEDES 190 : reflektor prawy • 180 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
MERCEDES 190: lampy przednie, amerykańskie, - 550 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-57-52 
MERCEDES 190: szyba tylna ogrzewana, -100 zł. Lubin, 
tel. 076/749-75 6̂3 *
MERCEDES 190, 2000 ccm, benzyna : głowica, gażnik.
Strzegom, tel. 074/855-28-78
MERCEDES 190 123,124 : zawieszenie, oblachowanie,
silnik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
MERCEDES 190 : lampy tylne ciemne. Wałbrzych, tel.
074/845-03-32, 0603/58-60-90
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, zderzak, maska,
grill, chłodnica, błotniki, drzwi, szyby, lusterka. Wrocław, tel.
0606/39-06-57
MERCEDES 190 : różne części. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES 190: listwy szerokie, atrapa, klapa. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190 : błotnik lewy, - 80 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22
MERCEDES 190 : most tylny, chłodnica 200 D • 150 zł. 
Nysa, tei. 0502/55-69-95
MERCEDES 190: skrzynia biegów automatic, ABS, wspo
maganie, części blacharki, inne. Wrocław, tel. 
0603/52-76-66
MERCEDES 190,124,2000 ccm, diesel: chłodnica, alter
nator, kolektor ssący i wydechowy, filtr pow. i paliwa. Ole
śnica, tel. 0604/28-12-13
MERCEDES 190,124: lusterka boczne, kompl., lewe i pra
we, regulowane ręcznie lub elektrycznie. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
MERCEDES 190,124 : reflektory, szkła reflektorów, kie
runkowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 115 D, 1975 r . : nadwozie bez silnika, 
kompletna dokumentacja, stan dobry, - 800 zł. Babimost, 
tel. 068/351-31-25
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel: na
grzewnica, pompa wtryskowa, sprężyny, części silnika, ka
napa tylna. Paczków, tel. 0600/65-46-89 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r .: szyby, skrzynia biegów, 
wały pędne, klamki, zamki i inne. Babimost, tel. 
068/351-31-25
MERCEDES 200 123 D, 1981 r . : duży wybór. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05, 0607/40-77-23 
MERCEDES 200, 1983 r., 2000 ccm : silnik, nowe pier
ścienie prod. niemieckiej, • 1.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-18-76
MERCEDES 200 124 D, 1990 r .: silnik, - 3.000 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 200 124,1991 r.: maska przednia z grillem - 
500 zł, tył nadwozia - 1.500 zł, listwy szerokie - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-96-72
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel: bla
charka, dach, drzwi, błotniki tylne, części do silnika, zawie
szenie przednie i tylne, tapicerka i inne. Góra Śląska, tel. 
0602/10-58-73
MERCEDES 200124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel: silnik, 
maska, lampy, dach, klapa tylna, zawieszenie przednie i 
tylne, nadkola, błotniki. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
MERCEDES 200 D 123: różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123 D : pompa wtryskowa -180 zł, wałek 
rozrządu • 45 zl, głowica (nowe zawory) • 200 zł, klawiatu
ra • 50 zł, wał korbowy - 200 zł, koło zamachowe - 50 zł, 
kolektor wydechowy - 30 zł, grzałka silnika - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/354-40-52 wieczorem, 0605/95-17-32 
MERCEDES 200 123 D, 200 tys. km : silnik, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 353-82-17
MERCEDES 200 124 D : wał napędowy (diesel, z główką 
aluminiową, nominalny), - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/345-72-10, 0503/86-39-55

MERCEDES 207,1985 r., 2400 ccm, diesel: silnik na czę
ści, blachy, zawieszenia, mosty, resory, hak, szyby, drzwi, 
skrzynia biegów 141 i 151, wał, fotele i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13, 076/878-51-96 
MERCEDES 207: różne części z demontażu. Lwówek ślą
ski, tel. 0606/53-67-57
MERCEDES 207 BUS : most tylny, szyba przednia, ukł. 
kierowniczy, wał korbowy. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207*608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio). 
Stanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81009851 

, MERCEDES 207: oś przednia ze stabilizatorem, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-40-43
MERCEDES 207 D. 2400 ccm. diesel: silnik, stan b. do
bry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 207 BUS: most tylny, układ kierowniczy, • 800 
zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diesel: silnik oclony, na 
gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 207, 208 : wspomaganie kier. kompl., auto
matyczna skrzynia biegów, dach wysoki do wersji krótkiej, 
drzwi tylne i przednie, wały, alternatory, mosty tylne, na
grzewnice i wiele innych. Osetno 61 A, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207,208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
MERCEDES 207, 210 : różne części. Wrocław, tel. 
071/311-78-47
MERCEDES 207, 307 D, 2400 ccm, diesel: drzwi, szyby, 
fotala, skrzynia biegów, głowica, most tylny, osprzęt silni
ka, błotniki i inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207, 307 D : wały, skrzynie biegów, resory, 
wspomagania, belka przednia, przełączniki kierunkowska
zów, chłodnice i inne. Luboszyce, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 207, 307, 308 : zderzak, atrapa, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła 
tylnych lamp. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 207,310,1980/95 r.: wały pędne, most tylny, 
resory, rozruszniki, alternatory, resory i inne. Leszno, tel. 
0501/77-03-81
MERCEDES 208,1992 r., 2300 ccm, diesel: tylny most, 
rozrusznik, alternator, przednie zawieszenie, wał korbowy, 
korbowody, miska olejowa, felgi 14". Pieńsk, tel. 
075/778-62-81, 0606/43-36-31 
MERCEDES 208 D. 1993 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, diesel 
: uszkodzony silnik. -1.500 zl. Syców. tel. 0603/63-52-13 
MERCEDES 208 CLK, 1999 r .: reflektor lewy oraz atrapa 
z czarnymi .lamelkami". Lubin, tel. 0608/76-90-05 
MERCEDES 208 : oblachowanie, zawieszenie, części sil
ników. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 208, 310 BUS : silnik 2.3D, kompletny, stan 
idealny, instalacja el., belka przednia, wał długi i inne. Wro
cław, tel. 0605/07-02-09
MERCEDES 210 W: grill Avantgarde, halogen prawy, błot
nik prawy, zderzak tylny z niklami, tłumiki do diesla, górna 
belka wzmocnienia czołowego, zderzak przedni Parktro- 
nic. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES 210,1997 r., 40 tys. km, 2200 ccm, diesel: 
silnik, z  kpi. dokumentacją, - 4.000 zł. Siciny, tel. 
065/543-52-80
MERCEDES 210 W, 1998 r., 30 tys. km, 2900 ccm, TD i: 
skrzynia biegów, automatic, przełączniki pod kierownicę, 
listwy kierownicze, wykończenia drewniane, zawory, roz
rusznik i inne części. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
MERCEDES 210 W, 1998 r.: tylna prawa ćwiartka - 900 zł. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
MERCEDES 210 .okularnik": zderzak przedni. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-40-97
MERCEDES 210 : różne części. Lubin, tel. 0602/47-81-99 
MERCEDES 210 E : reflektory, lusterka, chłodnica wody + 
klimatyzacji TD. Lubin, tel. 0603/66-56-69 
MERCEDES 210 .okularnik": lampy, zderzaki, grill, maski, 
felgi oraz błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 : lampy tylne, listwa do zderzaka tylne
go. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MERCEDES 210 E-KLASSE: reflektory ksenonowe -1.000 
zł/szl Wrocław, tel. 0606/14-41-40 
MERCEDES 210: pokrywa bagażnika, -150 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-76-22, 0602/52-56-48 
MERCEDES 220 123,1982 r.: klapa przednia i tylna, mo
sty, wahacze, rozruszniki, pompy, wtryskiwacze, serwa, sil
niki 2220,240 i 250, skrzynia biegów, wały sprzęgła, inne 
części. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04 
MERCEDES 220,1993/97 r., 2200 ccm, diesel, 16V . sil
nik oraz różne części mechaniczne i blacharskie. Żagań, 
tel. 0604/46-39-97
MERCEDES 220 123 D : różne części do silnika. Polkowi
ce. tel. 076/845-4845. 0606/12-91-24 
MERCEDES 220 123 D. 2200 ccm, diesel: skrzynia bie
gów automatic, silnik nieuzbrojony, głowica do 2400 ccm 
D i inne. Wrocław, tel. 785-44-05, 0601/15-49-76 
MERCEDES 220 D : ukł. wydechowy kpi. - 500 zł. Wro
cław, tel. 788-43-60
MERCEDES 220, 2200 ccm klasy S: komputery. Długołę
ka, tel. 071/315-28-72
MERCEDES 220 S, 2000 r . : różne części. Wrocław, tel. 
0602/22-56-39
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07, 364-43-24
MERCEDES 230 123 E, 1988 r .: silnik, skrzynia biegów 
automatic (4), zawieszenia, tapicerka i inne z demontażu. 
Legnica, tel. 0608/45-82-31
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 2300 ccm. benzyna : 
maska silnika, klapa bagażnika, ukł. wydechowy, grill. Wał
brzych, tel. 074/84 -̂20-59
MERCEDES 230 124 E, 1989 r.. 120 tys. km. 2300 ccm, 
bei^yna: silnik kpi. zdokumentacją, • 1.500 zł. Lubin, tel. 
0603/68-61-00
MERCEDES 230 124 TE. 1992 r.. 2300 ccm : silnik + 
osprzęt, relingi, zawieszenia, drzwi, klapa i inne. Legnica, 
tel. 0607/44-56-04
MERCEDES 230 : stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi 
tylne prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 D : zawieszenia, inne części. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-19-90, 0600/27-41-55
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Wrocław
I tel. 0-604 065 670. 0-601 191 561 l
MERCEDES C : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 0601/84-44-50 
MERCEDES C-KLASSE, 1990 r .: klapa bagażnika. Wro
cław, tel. 0603/62-16-59
MERCEDES C-KLASSE, 1996 r. : ćwiartka tylna prawa. 
Kłodzko, teł. 0605/07-77-79
MERCEDES C-KLASSE, 1996/99 r. .okularnik”: lusterka 
zewnętrzne, elektryczne, prawe i lewe. Legnica, tel. 
0606/45-20-03
MERCEDES C-KLASSE, 1999 r., 2200 ccm, CD i: silnik + 
skrzynia biegów, inne. Iłowa, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/87-12-86
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, 
tel. 0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE 202: klosze do lamp tylnych. Lu
bin, tel. 0608/76-90-05
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, zderzaki, błotni
ki, ćwiartki, drzwi, zawieszenia, chłodnice i inne. Lubin, tel. 
0603/64-64-43.
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, benzyna : chłodnica Bec 837, 
lampa tylna lewa, osłona wentylatora oraz przewody gu
mowe, pasek klinowy K1495/2/6DK2055, regulator pow. 
Wrocław, tel. 071/782-96-59
MERCEDES C-KLASSE : różne części. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES C-KLASSE: lampa przednia lewa, kierunkow
skaz przedni lewy, zewnętrzne listwy, uszczelka tylnej szy
by. Milicz, tel. 0607/48-24-80 
MERCEDES C-KLASSE: wzmocnienie czołowe. Wrocław, 
tel. 302-74-99. 0502/40-08-94 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
MERCEDES CLK, 1998 r.: tapicerka na drzwi prawe i lewe, 
słupki tylne + zagłówki, - 1.700 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-30-82
MERCEDES E : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 0601/84-44-50 
MERCEDES E-KLASSE, 1996/99 r. .okularnik*: lusterka 
zewnętrzne, elektryczne, prawe i lewe. Legnica, tel. 
0606/45-20-03
MERCEDES E-KLASSE W 210 190: lampy tylne. Lubin, 
tel. 0608/76-90-05
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderza
ki, zawieszenia, drzwi itd. Lubin, tel. 0603/64-64-43

AUTO CZĘŚCI
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MERCEDES E-KLASSE : różne części. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
O  MERCEDES E-KLASSE, 124 E, 210 „okularnik”, 

202 C-KLASSE: szara skórzana tapicerka, zde
rzaki, lampy, fe lg i, maski, g rille ., tel. 
0603/36-38-55 84013871

MERCEDES FOCUS : kolumna kierownicy kpi., zbiornik, 
węże - 800 zł, RO 6000 CD • 590 zł, kierownica skórzana - 
200 zł, listwa tylnej klapy - 50 zł, poduszka silnika • 50 zł. 
Bogatynia, tel. 0602/50-02-33 
MERCEDES MB 100,1989 r., 2400 ccm, diesel: silnik na 
części, drzwi, elementy zawieszenia, felgi, belka tylna. 
Nysa, tel. 0600/19-93-29
MERCEDES MB 100, 1993 r.,: maska, lampy przednie, 
drzwi prawe. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
MERCEDES MB 100 BUS, 1993 r., 2500 ccm. turbo D : 
silniki, skrzynie.biegów. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90, 
0600/27-41-55
MERCEDES MB 100, 1994 r. : lusterka, piasty, maska, 
drzwi przednie, oś, lampy, tapicerki i inne. Polanica Zdrój, 
tel. 074/8684042, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100,1994 r . : lampa tylna prawa, stacyj
ka z kluczykiem. Duszniki Zdrój, tel. 0607/82-63-60 
MERCEDES MB 100 : części mechaniczne, oblachowa
nie, szyby, resory, tapicerki, elementy zawieszenia i inne. 
Kłodzko, tel. 0604/72-67-37, 074/868-7140 
MERCEDES MB 100: lampy przednie, zderzak, zawiesze
nie, alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES MB 100: elementy karoserii, zderzaki przed
nie, lampy. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES MB 100, benzyna : elementy blacharki. Zie
lona Góra, tel. 0600/82-88-70 
MERCEDES MB 100 : zwrotnice, bębny ham., serwo, sta
cyjka, klamka, resory przednie, drążki kierownicze, drzwi 
tylne. Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
MERCEDES M L : reflektory ksenonowe • 500 zł/szl Wro
cław, tel. 0606/14-41-40
MERCEDES ML. 2000 r.. 2700 ccm, TDI: różne części. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES S-KLASSE : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 
0601/84-44-50
MERCEDES S-KLASSE : opony Continental Sport Con- 
tact 235/60 ZR16, oryginalne, 4 sztuki, -1.000 zł. Legnica, 
tel. 076/858-21-37
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r.: tylna lewa lampa. • 180
zł. Nowa Sól, tel. 0606/95-32-26
MERCEDES SL, 1997 r . : maska przednia. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
MERCEDES SL : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 
0601/84-44-50
MERCEDES SLK : błotniki, zderzaki. Świdnica, tel. 
0606/81-40-86
MERCEDES SPRINTER 11AX, 1996 r., 10 tys. km: resor, 
zawieszenie przednie, tłumiki, kol. kierownicza, wspoma
ganie. „ tel. 0502/33-52-4$

M ER CED ES
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S-KLASSE, VITO, SPRINTER
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MERCEDES SPRINTER, 1996 r. : pompa wsp., głowica
2.3 D, wtryski, pompa wtryskowa, koło zamachowe, tłoki z 
korbowodami, miska olejowa, pokrywa zaworów, pompa 
próżniowa, blok i inne. Wrocław, tel. 0602/18-64-65 
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r .: wal napędowy, ser
wo, lampy tylne, kolumna kierownicy, licznik, gril, kompu
ter, pompa ABS. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 51 tys. km : most tylny. 
Wrocław, tel. 071/346-25-72, 311-71-85 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 34 tys. km, 2900 ccm, 
TD i: tylny most, zaciski hamulcowe, linka hamulca ręcz
nego kompl. z kasetą, zderzak tylny, kierownica. Brzeg, 
tel. 0602/18-40-37
MERCEDES SPRINTER 2000 r.: przegroda celna do mo
delu podwyższonego (raz), nowa, bez szyby. Legnica, tel. 
0601/43-24-53
MERCEDES SPRINTER : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 
0601/84-44-50
MERCEDES SPRINTER : reflektory, atrapa, lampy tylne 
oraz gumy do podwieszania kolektora. Lubin, tel. 
0608/76-90-05
MERCEDES SPRINTER : amortyzatory przednie i tylne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik główny pod kierowni
cę. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER 312 : most tylny. Wolsztyn, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/43-96-91 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm : elementy zawiesze
nia przedniego, most tylny, wał napędowy, drzwi tylne. 
Wrocław, tel. 0604/13-37-05
MERCEDES SPRINTER : oblachowanie, maski, błotniki 
przednie, wzmocnienie czołowe, belka przednia, narożnik 
tylny (nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, T D i: wtrysk paliwa 
sterujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER: lusterka boczne, ręcznie regulo
wane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES VARIO : lampa przednia lewa. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81 '
MERCEDES VITO, 1994/01 r . : lusterka boczne, (lewe i 
prawe), ręczna lub elektryczna regulacja i podgrzewane. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : silnik, 
osprzęt, zawieszenia, konsola, plastiki, poduszki pow., 
chłodnica, zderzaki, podłużnica, dach, drzwi, szyby, luster
ka, lampy, błotniki) maska, felgi aluminiowe, układ wyde
chowy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
MERCEDES VITO, 1998 r.: drzwi boczne, rozsuwane, pasy 
bezpieczeństwa z napinaczami (pirotechniczne). Żary, tel. 
0600/38-71-68
MERCEDES VITO, 1999/00 r. : głowice, turbiny, półosie, 
wózek przedni, silnik, alternator, rozrusznik, wspomaganie, 
pompy wodne, osprzęt silnika, zawieszenie przednie i tyl
ne, lampy, kierunkowskazy, plastiki, węże, przełączniki, koła 
i inne. Lubin, tel. 0604/37-47-27 
MERCEDES VITO : atrapa przednia, zderzak. Cieśle k. 
Oleśnicy, tel. 071/315-40-51
MERCEDES VITO : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 
0601/84-44-50
MERCEDES VITO: nowe zderzaki przednie i tylne, lampy 
tylne, klapa tylna, lusterka bez wkładów. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MERCEDES VITO CDI, 2200 ccm: filtr powietrza. Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-28-85 po godz. 20 
MERCEDES VITO: siedzenia skórzane, szare, nowe. Wro
cław, tel. 071/782-96-59
MERCEDES VITO, SPRINTER, MB 100 : różne części. 
Stęszew, woj. poznańskie, tel. 0600/66-93-09 
MITSUBISHI, 1995 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 16V : silnik, 
na części, • 1.900 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.: zderzak, błotnik. Oława, 
tel. 0602/88-49-71
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r. : klapa bagażnika bez 
szyby, - 60 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16,0606/80-86-05 
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 CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kom
putery, fotele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni bie
gów do GDi, części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, 
błotniki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29 
MITSUBISHI CARISMA, GALANT ECLIPSE : różne czę
ści. Stęszew, woj. poznańskie, tel. 0600/66-93-09 
MITSUBISHI COLT, 1986 r.: błotnik, atrapa, drzwi, chłod
nica, zawieszenia, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel 
0608/47-26-97 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 20 tys. km, 1500 ccm, benzy
na : silnik 12 V, ECI Multi System - wtrysk, sonda Lambda 
z kolektorem, filtr pow. + czujnik, linki zmiany biegów, kpi. 
rozrusznik, różne części. Wschowa, tel. 065/540-14-18 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm. wtrysk: silnik*wa
hacze przednie, przeguby. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
MITSUBISHI COLT, 1995 r .: błotniki oraz zderzak (98 r.). 
Jankowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
MITSUBISHI COLT, 1997 r .: drzwi prawe. Cieśle k. Ole
śnicy, tel. 071/315-40-51
MITSUBISHI COLT, 1998 r.: dużo części mechanicznych, 
dach. Wrocław, tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1990 r.: różne części. Prusice, tel. 
071/312-53-52
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D : różne 
części z demontażu, części silnika, zawieszenia, blachar
ka, szyby, lampy i inne. Jedlina Zdrój, tel. 0603/87-73-04 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna : ukł. 
wtryskowy, drzwi przednie prawe, maska, siedzenia, bak, 
ukł. kierowniczy, konsola, chłodnice, nagrzewnica, szyba 
tylna, wiązka inst. elektr., pasy, plastiki. Prochowice, tel. 
076/858-40-90
MITSUBISHI GALANT, 1986 r. : tapicerka, drzwi, listwa 
kierownicza, pompka paliwa, lampy przednie i tylne, ma
ska, klapa tylna, zderzaki, wspomaganie, szyby, zawiesze
nia, inne. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm, TD : drzwi, kla
pa, wahacze; instalacja i inne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x4: różne używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1992 r .: różne części. Stefanowi-
ce, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01
MITSUBISHI GALANT, 1992 r. : tarcze, koła przednie,
wahacze przednie, ukł. wydechowy z dwururką listwa ukł.
kierowniczego. Wrocław, tel. 0609/48-26-74
MITSUBISHI GALANT, 1996 r . : lampa przednia prawa,
klapa tylna. Wrocław, tel. 0605/32-11-46
MITSUBISHI GALANT, 6 tys. km, 2000 ccm : silnik kpi.
Nowogrodziec, tel. 075/731-67-58
MITSUBISHI GALANT: McPherson, ABS, przekładnia kier.
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI L200 PICK-UP: klimatyzacja, orurowanie.
tel. 0601/88-22-50

MITSUBISHI L300, 1986 r„.2000 ccm, benzyna : różne 
części z demontażu. Gromadka, tel. 0600/35-98-92. 
0604/78-33-32
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części de różnych 
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysył
ki. Góra, tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300,2000 ccm, wtrysk: silnik. Baranów, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MITSUBISHI LANCER, 1983-87 r;, 1800 ccm, diesel: pom
pa wtryskowa -100 zł. Bielawa, tel. 0603/40-00-53 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm,: drzwi tylne, 
lampy tylne, klapa bagażnika, serwo, amortyzatory, zbior
nik paliwa, siedzenia, pasy, szyba tylna ogrz., przekł. kie
rownicy i inne. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r.: lampa lewa. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
MITSUBISHI LANCER, 1994 r., 1600 ccm : skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, drzwi, klapa tylna, zderzak tylny i 
inne. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
MITSUBISHI LANCER, 1995 r. : błotnik. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
MITSUBISHI LANCER KOMBI. 1997 r., 1600*0*1,TeV : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, plastiki i inne. 

• Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 0605/29-62-06 
MITSUBISHI LANCER : różne części. Gajków, woj. wro
cławskie, tel. 0501/71-00-82
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1991 r., 1500 ccm : silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, drzwi, pół
osie, klapa, szyby, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r .: części mechaniczne i 
blacharskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzy
nie biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, 
drzwi, szyby, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, 
wahacze, plastiki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, 
tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO, 1985 r. : szyby. Wrocław, tel. 
0503/65-88-37, 0502/89-17-47 
MITSUBISHI PAJERO; 1990 r., 2500 ccm, turbo D : silnik, 
stan idealny, skrzynia biegów, zawieszenie, wnętrze, drzwi, 
inne części. Oława, tel. 0604/10-79-48 
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SIGMA, 1993 r . : felgi aluminiowe z opona
mi, oryginalny komplet, • 700 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/43-48-52
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GD i: 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 RS 1200T: skrzynia biegów, -1.000 zl. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
MOTOCYKL DKW 200 BS, 1936 r.: silnik, .na chodzie', • 
500 zł. Doboszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-38 
MOTOCYKL HONDA, 1989 r., 250 ccm: silnik, rama, koła, 
itd. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MOTOCYKL HONDA CB 250,400 : moduł zapłonu, - 450 
zł. Kowary, teł. 075/718-31-01, 0602/52-53-33 
MOTOCYKL HONDA CBR 600F1 PC-19,1987 r., 600 ccm 
: pompka paliwowa, -150 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm : filtr powie
trza - 25 zł, 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 zł, gażnik • 30 zł, kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. 
Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
MOTOCYKL JAWA 350 : prawie wszystkie części oprócz 
wału, stan idealny - 20-100 zł. Jawor, tel. 076/870 8̂2-98 
MOTOCYKL JAWA 350 : różne części. Wrocław, tel. 
0501/80-68-46
MOTOCYKL JAWA 500: rama do modelu żużlowego tzw. 
stojak oraz inne części, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-91-03 po godz. 17
MOTOCYKL JUNAK : różne części (możliwość wysyłki). 
Rzepin, tel. 068/341-41-33, 0604/30-29-41 
MOTOCYKL JUNAK : wózek boczny, odrestaurowany, - 
300 zł. Wrocław, tel. 347-91-81 
MOTOCYKL JUNAK M-10 : lampa przednia kpi., prądni
ca, siedzenie z nowym obszyciem, koła, błotniki, silnik kpi. 
Radziechów, tel. 076/877-38-94 po godz. 17 
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 650, 1992 r. : kpi. przód, 
lampa przednia i tylna z plastikiem, siedzenie dzielone, •
1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-83, 0602/89-71-64 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600 NIN JA, 1992 r.: gaźni- 
ki, rozrusznik, sprzęgło, pompa wodna, tuba z filtrem po
wietrza, zapłon, dekle na silnik, głowica. Brzeg, tel. 
077/416-72-55
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR, 1993 r., 750 ccm cały na 
części, zbiornik, zawieszenie, zegary, lampy, koła i inne. 
Żary, tel. 0600/38-71-68
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 900R, 1987-90 r., 900 ccm 
: przedni reflektor, - 200 zł. Cieszków, tel. 071/384-8148 
MOTOCYKL KAWASAKI KLR 650 : silnik na części, stan 
idealny. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1993 r.: owiewka lewa, 
wypełnienie, owiewki tylne, kierunkowskazy, lusterka, szyb
ka czarna. Legnica, tel. 076/866-48-87 Tomek, 
0603/4042-42
MOTOCYKL MZ ETZ 250: dużo części z wyjątkiem ramy i 
silnika, tanio. Paczków, tel. 0606/59-29-16 
MOTOCYKL MZ ETZ 150 : rama. Jenkowice, tel. 
071/317-0343
MOTOCYKL MZ ETZ 150,251: lampa przednia H4, lam
pa tylna okrągła, siedzenie, nóżka boczna. Wrocław, tel. 
0502/9243-29
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : rama. Jenkowice, tel. 
071/317-0343
MOTOCYKL SIMSON : przeryw kierunkowskazów, szczę
ki, cewka. Polkowice, tel. 076/8454 8 45, 0606/12-91-24 
MOTOCYKL SUZUKI GS 500 E, 80 ccm: zbiornik paliwa, 
- 80 zł. Wińsko, tel. 071 /389-84-33, 0600/54-05-23 
MOTOCYKL SUZUKI GSX 750R, 1998 r.: rama. Wrocław, 
tel. 0603/40-1242
MOTOCYKL URAL: skrzynia biegów, • 1.000 zł. Ścinawka 
Średnia, tel. 074/871-54-63
MOTOCYKL URAL: różne części lub zamienię. Bielawa, 
tel. 0601/4543-93
MOTOCYKL WFM, JAWA, HONDA: różne części. Długo
łęka, tel. 0603/49-86-35
MOTOCYKL YAMAHA TZR 125,1996 r . : różne części. 
Legnica, tel. 076/8544542, 0603/9745-74 
MOTOCYKL YAMAHA 500: wał korbowy z korbowodami, 
stan b. dobry, skrzynia biegów oraz sprzęgło, • 500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-2542, 0608/80-55-30 
MOTOCYKL YAMAHA DT 80 LC : różne części. Polkowi
ce, tel. 076/8454 8 45, 0606/12-91-24 
MOTOCYKL YAMAHA RD 250 : tłoki. Wrocław, tel. 
311-34-25
MOTOCYKL YAMAHA RD 80, 80 ccm : rama, zawiesze
nie przednie, zbiornik, siedzenie i inne. Wińsko, tel. 
071/389-84-33, 0600/54-05-23

MOTOCYKL YAMAHA XJ 600,1990 r .: silnik, (możliwość- 
.wysyłki), - 1.000 zł. Rzepin, tel. 068/341-41-33, 
0604/30-2941 •• — /
MOTOCYKL YAMAHA.ZH 9R : osłona przednia (osłona 
przednia). Rzepin; tel. 068/34141-33, 0604/30-2941 
MOTOCYKL BMW R-25:2 zbiorniki paliwa, błotnik przed
ni, cylindry, wały, obudowa dyferencjału, skrzynia biegów, 
blok silnika, części przodu. Molestowice, woj. opolskie, tel. 
0603/51-27-35
MOTOROWER JAWA, 50 ccm : silnik z dokumentacją, - 
100 zł., tel. 0600/55-62-31
MOTORYNKA ROMET : różne części. Wrocław, tel.
354-24-96
MULTICAR : rozrusznik, wzmocniony, cena - 350 zł, opo
ny 6.70x13 Continental, 2 sztuki • 150 zł, wieniec, półosie, 
szczęki hamulcowe, cylinderki hamulcowe, sworznie, łoży
ska zwrotnic i inne. Lubin, tel. 076/846-90-30, 
0601/84-44-81
MULTICAR 22 D : wał korbowy, wał pędny, pompa wtry
skowa, skrzynia biegów, most, szyby, wywrót, rama, nowe 
opony-do przyczepki (możliwość wysyłki). Rzepin, tel. 
068/34141-33, 0604/30-2941 
MULTICAR M-24, M-25: kabina, kolumna kierownicza, wał 
korbowy, wał napędowy, wtryski, głowica, silnik, skrzynia 
biegów, pompy, alternator, chłodnica, półosie. Wrocław, tel. 
071/311-23-99
MULTICAR: silnik, blok, most, skrzynia biegów, głowica, i 
inne. Wrocław, tel. 398-81-80 
MULTICAR : szczęki, cylinderki ham., piasta, felga, koń
cówka drążka, zaczep i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
NACZEPA : trzy osie BP W • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/317-01-73, 0608/82-79-64 
NISSAN N-13,1989 r.. 1600 ccm, 16V : rozrusznik, kom
puter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN : różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
NISSAN : zderzaki, nowe i używane. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN N-14, 1600 cćm : silnik. Baranów, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
NISSAN 100 NX, 1991 r .: błotnik prawy przedni, kołpaki. 
Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
NISSAN 100 NX. 1994 r . : błotniki, maska, szyberdach. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-3740 
NISSAN 200 SX, 1989/92 r., 1800 ccm, 16V : różne czę
ści. Wrocław, tel. 071/362-5348, 0609/28-84-72 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 1800 ccm : wszystkie części z 
rozbiórki, skóra, silnik po remoncie. Jelenia Góra, tel. 
0602/87-22-35
NISSAN 300 ZX TARGA, 1986 r.: szyby, lampy, felgi alu
miniowe z oponami, zderzaki, pasek rozrządu, nowy, kom
puter, szyby na dach, klapa bagażnika, i inne. Legnica, tel. 
0605/54-78-39
NISSAN 300 ZX : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: lampy tylne, szy
by boczne, wahacz prawy, drzwi, rozrusznik, zawieszenie 
tylne, tarcze hamulcowe i zaciski, czujniki i komputer ABS, 
czujnik poduszek powietrznych, obudowa filtra powietrza, 
łapy silnika, tylna wycieraczka z silnikiem, element. Lwó
wek śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1998 r .: różne części mecha
niczne i blacharskie, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
zegary, napinacze pasów. Wałbrzych, tel. 0605/63-69-84 
NISSAN ALMERA. 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silni
ka, kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN ALMERA : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
NISSAN ALMERA: zderzak przedni + listwa. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
NISSAN BLUEBIRD, 1984 r .: maska, klapa tylna, drzwi, 
szyby, reflektory i inne. Świdnica, tel. 074/858-68-48 
NISSAN BLUEBIRD, 1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, die
sel : sprzęgło nowe, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, 
lampy i inne części, • 2.000 zł. Leśna, tel. 075/724-21 -50 
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r . : maska, drzwi, przekł. kie
rownicy, atrapa, lampy, zderzaki, błotniki, migacze, inne 
części. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r., 2000 ccm, diesel: różne czę
ści z demontażu, silnik z kpi. dokumentacją skrzynia bie
gów, półosie, drzwi, zawieszenia i inne. Środa Śląska, tel. 
0601/8745-09
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r., 2000 ccm : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, 
mosty, belki, maski, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
NISSAN BLUEBIRD, 130 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik 
-1.500 zł + cło. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
NISSAN CHERRY, 1984 r., 1300 ccm. benzyna 4-drzwio- 
wy: szyba przednia, chłodnica, skrzynia biegów (5), lampy 
przednie i tylne, półosie, przeguby, inne części z rozbiórki. 
Głogów, tel. 076/834-55-81
NISSAN LAUREL, 1988 r., 2800 ccm, diesel: silnik, stan 
idealny, inne części. Oława, tel. 0603/63-92-54 
NISSAN LAUREL: silnik na części, głowica. Sobótka, tel. 
0606/37-15-29

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

NISSAN LAUHEL : szyba tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN MAXIMA, 1990 r . : półosie kompletne, dyski ha
mulcowe, zaciski hamulcowe, przewody wysokiego napię
cia i kopułka. Bardo, tel. 074/817-16-57 lub 0605/76-69-96 
NISSAN MAXIMA, 1992/95 r., 3000 ccm: plastikowe elem., 
tapicerka granatowa, fotele, lampy, podłużnica przednia 
prawa, blacharka tylna, przekł. kierownicy, części elektrycz
ne, liczniki, przewody, zbiorniczki, dmuchawa i inne czę
ści, tanio. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-990600/31-29-31 
NISSAN MAXIMA, 1994 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MAXIMA Q X : części różne. „ tel. 0607/44-88-38 
NISSAN MAXIMA : różne części. Jelenia Góra, tel. 
075/75248-99, 0600/31-29-31 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm : zawieszenie, lampy, 
błotniki, drzwi, dach, szyby, silnik, osprzęt silnika, mosty, 
belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
NISSAN MICRA, 1987 r .: reflektory, lampy tylne, szyby j 
inne. Świebodzice, tel. 074/854-22-14 
NISSAN MICRA, 1988 r .: chłodnica + wiatrak kpi., lampy 
przednie, tylne, maska silnika, konsola, zegary, klapa tyl
na bagażnika z szybą, półośki, przeguby, inne, - 200 zł. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
NISSAN MICRA, 1989 r .: reflektory przednie, kierunkow
skaz, klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MIĆRA, 1990 r., 1235 ccm : skrzynia biegów, 
drzwi, zawieszenia, szyby, plastiki i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25, 0605/29-62-06 
NISSAN MICRA, 1991 r., 1235 ccm : wszystkie części. 
Górzyn, tel. 0608/34-95-69
NISSAN MICRA, 1991 r . : paś przedni, fabrycznie nowy. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64 
NISSAN MICRA, 1991 r.: różne części z demontażu. Szpro
tawa, tel. 068/376-46-24
NISSAN MICRA, 1993/98 r .: różne części. Świdnica, tel. 
074/85246-28, 0601/71-36-82 .
NISSAN MICRA, 1995 r.: błotnik przedni lewy, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1996 r., 1000 ccm. 16V : drzwi prawe, 
poduszka + sensor, przełącznik kierunkowskazów, szyba 
tylna prawa, podszybie, nadkole komputer, stacyjka i inne. 
Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
NISSAN MICRA, 1998 r .: drzwi lewe przednie i tylne, słu
pek, próg, błotniki tylne, lampy tylne, chłodnica, alternator, 
zderzaki. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
NISSAN MICRA, 1000 ccm : głowica. Głogów, te l."  
076/834-5048, 0605/91-09-77 
NISSAN N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: 
silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN PATROL, 1986 r. : koła stalowe, szerokie, kpi. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02 \
NISSAN PATROL GR, 1994 r. :reflektor lewy przedni z sil
nikiem do wycieraczki, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-2045,55-20-51 
NISSAN PATROL K-160 krótki: różne części mechaniczne 
oprócz silnika, dach, maska, drzwi. Jelenia Góra, tel. 
075/754-14-33
NISSAN PATROL : skrzynia biegów. Pleszew, tel. 
0604/94-63-31
NISSAN PRAIRE, 1988 r.: prawie wszystkie części, - 3.500 
zł. Żagań, tel. 0502/51-59-04 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel 
: silnik po remoncie kapitalnym, z gwarancją i dokumenta
cją skrzynia biegów i inne. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-20 
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, 
zawieszenie, układ wydechowy, kierowniczy, felgi alumi
niowe, konsola, seiwo, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : różne części z demontażu. 
Szczecin, tel. 091/482-78-86
NISSAN PRIMERA, 1992 r .: błotniki tylne, części zawie
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szeń, kolumna kierownicy, zwrotnica. Zielona Góra, tel. 
068/320-63-21
NISSAN PRIMERA, 1993 r .: dach, drzwi przednie i tylne 
prawe, klapa tylna (sedan), elementy zawieszeń, inne czę
ści z demontażu. Zielona Góra, tel. 0603/81-66-47 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (uszkodzony V bieg). Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1995 r .: .wystrzelona* poduszka po
wietrzna. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 1600 ccm: zawieszenie przed
nie, szyba czołowa, silnik, chłodnica, drzwi prawe przed
nie, podłużnica lewa, drzwi tylne prawe, elementy tapicer
ki. Wrocław, tel. 0603/50-03-51 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm: klimatyzacja. Opo
le, tel. 0604/13-37-05
NISSAN PRIMER6, 1997 r. : klapa tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r . : siedzenie lewe przed
nie, klamki, podnośniki szyb, silnik 2.0i 16V (oclony) oraz 
elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN PRIMERA: szyba przednia, nowa, oryg. Wrocław, 
tel. 0606/58-41-37
NISSAN SILVIA, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
teł. 0608/47-26-97
NISSAN SILVIA, 1988 r., 1800 ccm, turbo: silnik ze skrzy
nią biegów (oclony), podwozie kompletne, błotnik, lampa, 
drzwi (lewe), pokrywa silnika. Żagań, tel. 0502/51-59-04 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, benzyna,: wszyst
kie części, skrzynia biegów automatic, stan idealny. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
NISSAN SUNNY, 1983 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe kpi., po
krywa silnika i inne, stan dobry. Dzierżoniów, tel. 
074/831-31-88, 074/831-25-30 
NISSAN SUNNY. 1983/90 t>, 1500 ccm i poj. 1600 ccm: 
silnik, zawieszenia, lampy, błotniki, zderzaki, chłodnica, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5) i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN SUNNY B-11 COUPE. 1984 r., 1500 ccm : szyby 
boczne, zegary, tarcze hamulcowe, plastiki, tapicerka, wa
hacze przednie, cewka zapłonowa, inne. Strzegom, tel. 
074/855-72-21, 0601/81-22-39 
NISSAN SUNNY SEDAN B11,1985 r.: drzwi, maska silni
ka, zawieszenia i inne. Chojnów, tel. 0602/65-27-31 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1600 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów 151, półosie, pompa wodna, półka tylna, aparat 
zapłonu, kolektor ssący, piasty, bębny. Wrocław, tel. 
0609/48-26-74
NISSAN SUNNY SLX, 1989 r . : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN SUNNY N-13.1989 r„ 1 t o  ccm, GTi coupe: drzwi 
prawe, alternator, lampy tylne, przekaźniki, szyby boczne, 
lusterko prawe (elektryczne), pompa hamulcowa, inne. 
Wrocław, tel. 071/365-18-60, 0604/09-03-23 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1700 ccm. diesel: miska olejo
wa, czujnik poziomu paliwa. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1992 r., 1400 ccm, 16V: silnik 
N14, drzwi kpi., tapicerka, osprzęt silnika, silniczek wycie
raczek, szyba tylna, sprężyny, sanie i inne części. Lubin, 
tel. 076/846-98-16, 0604/97-67-04 
NISSAN SUNNY. 1992 r., 1600 ccm : silnik oclony, skrzy
nia biegów, lampy, chłodnica, zawieszenia i inne. Lubań, 
tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY, 1992 r.: klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda ka
talizatora, używana, stan dobry - 50 zł. Wrocław, teL 
071/336-39-52
NISSAN SUNNY, 1995 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów 151, nadwozie, zawieszenia, blachy i inne. Zło
toryja, tel. 076/878-29-13, 076/878-51-96 
NISSAN SUNNY N-13,1700 ccm, diesel: świece żarowe, 
nowe. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demon
tażu, elementy błacharki oraz części mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, 
chłodnica, stacyjka i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
NISSAN SUNNY: błotnik przedni lewy - 50 zł. Sulejów, tel. 
065/534-07-83
NISSAN SUNNY, 1700 ccm: tarcza+docisk sprzęgła, lam
pa prawa, pompa paliwa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
NISSAN SUNNY, PRIMERA. 1990/95 r.. 2000 ccm, diesel 
: głowica, blok silnika, tłoki, korbowody. Leszno, tel. 
0501/77-03-81
NISSAN TERRANO, 1992 r., 2700 ccm, turbo D : drzwi 
lewe, przednie i tylne, silnik na części, tarcze hamucowe 
przednie, nowe - 250 zł/szt Gola, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/30-42-10
NISSAN TERRANO II, 1996 r. : różne części. Świdnica, 
tel. 0604/09-25-86
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: skrzynia biegów z reduktorem, - 2.500
zł. Wrocław, tel. 0603/43-10-41
NISSAN URYAN, 1984 r. :silnłk diesla. Wrocław, tel.
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1992 r .: błotnik, drzwi, elementy zawie
szenia, silnik 2.5 D, skrzynia biegów, alternator, rozrusz
nik, lampy, szyby, inne części. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NYSA : szyby, fotele, koła i inne. Kamieniec Wrocławski, 
tel. 071/318-55-35
NYSA: silnik z osprzętem, skrzynia biegów (3), przebieg 7
tys. km + drobne części, - 350 zł. Wałbrzych, tel.
074/840-81-56, 0602/18-44-54
NYSA : różne części, nowe i używane. Wałbrzych, tel.
074/848-19-94
NYSA: rozrusznik - 50 zł, chłodnica - 60 zł i inne. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67
NYSA : różne części. Wrocław, tel. 071/318-55-35, 
0605/68-18-07
NYSA : prądnica, nowa. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,
868-72-31
OLTCIT1,1992 r.: części różne. Gosławice, gm. Miękinia, 
tel. 071/317-73-83
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 1100 ccm, benzyna: silnik z 
osprzętem, stan dobry - 300 zł, gażnik - 80 zł. Sulików, tel. 
075/778-71-70
OLTCIT CLUB : silnik, osprzęt silnika, skrzynia biegów,

zawieszenie, lampy, chłodnica, błotniki,'dach, szyby, inne.
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
OPEL, 1980/95 r.: różne części (sprowadzę z Niemiec, do
wszystkich modeli). Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49,
0607/10-08-49
OPEL, 1800 ccm : silnik gaźnikowy. Chojnów, tel. 
0608/45-82-31
OPEL, 1600 ccm, OHC: silnik. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
OPEL ASCONA, 1981/88 r .: skrzynia biegów (5) - 300 zł, 
aparat zapłonu - 70 zł, zderzak tylny - 40 zł, szyby boczne 
- 40 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, reflektor lewy - 60 zł, chłod
nica - 60 zł, tapicerka - 20 zł, silniczek wycieraczek - 30 zł, 
wahacze - 20 zł/szt i inne. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 
0600/31-98-35
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: półoś przed
nia, cewka zapłonowa Bosch. Wrocław, tel. 346-54-34 
OPEL ASCONA, 1982/85 r .: różne części. Szklarska Po- 
ręba' tel. 0605/94-80-20
OPEL ASCONA C, 1983 r. 5-drzwiowy: amortyzatory tyl
ne, tłumik z rurą, zderzak tylny, klapa, bagażnik z szybą, 
stan b. dobry. Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
OPEL ASCONA C, 1984 r . : różne części. Wrocław, tel.
788-71-64
OPEL ASCONA C, 1984 r. 5-drzwiowy: amortyzatory tyl
ne, zderzak tylny, klapa bagażnika z szybą. Gryfów Śląski, 
tel. 0601/57-22-41
OPEL ASCONA, 1985 r.: klapa, drzwi, szyby, zawieszenia
i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm : silnik. Jelenia Góra,
tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26
OPEL ASCONA, 1986 r.: różne częśd. Zielona Góra, tel.
0503/65-06-56
OPEL ASCONA, 1987 r . : zderzak tylny 2-drzwiowy, - 40 
zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik oclony •
1.500 zł, skrzynia biegów (4) - 80 zł, szyba czołowa, lam
py. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL ASCONA. 1987 r. 1300. 1600. 1800 cm3: silniki, 
skrzynie biegów, zawieszenia, lampy, błotniki, zderzaki, 
lampy, wały, mosty, belki, koła, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL ASCONA, 1300 ccm. benzyna. OHC : silnik kpi. * 
skrzynia biegów i inne. Kruszyn, tel. 075/732-14-16 
OPEL ASCONA: silnik, skrzynia biegów, na gwaranqi, stan 
b. dobry i inne. Legnica, tei. 076/722-95-21 do godz. 17, 
0601/78-25-72
OPEL ASCONA: drzwi kpi., rozrusznik, amortyzatory, za
wieszenie przednie i inne części. Lubin, tel. 076/844-71-89, 
0503/02-44-32
OPEL ASCONA : nadkola przednie, 3 szt - 205 zł, belka 
tylna kpi. - 80 zł, felgi stalowe, 2 szt. - 20 zł, opony Sempe- 
rito, 175/70 R Protektor, nagrzewnica - 30 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-74-17
OPEL ASCONA : lampy, alternatory, półosie. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-53-32, 0603/82-24-69 
OPEL ASCONA C : różne części oblachowania i mecha
niczne. Świdnica, tel. 074/852-51-96, 071/316-34-14 wie
czorem
OPEL ASCONA B : skrzynia biegów (4) - 200 zł, automa
tyczna skrzynia biegów - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/83-99-43
OPEL ASCONA: skrzynia biegów (4), drzwi przednie pra
we, felgi 13* i 14” oraz inne części. Wrocław, tel. 
071/363-64-41
OPEL ASCONA B : klapa tylna z szybą - 50 zł, drzwi tylne 
prawe - 50 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
OPEL ASCONA: reflektory, atrapa z halogenami. Wrocław, 
tel. 0501/ąi-36-18
OPEL ASCONA : skrzynia biegów 151, głowica, 4 drzwi z 
szybami, McPhersony, ukł. kierowniczy, karoseria, pompa 
ham., maska, inne części. Wrocław, tel. 354-01-60 
OPEL ASCONA: silnik 1300 ćcm, stan dobry, skrzynia bie
gów, chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawiesze
nia przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wy
posażenie wnętrza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderza
ki, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
OPEL ASTRA I, II, 1991/01 r. wersje GL, CD: lusterka bocz
ne, kompletne, lewe i prawe, sterowane ręcznie lub elek
trycznie z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL ASTRA GL, CD, 1991/01 r . : lusterka boczne kpi., 
reguł, ręcznie i elektrycznie, z podgrzewaniem. Wrocław, 
tel. 0604/84-65-21
OPEL ASTRA, 1992 r . : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL ASTRA, 1992 r . : szyby tylne, plastiki bagażnika, 
uzbrojenie tylnej klapy. Polanica Zdrój, tei. 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA, 1992 r .: kolumna McPhersona lewa, apa
rat zapłonu, tarcza + docisk sprzęgła. Twardogóra, tel. 
071/315-82-91
OPtEL ASTRA, 1992 r . : pompa wspomagania, lusterka, 
drzwi lewe przednie i tylne, zderzak tylny, McPherson, al
ternator, głowica silnika, tarcza sprzęgła, zbiorniczki, zbior
nik paliwa, plastiki wnętrza, koło zapasowe, przekł. kierow
nicy i inne. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL ASTRA 1,1992/97 r .: deska rozdzielcza, poduszki 
pow., makiety, sensor, napinacze pasów, układ wydecho
wy, McPhersony, tapicerki, fotele, plastiki, szyby drzwiowe 
i szyberdachu, nagrzewnica, tłoki, wał, zderzak tylny, lam
py i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA, 1992/99 r . : zderzak tylny, lakierowany, - 
120 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
OPEL ASTRA, 1992/99 r . : różne części. Wrocław, tel. 
341-68-84 w godz. 18-22
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r.: błotnik prawy tylny. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1800 ccm : silnik w całości lub na 
części, skrzynia biegów, siedzenia, elementy plastikowe, 
wykładzina, tylny zderzak, dach z szyberdachem i inne. 
Głuchołazy, tel. 0601/19-62-25 do godz. 18 
OPEL ASTRA PICK-UP, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzy
nia biegów, chłodnica, wentylator, filtr, pow., amortyzatory, 
drzwi, szyby, felgi stalowe, przepływomierz, sterownik, 
wtrysk, lusterka, stacyjka, przełączniki, półosie i inne. Le
gnica, tel. 0601/71-02-84, 0605/13-16-60 
OPEL ASTRA, 1993 r.: drzwi, oś tylna, szyberdach, napi
nacze pasów, konsola, licznik, pompa paliwa, przekł. kie
rownicy. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL ASTRA GSi, 1993 r., 2000 ccm: dach, pompa ABS, 
chłodnica, wspomaganie, fotele, szyby boczne i inne. Strze
lin, tel. 0607/81-34-28
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm : skrzynia biegów F-13, 
głowica silnika, lusterko lewe i prawe, drzwi prawa strona,

ćwiartka tylna prawa, alternator, rozrusznik, zderzak tylny, 
zbiornik paliwa, komputer, McPherson, tarcza i docisk. 
Wrocław, tel. 0609/38-94-79
OPEL ASTRA, 1994 r . : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL ASTRA I KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, diesel: dach, 
podłużnice, drzwi, szyby, chłodnica, osprzęt silnika, luster
ka, konsola, ABS, skrzynia biegów, półosie, plastiki, zega
ry, zbiornik, serwo, klimatyzacja, układ kierowniczy. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
OPEL ASTRA CLASSIC, 1994 r . : zderzak tylny, - 70 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-17 
OPEL ASTRA, 1994/95 r.: zderzak przedni, reflektor pra
wy, przekł. kierownicy ze wspomaganiem, kolumna kierow
nicy, drzwi przednie lewe, drzwi tylne, klapy tylne, zderzak 
tylny, błotnik tylny lewy (kombi), rozrusznilc, alternator, nad
kola plastikowe. Wrocław, tel. 354-10-43 
OPEL ASTRA i, 1995 r.: poduszka pow. kierowcy + sen
sor, kierownica, atacyjka, klapa tylna (sedan). Lubin, tel. 
0601/42-28-54
OPEL ASTRA, 1996 r.: napinacze pasów, schowek, chłod
nica oleju, halogen prawy. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-32-22
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r.: klapa. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-51-76, 0607/43-68-10 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5), - 250 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
OPEL ASTRA, 1996 r.: klapa tylna nieuzbrojona -160 zł, 
zderzak przedni -170 zł, zderzak tylny - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0503/98-08-09
OPEL ASTRA 1,1997 r.: kompletna konsola z poduszka
mi, kierownica, sensor, - 1.600 zł. Wolsztyn, tel. 
0601/19-40-73
OPEL ASTRA SEDAN. 1997 r .: podsufitka. błotnik przed
ni, reflektory przednie, - 500 zł. Wrocław, tel. 354-27-24, 
0603/66-80-96
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA II, 1998/01 r. używane: przednie błotniki, pas 
przedni, maska, tylne klapy, skrzynie biegów. Wrocław, tel. 
071/341-68-84 w g. 18-22, 0604/87-00-89 pr. Andrzeja 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1400 ccm : głowica, stan b. do
bry. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL ASTRA, 1999 r.: koła zimowe kpi. z oponami - 700 
zł, zawieszenia przednie kpi., ABS. Legnica, tel. 
0607/82-57-02
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r.: klapa i zderzak. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-51-76, 0607/43-68-10 
OPEL ASTRA I KOMBI, 1999 r., 1600 ccm: ukł. wydecho
wy, drzwi tylne, rozrusznik, alternator, monowtrysk z kolek
torem, pasy, zamki, sprzęgło, inst. el. Wrocław, tel. 
0605/06-97-10
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1400 ccm: reflektor lewy, zawie
szenia, części silnika, klapa tylna, szyby, skrzynia biegów, 
siedzenia  ̂inne. Zielona Góra, tel. 0503/6546-56 
O  OPEL ASTRA II: lampy p. kpi., RAT PUNTO, 2000 

r.: lampa przednia prawa, OPEL CORSA A: lam
py kpi. ♦ p. lusterko, MERCEDES 124: lampa p. 
lewa, FORD FIESTA, 1997 r.: lewa lampa, OPEL 
VECTRA: lampa p. lewa, kierunkowskazy, OPEL 
ASTRA, od 1995 r.: atrapa przednia, SEAT IBIZA, 
1997 r.: lampy kpi., OPEL ASTRA: chłodnica kli
mat. i „F1", OPEL OMEGA B „ 2.01: chłodnica kli
matyzacji. Lwówek Ś l., tel. 0603/27-86-34 
84014071

OPEL ASTRA II: konsola w kolorze czarnym - 550 zł. Bo
lesławiec. tel. 075/736-32-60. 0502/26-20-73 
OPEL ASTRA: ćwiartka przednia prawa. Dzierżoniów, tel. 
074/831-92-42, 0604/90-89-14 
OPEL ASTRA i : poduszka pow., deska rozdz., napinacze 
pasów + sensor i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA II: deska rozdz., poduszka pow., napinacze 
pasów i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA i : poduszka pow., deska rozdz., napinacze 
pasów + sensor i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA II: deska rozdz., poduszka pow., napinacze 
pasów i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pom
py, głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73 
OPEL ASTRA KOMBI, I : podsufitka. Legnica, tel. 
0607/56-37-53, 0600/85-30-22 
OPEL ASTRA II: oś tylna, piasty, hamulce bębnowe z ABS, 
sprężyna .S*. amortyzator. Lubin, tel. 076/846-78-19 
OPEL ASTRA II: tylna półka, lewe lusterko ręczne. Oła
wa, tel. 0604/85-40-04
OPEL ASTRA SEDAN : lampa tylna prawa. Oława, tel. 
0603/61-81-08
OPEL ASTRA:-różne części. Poznań, tel. 0501/98-43-68 
OPEL ASTRA: różne części. Prusice, tel. 071/312-53-52 
OPEL ASTRA KOMBI: podnośniki szyb ręczne, prawa stro
na przód i tył, poduszki boczne, słupki środkowe, fotele 
tylne, roleta, lampy elektr. regulowane, Vectra 1997 r. se
dan - zderzak tylny. Astra Classik kombi - zderzak tylny, 
Corsa B - zderzak przedni, ćwiartka prawa. Rolantowice, 
tel. 071/311-82-54, 0606/99-05-04 
OPEL ASTRA II: tapicerki drzwi lewych tylnych i prawych 
przednich. Świdnica, tel. 0602/80-49̂ -36 
OPEL ASTRA : grill przedni - 50 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-24-60, 074/845-23-80 
OPEL ASTRA: przekł. kierownicy, 20 szt. - 50 zł/szt Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
OPEL ASTRA: zderzak. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA Ił: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA i : silnik, lampy, zawieszenia, oś tylna z ABS, 
pompy, alternator, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPEL ASTRA : zderzak z belką i otworami na halogeny 
(do malowania), błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, belka pod chłodnicę. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
OPEL ASTRA B : skrzynia biegów (4) - 200 zł, automa
tyczna skrzynia biegów - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/83-99-43
OPEL ASTRA: różne części z demontażu. Wschowa, woj.
leszczyńskie, tel. 0605/91-88-41
OPEL ASTRA : wtryskiwacz • 50 zł. Nowa Ruda, tel.
074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10
OPEL ASTRA: chłodnica, zderzak tylny HB, szyba zielona
tylna. Wrocław, tel. 0600/21-87-88
OPEL ASTRA II: reflektory, halogeny, zderzak przedni,
drzwi przednie prawe, listwy na drzwi, błotnik lewy, tylna
klapa (kombi). Wrocław, tel. 071/354-1043
OPEL ASTRA I : zderzak tylny (sedan), przekł. kierownicy,
pompa ABS, pompa hamulcowa, pompa wodna, półosie z

przegubami, katalizator, wałek rozrządu, mechanizm wy
cieraczek. Wrocław, teł. 0608/46-34-77 
OPEL ASTRA: różne części do układów wspomagania kie
rownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL ASTRA: skrzynia biegów F16, półosie, zwrotnice, 
amortyzatory. Zielona Góra, teł. 0603/81-66-47 
OPEL ASTRA II :przekładnia kierownicza z drążkami i koń
cówkami - 290 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-51.55-20-45 
OPEL ASTRA, KADETT: reflektory, lampa tylna (do kom
bi), reflektor lewy (do Astry II), obudowa reflektora lewego 
oraz lusterko lewe i prawe (do Kadetta). Lubin, tel. 
0608/76-90-05
OPEL ASTRA, VECTRA, 1992 r.. 1600 ccm. benzyna: sil
nik, stan b. dobry, zawieszenia i inne. Żary, tel. 
0605/59-03-89, 0604/15-17-63 
OPEL ASTRA, VECTRA, 1994/98 r., 1700 ccm, TD i: pom
pa wtryskowa, pompa oleju, sprzęgło i inne. Góra, tel. 
065/544-46-25, 0601/05-81-98 
OPEL ASTRA, KADETT. 1991/95 r.: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA, 1990/95 r.: lusterka boczne kompl., lewe 
i prawe, el. sterowane i podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V: dach, drzwi lewe, 
klapa, koła, skrzynia biegów 4x4, most, wał, komputer, 
deska, przekładnia kierownicza, wahaczem szyby boczne, 
ABS, chłodnica oleju i inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, 4x4 : dach, drzwi, 
klapa tylna, koła, komputer, chłodnica oleju, wahacze, zbior
nik paliwa,, szyby boczne, zawieszenie tylne, most, skrzy
nia biegów 4x4, wał, deska, przekładnia kierownicza i inne. 
Wrocław, tel. 0603/95-52-15
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OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: różne czę
ści z demontażu. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk : części me
chaniczne i blacharskie. Lubin, tel. 0602/11-96-17 
OPEL CAUBRA, 1995 r., 2000 ccm, turbo D 16 V: tłoki, 
panewki, pierścienie, termostat, nowe. Legnica, tel. 
076/855-09-92, 0608/85-60-05 
OPEL CALIBRA : wyposażenie deski rozdzielczej, prze
łączniki świateł, kierownica z poduszką i taśmą, sensor, 
napinacze pasów pirotechnicznych, pompa wspomagania 
kierownicy, alternator, zbiorniczki i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
OPEL CALIBRA : silnik, skrzynia biegów, wiązka inst. 
elektr., komputer. Legnica, tel. 0602/74-48-90 
OPEL CALIBRA: klimatyzacja kompl., osprzęt silnika, róż
ne części z demontażu. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CALIBRA : zderzak tylny, zbiorniczek wspomaga
nia, lampa tylna prawa, listewki na słupki, plastiki, ABS i 
inne. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
OPEL CALIBRA: lampa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL CALIBRA : maska silnika. Kłodzko, tel. 
0609/35-16-80
OPEL CALIBRA, 2000 ccm, 16V: drzwi, skrzynia biegów, 
elementy błacharki. Ścinawa, tel. 0503/03-93-25 
OPEL CALIBRA, PASSAT, B5,1982/00 r. do poj. 2.0 (16V) 
i 2.5 TDI, V6: drzwi, skrzynia biegów (5), zawieszenie, ele
menty błacharki, skrzynia biegów (5), głowica do poj. 1.8 
(20V). Ścinawa, tel. 0503/03-93-25 
OPEL CAUBRA, VECTRA, OMEGA: blendy (nowe). Gło
gów. tel. 076/833-59-10, 0606/51-86-01 
OPEL COMBO, 1997 r . : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
OPEL CORSA, 1986 r.: dużo części z  rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, benzyna i poj. 1200 
ccm: karoseria, zawieszenia, dużo części z demontażu. 
Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73, 
0609/39-09-66
OPEL CORSA, 1987 r.: szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, benzyna 3-drzwiowy: 
różne części. Szklarska Poręba, tel. 0607/65-59-61 
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm 1300 ccm: silnik oclony, 
skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, elementy blacharskie. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
OPEL CORSA, 1988 r.,: dach ze słupkami, • 80 zł. Ujazd 
Dolny, gm. Udanin, tel. 076/870-92-27 
OPEL CORSA, 1988 r.: klapa tylna, zwrotnice z półosia- 
mi, oś tylna, koła, inne. Wrocław, tel. 0607/70-16-18 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm.3-drzwiowy: różne czę
ści. Piechowice, tel. 0607/65-59-61 
OPEL CORSA, 1989/90 r.: różne częśd, fotele, tapicerka, 
zawieszenia, części karoserii, szyby i inne. Stefanowice, 
tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
OPEL CORSA. 1990 r.: skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL CORSA B, 1993/00 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe i pra
we. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
OPEL CORSA B, 1993/99 r.,: lusterka boczne, lewa i pra
wa strona, z ręczną lub elektryczną regulacją i podgrze
wane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL CORSA, 1994 r.,.1500 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL CORSA B, 1994/00 r., 1200 ccm, 1400 3-drzwiowy,
5-drzwiowy: różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
OPEL CORSA B, 1994/99 r., 1400 ccm, i 1200 ccm, Eco
tec : silniki, skrzynie biegów, elementy zawieszenia, drzwi, 
nagrzewnica, konsola, wydech, kierownica, przekł. kierow
nicy, komplet foteli z poduszkami powietrznymi, pompy, linki, 
plastiki. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
OPEL CORSA, 1995 r., 1700 ccm, diesel: chłodnica. Dusz
niki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
OPEL CORSA, 1995 r .: klocki ham., nowe, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0503/65-85-72
OPEL CORSA, 1995/99 r . : różne części. Wrocław, tel. 
341-68-84 w godz. 18-22
OPEL CORSA, 1996 r.: klapa tylna nieuzbrojona -150 zł, 
zderzak przedni -180 zł, zderzak tylny -170 zł, felgi stalo
we kpi. -160 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
OPEL CORSA, 1997 r. : zderzak. Jankowice, tel. 
071/311-76-55
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: sil
nik Isuzu, kompletny, może być ze skrzynią biegów i pół- 
osiami. Strzelin, tel. 071/392-21-10, 0602/24-82-22 
OPEL CORSA, 1998 r. : zderzak. Wrocław, tel. 
071/311-76-55
OPEL CORSA A, 1200 ccm : wszystkie części. Bolesła
wiec, tel. 0606/36-44-93
OPEL CORSA B : deska rozdzielcza z pełnym wyposaże
niem, poduszki pow. i makiety, pirotechniczne napinacze

pasów, fotele przednie; nadkole lewe, pompa wspomaga
nia kier., klamki, zamki, łampy przednie, przełączniki świa
teł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA B : lusterka boczne kompl., lewe i prawe, 
regulowane ręcznie lub elektrycznie, z podgrzewaniem. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe,
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki
błotników. Wrocław, tel. 0601/59-21-76
OPEL CORSA B : poduszki pow. kpi. i inne. Wrocław, tel.
0601/67-01-14
OPEL CORSA : lusterko prawe • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/372-89-12
OPEL CORSA: silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia bie
gów, półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia 
przedniego i tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, 
wzmocnienie przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel.
322-26-42 w godz. 9-16
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r.: różne części. Prusice,
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA, 1995 r .: drzwi prawe, lusterko prawe,
maska. Świdnica, tel. 0604/09-25-86
OPEL FRONTERA, 1999 r . : grill, -  200 zł. Wrocław, tel.
368-77-55, 0602/74-84-24
OPEL FRONTERA, 1999 r .: halogen okrągły, oryginalny. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
OPEL KADETT, 1980/91 r., 1300 ccm: części mechanicz
ne i blacharskie, maska, drzwi, zbiornik paliwa, silnik, szy
ba i inne. Wrocław, tel. 071/379-99-02, 0607/82-75-56 
OPEL KADETT, 1981/91 r. : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT, 1981/92 r. : dużo części z demontażu, 
skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm: docisk sprzęgła z tar
czą, przełączniki świateł. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 
OPEL KADETT, 1982 r. 1.3 E, 1.6 D: części silników, skrzy
nia biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
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
OPEL KADETT, 1983 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r.: drzwi, maska, amortyzatory i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-51-28
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm: dokumentacja, -1.200 
zi. Jarocin, tel. 062/505-02-50 
OPEL KADETT, 1983 r . : listwy na drzwi (6 sztuk, kom
plet), wentylator chłodnicy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC: skrzynia biegów 
141, głowica z gażnikiem, amortyzatory ze sprężynami, 
maska przednia, tylna, szyby, tapicerki i inne. Oława, tel. 
071/303-22-60
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: 
głowice, wałki rozrządu, półosie, alternatory, wahacze, 
zbiornik, drzwi. Środa Śląska, tei. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna: McPherson, 
chłodnica kpi. z wentylatorem i inne. Lubin, tel. 
076/842-53-99
OPEL KADETT E, 1984/91 r .: lusterka boczne, komplet
ne, lewe i prawe, regulowane ręcznie, stan idealny. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
OPEL KADETT E, 1984/91 r.: lusterka kpi., ręcznie reguł., 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/84-65-21 
OPEL KADETT, 1985 r.: różne częśd z rozbiórki. Wscho
wa, tel. 065/540-14-18
OPEL KADETT, 1985 r., 1800 ccm, E : silnik uszkodzony z 
dokumentami. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
OPEL KADETT, 1985 r.: drzwi, szyby, fotele, zderzaki, błot
niki, skrzynia biegów i inne. Chojnów, tel. 0608/25-73-68 
OPEL KADETT, 1985/90 r .: lampy, lusterka, kierunkow
skazy, błotniki, skrzynia biegów (5), rozrusznik (1.6,1.8), 
głowica (1.3, 1.6), zderzaki (przód i tył), kokpit, zegary, 
halogeny, zawieszenie przednie i tylne, felgi + opony, sprę
żyny, sprzęgło, aparat zapłonu, kolektory, inne. Wrocław, 
tel. 0607/40-42-95
OPEL KADETT, 1985/91 r . : progi -100 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-77-12
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 GSi, 1985/92 r.: różne częśd z demonta
żu. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT, 1986 r .: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : różne czę
ści z rozbiórki. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r, 1600 ccm, diesel: szyby, 
karoseria, częśd mechaniczne. Świętoszów, gm. Osiecz
nica, tel. 0603/35-54-86
OPEL KADETT, 1986 r.: silnik, zderzaki, błotniki, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: gażnik, apa
rat zapłonu, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
OPEL KADETT, 1986/89 r.: pas tylny, drzwi lewe (3-drzwio
wy), dach, skrzynia biegów F-16, alternator, rozrusznik, 
McPherson lewy, pompa hamulcowa, serwo hamulcowe, 
belka tylna i inne. Oleśnica, tel. 071/314-48-81, 
0607/56-13-98
OPEL KADETT, 1986/91 r. : drzwi, kokpit, skrzynia bie
gów, felgi i inne. Jawor, tel. 0607/55-42-83 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, szyby, maski, zderzak, półosie, koła, fotele, kla
py i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r .: różne części. Szklarska 
Poręba, tel. 0607/65-59-61
OPEL KADETT. 1987 r . : skrzynia biegów 151, - 300 zł. 
Kamieniec Ząbk., tel. 0504/91-38-54 
OPEL KADETT GSI. 1987 r.: chłodnica oleju z przewoda
mi, zawieszenie, wentylator, szyba boczna, szyba drzwi 
prawych, alternator, pasy, amortyzatory tylne, linki, pojem
niki inne. Piława Górna, tel. 074/837-18-22 
OPEL KADETT, 1987/91 r .: półosie z przegubami, zbior
nik paliwa, szyby, inst. el., przełączniki, drzwi, błotnik pra
wy, zderzak tylny, lampy tylne, deska, kokpit i inne. Wro
cław, tel. 0502/99-42-79
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, -1.800 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: błotnik przed
ni lewy, reflektor prawy, kierunkowskaz prawy, chłodnica. 
Oława, tel. 071/313-15-89, 0604/78-93-74 
OPEL KADETT, 1988 r .: maska, drzwi, zderzak przedni, 
chłodnica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierun
kowskazy przednie, lusterka, klapa tylna (kombi), silnik 1.3E 
i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm: wszystkie czę
śd. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r. automatic: różne częśd. 
Jelenia Góra, tel. 0606/78-27-79 
OPEL KADETT, 1988 r.: silnik, skrzyTlia biegów oraz róż
ne części mechaniczne i blacharskie. Kalisz, tel. 
0606/16-50-23
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OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (4), drzwi, szyby, dach, maska, błotniki, inne. Ka
lisz, tel. 062/752-02-02
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., 1300 ccm, OHC : silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów, i inne, - 800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/51-59-47
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm: wałek rozrzą
du, nadwozie, skrzynia biegów, drzwi, szyba.przednia, belka 
tylna, McPhersony, maski, lampy, felgi, tłumiki, akumulato
ry, alternator, rozrusznik, stacyjka, głowica, aparat zapło
nu. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 0604/94-06-88 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm : lampy przednie i tyl
ne, aparat zapłonu, pompka paliwa, szkła kierunkowska
zów przednich. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
OPEL KADETT GSi, 1988 r .: drzwi tylne, tylna klapa, el. 
otwierane szyby, pompa paliwa, tylna półka, tarcze wenty
lowane, zaciski. Strzelin, tel. 0604/844)1-45 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r, 1300 ccm: prawa kolum
na McPhersona, przekł. kierownicy, alternator, komputer, 
tylna szyba, szyberdach, tylny wahacz, przedni prawe drzwi, 
tylne lewe drzwi, kpi. siedzeń, wykładzina, pompa wtrysko
wa do 1.6 D i inne. Wrocław, tel. 325-97-44,0605/10-83-10 
OPEL KADETT, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel.
316-52-94, 0502/40-08-94
OPEL KADETT, 1989 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r.: drzwi lewe i prawe tylne, 
drzwi prawe przednie, skrzynia biegów (5) F10. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk: elementy wtry
sku, komputer, reflektory, zawieszenia. Lwówek śląski, tel. 
075/782-58-20, 0609/17-18-37 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: amor
tyzatory tylne nowe, oś tylna, - 260 zł. Wrocław, tel. 
071/336-01-59
OPEL KADETT, 1989 r., 1800 ccm: silnik z dokumentacją, 
skrzynia biegów 151F-16. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL KADETT GSi, 1989 r.: siedzenia przednie kubełko
we + tylne, tapicerka. Kłodzko, tel. 0609/35-16-80 
OPEL KADETT, 1989 r, 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów i inne części. Legnica, tel; 0503/98-00-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm 1600 ccm: silnik oclo
ny, skrzynia biegów F-10, F-13, F-16, F-20, zawieszenia, 
drzwi, lusterka, maski kompletne, szyby i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów, brak dokumentacji. - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-40-23
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm : zawieszenie tylne, 
kolumna kierownicy, pompa hamulcowa, szyby boczne, kla
pa tylna z szybą, tapiceiica czarna (nie welur). Lubin, tel. 
076/847-53-36
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm: silnik z dokumentacją, 
skrzynia biegów (5). Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL KADETT, 1990 r . : McPherson, wlew paliwa, zde
rzak tylny, klamki, zamki, silnik wentylatora i wycieraczki, 
linki gazu, sprzęgła, klapa, przełączniki, cewka, głośniki i 
inne. Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
OPEL KADETT, 1990 r.: maska, drzwi prawe przednie (se
dan), kierunkowskazy przednie pomarańczowe. Kłodzko, 
tel. 0607/09-68-72
OPEL KADETT, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie-
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gów F-13, - 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1990 r.: zderzaki, przełącznik kierunkow
skazów i wycieraczek, kierownica. Oleśnica, tel. 
0604/83-54-81
OPEL KADETT, 1990 r . : skrzynia biegów autom., z pół- 
biegami, • 300 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/56-93-26
OPEL KADETT, 1990 r. : silniki o poj. 1.3 benzyna, 1.4 
wtrysk, 1.6,1.6 S, 1.8 wtrysk, 1.8 S, skrzynia biegów (5), 
półosie, McPhersony, drzwi, klapy, osie tylne, ukł. wyde
chowy, serwo, pompy hamulca, wspomaganie, pompa pa
liwa, maski, błotniki. Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 
076/858-51-95
OPEL KADETT, 1990 r. : rozdzielacz do ABS, półosie z 
przegubami, lusterka, alternator, gażnik, głowica, wałek 
rozrządu, aparat zapłonowy, chłodnica, zbiornik, drzwi, lam
py do kombi, wał korbowy. Środa Śląska, tel. 
071/317-53-32, 0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna: maska, błot
nik lewy, szyberdach z dachem, kierunkowskazy, oś tylna, 
zderzak tylny, McPhersony, sprężyny, szczęki, stabilizator, 
wahacze, drążki z końcówkami. Bielice, tel. 077/431-14-36 
po 17, 0604/73-52-14
OPEL KADETT S, 1991 r.: lampa prawa przednia, szyby 
boczne, fotele przednie, układ wydechowy, osprzęt silnika 
1400,1600 ccm, pompa wtryskowa, opony, inst. el., zam
ki, głowica, tłoki, wał, lusterka zewn. i inne. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-67-18
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5), zderzak tylny, klapa tylna, lampy, maska silnika, 
błotniki, oś tylna, półosie, plastiki, wahacze. Legnica, tel. 
0605/93*08-93
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, 1991 r., 1400 ccm : silnik, inne części z 
demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
OPEL KADETT GSI: skrzynia biegów F16, przeguby, sprę
żyny i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
OPEL KADETT : siedzenia oraz części do Opli Kadettów 
różnych typów (oprócz szyb i blacharki). Chojnów, tel. 
0608/45-82-31
OPEL KADETT : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-50-48, 0605/91-09-77 
OPEL KADETT E : drzwi prawej strony + przednie lewe, 
dach z szyberdachem, klapa tylna (wszystkie części uzbro
jone). Grabowno Małe, tei. 071/315-78-65 
OPEL KADETT: drzwi kpi. (białe), alternator i inne. Grod
ków, woj. opolskie, tel. 0600/14-21-38 
OPEL KADETT E, D : zbiornik paliwa kpi., reperaturki błot
ników i inne. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
OPEL KADETT GSI: belka tylnego zawieszenia, komplet
na, klapa tylna, szyby, drzwi (2 szt.). Legnica, tel. 
076/862-96-42, 0605/94-59-31 
OPEL KADETT 1200 ccm, 1300 ccm, 1600 ccm: skrzynia 
biegów, silnik, lampy, szyby, blacharka (oclone, na gwa
rancji). Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 
0601/78-25-72-
OPEL KADETT: felgi stalowe. Lubań, tel. 0604/19-82-96

OPEL KADETT: głowica, wałek, rozrusznik, alernator, drzwi 
i inne. Lubań, tel. 075/722-19-42 
OPEL KADETT, 1300 ccm: silnik kompletny, - 750 zł. Mal
czyce. tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik + dokumentacja. 
Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
OPEL KADETT : elementy blacharki i zawieszenia. Ole
śnica, tel. 0605/62-04-64
OPEL KADETT E : lampa tylna prawa. Oława, tel. 
0603/61-81-08
OPEL KADETT E, 1600 ccm, diesel: szyba czołowa, re
flektory, maska, błotniki, klapa tylna, głowica, roleta, lusterka 
i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL KADETT, 1300 ccm, OHC: wałek rozrządu, głowica 
kpi., silnik na części, skrzynia biegów (4), przeguby oraz 
dużo innych. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73, 
0609/39-09-66
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
oclone. Syców, tel. 0600/16-00-57, 0603/10-06-86 
OPEL KADETT GSI: skrzynia biegów (5) • 200 zł, głowica 
1.8-120 zł, wałek rozrządu z obudową i kołem -100 zł, 
sprzęgło z dociskiem, pompa wody, kolektory, alternator, 
rozrusznik, części silnika. Ścinawa k. Lubina, tel. 
076/843-67.-04
OPEL KADETT: rozdzielacz do ABS, półosie z przeguba
mi, lusterka, alternatory, gażniki, głowice, wałki rozrządu, 
aparaty zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do 
wersji kombi. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT KOMBI : drzwi prawe i lewe, oś tylna, • 
120 zł. Ujazd Dolny, tel. 076/870-92-27 
OPEL KADETT: drzwi, maska silnika, klapa tylna, szyby, 
zamki, listwy, zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: różne części mecha
niczne i blacharskie z demontażu. Wrocław, tel. 322-19-85 
OPEL KADETT .łezka": felgi stalowe kpi. -160 zł, zderzak 
przedni -170 zł, drzwi lewe nieuzbrojone, nowe, dó wersji 
2-drzwiowej -170 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
OPEL KADETT GSI, 1600 ccm, wtrysk : silnik, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/15-89-44
OPEL KADETT : wkłady lusterek kpi. • 60 zł/para. Wro
cław, tel. 336-11-81 po godz. 20, 0604/11-49-96 
OPEL KADETT GSI : różne części. Wrocław, tel. 
071/787-25-55
OPEL KADETT GSI : różne części. Zielona Góra, teł. 
068/327-70-53
OPEL KADETT G S i: różne części z demontażu. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT II : blachy i inne. Kłodzko, tel. 
074/868-95-34
OPEL KADETT, 1600 ccm 2-drzwiowy: silnik + skrzynia 
biegów, drzwi, błotniki przednie, szyby, tapicerka. Krosno 
Odrzańskie, tel. 068/391-33-28 
OPEL KADETT, 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik 
kompletny z osprzętem,. 100 KM, wzmocniony, brak doku
mentacji, fotele w kolorze szarym do modelu GSi. Legni
ca, tel. 076/862-96-42, 0605/94-59-31 
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów. Milicz, tel. 071/384-10-23 
OPEL KADETT : wtryskiwacz • 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
OPEL KADETT, 1300 ccm : skrzynia biegów, silnik, pół
osie, bak. Prochowice, tel. 076/858-41-50 
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna : hak • 120 zł, roz
rusznik • 100 zł, gażnik - 50 zł, chłodnica wentylatora -150 
zł, felgi - 20 zł/szt., przekł. kierownicy -150 zł, alternator • 
60 zł, głowica - 200 zł, kolektor • 50 zł, silniczek wyciera
czek przednich • 30 zł. Syców, tel. 062/785-65-62 
OPEL KADETT, 1600 ccm, wtrysk: sonda Lambda, wtrysk 
paliwa, cewka zapłonowa Bosch. Wrocław, tel. 346-54-34 
OPEL KADETT : silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawie
szenia przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, 
wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, błotniki.tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA: zawieszenie, oblacho
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 MANTA, 1985 r., 2000 ccm : drzwi, most tylny, wał 
napędowy, zawieszenie tylne, skrzynia biegów automatic, 
klapa, serwo, pompa paliwa, hamulcowa, układ wtrysko
wy, alternator, rozrusznik, kierownica, itd. Żary, tel. 
068/375-35-64 po 20, 0600/32-48-63 
OPEL MANTA : tłumik (nowy). Podgórzyn, tel. 
075/762-11-52
OPEL MANTA : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/311-82-00, 0607/12-14-08 
OPEL MANTA: skrzynia biegów (4) - 200 zł, automatycz
na skrzynia biegów - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL MONTEREY : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPEL MONZA: szyby tylne, boczne, drzwiowe, drzwi, klocki 
hamulca ręcznego, lampy tylne, głowica silnika 2.5/V 6, 
niekpl., części zawieszenia i ukł. kierowniczego, • 160 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 0607/25-35-87 
OPEL MONZA: wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 071/365-79-73
OPEL OMEGA, 1986 r., 3200 ccm, diesel: pompa paliwa. 
Chojnów, tel. 076/817-26-87, 0600/64:01-22 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm : silnik z osprzętem, 
tarcza sprzęgła, stan b. dobry + rozrusznik, - 600 zł. Legni
ca, tel. 076/854-98-18
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm : silnik + skrzynia bie
gów, inne części z demontażu. Żary, tel. 0608/35-00-89 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r., 2000 ccm, benzyna : 
silnik na części, z osprzętem, klapa, lampy, zderzaki, drzwi, 
błotniki, kierunkowskazy, kokpit, zegary, układ wydecho
wy, filtr powietrza, przepływomierz, sonda Lambda, układ 
kierowniczy ze wspomaganiem, kolektory, serwo, pompa 
paliwa, wał, most, inne. Wrocław, tel. 0607/40-42-95 
OPEL OMEGA A, B, 1987/98 r . : lusterka boczne, lewe i 
prawe, elektrycznie sterowane i podgrzewane. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r„ 2000 ccm, i : różne części 
z demontażu, felgi aluminiowe, stalowe. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-90-21
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk automa
tic: różne części. Zdzieszowice, tel. 077/484-57-35 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm : drzwi, zawie
szenie, skrzynia biegów, szyby, elem. plastikowe, felgi sta
lowe, rozrusznik, sterowanie silnika Motronic, wszystkie 
części z rozbiórki. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : silnik (uszkodzona 
głowica), z kpi. dokumentacją, -  600 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/22-82-60
OPĆL OMEGA KOMBI, 1988 r., 3000 ccm : różne części. 
Legnica, tel. 0605/14-57-59
OPEL OMEGA A. 1988 r., 2000 ccm, benzyna: drzwi kpi.,

maski^awieszenia, tylny most do kombi i sedana, zderza
ki i inne. Nysa, tel. 0600/13-93-29 
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA A, 1988/89 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów, wał, zawieszenia, błotnik przedni prawy, 
klapa tylna, zderzak tylny, szyby boczne, deska, obudowa 
filtra pow. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988/89 r.: różne części z demon
tażu. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
OPEL OMEGA A, KOMBI, 1989 r.: klapa tylna,-drzwi pra
we, szyby, wał, wózek, skrzynia biegów, wkład lusterka pra
wego. Wrocław, tel. 368-77-55, 0602/74-84-24 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2400 ccm, benzyna: silnik, zawie-
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szenia, części blacharskie, wnętrze, lampy, felgi oryginal
ne na 5 śrub. Legnica, tel. 0607/29-31-71 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów. Leśna. gm. Lubań, tel. 075/721-11-58,0602/21-75-86 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, diesel i turbo D : silnik, 
głowica, tłoki, korbowody, wałek rozrządu, rozrusznik, zde
rzaki, drzwi, lampy, szyberdach, zawieszenie, maska silni
ka, błotniki, fotele, tapicerka, blok po tulejowaniu i inne 
części blacharki i silnika. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, pompa woda, 
szyby,. drzwi, wnętrze, rozrusznik, tarcze ham., szyber
dach, dach (kombi), wał, inst el., zbiornik paliwa, tapicer- 
ki. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL OMEGA A, 1989 r.: maska, błotnik lewy, chłodnica, 
drzwi lewe, pompa paliwa, lampy tylne, klapa tylna. Opole, 
tel. 0601/71-67-25
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), 
kolumny McPhersona, koła 14". Strzelin, tel. 071/392-21-85 
OPEL OMEGA, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, błotniki, chłodnica, drzwi, szyby, mosty, belki i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA KOMBI A, 1990 r.: zderzak tylny, drzwi tyl
ne lewe kpi, - 200 zł. Polkowice, tel. 076/845-50-26, 
0607/19-90-66
OPEL OMEGA, 1990 r., wtrysk poj. 1.8,2.0: silnik, skrzy
nia biegów, most tylny, blok silnika, zawieszenia, przekł. 
kierownicy, maska, błotniki, chłodnica, lampy, zderzaki, 
serwo, pompa hamulcowa, przepływomierz, lusterka, dach, 
szyby, klapa tylna, głowica, przełączniki, listwy. Legnica, 
tel. 0601/71-02-84, 0605/13-16-60 
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm : części mechaniczne i 
elementy blacharki. Wrocław, tel. 0609/48-26-74 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1990 r . : maska przednia, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0606/39-06-57
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm: różne części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0607/18-86-05 
OPEL OMEGA KOMBI. 1990 r.. 2400 ccm. benzyna.: sil
nik uszkodzony, skrzynia biegów (automatic), wszystkie 
części. Zielona Góra, tel. 0601/43-48-52 
OPEL OMEGA A, 1990/93 r.: różne części, tapicerki, fote
le, zawieszenia, części karoserii, koła, szyby, drzwi, dach. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
OPEL OMEGA AKOMBI, 1991 r.: szyby tylne, drzwi, klapa 
tylna, maska, błotniki, fotele, tapicerka, plastiki, sprężyny, 
kolumna kierownicy, skrzynia biegów (5), most tylny, wa
hacze, inne. Legnica, tel. 076/862-45-75 do godz. 17, 
0501/05-31-82
OPEL OMEGA, 1991 r.: silnik o poj. 2.0 wtrysk-jja części, 
głowica, wałek, tłoki, kolektor wydechowy, rozrusznik, al
ternator, maska, wzmocnienie przednie, drzwio przednie, 
błotniki tylne, szyby, McPhersony, wahacze, most tylny i 
inne. Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 076/858-51 -95 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r.. 2600 ccm: komputery, ta
picerka, konsola, kierownica, licznik, linki, zamki, klamki, 
konwerter do automatycznej skrzyni biegów, silnik nagrzew
nicy, zaciski, plastiki, uszczelki, kolumna kierownicy, zbior
niczki, zawieszenie tylne, sterownik centralnego zamka, 
inne. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r.: drzwi, błotniki, zawiesze
nia, dach z relingami, tapicerka i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/63-16-87
OPEL OMEGA A, 1993 r . : lampa prawa, tylna, halogen 
lewy (soczewkowy), felgi 14", chłodnica klimatyzacji, wa
hacze, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: klimatyzacja 
kpi., ćwiartki przednie, amortyzatory przednie. Wrocław, tel. 
0603/85^23-25
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm: silnik, rozrusz
nik, dach, szyberdach, drzwi, relingi, podsufitka, pompa 
wody, ABS, szyby, klamki, zamki, felgi, chromy, roleta tyl
na, wał, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 .
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm : drzwi tylne, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, silnik, inne. Wro
cław, tel. 0607/70-16-18

OPEL OMEGA KOMBI. 1993 r„ 2000 ccm, benzyna : kli
matyzacja, nagrzewnica, skraplacz, sprężarka, chłodnica 
z silniczkiem wentylatora, przewody kpi., kolumny McPher
sona, piasty przednie, wahacze, sanki pod silnik, podszy
bie, ćwiartki przednie. Wrocław, tel. 0605/42-40-59 
OPEL OMEGA B, 1994/98 r.: lusterka kpi., el. regulowane 
i podgrzewane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/99 r . : roleta bagażnika, 
prowadnice, siatka, relingi dachowe. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r .: dach z listwami, -1.400 
zł. Góra, tel. 0601/93-03-33
OPEL OMEGA B, 1995 r .: próg ze słupkiem, klapa tylna, 
zderzak tylny. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
OPEL OMEGA, 1995 r. : licznik. Jelenia Góra, tel. 
0601/81-47-85
OPEL OMEGA, 1995 r . : drzwi przednie, lewe, zawiesze
nie tylne do kombi, ukł. wydechowy, chłodnica kimatyzacji, 
nagrzewnica, wał napędowy. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
OPEL OMEGA B. 1995 r., 2000 ccm, 16V: osprzęt silnika, 
wszystkie podzespoły, kolumny McPhersona, wahacze, licz
nik, poduszki pow., sensor, kierownica, układ kierowniczy, 
lampy, klimatyzacja, wał, drzwi, elem. plastikowe, wzmoc
nienie, ukł. wydechowy, klamki, komputery. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
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. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS : drzwi, 
błotniki, szyby, plastiki, podnośniki szyb, klamki, zamki, 
wahacze, stabilizator,, intercooler, zawieszenie tyTne, lam
py, tapicerki, listwy na drzwi, lusterka i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 3000 ccm, V6 : tylny wózek, 
wahacz tylny lewy, kolektor ssący, koła rozrządu, instala
cja elektryczna, zamki drzwi, drobne części. Oława, tel. 
071/313-15-89, 0604/78-93-74 
OPEL OMEGA B, 1996/99 r .: fotele Recaro z napinacza- 
mi pasów, konsola, nagrzewnica, wentylator, plastiki, pod
nośniki szyb tylnych, uszczelki okien, schowki i inne. Góra, 
tel. 0502/16-15-61
OPEL OMEGA B, 1998 r., 2500 ccm, benzyna : błotniki 
przednie, wózek, chłodnica, amortyzatory i inne części. 
Świebodzice, tel. 0606/10-54-93 
OPEL OMEGA rfcOMBI. 1998 r . : klapa tylna. Lwówek 
Śląski, teł. 075/782-51-76, 0607/43-68-10 
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie 
soczewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lam
py. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : sprężyny sportowe, nowe, czerwone 
(obniżają zawieszenie 3-4 cm). Głogów, tel. 076/833-59-10, 
0606/51-86-01
OPEL OMEGA, 2300 ccm, diesel : silnik. Głogów, tel. 
076/837-10-74
OPEL OMEGA B : kierownica z taśmą i poduszką, makieta 
poduszki, sensor, napinacze pasów pirotechnicznych. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL OMEGA A : kierownica z poduszką pow. i taśmą, 
sensor, pirotechniczne napinacze pasów, makiety podu
szek. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-78-18 
OPEL OMEGA: zderzak przedni - 200 zł, zderzak tylny • 
200 zł, pokrywa bagażnika - 200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0503/59-73-27
OPEL OMEGA: silnik, skrzynia biegów, wiązka inst. elektr., 
komputer. Legnica, tel. 0602/74-48-90 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe, przednie. Legni
ca, tel. 0606/45-20-03
OPEL OMEGA B : błotniki prawy i lewy. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, 
tel. 0603/97-56-96
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPEL OMEGA: różne części. Oława, tel. 0502/31-64-68 
OPEL OMEGA A, B : różne części. Opole, tel. 
077/464-33-52, 0503/50-17-42 
OPEL OMEGA : zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
OPEL OMEGA 1800-2000 ccm: skrzynie biegów, półosie, 
pompa wspomagania oraz pompa ABS-u. Środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
OPEL OMEGA: przekł. kierownicy, 20 szt. - 50 zł/szt. Wro
cław, tei. 0601/71-59-58
OPEL OMEGA B : błotniki przednie, -100 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
OPEL OMEGA, 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów, sil
nik do remontu lub na części. Wrocław, tel. 071/364-11-96, 
0503/51-3348
OPEL OMEGA: silnik wentylatora z obudową, 20 śrub do 
kół stalowych, silniczek szyberdachu. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPEL OMEGA A kombi: szyba boczna prawa (w karoserii). 
Wrocław, tel. 0606/58-41-37
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkow
skazy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
OPEL OMEGA: silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA: drzwi prawe, dach, tylna klapa, szyba tyl
na, rozrusznik, alternator, ABS, głowica, przekładnia kier. i 
inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-76 
OPEL OMEGA A : lewe lusterko elektrycznie sterowane i 
podgrzewane, fabrycznie nowe - 280 zł. Wrocław, tel. 
357-15-26
OPEL OMEGA B : amortyzatory przednie -100 zł/szt., pia-.

sta koła przedniego -100 zł, zaciski hamulcowe przednie • 
250 zł, sprężyna przednia - 50 zł. Zgorzelec, tel. 
075/776-11-33, 0602/61-49-76 
OPEL OMEGA SEDAN: klapa, stan idealny. Złotoryja, tel. 
0604/27-14-84 -
OPEL OMEGA 2.4 i 2.6 ccm, skrzynia biegów (5), tarcze 
hamulcowe, komputer, ABS, komputer wtrysku, maska, 
prawy błotnik, lampa, skrzynia biegów automatic, drzwi, 
szyba przednia, atrapa, most tylny, wał, dach, podłużnice. 
Złotoryja, tel. 076/878-79-13 po godz. 20 
OPEL OMEGA A, 2600 ccm, benzyna: tarcze i zaciski ha
mulców, zbiornik paliwa, drzwi, skrzynia biegów (automa
tyczna), szyba przednia, podłużnice, dach, komputer, pom
pa paliwa, ABS i inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13 po godz. 20
OPEL OMEGA: koła z felgami aluminiowymi (4 szt.). Bole
sławiec, te|. 075/734-61-26
OPEL OMEGA A, 2000 ccm: wszystkie części. Nysa, tel. 
0600/19-93-29
OPEL OMEGA A, 2000 ccm, benzyna : silnik. Opole, tel. 
0503/50-17-42
OPEL OMEGA, 2300 ccm, diesel: części silnika, pompa 
wtryskowa - 200 zł, tłoki z korbowodami -100 zł/szl, misa 
olejowa - 50 zł, łapy silnika - 50 zł/szt, inne. Syców, tel. 
062/785-65-62
OPEL OMEGA: drzwi, klapa tylna, szyberdach, zawiesze
nie, zbiornik paliwa, skrzynia biegów automatic, głowica 
(2.0), tłoki, nagrzewnica, tapicerka, półosie, zderzak tylny i 
inne.' środa Śląska, tel; 071/317-55-95 
OPEL OMEGA B : nakładka progu leweg£ Wałbrzych, tel. 
074/845-03-32, 0603/58-60-90 
OPEL OMEGA B : szyba tylna. Wrocław, tel. 0600/21-87-88 
. OPEL OMEGA : różne części do układów wspomagania 
kierownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL OMEGA KOMBI, 2000 r.: roleta bagażnika, czarna, 
- 400 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
OPEL OMEGA B : komputery, zawieszenia, drzwi, tapicer
ka, poduszka pow., ukł. kierowniczy, elem. plastikowe, ele- 
jnenty klimatyzacji i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : zawiesze
nie kpi., tylny most, drzwi do kombi, maska, klapy i inne. 
Nysa, tel. 0600/19-93-29
OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (4), pompa paliwa, szyby, błotniki przednie i inne. Oła
wa, tel. 071/313-54-63
OPEL REKORD KOMBI, 1982 r., 2000 ccm,: wszystkie 
części. Wrocław, tel. 071/328 8̂0-37 
OPEL REKORD, 1983 r.: szyba tylna i boczne, podnośniki 
szyb, McPherson (2 szt.), tarcze, dociski hamulcowe, łoży
ska, klocki, przysłonki, listwy zewnętrzne, klamki, zamki, 
linka gazu, pompa paliwa, wentytator, aparat zapłonowy. 
Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ćcm 2000, 2300 ccm: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, błotniki, maski, 
szyby, drzwi, dach, most, belki i innę. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
OPEL REKORD, 1985 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
OPEL REKORD, 1986 r., 1800 ccm: prawie wszystkie czę
ści, katalizator, hak holowniczy, wszystkie lampy, blachar
ka, -1.000 zł. Żagań, tel. 0502/51-59-04 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna : kolumna kierowni
cy - 40 zł, wał napędowy - 70 zł, pompa hamulcowa i ser
wo -100 zł, zegary liczniki - 50 zł, szyby tylne - po 50 zł, 
lampy tylne - po 25 zł. Kwietno, tel. 071/795-12-77 
OPEL REKORD E : lampy przednie i tylne, atrapa. Podgó
rzyn, tel. 075/762-11-52
OPEL REKORD : różne części z demontażu. Wałbrzych, 
teł. 074/880-10-94
OPEL REKORD: silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, 
chłodnica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silni
ka i bagażnika, most tylny. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz. 9-16
OPEL REKORD: różne części. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
OPEL SENATOR, 1983 r .: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, dach, ma
ska, dach, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL SENATOR, 1984 r. : różne części. Wrocław, tel.
328-99-61
OPEL SENATOR, 1985-86 r.: lampa lewa, kierunkowskaz 
-150 zł. Nowa Ruda, teł: 0603/04-94-79 
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, 12V: skrzynia bie
gów, automatic, drzwi, szyby boczne i tylna, felgi aluminio
we, licznik digital, komputery, fotele skórzane, maska silni
ka,‘'Chłodnica, osprzęt silnika, mechanizm podnoszenia 
szyb, McPhersony, klapa bagażnika, most, i inne. Wrocław, 
tel. 368-77-55, 0602/74-84-24 
OPEL SENATOR, 1991 r., 3000 ccm, wtrysk : silnik, stan. 
idealny - 900 zł, skrzynia biegów, automatic • 600 zł. Złoto
ryja, tel. 0603/22-91-99
OPEL SENATOR B : maska silnika. Lwówek śląski, tel. 
075/782-37-40
O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
silników, zniszczone samochody z polską doku
mentacją, w sprzedaży piękne samochody mar
ki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów , tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020241

OPEL SINTRA : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
OPEL SINTRA: kierownica skórzana z poduszką, taśmą, 
sensorem, napinacze pasów pirotechnicznych, silniczki 
podnoszenia szyb i szyberdachu, makieta poduszki pow., 
lusterko wewn. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL TIGRA, 1999 r. : zderzak. Groblice, tel. 
071/311-76-55
OPEL TIGRA: deska rozdzielcza z wyposażeniem, podusz
ki pow. oraz makiety poduszek, kierownica skórzana z ta
śmą, sensor, pirotechniczne napinacze pasów, pompa 
wspomagania kier. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL TIGRA, VECTRA, ASTRA, 1.4,1.6 E : skrzynia bie
gów automat., prod. japońskiej. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL VECTRA GL. CD, 1988/01 r..: lusterka boczne, re
guł. ręcznie i elektrycznie, z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 
0604/84-65-21
OPEL VECTRA A, 1988/95 r.: różne części. Wrocław, tel. 
341-68-84 w godz. 18-22
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : głowica. 
Chojnów, tel. 076/817-26-87, 0600/64-01-22 
OPEL VECTRA, 1989/95 r. 1.6,1.8, 2.0: części mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzyna : 
silnik kpi., skrzynia biegów • 1.000 zł, ABS, wspomaganie, 
wózek, oś tylna, -1.000 zł. Gryfów śl.. tel. 075/781-38-50, 
0602/70-18-39
OPEL YECTRA, 1990 r.: drzwi tylne lewe, głowica, zawie
szenia, belka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL YECTRA. 1990 r., 1600 ccm: różne części. Głuszy
ca. tel. 074/845-66-34. 0602/29-19-48 
OPEL YECTRA A, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: skrzynia bie
gów automatic i komputer. Kamienna Góra, teł. 
0606/46-86-64
OPEL YECTRA, 1990 r„ 2000 ccm : osprzęt silnika, lam
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py, zderzaki, konsola, tapicerka, zawieszania. Kępno, tel. 
0502/09-39-45' '
OPEL VECTRA, 1990 r., 1800 ccm : wał korbowy z pa
newkami i korbowodami - 200 zł, głowica kpi. -150 zł, wa
łek rozrządu + obudowa -130 zł, tarcza sprzęgła + docisk 
-120 zł, blok silnika, pompa oleju i inne części silników. 
Krotoszyn, tel. 062/725-40-44, 0604/05-39-78 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : różne czę
ści z rozbiórki. Oława, tel. 0503/89-92-39 
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm : silnik 
kompletny ze skrzynią, dach, słupki, prawy tył, drzwi (4 
sztuki), wspomaganie, kolumna kierownicza, całe wnętrze, 
zawieszenie, McPhersony, tylne piasty z tarczami i wiele 
innych. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-65, 0606/18-61-99 
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 YECTRA, 1992 r .: blacharka, oświetlenie, tapicer
ka, zawieszenia, silnik o poj. 1.7 diesel, skrzynia biegów
(5) i inne. Lubań, tel. 0602/28-28-43, 0604/44-30-62 
OPEL VECTRA, 1992 r. : błotnik lewy, reflektory, drzwi 
przednie prawe tylne i lewe, tylna klapa, alternator, szyby 
do drzwi. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL VECTRA, 1992 r. : komputer, felgi stalowe, tylne 
lewe drzwi, prawe przednie i tylne drzwi, pompa paliwa, 
zderzak tylny, skrzynia biegów F-13, sprężyny, McPherso
ny, rozrusznik, głowica silnika (1.6,1.8,2.0), tapicerka drzwi. 
Wrocław, tel. 0503/68-45-21
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, 2000 ccm : ćwiartka 
lewa, deska, przekładnia, skrzynia biegów 4x4, most, szy
by, silnik, piasty i inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
OPEL YECTRA A, 1992 r.: belka tylna, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-26-75
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik na czę
śd. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V : 
silnik, skrzynia biegów (5). Nowa Sól, tel. 0606/45-02-95 
OPEL VECTRA, 1994 r.: różne częśd i ćwiartka lewa przed
nia. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 0603/87-91-52 
OPEL YECTRA A, 1994 r., 1600 ccm i poj. 1800 ccm: silnik 
oraz inne części. Sulechów, tel. 0601/53-92-16. 
0602/55-82-94
OPEL YECTRA, 1994 r . : półka tylna, -120 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-76-22
OPEL VECTRA B, 1996/01 r.: maska, tylna klapa, błotniki, 
drzwi, lampy i inne drobne części. Wrocław, tel. 
071/341-68-84 w godz. 18-22, 0604/87-00-89 pr. Andrze
ja
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r .: hak holowniczy. Oława, 
tel. 071/318-32-22
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V : części 
mechaniczne, blacharskie, elektryczne. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08
OPEL YECTRA, 1997 r.: zderzaki, kierunkowskazy, szyba
tylna. Siechnice, tel. 0602/88-49-71
OPEL YECTRA, 1998 r., 1800 ccm. 16Y : silnik, osprzęt.
klapa tylna, zawieszenia i drzwi, inne. Legnica, tel.
0607/44-56-04
OPEL YEC7RA, 1998 r.: zderzak przedni - 80 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/67-56-43
OPEL VECTRA B, 1998 r.: lusterka elektryczne. Wrocław, 
tel. 071/325-93-28. 0502/14-49-81 
OPEL YECTRA, 1999 r.: łapa klimatyzacji, kompresor, ukł. 
kierowniczy, klapa bagażnika. Złotoryja, tel. 0602/69-16-37 
OPEL VECTRA, 1999 r.: poduszka pow. kierowcy, sensor. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL YECTRA CD, GL, 1999/01 r.: lusterka boczne, kom
pletne, szare i czarne, lewa i prawa strona, regulowane 
ręcznie lub elektrycznie, z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL YECTRA: lampy przednie, zamek maski, pojemnik 
wyrównawczy do chłodnicy, pojemnik na gaz do klimatyza
cji. Dzierżoniów, tel. 074/831-92-42, 0604/90-89-14 
OPEL YECTRA B kombi: klapa tylna, nie uzbrojona, bez 
szyby, -100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-74 
OPEL YECTRA B : wózek, gumy wahaczy, zamek drzwi 
kierowcy, makieta, poduszki pasażera. Herby, tel. 
034/357-41-32
OPEL YECTRA B : deska rozdzielcza z wyposażeniem, 
poduszki pow., sensor, pirotechniczne napinacze pasów, 
lusterko wewnętrzne, listwy drzwiowe, przełączniki, zamki, 
klamki, lampy z silniczkami, zawieszenie, zwrotnice, serwo 
z pompą hamulcową, pompa ABS i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
OPEL VECTRA: sinik, skrzynia biegów, wiązka inst. elektr., 
komputer. Legnica, tel. 0602/74-48-90 
OPEL YECTRA B : grill - 80 zł. Legnica, tel. 0503/84-53-20 
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów (5), błotnik przedni lewy, 
drzwi przednie prawe, lampy tylne, reflektory przednie, 
halogeny przednie, rozrusznik, alternator, pompa wspom. 
i inne części. Polanica Zdrój, tel. 074/869-07-41, 
0608/18-83-59
OPEL VECTRA: różne częśd. Poznań, tel. 0501/98-43-68 
OPEL VECTRA: różne częśd. Prusice, tel. 071/312-53-52 
OPEL VECTRA: przekł. kierownicy, pompa wspomagania 
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 0606/82-42-82 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V: napinacz paska - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
OPEL YECTRA B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
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, tel. 0601/72-56-81 
OPEL YECTRA B : blokada przeciwkradzieżowa lusterek. 
Wrocław, tel. 071/36&-33-88 od 7-15, pn.-pt 
OPEL YECTRA B : zderzak przedni -180 zł, zderzak tylny 
-170 zł, wspomaganie - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
OPEL YECTRA, 1800 ccm: skrzynie biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,
364-43-24
OPEL YECTRA: różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41
OPEL YECTRA, 1800 ccm : silnik. Drezdenko, woj. go
rzowskie, tel. 0606/40-57-09
OPEL YECTRA B : gumy wahaczy, zamek drzwi kierowcy, 
poduszki pow. pasażera. Herby, tel. 034/357-41-32 
OPEL YECTRA, 1800 ccm, benzyna : alternator, kolektor 
ssący, pompa wody, pompa oleju i paliwa, osłona paska 
rozrcądu. Kłodzko, tel. 074/867-66-62 
OPEL YECTRA B SEDAN : zderzak tylny • 100 zi. Wro
cław, tel. 071/349-26-63
OPEL YECTRA: różne częśd do układów wspomagania 
kierownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL YECTRA B, 2000 r.: reflektory ksenonowe (bez prze
twornic) - 1.300 zi/kpl. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0604/82-52-39
OPEL ZAFIRA, 1999 r . : poduszki pow., kierownica skó
rzana z taśmą i sensorem, makiety poduszek pow., piro

techniczne napinacze pasów, śilniczkiregu|aqi lamp ipod
noszenia szyb oraz przesuwania szyberdachu, halogeny’ 
lusterka i inne. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA : reflektor lewy, nowy szyberdach uniwers. 
Głogów, tel. 076/833-59-10, 0606/51-86-01 
OPEL ZAFIRA: maska silnika, lekko uszkodzona • 550 zł, 
zderzak przedni (poszycie) • 700 zł. Kalisz, tel. 
0602/39-71-23
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BOXER, roczniki 1980-2000: lampy, reflektory, 
kierunkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, 
chłodnice, blacharka itp. REG-PLAST, Wrocław, 
ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81008711

O  OPEL KADETT E, CORSA A, B ASTRA I, II, YEC
TRA A, B OMEGA A, B, CALIBRA: zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lamjjy przed
nie i tylne, błotniki, klapy tylne, maski, drzwi, 
chłodnice, wentylatory, plastiki karoseryjne i inne 
częśc i. Je len ia  Góra, tel. 075/641 -94-40, 
0605/23-78-50 84012871

PEUGEOT, 1967 i ,  1900 ccm, diesel: silnik, - 1.700 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT GTI, 1990 r., 140 tys. km, 1900 ccm, wtrysk : 
silnik, sprawny, 125 KM + komputer i okablowanie, skrzy
nia biegów, - 850 zł. Legnica, tel. 0603/40-53-57 
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, 
części blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 
0501/18-20-77
PEUGEOT 106,1994 r„ 1500 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 106,1994 r., 1100 ccm : rozrusznik, lewy błot
nik przedni, skrzynia biegów 151, półosie, konsola, dmu
chawa, nagrzewnica, lampy tylne, tylne szyby, serwo, kom
puter, bak paliwa. Paczków, tel. 077/431-76-78, 
0607/70-02-96
PEUGEOT 106,1996 r . : zderzak, błotnik, wzmocnienie 
przednie. Radwanice, tel. 071/31^76-55 
PEUGEOT 106,1999 r . : zderzak przedni i tylny, błotnik 
lewy. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
PEUGEOT 106 : lampy, zderzak. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłod
nice, lusterka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierunkow
skazy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 106: skrzynia biegów (5), silnik, komputer, lam
py, sprzęgło. Wilczyn, tel. 071/37CMD1-15 
PEUGEOT 106: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 106,206: skrzynia biegów (5), silnik, chłodni
ca i inne. Bielany Wrodawskie, tel. 071/329-26-61 wewn. 
67, 0609/27-24-54
PEUGEOT 205,1986 r . : dużo częśd z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
PEUGEOT 205,1987 r.. 110 tys. km. 1800 ccm. diesel: 
silnik kpi. Modła 75. tel. 076/817-22-19. 0602/88-08-99 
PEUGEOT 205 GTI, 1989 r.. 1600 ccm : osprzęt silnika i 
inne częśd. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
PEUGEOT 205,1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik kpi, • 1.550 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205,1990 r., 1400 ccm 1600 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, McPhersony, drzwi, lampy i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28 
PEUGEOT 205, 1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik kompletny. • 1.550 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205,1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
tłoki - 40 zł/szt., korbowody - 30 zł/szt., blok -100 zł, sprzę
gło - 30 zł, docisk - 40 zł, pompa wodna - 40 zł, olejowa - 
40 zł, wał - 60 źł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-05-66, 0602/82-77-01 
PEUGEOT 205,1993 r., benzyna: wszystkie części. Choj
nów, tel. 076/819-17-56, 076/818-70-01 
PEUGEOT 205,1993 r., 80 tys. km, 1124 ccm, benzyna : 
kompletny silnik wraz ze skrzynią biegów i układem wyde
chowym, pełna dokumentacja, • 700 zł. Żary, tel. 
0606/75-72-47
PEUGEOT 205,1993 r.: wszystkie części z rozbiórki. Choj
nów, tel. 076/819-17-56
PEUGEOT 205, diesel: silnik oraz blacharka. Poznań, tel. 
0501/98-43-68
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, obu
dowa z wentylatorami, chłodnica, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: silnik oclony, skrzynia 
biegów, głowica. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 205: komputer oraz podnośnik szyby. Wrocław, 
tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
PEUGEOT 205: maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflekto
ry, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 GTI, 1600 ccm, benzyna: zwrotnice, pia
sty, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe (nowe), belka pod 
silnik. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205 : wałek rozrządu, tablica licznikowa, sta
cyjka, zamki drzwi, przegub kierowniczy, lampy tylne, va- 
cum pompa, lampa cofania i przeciwmgielna, przełącznik 
świateł i wycieraczek, serwo, pompa hamulcowa, regula
tory świateł, siłowniki tylnej klapy, inne. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
PEUGEOT 205,305,1984 r.: skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, błotniki, belki, zderzaki, maski, chłodnica, 
osprzęt silnika, mosty i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
PEUGEOT 205, 405, 1988/93 r., 1600 ccm : komputer, 
skrzynia biegów. Legnica, tel. 0503/79-03-27 
PEUGEOT 205,405,605: elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: częśd używane. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206,1997/01 1 : boczne lusterko kpi., czarne, 
lewa strona, elektryczne sterowanie i podgrzewanie. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
PEUGEOT 206,1998/01 r.: ćwiartka przednia (lewa i pra
wa), wózek pod silnik, szyba boczna, drzwi lewe, zawie
szenie tylne, ABS, nagrzewnica, silnik, skrzynia biegów. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
PEUGEOT 206.1999 r., 1200 ccm: drzwi lewe, belka tył-
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na, zderzak tylny, konsola, nagrzewnica i inne. Zielona 
Góra, tel. 0609/63-64-20 ....
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 206 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, halogeny, reflektory, lam
py tylne, klapa tylna, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, 
zwrotnice, McPhersony, chłodnice, obudowa z wentylato
rami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: maska silnika, atrapa przednia. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
PEUGEOT 305, 1985 r. : rozrusznik, alternator, półosie, 
kierunkowskazy, lampy tylne, amortyzatory przednie, drzwi, 
wahacze, zawieszenie, chłodnica, fotele, zderzak przedni, 
klapa tylna, inst. elektr., stacyjka z kierownicą, opony z fel
gami (x2) i inne. Smolno Wielkie, tel. 068/352-56-79 
PEUGEOT 305,1985 r., 1300 ccm, benzyna : silnik, stan 
b. dobry, kpi. Siechnice, tel. 0606/11-19-96 
PEUGEOT 305, diesel : rozrusznik. Ghojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22 
PEUGEOT 305 : blacharka, części mech. z rozbiórki. 
Wschowa, tel. 065/540-14-18 k 
PEUGEOT 305: gażnik, piasty, lusterka, reflektory, klamki, 
stacyjka, zamki drzwi, przełącznik świateł i wycieraczek, 
elektrowentylator, czujniki, tulejki wahacza, obudowa chłod
nicy, tablica licznikowa, inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 
wewn. 279, 0605/33-93-93
PEUGEOT 305, 504 : różne części i podzespoły, tanio. 
Jarocin, tel. 0603/83-87-23
PEUGEOT 306,1996 r.: zderzaki, błotnik. Radwanice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r.: klapa tylna, podłoga ba
gażnika, klapka wlewu paliwa, część półosi prawej z pod
stawą. Góra, tel. 0601/46-88-56 
PEUGEOT 306,1997 r, 1500 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 306 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, zwrotnice, belka pod silnik, waha
cze, McPhersony, reflektory, halogeny, klapa tylna, chłod
nica, obudowa z wentylatorami, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 306: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
PEUGEOT 306 : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
PEUGEOT 306 : wzmocnienie czołowe, górne. Wrocław, 
tel. 0601/88-23-06
PEUGEOT 309,1986 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), stan b. dobry, - 350 zł. Kożuchów, tel. 
0608/88-75-99
PEUGEOT 309,1988 r.. 90 tys. km, 1300 ccm: silnik, stan 
b. dobry, skrzynia biegów 151, drzwi tylne prawe i lewe, 
nagrzewnica, zderzak tylny, deska rozdz., serwo z pompą, 
poduszki pod silnik. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72

PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1989 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
silnik z osprzętem, skrzynia biegów (5), zderzak tylny, hak, 
drzwi tylne prawe i lewe, deska rozdz., serwo, nagrzewni
ca, ukł. kierowniczy, belka przednia, wahacze. Kłodzko, (el. 
0607/09-68-72
PEUGEOT 309,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne częśd. 
Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 309,1989 r„ 1300 ccm: częśd używane, pom
pa hamulcowa, licznik, siedzenia, uszczelki do drzwi, pla
stikowe elem., drzwi prawa strona, lampa tylna lewa, 
McPherson prawy, koła 13”, kolumna kierownicy, dach z 
szyberdachem i inne. Smolec, tel. 071/316-95-87 
PEUGEOT 309 : drzwi lewe - 80 zl. Wrocław, tel. 
071/368-15-83
PEUGEOT 309 : różne częśd, po wypadku. Wrocław, tel. 
071/357-61-09
PEUGEOT 309 : wałek rozrządu, vacum pompa, tablica 
licznikowa, reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi 
i tylnej klapy, zderzak tylny, atrapa przednia i tylna, prze
łącznik świateł i wycieraczek, zaciski hamulcowe, piasty, 
czujniki, silnik wycieraczek, inne. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
PEUGEOT 309,104,1984 r., 1000 ccm 1400,1600 ccm: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, szyby, błotni
ki, zderzaki, mosty, belki, osprzęt silnika, chłodnica i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
PEUGEOT 405,1982 r., 1900 ccm, S R i: głowica, kolekto
ry, sprzęgło, pompa paliwa, błotniki przednie, zawieszenie 
tylne i przednie, półosie, zaciski, klapa tylna, siedzenia, 
boczki, inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04 
PEUGEOT 405,1986 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), stan b. dobry, - 350 zł. Kożuchów, tel. 
0608/88-75-99
PEUGEOT 405,1989 r . : zawieszenie tylne kpi, - 800 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT 405,1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna: 
silnik + skrzynia biegów i inne części z demontażu, kom
pletna dokumentacja. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PEUGEOT 405,1990/94 r . : boczne lusterko kpi., czarne, 
prawa strona, regulacja ręczna, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
PEUGEOT 405,1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, SI, benzy
na : silnik, • 1.000 zł. Lubin, tel. 0605/27-08-28 
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm, diesel: maska, ćwiart
ka tylna z szybą i słupkami, klapa, światła, zderzak - 350 
zł/całość, lampy z kierunkowskazami przód, itd. Tomaszów 
Boi., tel. 076/818-05-66, 0602/82-77-01 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r.: drzwi tylne prawe, klapa 
tylna, zawieszenie przednie, wahacz tylny prawy, kolumna 
kierownicy, fotele, plastiki, inne. Wrocław, tel. 
0503/85-38-55
PEUGEOT 405,1991 r.: hak, oryginalny, felgi, drzwi, szy
by, zderzak tylny. Złotoryja, tel. 076/878-29-13. 
076/878-51-96
PEUGEOT 405,1900 ccm, diesel: oś tylna kompletna - 
200 zł, alternator Valeo - 300 zł. Bielawa, tel. 
074/833-1540, 0606/66-92-29 
PEUGEOT 405 KOMBI: klapa tylna kpi. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-37-40
PEUGEOT 405,1600 ccm, benzyna : kpi. silnik. Lwówek 
Śląski, tel. 075/78441-32, 0608/08-27-96 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotni
ce, McPhersony, klapa tylna, chłodnice, reflektory, luster
ka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65

PEUGEOT 405: półosie, 2 szt Wrodaw, tel. 0609/48-26-74 
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa 
tylna (kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 - 
PEUGEOT 405: maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405: .czopy" tylnej belki, nowe, - 300 zł. Wro
daw, tel. 0602/76-12-47
PEUGEOT 405 : wałek rozrządu, komputer, tablica liczni
kowa, dmuchawa, moduł zapłonowy, cewka, aparat zapło
nu, przełączniki świateł i wycieraczek, konsola, nagrzew
nica, podnośniki szyb, serwo, pompa hamulcowa, stacyj
ka, zamki drzwi, klapa, alternator, wtryski, inne. Wrocław, 
tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
PEUGEOT 405, 305,1991 r . : ukł. kierowniczy, wahacze 
(przód), .ssanie pod silnik”, drążek stabilizatora, kpi. bęb
ny ham., łożyska tylne. Wschowa, tel. 065/540-14-18
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PEUGEOT 405,406,1800 ccm : częśd blacharskie i me
chaniczne, elementy cięte, elem. plastikowe i inne. Wro
cław. tel. 0605/11-26-18
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe - oryginal
ne. Szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84014271

PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm : drzwi prawej strony, 
ABS, pompa hamulcowa, skrzynia biegów (5), kpi. zam
ków, immobilizer, klapa tylna, zderzak przedni i inne. Le
gnica, tel. 0608/82-95-68
PEUGEOT 406,1998 r.: drzwi kierowcy, klamka, atrapka 
chłodnicy, znaczek firmowy, nakładki zderzaka przednie
go, włącznik migaczy i świateł, uszczelka progu. Wrocław, 
tel. 071/373-03-98
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne 
części blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 
061/810-51-57, 0601/7246-69 
PEUGEOT 406 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, halogeny, reflektory, lampy tylne, 
belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłod
nice, obudowa z wentylatorami, klapa tylna, śdanka tylna, 
lusterka, półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 406 : zderzak przedni zielony, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/365-76-01, 0502/29-95-68 
PEUGEOT 406: dach + słupki, klimatyzacja, błotniki, drzwi,

lampy, grill, zbiorniki paliwa, pompy i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406: lewy przedni reflektor, lewy przedni błot
nik, grill, przednia atrapa. Krzyżanowice, tel. 071/387-80-15 
PEUGEOT 406: ćwiartki tylne, pompa paliwa, mechanizm 
podnoszenia szyb. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-60-02 
PEUGEOT 505,1982 r . : drzwi z szybami, maska tylna, 
szyberdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,2500 ccm, diesel: głowica. Chojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22 
PEUGEOT 605, 1990 r., 3000 ccm : różne częśd, kom
pletna dokumentacja. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/88-49-71 .
PEUGEOT 605,1990 r .: silniczek reflektora - 50 zł. Wro
daw, tel. 071/349-26-63
PEUGEOT 605: różne częśd. Głogów, tel. 0605/93-5140 
PEUGEOT 605 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, McPher
sony, ścianka tylna, reflektory, klapa tylna, błotniki tylne, 
listwa pod reflektory, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 605 2.1 D, 2.0E, 3.0E: wszystkie części blachar
skie i mechaniczne, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby. 
Strzelin, tel. 0600/32-69-05, 0604/23-81-68 
PEUGEOT 605 nowy model: wzmocnienie przednie. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
PEUGEOT 605 : ścianka przednia, komputer, podnośniki 
szyb, inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 806 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatora
mi, klapa tylna, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, re
flektory, lusterka, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 806 : wzmocnienie czołowe, zawieszenie tyl
ne, tylna część tapicerki. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
PEUGEOT BOXER, 1995/01 r . : lusterka boczne, reguł, 
ręcznie i elektrycznie, z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 
0604/84-65-21
PEUGEOT BOXER, 1998 r. : lampa tylna prawa. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
PEUGEOT BOXER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, obudowa z wentylatora-
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mi, kierunkowskazy, wahacze, chłodnice, belka pod silnik. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14. 0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER: kabina podwójna, różne częśd z de
montażu. Środa Śląska, tel. 071/795-16-16 po godz. 18, 
0607/3542-06
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, turbo D : wahacz lewy i 
prawy. Wrocław, tel. 0603/53-74-09 
PEUGEOT EXPERT: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica + obudowa z wentylato
rami, reflektory, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, lu
sterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 •
PEUGEOT J5 .1988 r.,: nadwozie, oszklone, bez silnika,

na kołach, stan karoserii b. dobry. Lwówek Śląski, tel. 
0601/8347-60
PEUGEOT J5 ,1989 r„ 2500 ccm, diesel: silnik kpi., skrzy
nia biegów, zawieszenia i inne. Krzyżowa, tel. 
0600/35-98-92, 0604/78-33-32 *
O  PEUGEOT J5 ,1990 r .: silniki (2.5 D, 2.5 turbp 0), 

skrzynia biegów, półosie, pompa vacum, rozrusz
nik, alternator oraz części silnika. Chojnów, tel. 
076/818-17-45, 076/818-12-27, 0603/07-36-38 
84014281

PEUGEOT J5, 1992 r., 2500 ccm, diesel : różne części 
blacharskie i inne. Wrodaw, tej. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J5 : nadbudówka plastikowa, z metalowym 
szkieletem, - 450 zł. Świdnica, tel. 0603/84-72-76 
PEUGEOT J 5 : różne częśd. Wrocław, tel. 071/357-61-09 
PEUGEOT J5 : chłodnica z wentylatorami, atrapa, belka 
'przednia. Międzylesie, tel. 0601/71-32--13 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, D, TD : skrzynia biegów, części 
silników, mechaniczne i blacharskie. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50 
PEUGEOT J5 ,2500 ccm, diesel: silnik + skrzynia biegów, 
półosie, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
grill, wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obu
dowa z wentylatorami, chłodnica, reflektory, kierunkowska
zy, klapa tylna, lusterka, słupek drzwi. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT PARTNER: .czopy" tylnej belki, nowe, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/76-1247
POLONEZ, 1980 r .: różne częśd używane. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
POLONEZ, 1981 r. : klapa tylna z silnikiem wyderaczki, 
stan dobry - 80 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
POLONEZ, 1984 r . : klapa tylna z szybą - 30 zł, zbiornik 
paliwa -10 zł, prawy przedni błotnik, - 20 zł. Paweł, Goli- 
szów, gm. Chojnów, teł. 076/819-62-74, 0604/82-06-74 
POLONEZ GLE, 1986 r., 89 tys. km, 1500 ccm : silnik 
wzmocniony, stan b. dobry (do sprawdzenia w samocho
dzie, z kompletną dokumentacją), cena - 450 zł, hak • 50 
zł, zderzaki, fotele - 50 zł i inne częśd. Polana, k. Rusko- 
wa, gm. Węgliniec, tel. 075/77143-84 
POLONEZ, 1987 r .: skrzynia biegów -100 zł, lampy tylne 
- 25 zł/szt. Piława Górna, tel. 0602/60-1947 
POLONEZ, 1987 r .: silnik - 450 zł, skrzynia biegów 151 - 
200 zł, szyba - 60 zł. most - 80 zł, silnik po remonde - 500 
zł, nadwozie, stan dobry, z dokumentacją - 250 zł, inne 
częśd. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
POLONEZ, 1988 r.: różne częśd z  demontażu, chłodnica, 
skrzynia biegów, rozrusznik, aparat zapł., koła i inne. Lu
bin, tel. 076/842-53-99
POLONEZ, 1989 r.: silnik, drzwi, klapy, szyby, błotniki, sie
dzenia, tapicerka, chłodnica, nagrzewnica, akumulator, al
ternator, most tylny, przekł. kierownicy, wahacze, tarcze i 
zaciski hamulcowe, piasty i inne. Wrocław, tel, 
071/33841-36
POLONEZ, 1990 r . : rozrusznik - 50 zł, alternator • 30 zł, 
felgi -10 zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
POLONEZ. 1990 r.. 1500 ccm: nadwozie - 400 zł. silnik - 
200 zł lub zamienię na motocykl. Sobótka, tel. 
071/390-36-16
POLONEZ, 1990 r .: chłodnica, maska, most, licznik, fote
le, kanapa, szyby, drzwi, koła z oponami, zadski hamulco
we, serwo z pompą hamulcową, moduł, rozrusznik, gaż
nik, alternator i wiele innych. Wrocław, tel. 071/3444242, 
0608/75-16-34
POLONEZ, 1990 r . : zderzaki, atrapa, szyby, drzwi, alter
nator, rozrusznik, gażnik, pompa oleju, aparat zapłonu, 
chłodnica. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ, 1991 r .: skrzynia biegów (5). -120 zł. Męcin
ka. tel. 076/870-83-11
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, 
moduł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, 
półosie, gażnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, prze
kładnia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zadski, hak, 
koła 165x13. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1998 r .: drzwi tylne, skrzynia biegów, przekł. 
kierownicy, most, zawieszenia przednie, chłodnica i inne z 
demontażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ PLUS, 1998 r., 36 tys. km, 1600 ccm, GLI: drzwi 
uzbrojone, 4 sztuki - 550 zł, fotele - 200 zł, błotniki przed
nie • 80 zl, maska - 250 zł, zderzak przedni - 250 zł, chłod
nica -150 zł, brabinka -100 zł, lampa -150 zł, most Luca
sa • 500 zł, zawieszenie • 200 zł i inne. Legnica, tel. 
0601/19-07-52
POLONEZ PLUS, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm. GLI: sil
nik - 800 zł, drzwi, 4 sztuki - 500 zł, skrzynia biegów (5) - 
350 zł, zderzak przedni - 250 zł, maska • 250 zł, błotnimi • 
80 zł, lampa + kierunkowskaz -150 zł, most Lucas • 500 zł, 
fotele • 200 zł, chłodnica -130 zł, zbiornik paliwa -150 zł i 
in. Legnica, tel. 0605/7347-54 
POLONEZ: silnik kpi, - 350 zł. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
POLONEZ, 1500 ccm: most z resorami - 60 zł, drzwi kpi. - 
35 zł/szt., konsola -15 zł, błotniki przednie - 25 zł/szt., chłod
nica - 25 zł, siedzenia czarne kpi. • 50 zł, koła - 20 zł, skrzy
nia biegów (4) - 85 zł, kierownica -10 zł, wahacze -15 zł, 
zbiornik - 30 zł wał napędowy - 50 zł, możliwy montaż. 
Chojnów, teł. 0604/8043-90
POLONEZ : mosty, skrzynia biegów, częśd silnika, karo
serii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97. 
0601/70-14-89
POLONEZ: silnik, stan dobry. Grodków, tel. 077/415-13-44 
POLONEZ: wszystkie częśd z rozbiórki oraz inst. gazowa 
kpi. Kowary, tel. 075/761-44-89, 0608/48-85-78 
POLONEZ : drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitka, 
sprzęgło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, 
skrzynia biegów (5) i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
POLONEZ : szyba przednia i tylna, maska, klapa tylna, 
drzwi przednie prawe, drzwi lewe tylne, kpi. szyb i inne. 
Twardogóra, woj. wrocławskie, tel. 0600/42-70-08 
POLONEZ: teleskopy, pompy, lampy, zwrotnice, obudowa 
sprzęgła, alternator, silniczek wycieraczek, sworznie i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
POLONEZ : szyby - 50 zł, nagrzewnica, wał napędowy, 
tarcza dociskowa sprzęgła, gażnik - 40 zł, tarcze hamulco
we -10 zł/szt., zadski hamulcowe - 25 zł/szt., plastiki, skrzy
nia biegów (4), chłodnica • 70 zł/szt, stacyjka - 40 zł, prze
łączniki, przekaźniki i inn. Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
POLONEZ, 1400 ccm : alternator, resory. Wrodaw, tel. 
071/357-59-92
POLONEZ, 2000 ccm, benzyna, wtrysk: silnik z wtryskiem 
Bosch, 160 KM, wspomaganie, skrzynia biegów (5), insta
lacja gazowa, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ: skrzynia biegów (5), przekładnia kierownicza i 
inne. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
POLONEZ : szyba przednia - 80 zł, most tylny - 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-79-33
POLONEZ : różne części. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77 
POLONEZ: nadbudowa Atarex 2.5 m. schowek na dach, 
plastiki pod burty, mało używane, stan b. dobry, • 600 zł. 
Paczków, teł. 077/431-61-20
POLONEZ, 1500 ccm, benzyna: silnik po remonde kapi
talnym i inne częśd, skrzynia biegów (5). Świdnica, tel. 
074/852-54-04 po godz. 20
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy,
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błotniki, zderzaki, chłodnica, osprzęt silnika, mosty, belki, 
koła, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
POLONEZ : skrzynia biegów (5), most tylny, drzwi, inne. 
Wrocław, tel. 373-74-43 w godz. 10-18 
POLONEZ : chłodnica • 50 zł, rozrusznik • 50 zł, koła z 
oponami - 50 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, GSI 
: silnik kpi. z dokumentacją, nadwozie uszkodzone, głowi
ca, wtryski, komputer, skrzynia biegów (5), most tylny, pół
osie z łożyskami, fotele, drzwi, pokrywa tylna, błotnik, ka
talizator, resory, deska rozdz., lampy i inne. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
POLONEZ CARO, 1991 r.: skrzynia biegów (5), wał, mosL 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
POLONEZ CARO, 1992 r.: most tylny (tarcze hamulcowe)
- 500 zł oraz tapicerka z deską rozdz. - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/318-03-39
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 100 tys. km, 1900 ccm, 
diesel : silnik .na chodzie”, skrzynia biegów, tylny most, 
wał, resory, drzwi, zderzak tylny, klapa tylna, siedzenia, 
zawieszenie przednie, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. 
Piława Górna, teł. 0602/45-25-95 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm: silnik - 500 zł, skrzy
nia biegów (5) - 250 zł, tylny most - 250 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-96-91
POLONEZ CARO, 1992 r .: tylny most kpi. (tarcze hamul
cowe) • 500 zł, tapicerka z deską - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/318-03-39
POLONEZ CARO, 1992 r.: reflektory, kierunkowskazy, błot
niki, klapa tylna, zderzak tylny, lampy, półka, koła. Wro
cław, teł. 0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1992 r.: most tylny kompl., z resorami • 
200 zł, lampa tylna prawa - 40 zł, fotele tylne, dzielone • 50 
zł, gażnik • 80 zł, aparat zapłonowy, nowy • 80 zł, wahacz - 
50 zł/szt, stacyjka - 30 zł, skrzynia biegów (5) • 250 zł. Za
wonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78
0  POLONEZ CARO, 1992/99 r. : wszystkie drzwi, 

maski, klapy, drabinka z atrapą, błotniki, lampy, 
różne części silnika z  1999 r., głowice, alterna
tor, rozrusznik, wspomaganie, szyby, uszczelki 
szyb, zawieszenia, konsola, licznik, półka, skrzy* 
nia biegów, fotele wąskie, felgi chłodnice, zde
rzaki. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
84001191

POLONEZ CARO, 1993 r.: karoseria po dachowaniu przo
du i tyły, klapa tylna praosta, zderzak tylny. Iwno, tel. 
071/389-63-24
POLONEZ CARO, 1994 r. . błotnik przednie (nowe). Dusz
niki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
POLONEZ CARO, 1994 r. : nadwozie nieuszkodzone z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V: silnik 
z dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, 
przepustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją, most i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1994 r.: instalacja gazowa z dokumen
tacją - 600 zł, most tylny, szeroki • 500 zł. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1994/95 r.: silnik po kapitalnym remon
cie, skrzynia biegów (5), klapa tylna z szybą, drzwi tylne 
komplet, fotele, tapicerka, półka rozdzielcza z okrągłymi 
zegarami, tylny most, komputer bez katalizatora. Wrocław, 
tel. 0606/93-97-57
POLONEZ CARO, 1995 r .: most tylny, • 350 zł. Leszno, 
tel. 0603/46-08-30
POLONEZ CARO, 1995 r . : konsola bez liczników i wy
łączników - 70 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARO, 1996 r.: tapicerka kpi. (fioletowa), fote
le kubełkowe twarde, • 200 zł. Lubin, tel. 06Q3/18-21 -57 
POLONEZ CARO, 1996 r.: tylna część karoserii. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, Rover: silnik • 2.500 zł, kompletna dokumentacja. Wro
cław, tel. 0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, 
maska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, 
chłodnica, 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 PLUS, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk: silnik kpi. z dokumentacją, stan b. dobry, skrzynia 
biegów, most tylny, półosie, fotele. Wrocław, tel. 
0602/87-11-88.
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.: bębny hamulcowe, amor
tyzatory, wahacze dolne. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 1600 ccm, benzyna : 
kolektor, rozrusznik, alternator, gażnik do modelu z mo- 
nowtryskiem, hak, bak z pompką, zawieszenie przednie. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
POLONEZ CARO, 1998 r.: koła z oponami 185 x 70 x 13, 
Dębica Vivo, mało używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO: drzwi, błotniki, most, zawieszenie, dra
binka, zderzak tylny, aparat zapłonowy, urządzenie wtry
skowe, mikroprocesor, sonda lambda, monowtrysk, wał 
napędowy, przekładnia kierownicy, chłodnica z wentylato
rem, alternator, rozrusznik i inne, drobne. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-27-61, 0603/83-75-08 
POLONEZ CARO : hak holowniczy (oryginalny), nadkola,
- 80 zł. Legnica, tel. 076/862-96-42, 0605/94-59-31 
POLONEZ CARO : instalacja gazowa, wał, lampy, zegary 
okrągłe, rozrusznik, Siedznia tylne łamane, ściski hamul
cowe. Lubin, tel. 0600/31-36-23
POLONEZ CARO : wał korbowy • 120 zł, chłodnica, na
grzewnica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, 
szybki tylne - 20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alter
nator - 50 zł i inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 
0608/02-08-81
POLONEZ CARO: klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO: klapa z szybą - 100 zł, przednia szyba
- 50 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-62, 0603/94-43-29 
POLONEZ CARO : lusterko lewe (nowe). Skokowa, tel. 
0503/02-21-05
POLONEZ CARO: zderzak tylny, biały. - 70 zł. Ujazd Dol
ny, gm. Udanin, tel. 076/870-92-27 
POLONEZ CARO: skrzynia biegów (5), przekł. kierownicy
1 inne części. Wrocław, tel. 071/373-08-86
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, 
maska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i 
górny, progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licz

nik, skrzynia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy 
przednie. Wrocław, tel. 0603/85-1 
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak,Computer, wspoma
ganie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, 
półka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, 
serwo, zaciski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, 
nadwozie uszkodzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18' 
POLONEZ CARO: most szeroki, skrzynia biegów (5), pół
oś długa, tłoki 1.51 szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał kor
bowy, wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekład
nia, fotele, wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lam
py, chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, 
seiwo, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumenta
cją, cewki zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, ku
bełkowe fotele. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO: reflektory, kierunkowskazy, wzmocnie
nie czołowe, drabinka, maska, błotniki, atrapa, halogeny, 
skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zderzaki, pasy 
bezwł. tylne, sonda Lambda i inne. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
POLONEZ CARO, 1600 ccm : silnik po remoncie, nowa 
głowica, tłoki, korbowody, rozrząd, pompy, -1.400 zł. Wro
cław, tel. 0602/87-11-88
POLONEZ CARO: lampy tylne • 40 zł/szt., zderzak tylny - 
60 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
POLONEZ CARO: wlot powietrza (nowy) - 30 zł, wentyla
tor chłodnicy (nowy) - 60 zł, zderzak tylny, nadkole przed
nie lewe (plastikowe). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
POLONEZ CARO: zderzak tylny -100 zł, aparat zapłonu 
(nowy), szybki tylne, serwo, amortyzatory przednie. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
POLONEZ CARO : maska, drabinka, okular, błotniki, pro
gi, zderzak ze wzmocnieniem, moduł, lampy przednie, kie
runkowskazy, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0608/46-73-05 
POLONEZ CARO PLUS : lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
POLONEZ CARO PLUS GLI, 2000 r., 10 tys. km, 1600 
ccm: skrzynia biegów • 400 zł, silnik - 800 zł, drzwi - 550 
zł, koła (5 szt.) • 400 zł, fotele - 200 zł, most Lucas • 500 zł. 
zawieszenie przednie -150 zł, wspomaganie • 150 zł, kla
pa tylna -100 zł, maska silnika • 250 zł, lampy przednie (2 
szt.) • 250 z. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r .: zderzak Winy (lakiero
wany), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
POLONEZ CARO, ATU, 1995 r . : głowica, zawory, tłoki i 
korbowody, klawiatura, zbiornik paliwa, amortyzatory, wa
hacze, części skrzyni biegów, mostek i diody prostowni
cze, szklanki popychaczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ CARO, TRUCK : drzwi, błotniki, lampy tylne, 
zderzak, chłodnice, most tylny, szeroki, kanapa tylna, dzie
lona, pasy, szyba, cewka i. inne. Wrocław, tel. 
0603/13-93-13, 0602/21-31-94 
POLONEZ PLUS GLI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm : 
osprzęt silnika kompl., sprzęgło kompl., alternator, rozrusz
nik, kolektory 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, 1994 r . : głowica, zawory, klawiatura 
zaworowa, tłoki, korbowody, resory, amortyzatory, waha
cze dolne, bębny hamulcowe, zaciski hamulcowe, lusterko 
prawe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1900 ccm, diesel : głowica 
kpi., pompa wtryskowa, alternator, pompa wody, sprzęgło i 
inne. Brzeg, tel. 0602/84-28-65 
POLONEZ TRUCK, 1995ir., 1900 ccm, diesel: głowica 
kpi., pompa wtryskowa, alternator, pompa wody, sprzęgło i 
inne. Brzeg Opolski, tel. 0602/84-28-65 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm : osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, most tylny, wał, resory, zbiornik paliwa, 
burty aluminiowe, chłodnica, drzwi prawe. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998 r.: wszystkie części. Dzier
żoniów, tel. 0604/44-07-09
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 1900 ccm, diesel: wszystkie 
części. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 36 tys. km, 1905 ccm : drzwi, 
2 sztuki - 300 zł, koła - 400 zl, skrzynia biegów (5) • 500 zl, 
chłodnica - 200 zł, most - 700 zł, fotele 5-osobowe - 200 zł, 
wał pędny -150 zł, instalacja elektryczna - 450 zł, wspo
maganie kpi. - 650 zł. Legnica, tel. 0605/73-47-54 
POLONEZ TRUCK : plastikowa obudowa dolnej części 
skrzyni ładunkowej, nowa kompletna, -150 zł. Nysa, tel. 
077/433-09-20
POLONEZ TRUCK : skrzynia biegów (5), zawieszenie 
przednie, kolumna kierownicy, błotniki, fotele, resory, de
ska rozdzielcza, dolne osłony plastikowe skrzyni ładunko
wej 2 m. Wrocław, tel. 783-67-57 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie dłu
gie, wał napędowy, drzwi prawe, lusterka, burty długie, 
nadbudówka, resory, przekaźnik świec żarowych, docisk 
sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterica, owiewki 
drzwiowe, lotka na maskę, skrzynia biegów, instalacja elek
tryczna. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ TRUCK: skrzynia biegów, kolumna kierownicy, 
serwo, resory, błotniki i inne. Wrocław, tel. 071/337-07-87 
wewn. 358, wieczorem
POLONEZ TRUCK: nadbudówka Atarex (dł. 2.5 m), scho
wek na dach, dolne osłony, stan b. dobry, • 300 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-61-20
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: silnik bez głowicy, 
nowy tylny most, półosie z łożyskami. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
POLONEZ TRUCK 20001: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 
m oraz tylna + obudowy, kpi. ścianka tylna. Wrocław, tel. 
341-64r61, 0608/25-02-11
POLONEZ, FIAT 125p: hak holowniczy, alternator. Biela
wa. tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
PONTIAC TRANS AM, 1992 r.: silnik, automatyczna skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, zderzaki, szyby. Gorzów 
Wlkp., tel. 0602/82-43-26, 095/722-94-56 
PONTIAC TRANS SPORT, 1990/96 r. : lampy, lusterka, 
tapicerka, siedzenia, drzwi kpi., klapa bagażnika, podłuż- 
nice, zawieszenie, szyby, wydech, zderzaki, plastiki i inne. 
Świdnica, tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r.: maska, błotniki, szyba 
przednia, szyby trójkątne, drzwi prawe i lewe, klapa tylna 
kpi., chłodnica klimatyzacji i wody, fotele, zderzak tylny, 
serwo. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r .: zawieszenia, drzwi i 
inne. Legnica, tel. 0601/7342-70 
PONTIAC TRANS SPORT, 1995 r.: maska, drzwi, błotniki, 
zderzak, lampy, zawieszenia i inne. Gromadka, tel. 
0604/78-33-32, 0608/35-98-92 
PONTIAC TRANS SPORT, 3800 ccm : drzwi lewe, klapa 
tylna, zderzak, chłodnica, klimatyzacja, fotele, felgi alumi
niowe. lampy tylne, silnik, kpl.dokumentacja i inne. Wro
cław, tel. 0603/13-93-13
PONTIAC TRANS SPORT GT, 3800 ccm, benzyna: różne 
części. Wrocław, tel. 355-68-10 
PORSCHE : drzwi kpi. z centralnym zamkiem, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/03-85-95
PORSCHE 911, 1997 r . : blenda tylna, lampy, reflektor 
przedni (86 r.), blenda tylna (do modelu z 78 r.) oraz obu
dowa reflektora (do modelu z 99 r.). Lubin, tel. 
0608/76-90-05

PORSCHE 924; 1985 r.: błotniki, drzwi, maska, szyba tyl
na, lampy przednie i tylne, szybki tylne, skrzynia biegów, 
most, półosie. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
PORSCHE 944 : klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, 
amortyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, 
zaciski przednie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98.
PROTON 400 : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM: resory - 25 zł/szt.. piasty 
- 25 zł/szt. Kalisz, tel. 0605/78-08-62 .
PRZYCZEPA LAWETA, TOWAROWA : osie Knotta, z ha
mulcami najazdowymi, 2 Szt, • 800 z ł.., tel. 071/317-90-90 
PRZYCZEPA TOWAROWA: oś do przyczepy o ład. 101. - 
200 zł. Karłowice, tel. 077/469-70-66 
PRZYCZEPA TOWAROWA: plandeka - 250 zł, listwy plan
deki, piasty, tarcze, okładziny szczęk hamulcowych, tuleje 
resoru, zaczep przedni i inne, oś kompletna (101) z reso
rami. Żagań, tel. 068/477-56-63, 068/478-29-40, 
0602/19-79-03
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, D-80: osie, piasty i inne. 
Wrocław, tel. 0502/30-00-07
RANGĘ ROVER, 1999 r.: lampy tylne w klapie i narożne, 
na przednie kierunkowskazy. Legnica, tel. 0605/82-35-14 
po godz. 20
RENAULT, 1998 r. ciągnik siodłowy: hydraulika komplet
na, możliwość montażu, 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-76-94, 0608/94-44-83 
RENAULT SCENIC: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
RENAULT : hak, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-64-95
RENAULT, 2000 ccm: różne części blacharki, plastiki we
wnętrzne, części mechaniczne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-80-33 po godz. 19. 071/^18-82-78 
RENAULT 11.1400 ccm, 1700 benzyna, 1600,: skrzynia 
biegów - 400 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
RENAULT 11: lampy. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
RENAULT 11: lampy przednie - 70 zł/szt, lampy tylne - 80 
zł/szt., chłodnica wody -160 zł, rozrusznik -120 zł, alter
nator • 150 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
RENAULT 11 : różne części. Opole, tel. 0600/26-66-61 
RENAULT 11,19.1989 r., 1700 ccm,, 1700i: silnik, skrzy
nia biegów, części karoserii, części mechaniczne i wypo
sażenia elektrycznego oraz inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-06, 0607/40-34-26 
RENAULT 14, 1980 r. : drzwi, klapa tylna z szybą, felgi 
aluminiowe z oponami. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
RENAULT 18 KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, benzyna : silnik,
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zawieszenia, szyby i inne. Różynieo, gm. Gromadka, tel. 
076/817-29-08 wieczorem
RENAULT 18,1982 r.. 1400 ccm: silnik na części, głowica 
kpi., sprzęgło, alternator, aparat zapłonu, rozrusznik, na
grzewnica, skrzynia biegów i wiele innych części. Oleśni
ca, tel. 0604/83-54-81
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 GTD, 1984 r., diesel: skrzynia biegów 151, 
lampy przednie i tylne, drzwi, maska, błotniki przednie, roz
rusznik, wspomaganie kier. i inne. Kłodzko, tel. 
074/867-50-14, 868-29-03
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r.: wszystkie części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
.RENAULT 18,1994 r . : reflektor prawy, zderzak przedni, 
grill, maska silnika, klapa tylna, deska rozdz., drzwi prawe. 
Oława, tel. 0604/75-27-83
RENAULT 18: maska silnika, drzwi, grill, klapa tylna. Brzeg 
Opolski, tel. 0606/39-57-74
RENAULT 18 SEDAN : lampa lewa i prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 18 SEDAN : gażnik, tarcza + docisk, aparat za
płonu, lampa tylna lewa. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09, 
074/871-47-97, 0606/36-71-10 
RENAULT 18,19,1990 r., 1700 ccm: ćwiartki, mosty, bel
ki, koła, zderzaki, błotniki, szyby, silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
RENAULT 19,1988 r , 1200 ccm 1400, 1700 ccm: silnik 
oclony, skrzynia biegów, elementy blacharskie i inne. Lu
bań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
RENAULT 19 CHAMADE, 1988/92 r, 1.4,1.7 i 1.81: silni
ki, skrzynie biegów, zawieszenia, drzwi, komputery, plasti
ki, szyby i inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
RENAULT 19, 1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk : wszystkie 
części. Strzelin, tel. 071/392-12-02, 0608/41-41-64 
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
pompa wtryskowa + wtryski, alternator, pompa oleju, dół 
silnika oraz inne części. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Długołęka, tel. 
071/315-28-72
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm : różne części. Namy
słów, tel. 0606/74-59-78
RENAULT 19,1991 r, 1700 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści. Chojnów, tel. 076/819-17-56, 076/818-70-01 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna: silnik kpi., ele
menty blacharskie i mechaniczne, oś tylna, kolumny 
McPhersona, tapicerka kpi., kanapy, fotele i inne. Legnica, 
tel. 0607/37-56-47
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie 
tylne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, 
chłodnica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów
(5), maska silnika, klapa tylna, drzwi, fotele, szyby przed
nie i tylne, zawieszenie tylne i przednie i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-85-62
RENAULT 19,1991 r .: zderzak przedni z otworem na ha
logeny, - 120 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-57, 
0604/89-90-15
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, i 1800 ccm: silniki, amor
tyzatory, półosie, piasty, lampy tylne, zderzak, klapa, drzwi, 
konsola, nagrzewnica, plastiki, monowtrysk, rozrusznik. 
Legnica, tel. 0605/93-08-93
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm: różne części. Marcinko
wice, tel. 071/311-76-55
RENAULT 19 GTX, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów (pełna dokumentacja), oś tylna, drzwi, błotniki, 
plastiki, wnętrze, hak, zderzak, komputer, stacyjka z klu
czykiem, elektryka, centralny zamek, McPherson. Procho
wice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20

RENAULT 19, 1991 r. 2-drzwiowy: szyba boczna lewa, 
opony zimowe, nowe.' 185/60/14. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
RENAULT 19,1991 r., 140 tyś.'km, 1700 ccm, 1900 : sil
nik, skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19, 1992 r. 5-drzwiowy: błotnik tylny prawy z 
nadkolem. Legnica, tel. 076/851 -27-57 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm : ABS, wahacze, lampy, 
szyby, tapicerka, konsola, nagrzewnica, linki, tarcze ham., 
tylna oś, felgi i inne. Oleśnica, tel. 071/315-36-42, 
071/314-76-47
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
inne części z demontażu. Żary, tel. 068/374-35-72 
wewn.310 w godz.8-17
RENAULT 19,1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna : 
silnik + skrzynia biegów i inne z demontażu, kompletna 
dokumentacja. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT 19,1993 r.: zawieszenie przednie, skrzynia bie
gów, drzwi, szyby, klapa tylna, zawieszenie tylne, półosie, 
nagrzewnica, szyberdach, błotnik tylny i inne. Legnica, tel. 
0503/79-03-27
RENAULT 19,1994 r.: reflektor prawy, grill, zderzak przed
ni, maska silnika. Oława, tel. 0604/75-27-83 
RENAULT 19,1994 r.: silnik 1400, skrzynia biegów 1900 
D, części silnika 1800, lampy tylne, błotnik lewy przedni i 
tylny, komputer, licznik, alternator, podłużnica lewa, kierow
nica, oś tylna, klapa tylna, podsufitka, układ kierowniczy, 
siedzenia, drzwi, półosie I inne. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT 19, 1995 r., 1900 ccm, T D i: silnik kompletny, 
części blacharki. Rawicz, teł. 065/546-14-00 
RENAULT 19,1996 r., 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, al
ternator, pompa hamulcowa, sonda, fotele przednie i tyl
ne, ogrzewanie, wentylator chłodnicy, zawieszenie przed
nie prawe, kolektor. Lubin, tel. 076/846-81 -63 
RENAULT 19: maska silnika, drzwi, grill, klapa tylna. Brzeg, 
tel. 0606/39-57-74
RENAULT 19 : drzwi, szyby, silnik, skrzynia biegów (5), 
felgi, itd. Kalisz t̂el. 062/752-02-02 
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT 19 CHAMADE: klapa tylna, błotniki tylne, zde
rzak tylny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 19 : belka tylna, elementy zawieszenia i wnę
trza oraz inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 0501/18-20-77 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57 
RENAULT 19: wszystkie części z demontażu. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/82-09-70 
RENAULT 19 : różne części. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna : komputer, rozrusznik. 
Wrocław, tel. 0609/48-26-74
RENAULT 19 : oś tylna. Wrocław, tel. 071/362-53-48, 
0609/28-84-72
RENAULT 19, diesel: silnik, stan b. dobry, półosie z prze
gubami • 250 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19 : komputer, stacyjka, zamki drzwi, moduły, 
cewka zapłonowa, wtryski, przełącznik świateł i wyciera
czek, wycieraczki, felgi stalowe, lampy tylne, silniczki kro
kowe, inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT 19,21,1994 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
blok z tłokami, stan b. dobry, ukł. kierowniczy ze wspoma
ganiem kpi., kolumny McPhersona, wałki rozrządu, głowi
ce silników 1.9 D, 1.6 D, 2.1 D, części silników również 
benzyna. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
RENAULT 21,1986 r .: katalizator, drzwi (3 szt.), skrzynia 
biegów, inne. Radwanice, tel. 076/831-16-52 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r .: dużo części z rozbiórki. 
Jawor, tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, benzyna : silnik, skrzy
nia biegów (5), drzwi, zderzaki, maska silnika, klapa tylna, 
zawieszenia, lampy, katalizator, półosie i inne. Legnica, tel. 
0608/77-04-66
RENAULT 21 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa .nosek*, 
reflektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 21 : błotniki tylne, lampy, zderzak tylny, klapa 
tylna i inne. Wierzchowice, tel. 076/831-61-88, 831-42-29 
RENAULT 21 : komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, pompa ABS. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 21: sprzęgło hydrokinetyczne + osprzęt skrzyni 
biegów automatycznej (3 przełożenia), • 100 zł. Wrocław, 
tel. 78745-96
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik, nie oclony, stan b. 
dobry, - 1.990 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 21, 19, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk : półosie, 
McPhersony, piasty, tarcza + docisk, ukł. wydechowy + 
wspomaganie, wahacze, wózek, oś tylna. Prochowice, tel. 
0604/79-36-63, 076/858-51-95 
RENAULT 25,1985 r., 2100 ccm, diesel,: drzwi kpi. z el. 
otw. szybami (4 szt.), błotniki przednie, tył nadwozia kpi., 
tapicerka, konsola, elektryka, dach z el. otw. szyberdachem, 
silnik (uszkodzony, zdekompletowany, z dokumentacją) i 
inne, możliwość dostarczenia. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36
RENAULT 25 GTX, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, wtrysk: 
drzwi, głowica, kpi. tłoki, wał, fotele, konsola, części za
wieszenia, różne części z demontażu. Pogwizdów, woj. le
gnickie, tel. 0605/20-67-73, 0609/39-09-66 
RENAULT 25,1986 r., 2100 ccm: różne części z demon- 
tażu.skrzynia biegów (5) lub silnik 2100 ccm TD, sprowa
dzę na zamówienie. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/87-73-04
RENAULT 25,1986/90 r., 2000 ccm, 2200 ccm, E : różne 
części z demontażu, części blacharki i zawieszenia, silniki, 
skrzynie biegów, lampy, szyby i inne. Jedlina Zdrój, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0603/87-73-04 
RENAULT 25,1988 r.: zderzak tylny, lampy tylne, zawie
szenie, instalacja elektryczna, konsola uzbrojona, inne. 
Kłodzko, tel. 074/867-92-91. 0606/67-50-93 
RENAULT 25,1988 r.: błotnik, zawieszenia, zbiornik pali
wa, drzwi prawe. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
RENAULT 25 : pompa ABS, komputer, moduł. Chojnów, 
tel. 076/817-26-87, 0600/64-01-22 
RENAULT 25 : różne części. Głogów, tel. 0605/93-51-40' 
RENAULT 25: maska, błotnik, zderzak, chłodnica, reflek
tor. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 25: sprzęgło hydrokinetyczne + osprzęt skrzyni 
biegów automatycznej (3 przełożenia), -100 zł. Wrocław, 
tel. 787-45-96
RENAULT 25,2068 ccm, diesel: silnik, nie oclony, stan b. 
dobry, • 1.990 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 25: skrzynia biegów - 400 zł, tylne bębny • 100 
zł/2 szt., serwo + pompa hamulcowa -150 zł, listwa układu 
kier. • 200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
RENAULT 340,1990 r., 570 tys. km, 340 kM : silnik, za
wieszenie przednie, telma, • 3.200 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-38-04 po godz. 16
RENAULT 4,1400 ccm, benzyna : głowica, pompa wod
na, wałek rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym,

łańcuszek rozrządu, kolektor ssący i wydechowy. Kłodzko, 
tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
RENAULT 5 GLS, 1980 r., 1300 ccm, benzyna: bak, alter
nator, lampy i inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-66-34 
RENAULT 5,1982 r.: zawieszenie, drzwi, szyby, skrzynia 
biegów, silnik (1.1) i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
RENAULT 5, 1982 r. : silnik 1300 ccm z dokumentacją, 
silnik 900 ccm, ukł. kierowniczy, stacyjka, przełącznik świa
teł, blok silnika i inne. Wrocław, tel. 0603/46-89-59 
RENAULT 5 GTL, 1984 r., UOO-ccm, benzyna.: drzwi, 4 
szt., klapa tylna, maska przednia, błotniki przednie i tylne, 
zawieszenie, zbiornik paliwa, lampy, elementy wnętrza, - 
300 zł. Zgorzelec, teł. 0609/27-13-12 
RENAULT 5,1984/90 r .: podnośniki el. szyb, alternator i 
inne. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RENAULT 5.1988 r., 98 tys. km, 1100 ccm,: silnik, zawie
szenie przednie, elementy blacharki i inne. Bartoszów, woj. 
legnickie, tel. 0606/30-17-47
RENAULT 5,1988 r . : lampy tylne • 50 zł/szt. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-17
RENAULT 5,1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kpi. -1.400 zł + cło, skrzynia biegów • 350 zł i inne. Lubin, 
tel. 0608/49-10-23
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5: różne części. Opole, tel. 0600/26-66-61 
RENAULT 5,11, 1987 r. : zawieszenie, lampy, błotniki, 
zderzaki, silnik, skrzynia biegów, chłodnica, osprzęt silni
ka, mosty, belki, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
RENAULT 5,9,11,1988 r. poj. 1.1,1.4,1.7E, 1.6D: różne 
części. Legnica, tel. 076/722-8 -̂32, 0604/31-89-84 
RENAULT 5,9,11: deska rozdz., lampy tylne, przełączni
ki kierownicy, atrapa, lusterko lewe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 • 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9 : różne części. Opole, tel. 0600/26-66-61 
RENAULT 9,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,11, benzyna, diesel: różne części z demon
tażu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, 
chłodnica, stacyjka i inne. Lwówek śląski, tel. 
0608/37-17-08
RENAULT 9,11, 1600 ccm, diesel : silnik, różne części. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,19 : silnik, zawieszenie, oblachowanie. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
RENAULT BERLINGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod 
silnik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa 
wspomagania, deska rozdzielcza (górna część), podszy
bie plastikowe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, ENERGY: silnik, al
ternator, głowica, tarcze, ham., sprzęgło, łapy silnika, gaź- 
nik, inst. silnika, pompa wody, piasta prawa, inne części. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT CLIO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna: silnik kpi. z 
komputerem, zawieszenie kpi. (mały przebieg) i inne czę
ści. Dzierżoniów, tel. 074/831-31-88, 074/831-25-30 
RENAULT CLIO, 1994 r .: części silnika 1400, klimatyza
cja, komputer, fotele, amortyzatory, błotnik tylny, chłodni
ca, drzwi przednie pfawe, pas przedni, lusterko prawe, 
wahacz lewy, półoś lewa, mechanizm wycieraczek, zde
rzak tylny, plastiki i inne. Zielona Góra, tel. 0603/23-04-58 
RENAULT CLIO, 1996/97 r. model przejściowy: lampy tyl
ne. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RENAULT CLIO i, 1997 r.: zderzak oraz element gumowy 
pod zderzak. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT CLIO l|, 1998 r.: siedzenia, tapicerki drzwi, na
kładki progu, wykładzina bagażnika do wersji ciężarowej. 
Wrocław, tel. 0601/79-59-30
RENAULT CLIO, 1999 r . : elementy blacharki. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
RENAULT CLIO II, 1999 r.: listwa pod reflektory. Siechni
ce, tel. 071/311-76-55
RENAULT CLIO II : reflektory przednie. Kępno, tel. 
0502/03-64-60
RENAULT CLIO 5-drzwiowy: fotele przednie, instalacja el. 
Lubin, tel. 076/847-37-60
RENAULT CLIO II : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, reflektory, zderzaki, grill, drzwi, chłodnica wody i kii-

RENAULTl
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

P W  "G .M . C A R " , 55-011 S ie chn ice  
k. W rocław ia, ul. O po lska  21, 

tel.071/311-59-42,071/311-54-13,(̂ 604607719.

matyzacji, obudowa z wentylatorem, belka pod silnik, słupki 
środkowe, ścianka tylna, klapa tylna, lusterka, obudowa 
filtra pow. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT CLIO: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT CLIO II : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
RENAULT CLIO II: zderzak przedni, klapa tylna. Wrocław, 
tel. 071/311-76-51
RENAULT CLIO II: amortyzatory przednie, -120 zł. Wro
cław, tel. 355-34-42
RENAULT CLIO II, 2000 r .: reflektory soczewkowe • 250 
zł/szl, zderzak przedni - 300 zł, maska silnika -150 zł. 
Lubin, tel. 0606/61-68-96
RENAULT ESPACE, 1980 r., 2800 ccm, benzyna : silnik, 
komputer, - 700 zl. Trzebnica, tel. 071/312-08-<)3 
RENAULT ESPACE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatora
mi, klapa tylna, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błot
niki tylne, fotel. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT ESPACE: klapa tylna, nowy model • 200 • 300
zł. Świdnica, tei. 0605/83-96-74
RENAULT EXPRESS : atrapa, zderzak, belka pod silnik,
drzwi tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 0602/71-26-65
RENAULT EXPRESS : lampy tylne. Wrocław, tel.
071/372-22-86
RENAULT EXPRESS : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
O  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : tylny zderzak, 

tylne lampy, układ kierowniczy, tylne I przednie 
drzwi, tylne ćwiartki, deska, siedzenia, zawiesze
nie tylne, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
zatory, błotnik przedni lewy, siln ik 1.4, 1.9 D, 
skrzyn ia  biegów, p lastik i. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT KANGOO: wzmocnienie, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, półosie, chłodnica. Leśnica, tel. 071/344-68-89 
do godz. 16
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod sil-
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W Y P A D E K ! ! !
KOM UNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU J A K  NAJWIĘKSZEGO  
ODSZKODOWANIA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z  najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...

Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 Biuro Windykacji Wierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

nik, McPhersony, lusterka, halogeny, klapa tylna, chłodni
ca, wentylator z obudową, lampy tylne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : halogeny, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0600/32-44-29
RENAULT KANGOO : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/311-76-51

RENAULT LAGUNA, 1994 r.: reflektor prawy. Bolesławiec, 
tel. 0602/69-63-44
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm : różne części. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r.: przednie ćwiart

ki oraz tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, tylna 
klapa, poduszka pow., koła z oponami, tapicer
ka, plastiki, deska, tylne lampy, tylny zderzak, 
półosie, elementy silnika, skrzynia biegów, łapy 
silnika, zbiorniczki, zamki, uszczelki i inne. Świd
nica, te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87020181

RENAULT LAGUNA, 1997 r. : zderzaki, wzmocnienie 
przednie. Radwanice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 35 tys. km, 1900 ccm .tD i: 
silnik kpi., stan idealny. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT LAGUNA, 1999 r.: lusterka, dach do wersji kom
bi, szyby tylne, relingi dachowe, zderzak przedni z haloge
nami, błotnik tylny prawy do wersji 5-drzwiowej. Lubin, tel. 
0607/34-19-29
RENAULT LAGUNA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
belka pod silnik, reflektory, halogeny, kierunkowskazy, lam
py tylne, klapa tylna, chłodnice, błotniki tylne, ścianka tyl
na, lusterka, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT LAGUNA : zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
RENAULT LAGUNA : koło 195x65 R15 GoodYear GT 2, 
cena -150 zł, opony 2 sztuki 225x75 R16 Trać, nowe, cena 
• 600 zł, koła do VW Golfa II, 4 sztuki Michelin MXV2, felgi 
stalowe, cena - 360 zł. Wrocław, tel. 0601/78-28-97 
RENAULT LAGUNA: skrzynia biegów, dach. Wrocław, tel. 
0503/57-63-32
RENAULT LAGUNA : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT LAGUNA: różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41
RENAULT LAGUNA: szyba boczna prawa, licznik, koła z 
oponami Dunlop S P 9185/65/14 2 szt., koła z oponami Pi- 
relli P 3000 energy 185/65/14, 2 szt. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT LAGUNA : różne części. Poznań, tel. 
0607/64-42-98
RENAULT LAGUNA : boczne lusterka kpi., czarne, L+P 
strona, regulacja ręczna lub elektryczna, z podgrzewaniem. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
RENAULT LAGUNA, CLIO II: halogeny, - 200 zl. Świdni
ca, tel. 0501/61-01-37
RENAULT LAGUNA, MEGANE: drzwi, silnik 1.9 D, 2.2 D, 
skrzynia biegów, półosie, klapa, lampy, zderzaki, konsola, 
zawieszenia, plastikowe elem. i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r.: części używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
RENAULT MAGNUM AE 385: chłodnica, zderzak, żaluzja 
boczna, silniczek do otw. szyby bocznej oraz do spryski- 
waczy, tłumik, nowe opony. Wrocław, tel. 071/341-41-54 
RENAULT MAGNUM : silnik, zawieszenie, kabina, chłod
nica, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33 -
RENAULT MAJOR : zbiornik paliwa, opony (4 szt.), płyn 
do chłodnicy (40 litrów) tanio, olej. Wrocław, tel. 
071/322-38-63
RENAULT MAJOR : silnik, zawieszenie, kabina, chłodni
ca, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
RENAULT MASTER, 1987/97 r., diesel: części blachar
skie i mechaniczne, resory, urządzenie do zimowego roz
ruchu kpi. ze sterownikiem, alternatory, rozruszniki, piasty 
przednie, wahacze przednie i inne. Ryczeń, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/91-97-74, 0501/77-03-81 
RENAULT MASTER T 35,1989 r.: różne części. Wrocław, 
tel. 349-26-63
RENAULT MASTER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, reflektory, obudowa z 
wentylatorami, lusterka, halogeny. Siechnice, 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 MASTER, 2500 ccm: reflektor, turbina do silni
ka, płyn do chłodnicy, tanio. Wrocław, tel. 071/322-38-63 
RENAULT MEGANE, 1994/97 r. 98-01 r.: boczne lusterka 
kpi., czarne, L+P strona, regulacja ręczna lub elektryczna, 
z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
RENAULT MEGANE, 1995/00 r . : zderzaki, listwy pod re
flektor, błotnik. Siechnice, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT MEGANE, 1996 r.: szyba przednie, szyba drzwi 
przednich, lewe, lampy przednie. Lubin, tel. 0607/34-19-35 
RENAULT MEGANE. 1996 r . : zderzak przedni i tylny, • 
100 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r.: dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, zwrotnice, wahacze, koła, klimaty
zacja, deska rozdzielcza, tapicerka, silnik 1.4,1.6,
1.9 D, skrzynia biegów, przednie ćwiartki, progi, 
uszczelki, tylne lampy, plastiki, filtr powietrza i

inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r . : pokrywa silnika. 
Legnica, tel. 076/851-27-57
RENAULT MEGANE, 1998 r.. 1600 ccm : silnik, głowica, 
rozrusznik, alternator, półoś lewa, tarcze ham., deska, 
chłodnica, szyby, nagrzewnica, amortyzator przedni, lewy 
wahacz, inst. el. (1.4,1.6), wygłuszenie maski. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodni

ca, wiatrak, obudowa, zbiorniczek płynu, wspomaganie kier. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
RENAULT MEGANE COUPE: deska rozdzielcza, komplet 
siedzeń (przód i tył), podzespoły silnika 2.0E, szyba lewa 
tylna, układ wydechowy., tel. 0602/61-65-17 
RENAULT MEGANE: drzwi lewe tylne, słupek lewy, tylny, 
zbiornik paliwa, podsufitka, listwy dachowe, szyby i inne. 
Kamienna Góra, tel. 075/645-54-28 
RENAULT MEGANE: 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 MEGANE SCENIC : fotele, elementy wnętrza. 
Siechnice, tel. 071/311-59-42 
RENAULT MEGANE CLASSIC : klapa tylna, lampy tylne, 
zderzak tylny. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

I OP010169 I
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T I 

Wrocław, tel. 0-602 318-411

RENAULT MEGANE : halogeny, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0600/32-44-29
RENAULT MEGANE II : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
RENAULT MEGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE COUPE : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
RENAULT MEGANE : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81

BLOKADY SKRZYŃ BIEGÓW 
DIPOL - GERDA OPOm7„ 
AUTOALARMY 

59-220 LEGNICA, UL. JAWORZYŃSKA 108 
TEL. 0601 152699,076/8542034

RENAULT MEGANE : hak holowniczy, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0501/53-73-30
RENAULT MEGANE COUPE: roleta bagażnika. Wrocław, 
tel. 0603/30-61-42
RENAULT MEGANE SCENIC, 1900 ccm, TDI: intercooler. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
RENAULT MEGANE : błotniki przednie. Wrocław, tel. 
071/360-16-24
RENAULT MEGANE: różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41
RENAULT MEGANE: układ kierowniczy, wahacze, konso
la, McPhersony, zwrotnice, tarcze hamulcowe. Zielona 
Góra, tel. 0603/23-04-58

RENAULT MEGANE : progi (nowe). Wrocław, tel.
071/333-70-92, 0601/56-17-22
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r. : roleta bagażnika,
przełączniki świateł, wycieraczek. Strzelin, tel.
0604/84-01-45

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
A G E N C JA  R E K LA M O W A  "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel7fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: echo@telbank.pl
AG E N C JA  RE K LA M O W A  "Wojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP , ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
A G E N C JA  R E K LA M O W A  "P iotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
A G E N C JA  R E K LA M O W A  "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon • 1 p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"D AM -W ID"
50-349 Wrocław
tel./fax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl 
LUBIN, LEGNICA:
"A  Info - Press", Janusz Czajka,
tel7fax 076/846-90-34,0-604 48 21 07
BIURO, tel./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p.
pn.-pt. w godz. 900-170# i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. 6°°-14“ , nicdz. w godz. 9°°-12“
H. Kupiński
tel. 0-605 359428,076/844-75-88 
"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,
tel./fax 074/31 -27-51 (7* - 2100)
JELEN IA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9“ -14°°
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"MA" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Bretsznajder, tel.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. 1900-2200 
ŚROD A ŚLĄSK A:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, teł. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.onet.pl
OŁAW A:
"KA-KAW ", TEL. 071/313-23-22,0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. M iła 9 
tel./fax 068/327-02-75 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tel./fax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. lO^-ló00
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 1 13 (budynek
Inkubatora), teł. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-ŚÓl 88 45 65
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615511
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa K LIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) w godz. ^ “ - ló 00
JAW OR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
K A U S Z:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
teL/fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
-RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, teł. 065/546-11-02 
SZAM OTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 8°°-18“
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
tel. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUER1CA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tel./fajc 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 rzyjm ow anie ogłoszeń bezpłatnych  
poza red ak c ją

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. !0“ -18“ , sob. 8“ -14“ ) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9°°-18“ , sob. 9°°-l 300)

a także  nasi a kw izy to rzy  
na g ie łdach sam ochodowych.
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Inform acja o term inach 
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń

w y d a n ie  p ią tk o w e  ga ze ty :
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym............................środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości..............................................................środa, godz. 15.00
w y d a n ie  w to rk o w e  gaze ty:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym................ piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości..................    ;..................piątek, godz. 15.00

Zlecenia, które wpłyną po tych terminach, 
będą kierowane do następnego numeru gazety.

katalog_www

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w internecie zdjęda samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w  internecie" otrzymają spe
cjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w internecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w inter
necie 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z  ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22, 781-71-23

Wrocław:
SAT TECH  Computers, ul. Tęczowa 57, tel./fax 071 781-71-22,781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel7fax 071/362-39-13 
Lubin:
AINFO -PRESS , Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32 
Leszno - Je len ia  Góra:
Firma Reklamowa "3D effects", ul. Okrzei 13, tel. 075 76-71-600, 0603 92-74-64 
Bolesławiec:
ZHiU "LOKIS", ul. Sobieskiego 20, tel. 075 732-37-33 
Św idnica:
"RODWIL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39, 0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pl 
7atnirinłmv współpracowników do wirtualnego katalogu zdieć z  Wałbrzycha. Opola i Zielonej Góry.

I POMOC PROGOWA ■ CAŁODOBOWA]
tel. 0-604 78 69 39, 071/318-53-22 OP010192

ANZEIGEN AUF DEUTSCH
Wir drucken die Anzeigen in der deutschen Sprache. Kostenlos uber- 
setzen wir die Anzeigen, erteiien Aufschlusse und bedienen die Kunden 
in der deutschen Sprache. Das betrifft nur die Kunden der Zeitung "Auto 
Giełda Dolnośląska" und Anzeigen in dieser Zeitung. Weitere Informatio- 
nen unter dem Telefon und Fax nummer: 0048 71 342-57-90
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RENAULT MEGANE, 2000 r. : maska, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 071/364-14*20; 0608/34-92-77 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory 
i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT MESSENGER, 2500 ccm : turbina do silnika, 
płyn do chłodnicy, tanio. Wrocław, tel. 071/322-38-63 
RENAULT RAPID, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel: 
silnik + części z demontażu, kompletna dokumentacja. 
Legnica, tel. 0605/85-58-00
RENAULT RAPID : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT SAFRĄNE, 1993 r . : drzwi, szyby, tapicerka, 
sprężyny, konsola, zegary, ukł. wydechowy i inne. Legni
ca, tel. 0501/60-86-49
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, S i: silnik uszko
dzony, pompa wspomagania, alternator, pompa wody. Ża
rów, tel. 074/858-00-32 w godz. 10-18, 074/858-93-50 po 
godz. 19
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 3000 ccm, V6 : fotele, kok
pit, licznik, plastikowe elem. wnętrza, lusterko wewn., pom
pa hamulcowa, przełączniki, silniki wentylatorów, silnik 
dmuchawy. Wrocław, tel. 368-19-33, 0602/74-84-24 
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 3000 ccm, wtrysk : silnik, 
tylna pokrywa bagażnika, zderzak. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
RENAULT SAFRANE, 1997 r.: ćwiartka przednia, felgi sta
lowe. Lubin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
RENAULT SAFRANE, 1997/98 r., 2200 ccm, turbo D 2500 
ccm turbo D: zawieszenia, maski, wąż do klimatyzacji, po
duszka olejowa (stary model), pompa wspomagania z łapą 
(2.5 TD). Kłodzko, tel. 074/867-19-39 
RENAULT SAFRANE, 3700 ccm, diesel: silnik. Głogów, 
tel. 076/837-10-74
RENAULT SAFRANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
belka pod silnik, chłodnice, obudowa z wentylatorami, kla
pa tylna, reflektory, halogeny, lusterka, lampy tylne, błotni
ki tylne, fotele, konsola, blenda. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT SAFRANE, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 0602/71-24-42
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : maska, zderzak, 

lampy, grill, błotnik, nadkole, drzwi, lusterka, tyl
na klapa, prawa przednia ćwiartka, tylne ćwiart
ki, prawy próg, poduszki boczne, siedzenia, de
ska, amortyzatory, wahacze, półosie, zwrotnice, 
komputer z  kluczem, skrzynia biegów, siln ik 1.6,
2.0,1.9 D, łapy silnika, klimatyzacja, koła z. opo
nami, u szcze lk i,, p la s t ik i. Św idn ica , tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020191

RENAULT SCENIC, 1999 r., 1900 ccm, TD i: komputer do 
grzania świec, elektrozawór, radio oryginalne, fartuch lewy 
przedni. Lubin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
RENAULT SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
belka pod silnik, drzwi, chłodnica, klapa tylna, obudowa z 
wentylatorem, fotel pasażera z poduszką pow. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT SCENIC, 1900 ccm, TDI: intercooler. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : siln iki 2.1 D, 2.5 

D, skrzynia biegów (5) do różnych pojemności, 
ukł. kierowniczy ze wspomaganiem i bez, zawie
szenie przednie i tylne, drzwi przednie, tył, bok, 
maska, zderzak (87 r.), błotniki, lampy, elementy 
plastikowe, wnętrze, półosie i wiele innych czę
ści mechanicznych i blacharskich. Legnica, tel. 
0606/68-30-86 84013931

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r.: różne części. Prusice, woj. 
wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel: zawiesze
nie przednie i inne. Krzyżowa, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92 
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm, diesel: głowica. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r.t 2100 ccm: drzwi boczne, prze
suwane, z szybą, drzwi boczne, oś tylna, resory, piasty 
przednie z tarczami, siedzenie pasażera podwójne, silnik 
po 40 tys., diesel. Ostrów Wlkp., tel. 0604/38-0 -̂54 
RENAULT TRAFIĆ, 1992/93 r., 2.5,2.1 D : maska, błotni
ki, drzwi przednie i tylne, boczne, belka pod silnik i pod 
chłodnicę, lampy, kierunkowskazy, atrapa, zderzaki tylne, 
szyby boczne, podłużnica prawa, dach do wersji MAXI, 
zawiasy, zatrzaski, zamki, skrzynia biegów do 2.5 i 2.1 D, 
układ kier półosie, elem. plastikowe i dużo innych. Lubin, 
tel. 0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : sil
niki, skrzynie biegów. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90, 
0600/27-41-55
O  RENAULT TRAFIĆ : silniki, skrzynie biegów 2.1 

D, 2.5 D, 1.7 D, części silników i skrzyń, zawie
szenia, elementy błacharki, reflektory, listwa kie
rownicza ze wspomaganiem i inne. Chojnów, tel. 
076/818-17-45,0603/07-36-38 84014291

RENAULT TRAFIĆ : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
RENAULT TRAFIĆ : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ, 2200 ccm, benzyna : silnik, .ława*, 
wahacze. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi pra
we. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec koła zama
chowego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ : antrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
RENAULT TRAFIĆ,' 2068 ccm, diesel: silnik, nie oclony, 
stan b. dobry, -1.990 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: pompa wtryskowa 
• 700 zł, zderzak przedni -150 zł, drzwi, maska przednia, 
grill, szyby, sanki i inne. Wschowa, tel. 0600/60-57-41 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-19-90, 0600/27-41-55 
RENAULT TRAFIĆ : serwo, pompa hamulcowa, aparat 
zapłonu, gażnik, obudowa filtra powietrza, czujniki, zamki, 
drzwi, stacyjka, nagrzewnica, podnośniki szyb, lampy tyl
ne, zawiasy, rygle tylnych drzwi, inne. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
RENAULT TRAFIĆ, MASTER 1.7D, 2.0D, 2.5TD: skrzynia 
biegów, maska, zawieszenie, blok silnika, koła, drzwi, zde
rzak, wspomaganie kier., lampy, głowica. Wysoka, woj. lesz
czyński e, tel. 0605/93-05-59, 0602/99-49-37 
RENAULT TWINGO, 1998 r. : zderzak. Groblice, tel. 
071/311-76-55
RENAULT TWINGO, 1998 r.: zbiornik paliwa z pompą elek
tryczną, docisk sprzęgła, łożysko oporowe + tarcza sprzę
gła, plastiki wnętrza. Lubin, tel. 0606/36-28-36 
RENAULT TWINGO : hak z  atestem. Lubin. tel. 
076/842-53-99
RENAULT TWINGO: maska, błotnik, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, reflektory, chłodnica, drzwi, belka pod silnik, 
klapa tylna, oś tylna, McPhersony, zwrotnice, wentylator. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO: wahacz, półoś, zamki, stacyjka, ko

rek wlewu, bębny, szczęki oraz cylinderki hamulcowe. Wro
cław, tel. 071/357 3̂8-24, 0603/31-62-05 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław.tel; 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO : części blacharskie. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
ROBUR, 1985 r., diesel : różne Części. Wrocław, tel. 
071/311-76-55
ROBUR, 1990 r., diesel,: izoterma, - 5.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-71-61
ROBUR : różne części. Bielany Wrocławskie, tel. 
0601/91-27-21
ROBUR : szyby kabiny • 30 zł/szt Legnica, tel. 
0604/31-51-52
ROBUR nowe: cylindry, korbowody, panewki, pierścienie, 
tłoki, łańcuch rozrządu, przekładnia kierownicza, wycieracz
ki i inne oraz używane: skrzynia biegów, silnik, most tylny, 
resory, kabina itd. Żagań, tel. 068/477-56-63, 
068/478-29-40, 0602/19-79-03 
ROBUR: wały pędne, półosie. Wroctów, tel. 0502/30-00-07
0  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81009501

ROVER, 1992 r .: wzmocnienie boczne prawe i lewe. Le
gnica, tel. 076/851-27-57
ROVER 200,1997 r.: błotnik przedni prawy, • 60 zł. Bieru
tów, tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
ROVER 214,1990 r . : drzwi, szyby, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie i tylne, tapicerka, dach, silnik, rozrusz
nik, alternator, drążek kierownicy i inne. Legnica, tel. 
0503/79-03-27
ROYER 214, 216, 1994 r. .' McPherson przedni, zaciski 
hamulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator 
przedni. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
ROYER 216,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów. Drezden
ko, woj. gorzowskie, tel. 0606/40-57-09 
ROYER 400 : maska, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ROVER 820 Tl SEDAN, 1993 r., 2000 ccm. turbo: podłuż
nica, 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
ROYER 820,825,1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
: silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie, zawie
szenie tylne, lampy, reflektory i inne. Góra, tel. 
0601/91-97-74
ROYER MGF : maska przednia. Cieśle k. Oleśnicy, fel. 
071/315-40-51
ROYER MGF : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ROYER MONTEGO, AUSTIN KOMBI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E. Wrocław, tel. 0601/75-64-57 
ROWER 400,1998 r .: silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenie przednie i tylne, siedzenia kpi., półka tylna, błotniki 
tylne. Bolesławiec, tel. 0502/20-59-53 
SAAB 900: atrapa przednia. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
SAAB 9000,1997 r., 2300 ccm : wszystkie części. Środa 
Śląska, tel. 071/317-29-03
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm, turbo : części przo
du, zawieszenia, drzwi, poduszki pow., lampy. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
SAAB 9000: szyba tylna. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SAAB 9000 C D : zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SAAB 9000: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SCANIA : turbosprężarka, • 3.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
SEAT AROSA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, zawie
szenie, amortyzator, wahacze, drążki, stacyjka, zamki, 
chłodnice, zbiorniczki, plastiki, przełączniki, półosie, wnę
trze i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
SEAT AROSA: atrapa przednia, lampy przednie. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
SEAT CORDOBA, 1995 r . : maska, zderzak, błotnik pra
wy, lampy. Pasikurowice, tel. 071/399-75-26 
SEAT CORDOBA, 1995 r .: drzwi, poduszki pow., zawie
szenia, inne. Polkowice, tel. 0607/10-78-54 
SEAT CORDOBA KOMBI, 1997/98 r  : siedzenie kierowcy 
welurowe -150 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
SEAT CORDOBA: zderzak przedni. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
SEAT CORDOBA : plastiki wnętrza. Góra, tel.
065/544-73-48, 0602/31-13-83
SEAT CORDOBA : zderzak tylny. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
SEAT CORDOBA, 1400 ccm i poj. 1600 ccm: różne części 
z demontażu. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
SEAT CORDOBA : błotnik prawy przedni, zielony - 80 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-63-36, 0503/07-63-91 
SEAT CORDOBA: oryginalne kołpaki (nowy model). Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
SEAT CORDOBA, 2000/01 r. poj. 1.6E, 1.8E, 1.9 TDi: ko
lumny McPhersona - 350 zł, katalizator - 900 zł, sonda 
Lambda -120 zł, półosie z przegubami - 700 zł, zapalnicz
ka • 30 zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20 
SEAT CORDOBA II, 2001 r.: błotniki, maska, lampy, drzwi, 
plastiki, poduszki powietrzne, ćwiartki, zderzaki, klapa tyl
na, chłodnice, gażnik, prawie wszystkie części, konsola i 
inne. Legnica, tel. 0601/50-25-79 
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1994/00 r., 1400 ccm, benzyna, 
1900,: różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
SEAT IBIZA, 1986 r., 1500 ccm, benzyna : różne części. 
Świdnica, tel. 0605/46-25-03
SEAT IBIZA, 1986/93 r. 3-drzwiowy: szyby do drzwi (pra
wych i lewych), szkło lewego lusterka. Bolesławiec, tel. 
075/732-49-08
SEAT IBIZA, 1988 r. : drzwi kpi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm : drzwi, lampy, zderzak 
tylny, zawieszenia, maski, szyby, atrapa, ćwiartki, dach, koła
1 inne. Legnica, tel. 0608/82-95-68
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, zawieszenia, lampy, lusterka, elementy blachar
skie i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
SEAT IBIZA, 1990 r., 130 tys. km, 900 ccm: skrzynia bie
gów (5) - 500 zł, resor tylny - 90 zł, podnośniki szyb • 40 zł, 
McPhersony -100 zł, itd. Bolesławiec, tel. 075/734-22-96 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm silnik system Porsche: kla
pa tylna, drzwi tylne, tylne lampy, McPhersony przednie. 
Wrocław, tel. 368-77-55, 0602/74-84-24 
SEAT IBIZA, 1990 r.: maska • 180 zł, zbiornik paliwa • 250 
zł, ćwiartka tylna, z klapą - 400 zł, amortyzatory, wahacze 
tył, drzwi (5-drzwiowy), tapicerka, ukł. kierowniczy. Wrodaw, 
tel: 0606/24-21-68
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm i poj. 1200 ccm, 1500 ccm: 
silnik, szyby, lampy, dach, zawieszenia, skrzynia biegów 
(5), drzwi, ćwiartki, wnętrze samochodu, osprzęt silnika i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57

SEAT IBIZA, 1991 r.,-1200 Ccm, system-Porsche: wszyst
kieczęści zjpzbiórkiuChojnówt,te| 0̂.76/.8J9-17-^
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm : głowica, gażnik, skrzynia 
biegów (5), - 500 zł. Pępowo, teł. 065/573-61-87 
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, 1992 r.: tylna szyba atermiczna -100 zł, da
szek tylnej szyby -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-24-60, 
074/845-23-80 po godz. 20
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm: wszystkie części używa
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
SEAT IBIZA, 1994/98 r . : lusterko prawe ręcznie regulo
wane, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SEAT IBIZA, 1995 r.: drzwi lewe i prawe, konsola, McPher
sony, półosie, przekł. kierownicy, oryg. szyberdach. Opole, 
tel. 0601/71-67-25
SEAT IBIZA, 1996 r. : części blacharskie. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm 4-drzwiowy: tył nadwozia, 
słupki środkowe, zderzaki, fotele kpi., „maglownica", gło
wica, elementy silnika, tapicerka, półosie, zawieszenie 
przednie i tylne, koła, nagrzewnica i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
SEAT IBIZA : plastiki wnętrza. Góra, tel. 065/544-73-48, 
0602/31-13-83
SEAT IBIZA: konsola. Leszno, tel. 0601/75-79-86 
SEAT IBIZA: skrzynia biegów, rozrusznik, poduszka skrzyni 
biegów, linka szybkościomierza. Oleśnica* tel. 
071/314-98-47
SEAT IBIZA: szyba tylna atermiczna -100 zł, daszek szy
by tylnej. Wałbrzych, tel. 074/845-24-60 po godz. 20, 
074/845-23-80
SEAT IBIZA, 1400 ccm i poj. 1600 ccm: różne części z 
demontażu. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
SEAT IBIZA : oryginalne kołpaki (nowy model). Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r . : reflektory, kierun
kowskazy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT IBIZA, CORDOBA : sensor, taśma z kierown. i po
duszką, napinacze pasów pirotechn., pompa wspomaga
nia kier., szyby drzwiowe (lewy i prawy tył), szyby boczne 
wkręcane, halogeny (Cordoba 2000 r.). Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
SEAT IBIZA, CORDOBA, TOLEDO: różne części. Stęszew, 
woj. poznańskie, tel. 0600/66-93-09 
SEAT IBIZA, MALAGA. 1988 r.. 87 tys. km. 1200 ccm : 
silnik, zawieszenie, drzwi, szyby, lusterka, głowica, ukł. kie
rowniczy, fotele, przełączniki, pompa hamulcowa, serwo, 
docisk, sprzęgło, rozrusznik, alternator, inne. Biała. tel. 
077/438-71-22, 438-77-58
SEAT MALAGA, 1986 r., 1200 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, blacharka, inne części z demontażu. Żary, tel. 
068/375-98-29
SEAT MALAGA. 1990 r.: skrzynia biegów, części blachar
skie i inne. Krotoszyn, tel. 0608/53-18-58 po godz. 17 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 2000 ccm : drzwi, zawieszenia, 
skrzynia biegów (5), alternator, głowica. Zgorzelec, tel. 
0607/74-86-69
SEAT TOLEDO, 1992/94 r.: drzwi prawe przednie i tylne, 
listwy dachowe. Żielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
SEAT TOLEDO. 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6, 2.0 E, 1.9 TD: 
części silnika, filtr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elek
tryczne, lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, .łapy1, 
półosie, wahacze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie 
czołowe, wspomaganie, belki, poduszki pow. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
SEAT TOLEDO, 1993 r., 2000 ccm 1800,1600 ccm: dach, 
podłużnice, drzwi, lampy, klapa, lusterka, serwo, nagrzew
nica, zawieszenie, układ kierowniczy, fotele, tapicerki, 
chłodnica, osprzęt silnika, skrzynia biegów, układ wydecho
wy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: części me
chaniczne, części błacharki, części zawieszenia, oświetle
nie i inne. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
SEAT TOLEDO, 1993 r.: belka tylna, dach, półoś, rozrusz
nik, nagrzewnica, piasty przednie, szyby drzwi przednich, 
drążek stabilizatora. Wrocław, tel. 071/354-01-95, 
0600/37-35-61
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: tylne zawie
szenie -170 zł, półosie, 2 szt. -170 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-32
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm: silnik • 500 zł, skrzy
nia biegów (5) - 450 zł, półosie -100 zł, kolumny McPher
sona -120 zł, oś tylna • 150 zł, drzwi - 200 zł, tylna część 
nadwozia - 550 zł, klapa tylna z szybą - 280 zł, inne. Złoto
ryja, tel. 0603/22-91-99
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : dach, błotnik 
tylny, zderzak tylny, klapa tylna, kpi. zawieszenia, nagrzew
nica, belki pod silnik, plastiki wnętrza, puszka filtra pow., 
kaseta biegów, ABS, instalacja, linki, wiązka inst. elektr. 
Legnica, tel. 0607/17-66-93
SEAT TOLEDO, 1994 r .: lampy tylne, drzwi kpi., dach z 
podsufitką i szyberdachem, kierunkowskazy, el. reg. luster
ka, zderzak przedni z halogenami. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-37-40
SEAT TOLEDO, 1994/96 r., 1600 ccm : drzwi, tapicerka, 
zawieszenia, ABS, ukł. kierowniczy, serwo. Jawor, tel. 
0607/82-57-02
SEAT TOLEDO, 1997 r .: reflektory, el. regulowane, • 400
zł. Prochowice, tel. 076/858-47-10
SEAT TOLEDO, 1997 r., 1900 ccm, S D i: blok silnika z
wałem i tłokami + sprzęgło (nowe), - 900 zł. Wschowa, tel.
0607/73-65-50
SEAT TOLEDO, 1998 r., 1800 ccm: drzwi lewe, tapicerka, 
zawieszenia, zderzaki, lampy, plastiki środka, skrzynia bie
gów, silnik, klimatyzacja, drzwi lewej strony, tapicerka we
lurowa, tylna klapa, tylna belka z ABS, tylna lewa ćwiartka, 
półosie, wahacze i inne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
SEAT TOLEDO, 1998 r., 12 tys..km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk : .silnik 101 KM, stan idealny, oclohy, z kpi. doku
mentacją, w całości lub na części, instalacja kompletna, 
komputer, sonda, maskownica licznika, przeączniki pod kie
rownicę, pulpit sterowniczy klimatyzacji i lusterek elektr., 
klamki, listwy, szyby drzwi. Bolesławiec, tel. 075/734-48-03 
SEAT TOLEDO, 1998 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
SEAT TOLEDO : pompa wspomagania kier., półoś długa, 
licznik. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO,: błotniki tylne lewe i prawe, listwy na pro
gi i dach, amortyzatory tylne i przednie. Wrocław, tel. 
0605/37-47-03
SEAT TOLEDO, 2000 r .: elementy tapicerki, klimatyzacja, 
części blacharskie i mechaniczne, także na zamówienie 
(możl. wyst. fakt. VAT). Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86 
SEAT TOLEDO, 2000/01 r. poj. 1.6E, 1.8E, 1.9 TDi: ko
lumny McPhersona - 350 zł, katalizator • 900 zł, sonda 
Lambda -120 zł, półosie z przegubami • 700 zł, zapalnicz
ka - 30 zł. Wrocław, tel. 0501/53r15-20 
SEAT TOLEDO, IBIZA, CORDOBA. 1998 r., 12 tys. km. 
1600 ccm, wtrysk : stan idealny, oryg. przebieg, z doku
mentami, w całości lub części, gwarancja 2100 zł, kompu
ter, sonda, inst kompletna, wykładziny, szyby, listwy, klamki,

-  zamki tylnych drzwi, maskownica licznika, pedały kpi., 
przednie piasty z ABS, łapysilnika. Bolesławiec SI., tel. 
075/734-48-03
SILNIK, 1900 ccm, diesel: głowica, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-96-91
SILNIK DETZ, 6100 ccm, turbo 170 PS, na części, pier
ścienie tłokowe, skrzynia biegów (5), 130 PS, rzędowy, po 
remoncie kapitalnym + skrzynia biegów (6), - 7.500 zł. 
Opole, tel. 077/454-38-79
SILNIK DEUTZ4-cylindrowy, chłodzony pow., w całości lub 
na części, -1.000 zł. Wołów, tel. 071/389-98-62 
SILNIK SW-400, 5 tys. km po remoncie kapitalnym, z 
osprzętem, • 4.200 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-04-78
SILNIK SW-400: kompletny z osprzętem, możliwość spraw
dzenia, - 1.900 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-19, 
0608/37-28-66
SILNIK SW-400, turbo uzbrojony, stan dobry, - 3.500 zł.
Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-12
SILNIK SW-400 TURBO, - 3.500 zł. Legnica, tel.
076/855-07-10, 076/857-01-64
SILNIK SW-400 : alternator nowy, - 300 zł. Lubin, tel.
0604/59-51-90
SILNIK SW-400 : rozrusznik. Lubin, tel. 076/846-99-12 
SILNIK SW-400: tłoki fabrycznie nowe, pierścienie, sworz
nie + pompa oleju do silnika - 230 zł, - 600 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
SILNIK SW-400 pęknięty wał, - 1.200 zł. Sławoszewice, 
gm. Milicz, tel. 071/38^09-94 
SILNIK SW-400, • 6.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16 
SILNIK SW-400 LEYLAND, - 2.950 zł. Kłodzko, tel. 

' 074/868-40-29 
SILNIK SW-400, SW-680: końcówki wtrysków, nowe. cena 
-15 zł/sztuka, 8 sztuk komplet Lubin, tel. 076/749-45-90 
SILNIK SW-680 : rozrusznik R20, nowy, - 700 zł. Lubin, 
tel. 0604/59-51-90
O  SILNIKI: VW -1.8 GTi DOHC, 16V, VW T2 -1.6 D, 

nowy blok, VW 1.6 TD, Suzuki Swift -1.3, Mazda 
626 - 2.0, Renault 19 -1.7, Peugeot -1.9 D, Opel - 
1.3, Audi -1.8,2.0, Ford - 2.0 EFi, 2.0 DOHC, 2.3 
D, 1.6 D, Fiat Uno -1.3 D. Gubin, tel. 068/359-63-73 
87020251

O  SILNIKI YW, FIAT : VW Polo 1.9 TD, VW Trans
porter 1.9 TD, 2.4 D i 2.5 TDi, T2 1.6 TD i 1.6 D, 
Fiat Ducato 2.5 D i 2.5 TD, lveco 2.5 TDi, 2.8 TDi, 
lveco Eurocargo 6.0 TDi, 2.0 Twin Spark 16V. 
Je lcz-Laskow ice , ts l. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84014021

SKODA 105,1978 r.,: skrzynia biegów z półosiami - 300 
zł, rozrusznik -100 zł, różne części błacharki, mechanicz
ne, szyby. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-60-94, 
0605/03-22-94
SKODA 105,1981 r., 1046 ccm: różne częśd. Lubin, teł. 
076/842-53-99
SKODA 105,1982 r„ 1046 ccm, benzyna: różne częśd z 
demontażu, blachy, drzwi, klapy, koła, opony, skrzynia bie
gów, szyby, gażnik, alternator, aparat zapł., liczniki, zawie
szenia i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA 105, 1982 r. : różne części. Lubin, tel. 
076/842-53-99
SKODA 120,1983/85 r.: różne częśd z demontażu. Piła
wa Górna, tel. 074/837-23-51 
SKODA 120 L. 1984 r . : różne częśd. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
SKODA 105,120,1984 r.: różne częśd z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów śląski, tel. 0601/57-22-41 
SKODA 120,1988 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie 
przednie, listwa, drzwi, szyby, hak, zderzaki, błotniki, kla
py, lampy, chłodnica, nagrzewnica, półosie, serwo z pom
pą, alternator i inne. Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
SKODA 125 LS, 1989 r., 70 tys. km : elementy wnętrza, 
drzwi, szyby. Kiełczów, tel. 071/398-80-41,0605/64-64-69 
SKODA, 1996 r., 40 tys. km, 1050 ccm : silnik, -1.100 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-18-76 
SKODA PICK-UP: różne części. Syców, tel. 0602/31-79-64 
SKODA 105,120 : silnik + osprzęt, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, dach, koła, fotele i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SKODA 105 : rozrusznik, gażnik, szyba przednia i inne 
częśd silnika, głowica. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15 pro
sić Zenka
SKODA 105: fotele, • 20 zł. Wrocław, tel. 071/353-35-72 
SKODA 105 : różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA 105,-120: skrzynia biegów, alternator, bębny, pół
osie, szyba tylna ogrzewana, drzwi, zawieszenie przednie 
z balką, przekładnia kierownicza, koła, serwo, pompa ha
mulcowa, nagrzewnice, zderzaki, lampy i wiele innych. 
Wrocław, tel. 071/344-42-42, 0608/75-16-34 
SKODA 105,120 : elementy błacharki, szyby, siedzenia 
rozkładane -100 zł, koła • 60-80 zł, zawieszenie, skrzynia 
biegów -180 zł, częśd silnika, rozrusznik, alternator, gaź- 
nik i inne. Złotoryja, tel. 076/878-39-63 
SKODA 105 L : silnik, stan b. dobry, skrzynia biegów /4/ - 
500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
SKODA 130 L : głowica, stan b. dobry - 260 zł. Kłodzko, 
tel. 074/871-46-59
SKODA 105: skrzynia biegów, zbiornik paliwa, nagrzewni
ca, inne, stan dobry. Lubiąż, tel. 071/389-76-44 
SKODA 120: skrzynia biegów (4), rozrusznik, pompa pali
wa, -120 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-76-09 
SKODA 105 S : skrzynia biegów (4) z półosiami i bębnami 
- 200 zł, głowica, uzbrojona -150 zł, rozrusznik - 80 zł, 
alternator • 80 zł, wał silnika i panewki po szlifie - 250 zł, 
dodsk sprzęgła • 40 zł i inne. Stanowice, tel. 074/855-78-73 
SKODA 105, 1988 r. : wszystkie części. Sobótka, tel. 
071/316-34-42
SKODA 120, 1988 r. : wszystkie części. Sobótka, tel. 
071/316-34-42
SKODA FABIA : zderzaki, klapa tylna. Syców, tel. 
0602/31-79-64
SKODA FAYORIT, 1991 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna: drzwityl- 
ne kpi., stan b. dobry, gażnik, kolektory, belka tylna, osprzęt 
silnika, serwo, kolumna kierownicy, przekaźniki, zamki, sta
cyjka i inne. Lubin, tel. 076/844-65-16 po godz. 20 
SKODA FAVORIT, 1991 r.: różne części z demontażu, sil
nik kpi., skrzynia biegów (5). plastiki, klapa tylna, zawie
szenie przednie, most tylny i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA FAYORIT, 1991 r.: silnik kpł., skrzynia biegów (5), 
klapa tylna, koła, szyby, zawieszenie przednie i tylne, apa
rat zapł., alternator, gażnik i inne z demontażu. Lubin, tei. 
076/842-53-99
SKODA FAYORIT. 1991 r.: kpi. foteli. • 100 zł. Rudna. tel. 
076/846-40-22
SKODA FAYORIT, 1991 r . : silnik z osprzętem, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, chłodnica, 
szyby, drzwi, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
SKODA FAYORIT, 1991 r . : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83

SKODA FAVORIT, 1992 r .: lampy przednie, maska, zde
rzak i inne. Opole, tel. 077/469-24-93. 0602/75-86-88 
SKODA FAVORIT 136 LS. 1993 r. 50 tys. km, 1300 ccm':. 
różne części, tył nadwozia, plastiki, koła. Wrocław, tel.
788-89-47 wieczorem
SKODA FAVORIT: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVORIT : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SKODA FAVORIT : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SKODA FAVORIT : drzwi, silnik w całości lub na częśd, 
alternator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat 
zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, me
chanizmy wycieraczek, sprężyny, kolumny McPhersona, 
serwo, piasty przednie, zaciski ham., belka tylna tłumiki, 
kolumna kierownicza, stacyjka. Wrocław, tel. 352-83-37 po 
godz. 18. 0604/75-20-57
SKODA FAVORIT: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
SKODA FAVORIT: zegary, amortyzatory tylne (2 szt.), lam
py tylne, skrzynia biegów, lusterka, silniczki wycieraczek, 
plastiki, inst. elektr., sprężyny, drążek kierowniczy, półoś 
długa, drążek biegów i inne. Wrocław, tel. 071/345-68-78, 
0502/51-50-31
SKODA FAYORIT, FELICIA: drzwi boczne i tylne, zderza
ki przednie, błotniki przednie, lampy, tylna część (do Sko
dy Favorit) + dach oraz inne częśd i podzespoły. Kamien
na Góra, tel. 075/744-52-48, 0602/38-72-71 
SKODA FAYORIT, FEUCIA: drzwi, lampy, pas przedni (91 
r.), szkła, częśd elektryczne i mechaniczne, wkł. zamków, 
paski klinowe gładkie, farba spray kolor groszkowy, oryg. 
niemiecki hak tylny, używany (Felicia), reflektor przedni 
lewy, - 300 zł. Wrocław, tel. 343-66-26 
SKODA FELICIA, 1996 r .: reflektor przedni prawy, -100 
zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
SKODA FELICIA, 1998 r. ! różne części. Groblice, tel. 
0602/88-49-71
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm: fotele, zderzaki, szy
by, tapicerki, skrzynie biegów, półosie, elementy silnika, kpi. 
instalacja elektr., lusterka, słupki środkowe z progiem, 
ćwiartka tylna i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
SKODA FEUCIA, 1998 r . : lampa lewa przednia, klosze 
lamp, drzwi tylne prawe, chłodnica wody. Wrodaw, tei. 
071/364-51-42, 0608/34-92-77 
SKODA FELICIA, 1998 r . : zderzak tylny z listwą, przekł. 
kierownicy, amortyzatory przednie, wentylator chłodnicy, 
pompa paliwa, sprzęgło, zestaw wskaźników, konsola środ
kowa. Wrocław* tel. 0603/25-10-34 
SKODA FELICIA, 1999 r., 1300 ccm : osprzęt silnika, de
ska rozdz., licznik, komputer, nagrzewnica i inne. Wrocław, 
tel. 0502/93-97-27
SKODA FEUCIA: drzwi prawe, klapa tylna, zderzak tylny, 
zbiotaik paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tyrf- 
ne. silnik. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SKODA FEUCIA: różne częśd blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, teł. 0501/48-57-50 
SKODA FEUCIA, OCTAYIA : lampy przednie, zawiesze
nie przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
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 MTS 24, 1983 r. : silnik, skrzynia biegów, kiper, 
most, inne. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/63-12-95
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 2000 ccm: konsola + podusz
ki. tapicerka z elementami drewnianymi, koła zimowe 15", 
5-otworowe, klapa tylna, zawieszenie przednie, półosie, 
kołyska i inne. Gromadka, tel. 076/817-28-38 
SKODA OCTAVIA, 1998 r .: lampa lewa prźednia, błotniki 
lewe, drzwi tylne lewe, drzwi prawe przednie, drzwi lewe 
tylne (kombi). Wrocław, tel. 071/364-51-42.0608/34-92-77 
SKODA OCTAYIA. 1998/99 r.. 1600 ccm i 1900 ccm TDi: 
drzwi, szyby, klapa tylna z szybą, zderzaki + belki, kolum
ny McPhersona, półosie, poduszki pow. + sensor, waha
cze, osprzęt silnika, zbiorniczki i inne. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
SKODA OCTAYIA, 1999 r . : wzmocnienie przednie. Gro
blice, tel. 0602/88-49-71
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 1900 ccm. TDI: częśd mecha
niczne, częśd błacharki, poduszka powietrzna, sensor, 
konsola, silnik o poj. 1.9 TDI. Chojnów, tel. 0502/59-27-69 
wieczorem
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie, błotniki przednie, tapicer
ka, dach z szyberdachem, podłużnice przednie, instalacja 
elektryczna, układ wydechowy i inne. Lubin, tel. 
0600/32-06-85
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: klapa tylna, 
błotniki tylne, zawieszenie tylne, drzwi, szyby, zderzak tyl
ny, układ wydechowy, tapicerka, lampy tylne, instalaqa elek
tryczna i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 2000 ccm: różne części. Wro
cław, tel. 071/325-93-28, 0502/14-49-81 
SKODA OCTAVIA, 1999/00 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk: 
części mechaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 
0609/59-36-89
SKODA OCTAVIA, 1999/00 r .: zderzak przedni, zbiornik 
spryskiwacza, stan b. dobry. Lubin, tel. 076/749-68-94 
SKODA OCTAVIA: pompa wtryskowa, skrzynia biegów (5), 
silnik, głowica do TDI, klimatyzacja kpi., lampy, poduszka 
powietrzna, sensory, deska rozdzielcza, zawieszenie, in
stalacja elektryczna, wycieraczki i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/754-16-96. 0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, TD i: turbosprężarka, alter
nator, pompa wtryskowa, półosie, zawieszenie przednie, 
drzwi, półka tylna, lampy. Opole, tel. 0601/71-67-25 
SKODA OCTAVIA: różne częśd. Syców, tel. 0602/31-79-64 
SKODA OCTAYIA : błotniki przednie. Zielona Góra, tel. 
068/324-61-60
SKODA OCTĄVIA, 2001 r. poj. 1.6E, 1.8E, 1.9 TDi: kolum
ny McPhersona - 350 zł, katalizator - 900 zł, półosie z prze
gubami • 700 zł, zapalniczka - 30 zł, pompa paliwa - 300 
zł, poduszka pow. + komputer - 500 zł, komputer sterujący 
- 1.500 zł, sonda Lambda - 120 zł. Wrocław, tel. 
0501/53-15-20
SKODA RTO: kolumna, głowica, dodsk, półosie, końców
ki wtrysku, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SKUTER : różne części. Wschowa, tel. 065/540-66-46. 
0605/41-77-69
O  SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH tanio, 

Audi, Mercedes 123,124, Mitsubishi Colt, Lada, 
Opel Rekord, Nissan i inne. Tanio i solidnie. Wro
cław, te l. 0601/77-87-40, 0601/71-69-78 
81009670

SPYCHARKA DT S-651: rozrusznik, oś wózka, tarcza do
ciskowa, pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, tel. 
0604/11:59-68
STAR, SW-400: kabina po remoncie, silnik, skrzynia bie
gów (5), pompa wtryskowa, pompa wody, rozrusznik, al
ternator i inne, od 200 zł. Polkowice, tel. 0601/97-06-24 
STAR: tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowica, wał pęd
ny, zwrotnica i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
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STAR : komplet spoilerów, - 1.300 zł. Wieruszów, tel. 
0501/42-77-23
STAR: most, półosie, piasty, skrzynia biegów, korbowody,
części silnika, wał korbowy, belka przednia, felgi, bębny,
głowice. Wrocław, tel. 0604/26-10-11
STAR : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa.
Zawonia, tel. 071/312-90-73
STAR: rozrusznik. Kłodzko, tel. 074/868-40*29
STAR 1142 : skrzynia biegów, - 500 zł. Pokój, tel.
077/469-80-83
STAR 1142 : nowa kabina, most tylny, skrzynia biegów, 
przystawka pompy, wał nominalny, felgi, bębny, opony, 
zderzak, resory, głowica, rozrusznik, tuleje, tłoki, wały na
pędowe, chłodnica, zbiorniki, półosie, inne. Wrocław, tel. 
0601/76-37-70
STAR 200,1982 r . : rama długa, kompletna dokumenta
cja, nie wyrejestrowany dowód, stan b. dobry, - 700 zł. Oła
wa. tel. 0604/27-51-21
STAR 200,1986 r . : silnik • 2.500 zł, rama i inne części. 
Milicz, tel. 071/384-22-19
STAR 200,1986 r .: różne części. Wrocław, tel. 345-49-72 
STAR 200 : nowy tłok wywrotu - 500 zł, nowa pompa wy
wrotu - 600 zł, zderzak kpi. -150 zł, siłownik kpi. -150 
zł/szt., serwo z pompą hamulcową - 450 zł, skrzynia bie
gów • 350 zł, zbiornik paliwa nowy, 150 I - 300 zł, resory 
kpi. • 50 zł/szt., zbiornik powietrza. Kluczbork, tel. 
077/418-24-58
STAR 200: kabina po remoncie - 2.500 zł, silnik - 2.500 zł, 
kiper kpi. na 3 strony, dł. 4;5 m, chłodnica -150 zł, resory - 
120 zł, silnik SW-400 turbo - 3.500 zł, most tylny -1.300 zł, 
zawieszenie przednie • 800 zł, wspomaganie kpi. • 1.300 
zł, koła radialne. Kochlice, tel. 076/857-0245 
STAR 200 : belka, tachograf, głowice, rozrusznik, bębny, 
pompa wtryskowa na gwarancji, pompa wspomagania, 
koła, tarcza sprzęgła nowa, zawór hamulca ręcznego nowy, 
silnik, blok żeliwny, wystawię fakturę VAT. Legnica, tel. 
076/722-97-28 /fax, 0607/38-91-12 
STAR 200 : różne części. Lubań, tel. 0602/89-42-44, 
0609/48-03-36
STAR 200 : silnik - 800 zł, pęknięty wał. Milicz, tel. 
0604/66-82-51
STAR 200 : skrzynie biegów - 500 zł/szl Niedaszów, tel. 
076/872-83-50
STAR 200 : kabina nowego typu • 1.800 zł, silnik S-359, 
cena - 3.000 zł, skrzynia biegów (5) - 600 zł, chłodnica • 
200 zł, koła 825x20 radial, cena - 250 zł/szt., skrzynia ła
dunkowa • 700 zł, most typ 28 - 300 zł, skrzynia biegów (5) 
do typu 28, cena -150 zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-96 
STAR 200: wał korbowy nominalny, blok żeliwny, skrzynia 
biegów, głowice, sprężarka, obudowa sprzęgła, skrzynia 
ładunkowa wywrotu, od 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84646-50
STAR 200 3W: różne części. Wrocław, tel. 373-96-96 
STAR 200: kiper kpi. 4.60 m, wał korbowy nominalny oraz 
przystawka z wyjściem na koło pasowe. Wschowa, tel. 
0603/5945-59
STAR 200: most tylny, kabina - 550 zł, oś przednia • 400 
zł, skrzynia biegów - 450 zł, resory tylne, talerz + wałek • 
350 zł, piasty tylne, zderzak, zaczep Ifa, sprzęgło, głowica 
SW400, inne części. Jaworzyna Śl., teł. 074/858-86-26, 
0605/07-80-32
STAR 200 A i  skrzynia ładunkowa, kolumna kier., części 
silnika Leyland, skrzynia biegów, wały pędne, resory, kabi
na, zbiornik paliwa, zderzak i inne. Kłodzko, tel. 
074/812-11-16
STAR 200 ciągnik siodłowy: siodło, resory, rama, serwo, 
alternator, skrzynia biegów, zderzak przedni, belka przed
nia, kolumna kierownicy, szyby, koła, inne. Paczków, tel. 
077/431-76-78, 0607/70-02-96 
STAR 200, 20 tys. km, S-359 : silnik - 1.300 zł, resory • 
100 zł/szt., wkład mostu - 850 zł, skrzynia biegów - 350 zł, 
zbiornik paliwa - 60 zł, zawieszenie przednie - 250 zł, zde
rzak, lampy, chłodnica -120 zł, rama długa • 500 zł, głowi
ca • 100 zł/szt., serwo z pompką hamulcową. Wrocław, tel. 
071/387-82-95, 0605/63-87-11 
STAR 200 : resory, wały, głowice, dociski, pompy, drzwi, 
zderzaki, szyby, półosie, siodło, skrzynia biegów, rozrusz
nik, serwo, skrzynia ład. aluminiowa, inne. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88 
STAR 200: nowa kabina, most tylny, skrzynia biegów, przy
stawka pompy, wał nominalny, felgi, bębny, opony, zde
rzak, resory, głowica, rozrusznik, tuleje, tłoki, wały napę
dowe, chłodnica, zbiorniki, półosie, inne. Wrocław, tel. 
0601/76-37-70
STAR 200 : różne części. Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
STAR 200, 244 : kabina (nowa), spoiler, mosty przedni i 
tylny, skrzynia biegów, skrzynia rozdz., felgi, bębny, przy
stawka, opony, pompa i inne. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
STAR 200, 28 : kabina, resory, most tylny i inne. Bielany 
Wr., tel. 0601/91-27-21
STAR 244 : różne części, z wciągarką. Złotoryja, tel. 
076/878-67-01
STAR 28: skrzynia biegów - 250 zł, pompa wodna - 50 zł, 
sprężarka -100 zł, most tylny • 200 zł, inne. Kluczbork, tel. 
077/418-24-58
STAR 28, SW 400: różne części z demontażu. Opole, tel. 
077/457-00-79
STAR 28 : sprężarka, • 120 zł. Wrocław, tel. 314-75-03, 
0600/6442-52
STAR 2Ś, 29,200 nowe: szyba przednia • 200 zł, plande
ka - 500 zł, tłoki i cylindry, pierścienie, panewki i inne uży
wane: wał korbowy, skrzynia biegów, przekładnia główna, 
przekładnia kierownicza, resory, piasty itd. Żagań, tel. 
068/477-56-63, 068/478-2940, 0602/19-7943 
STAR 29 A, benzyna: silnik bez przebiegu, kpi.,+skrzynia 
biegów. Sobótka, tel. 071/316-26-80 
STAR 29: rozrusznik 12 V, sworznie + tuleje, przednia szy
ba. Wrocław, tel. 346-54-34
STAR 742: wtrysk paliwa kpi., regulator napięcia, przewoź 
dy paliwowe, filtr paliwa. Wrocław, tel. 346-54-34 
STAR, JELCZ : mosty, skrzynia biegów, części silnika i 
karoserii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
STAR 28 : skrzynia biegów z przystawką i kołem paso
wym, - 650 zł. Kluczbork, tel. 077/418-24-58 
STEYR: siłownik kipra, tuleje kompletne, brak kuli podsta
wy mocującej, • 800 zł. Wrocław, tel. 329-54-11, 
0602/39-27-94
STEYR 1490,1991 r . : głowice, 2 szt., nowe, uzbrojone, 
zegary, silniczki wycieraczek, końcówki drążków, drążek 
kierowniczy, obudowa sprzęgła, fotel pasażera, pióra re
soru tylnego, poduszki pod silnik, wentylator, inne. Wro
cław, teł. 354-34-95
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r . : nagrzewnica z kli
matyzacją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SUBARU IMPREZA: dużo części. „ tel. 0607/44-88-38 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: różne części. Prusice, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-5341 
SUZUKI BALENO : maska przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI BALENO: zderzak, maska przednia i tylna, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI MARUTI, 1993 r.f 800 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, chłodnica, szyby, drzwi, maski, 
koła. fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58

SUZUKI R+ WAGON: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm : różne części z de
montażu. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
SUZUKI SWIFT GLS : klapa tylna. Legnica, tel. 
0601/7342-70
SUZUKI SWIFT : drzwi, zderzak tylny, zawieszenia, pom
pa wspom. i inne. Mojesz 42, tel. 0502/67-28-28 
SUZUKI SWIFT, 1000 ccm,: półoś długa, licznik, piasta, 
lampa tylna. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
SUZUKI SWIFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, kla
py, lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI SWIFT GLS : klapa tylna. Legnica, tel. 
0601/7342-70
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: części silni
ka, zawieszenia, skrzynia biegów, szyby, dach, lampy, drzwi, 
chłodnica, błotniki, zderzaki, mosty, belki i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-58
SUZUKI YITARA, 1995 r., 1600 ccm : burta tylna, lampa 
prawa tylna, błotnik lewy, zbiorniczek wyrównawczy, skrzy
nia biegów, sterownik silnika/nagrzewnica. Opole, tel. 
0604/13-37-05
SUZUKI VITARA: lampy, drzwi, zawieszenia, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów z reduktorem, lusterka, błotniki, zbior
niczki płynów i inne. Obora, tel. 0607/04-26-96 
SUZUKI VITARA: maska przednia, zdeizaki, atrapa, koła. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI YITARA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SYRENA 105: błotniki tylne, 2 szt. • 45 zł/szt. środa ślą
ska, tel. 071/317-5743
SYRENA: skrzynia biegów, stan b. dobry, • 100 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-35-21
SYRENA: różne części. Wrocław, tel. 0501/83-9943 
SYRENA 105: różne części. Wrocław, tel. 071/351-06-25 
TALBOT HORIZON : lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 
0603/6140-97
TALBOT HORIZON: drzwi • 50 zł/szt., szyby • od 10 zł/szt., 
szyba tylna ogrzewana • 40 zł, wał 1.90 - 130 zł. Strze
gom, tel. 074/855-55-75
TALBOT HORIZON : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-50-24
TALBOT RANCHO : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-50-24
TALBOT SAMBA : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-50-24
TALBOT SOLARA, 1980/84 r . : zawieszenie, rozruszniki, 
alternator, szyby, wahacze, blacharka, hak, półosie, itd. 
Tarnowskie Góry, tel. 032/285-39-56 po 20 
TALBOT SOLARA : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/327-50-24
TARPAN HONKER, 1990 r.: skrzynia rozdzielcza • 700 zł, 
wał krótki, resory, felgi. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
TARPAN 239, diesel: zawieszenie, skrzynia biegów, most 
tylny, karoseria kpi., stan b. dobry. Oleśnica, tel. 
071/314-93-78 po godz. 20
TARPAN HONKER: skrzynia rozdzielcza - 700 zf, wał krótki, 
resory, felgi. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
TARPAN ŻUK, NYSA : wał korbowy. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
TATRA 148: części silnika, pompy, sprężarki, -150 zł. Lu
bin, tei. 0502/60-93-39
TATRA 148: różne części, nowe i używane. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
TATRA 815, 1991 r.,: kabina, po remoncie kapitalnym i 
lakierowaniu, - 8.500 zł. Legnica, tel. 076/862-68-32 • 
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia biegów (5) (synchron), 
silnik 12Vx2 turbo, elementy przedniej i tylnej osi, wałek 
główny, skrzynia biegów (5), komplet naprawczy, skrzynia 
rozdzielcza turbo, docisk, siłownik wywrotu i hamulca, roz
rusznik i inne. Jelenia Góra, itel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
TATRA 815 : mosty, skrzynia biegów i rozdzielcza, silnik
12-cylindrowy. Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95 
TATRA 815: rama, mosty, kabina, stan dobry, • 2.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62, 872-52-77 po godz. 16 
TATRA 815: różne części, nowe i używane. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: tylna prawa ćwiart

ka, progi, filtr powietrza, nadkola plastikowe, ta
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, tylne-za
wieszenie, tylne drzwi, plastiki, półosie, sprężar
ka k lim atyzacji i inne. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020171

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., 
zawieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, 
ćwiarka przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
TOYOTA AVENSIS : części blacharskie. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
TOYOTA AVENSIS: lampy tylne, klapka wlewu paliwa, kie
runkowskaz na błotnik prawy przedni, lusterka. Oława, tel. 
0604/8540-04
TOYOTA AVENSIS: drzwi, błotniki przednie. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA AVENSIS : atrapa przednia, wykładzina wygłu- 
szenia pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/504446
TOYOTA AVENSIS: lampa lewa tylna do modelu 4-drzwio-
wego, rurki klimatyzacji. Wrocław, tel. 0606/62-65-10
TOYOTA AVENSIS : zawieszenia, szyby, osprzęt silnika.
Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28
TOYOTA AVENSIS, SUPRA: reflektory i chłodnice. „ tel.
0607/44-88-38
TOYOTA CAMRY, 1992 r., 2200 ccm, benzyna : części 
mechaniczne i blacharka. Legnica, tel. 0604/7745-50 
TOYOTA CAMRY, 1992/96 r., 3000 ccm, V 6 : lampy, klapa 
tylna, drzwi przednie, słupki środkowe, ława pod silnik, 
ćwiartki przednie, zawieszenia, elementy silnika, belka tyl
na, konsola, nagrzewnica, fotele welurowe, półosie.,i inne 
(wysyłka na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
TOYOTA CAMRY KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
TOYOTA CAMRY : lampa prawa, przełączniki kierownicy, 
osłona lewarka zmiany biegów. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
TOYOTA CAMRY 1.8 D, 2.0 TD: głowice, różne typy i rocz
niki, szczelne, splanowane z zaworami lub sam korpus • 
10 zi/szL Wrocław, tel. 324-81-08, 0601/70-22-78 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzy
nia biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzę
gło, kompletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przed
nie, dolne • 100 zł/szt, drzwi z szybami • 250 zł/szl, lampy 
tylne, zespolone - 150 zł/szt Namysłów, tel. 077/41049-10, 
0602/43-0941
TOYOTA CARINA E, 1994/96 r., 1600 ccm, 16V: kompu

ter, ukł. ABS, rozrusznik, kolektory, .poduszki’  pod silnik, 
klamki, fotele, konsola i inne. Legnica, tel. 0601/844745 
TOYOTA CARINA E, 1995 r . : lampa prawa zewnętrzna, 
biało-czerwona - 200 zł. Wrocław, tel. 788-87-01 
TOYOTA CARINA E : drzwi, błotniki przednie. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22 ,
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-4446
TOYOTA CARINA E SEDAN od 95 r.: lampa prawa tylna 
zewn., biało-czerwona, • 200 zł. Wrocław, tel. 788-87-01 
TOYOTA CARINA II: amortyzatory tylne (sportowe) • 300 
zł, szyba klapy tylnej • 200 zł oraz przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem • 300 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
TOYOTA CARINA, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
- 500 zł. Oleśnica, tel. 0607/04-21-23 
TOYOTA CARINA 1.8 D, 2.0 TD: głowice, różne typy i rocz
niki, szczelne, splanowane z zaworami lub sam korpus - 
10 zł/szt. Wrocław, tel. 324-81-08, 0601/70-22-78 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V: osprzęt silnika, pół
osie, komputer, inst. el., drzwi tylne prawe, lusterko lewe, 
elementy zawieszenia, reflektory przednie, błotnik lewy 
przedni, błotniki tylne, zawiasy, szyba, inne. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, 
błotniki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
TOYOTA CARINA, COROLLA : lampy, zderzaki i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA, CAMRY 1.8D, 2.0TD: gło
wice, różne typy i roczniki, splanowane, z zaworami lub 
same korpusy, sprawdzone, szczelne. Wrocław, tel. 
071/324-81-08, 0601/70-22-78 
TOYOTA CELICA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, stan 
dobry, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
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  rozbiórki. 
Gorzów Wlkp., tel. 0604/964648 
TOYOTA CELICA, 1994 r.: części różne. Bolesławiec, tel. 
0502/15-76-87, 0606/33-54-74 
TOYOTA CELICA: klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
TOYOTA COROLLA, 1980 r . : serwo, pompa chłodnica, 
wentylator, zawieszenie zawieszenie, amortyzator przedni 
lewy. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 72 tys. km, 1400 ccm. 12V,: 
prawy bok nadwozia, inst. elektryczna, tylne zawieszenie,
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Wrocław, tel. 071/327-94-35 od godz. 8“
półoś z piastą, konsola z licznikiem, serwo z pompką ha- 
mulcową, i inne - od 10 zł. Kożuchów, tel. 0608/88-75-99 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : grill, 
lusterka, gażnik, lampy tylne, głowica, pompa hamulcowa, 
belka pod silnik. Lubin, tel. 0601/84-81-19,076/847-54-80 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccmT^ach, drzwi, kla
pa tylna, zawieszenia, instalacja elektryczna, plastikowe 
elem. wnętrza, drobne części, McPhersony przednie. Wro
cław, tel. 368-19-33, 0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r.: różne części. Stefanowi- 
ce, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
TOYOTA COROLLA, 1989 r. 3-drzwiowa: drzwi. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
TOYOTA COROLLA, 1989 r.: klapa z szybą. Legnica, tel. 
0604/7745-50
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1800 ccm, diesel: silnik, 
uszkodzony, -1.000 zł. Wrocław, tel. 783-87 8̂5 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback; zawieszenie, prze
kładnia kier., pokrywa bagażnika z szybą, klamki, błotniki 
tylne, szybki tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1500 ccm : różne części. 
Prusice, tel. 071/312-53-52
TOYOTA COROLLA, 1990 r. : błotniki, drzwi, wahacze, 
półosie, klapa tylna + szyba, lampy, pompa wody, docisk 
sprzęgła. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
TOYOTA COROLLA XL, 1990 r., 191 tys. km, 1800 ccm, 
12V,: układ wydechowy, tłumią szyba drzwi prawych, ba
gażnik dachowy - 80 zł, koła zimowe • 200 zł, łańcuchy na 
koła - 80 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
TOYOTA COROLLA. 1990 r.. 1300 ccm. 12V: ukł. wyde
chowy, tłumik - 20 zł, szyba prawa • 20 zł, bagażnik na 
dach • 80 zł, koła zimowe - 200 zł i inne. Wrocław, tel. 
0601/88-32-97
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm, 12V: Ukł. wyde
chowy, tłumik - 20 zł, szyba prawa - 20 zł, bagażnik na 
dach • 80 zł, koła zimowe - 200 zł i inne. Wrocław, tel. 
0601/88-32-97
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diesel: amorty
zator tylny lewy, sprzęgło, części skrzyni biegów, zespół 
sprzęgający rozrusznika, łożysko koła tylnego, uszczelnia
cze skrzyni biegów, koło zębate paska rozrządu. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95
TOYOTA COROLLA, 1991 r., benzyna: drzwi przednie lewe 
z szybą -150 zł, drzwi tylne prawe z szyba - 80 zł, szybka 
lewa tylna • 50 zł, bak - 80 zł. Wrocław, tel. 321-31-55 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, 12V : kolumna 
McPhersona prawa, pompa hamulcowa, plastiki wnętrza, 
komputer. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA, 1992/98 r„ 1400 ccm, benzyna: czę
ści silnika, dach do modelu 3-drzwiowego, zawieszenia, 
pompa ABS, błotniki, lampy. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01, 0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA, 1993 r. : maska przednia. Zielona 
Góra, tel. 0608/64-92-57
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TOYOTA COROLLA, 1994 r. liftback: błotnik tylny prawy. 
Wrocław, tel. 071/31242-22, 0600/16-82-28 
TOYOTA COROLLA, 1996 r. 3-drzwiowy: drzwi, szyby, 
zawieszenie tylne, dach. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
TOYOTA COROLLA zderzak przedni. OleśnicaJ tel. 
071/31540-51
TOYOTA COROLLA SEDAN : klosze lamp tylnych, -100
zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel.
0502/67-60-22
TOYOTA COROLLA : różne części/ Wrocław, tel. 
0502/50-4446
TOYOTA COROLLA : półka tylna, • 100 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22
TOYOTA COROLLA, 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, • 500 zł. Oleśnica, tel. 0607/04-21-23 
TOYOTA COROLLA 1.8 D, 2.0 TD: głowice, różne typy i 
roczniki, szczelne, splanowane z zaworami lub sam kor
pus -10 zł/szt. Wrocław, tel. 324-81-08,0601/70-22-78 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : dużo części me
chanicznych i blach., części od Hiace 96 r., silniki 1.3 E, 
skrzynie biegów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, bla
charka, 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, 0601/5642-29 
TOYOTA LAND CRUISER, 2500 ccm, turbo D : wszystkie 
części mechaniczne i blacharskie. Prudnik, tel. 
077/43646-30, 0603/62-02-87 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r .: różne częściblachar- 
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/7246-69
TOYOTA LEXUS : zderzak tylny. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
TOYOTA PREVIA, 1993 r . : części blacharskie i mecha
niczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA PREVIA : klapa tylnd, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
TOYOTA STARLET, 1994 r., 1300 ccm, 12V: głowica silni
ka, wtrysk, komputer, stacyjka, skrzynia biegów, elementy 
zawieszenia, szyberdach, klapa tylna , lampy tylne, filtr 
pow., lusterko prawe, reflektor lewy, serwo + pompa ham. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-76
TOYOTA STARLET, 1995 r., 1300 ccm, 12V: silnik, skrzy
nia biegów (5). kolumny McPhersona, półosie. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94. 0603/87-91-52 
TOYOTA STARLET : alternator nowy (również do innych 
modeli Toyoty), -160 zł. Wrocław, tel. 0607/35-40-40 
TOYOTA STARLET : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-4446
TOYOTA STARLET : ścianka tylna. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA TERCEL, 1987 r . : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TRABANT 601S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śląski, tel. 0601/57-2241 
TRABANT : elektroniczny zapłon - 70 zł. Polkowice, tel. 
076/8454 8 45, 0606/12-91-24 
TRABANT 601: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, koła, 
elementy karoserii, wał po regeneracji i inne. Pomocno, 
tel. 065/547-85-56 po godz. 19 
TRABANT 601 KOMBI stan b. dobry: błotniki i klapy (nowe), 
-1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
TRABANT 601 : rozrusznik, alternator, docisk sprzęgła, 
półosie, wahacze, resory, sprężyny, drzwi, fotele, skrzynia 
biegów, szyby, błotniki, silnik. Wrocław, tel. 321-26-62 
TRABANT 601 : wały po regeneracji, cylindry po szlifie, 
alternatory, rozrusznik, zapłony elektroniczne, cylindry, 
szczęki, nowe, inne części z demontażu. Zielona Góra, tel. 
068/45346-78
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne części uży
wane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
U AZ 469 : rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 
0604/66-58-54
VOLVO: agregat do chłodni, skraplacz + parownik. Brzeg, 
tel. 077/411-99-68
VOLVO 240,1985 r.: różne części. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
VOLVO 244: różne części. Wrocław, tel. 0606/15-89-44 
VOLVO 300,200: blachy, szyby, drzwi, wał, plastiki, klapy, 
skrzynie biegów, alternatory, rozruszniki, serwa, tarcze, 
przekładnie - od 5 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 340 D, 1985 r.: nadwozie niekompletne, komplet
na dokumentacja, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/348-10-44 
VOLVO 340,1987 r., 1600 ccm, diesel: głowica kpi, - 400 
zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
VOLVO 340,1400 ccm, benzyna : gażnik 2-gardzielowy, 
webera -120 zł, aparat zapłonowy • 70 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/17-95-59
VOLVO 340: lampy, błotnik, maska silnika, wał napędowy, 
drzwi, chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
VOLVO 340: reflektory. Wrocław, tel. 0603/53-74-09 
VOLVO 340 : reflektory. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 340,360: amortyzatory, zawieszenia, wały napę
dowe, lampy, zderzaki, oblachowanie, skrzynia biegów, 
.poduszki' pod silnik. Wrocław, tel. 0501/60-8440 
VOLVO 343,1980 r., 1400 ccm: drzwi, maska, szyby, lam
py, błotniki, dach, silnik, skrzynia biegów, chłodnica i inne. 
Wałbrzych, teł. 074/84649-57 
VOLVO 345,1980 r., 1400 ccm, benzyna : silnik - 400 zł, 
skrzynia biegów /4/, manualna • 400 zł. Wrocław, tel. 
35254-52
VOLVO 360 : reflektory. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440, 1988/94 r., 1700 ccm, i 1800 ccm : silniki, 
drzwi, zawieszenia, plastiki, fotele, komputery, moduły i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 0605/29-62-06 
VOLVO 440,1994/96 r.: drzwi lewe tylne, uszczelka szyby 
drzwi prawych tylnych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440 : różne części. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 440 : progi, dach, zawieszenie tylne, stan b. do
bry. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 440, 460, 1988/93 r., 1700 ccm, wtrysk : lampy, 
drzwi, maska, błotniki, zderzaki, szyby, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów i inne. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 
VOLVO 440,460: błotniki, lampy tylne i przednie, zderza
ki, koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
VOLVO 440, 460 : zderzaki, maski, błotniki i inne z de
montażu. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 440,460: amortyzatory, klocki i szczęki hamulco
we, tłumik, piasty, półosie, błotnikir lampy, zderzaki, skrzy
nia biegów, maska. Wrocław, tel. 0501/60-8440

VOLVO 440460,1988/93 r . : lampy, błotniki, drzwi, zde-. 
rzaki, osprzęt silnika, skrzynia biegów 1.7 i inne części. 
Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 po godz. 15 
VOLVO 460,1989/93 r . : lampa lewa, kierunkowskaz na 
wsuwkę, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81, 
0604/07-5949
VOLVO 460,1994/96 r.: drzwi lewe tylne, uszczelka szyby 
drzwi prawych tylnych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 460,1800 ccm, benzyna : wszystkie części me- 
chaniezne, koła, cała tylna część auta. Wrocław, tel. 
0603/0949-91
VOLVO 480 : lampa przednia lewa + silniczek i obudowa,
stan idealny. Jelenia Góra, tel. 075/781-27-60 w
godz. 9.30-17.00, 075/78345-96
VOLVO 480 : lampy tylne, blenda, halogen. Wrocław, tel.
0605/10-83-08
VOLVO 700 używane: blachy, klapy, szyby, drzwi, nadko
la, pompy, komputer ABS, wahacze, sprężyny, zawiesze
nia, cewki, moduły, inne. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 740,1986 r.: różne części, od 100 zł. Legnica, tel. 
076/8544542, 0603/9745-70 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, DOHC : silnik, 
zbiornik paliwa, komputery, pompa ABS i klimatyzacji, zde
rzak tylny, mechanizm wycieraczek, pedały, McPhersony, 
szczęki, sterownik klimatyzacji, zbiorniczki, zamki, zawia
sy, zaciski hamulcowe, nadkola, serwo, przełączniki kie
rownicy, inne. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
VOLVO 740: maska, błotniki, zderzak-przedni z halogena
mi, szyba drzwi przednich lewych. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
VOLVO 740, benzyna : silnik - 1500 zł, dach z szyberda- 
chem do kombi - 1000 zł, inne części. Zielona Góra, tel. 
0502/32-24-88
VOLVO 740,850 : elementy blacharki i zawieszenia. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
VOLVO 740, 940, 1990/97 r., 2300 ccm, turbo : blachy, 
dach do kombi, błotniki przednie i tylne, drzwi, części silni
ka, zawieszenia przednie i tylne, tapicerka skórzana. Góra 
Śląska, tel. 0602/10-58-73
VOLVO 850 GLT, 1993 r.. 2500 ccm, benzyna: silnik. Gło
gów, tel. 076/832-11-22
VOLVO 850, 1996 r. : zderzak przedni. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75, 0604/38-13-40 
VOLVO 850 KOMBI, 2500 ccm, benzyna, 20V: różne czę
ści. Głuchołazy, teł. 0606/55-36-11 
VOLVO 850: szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VOLVO 850 : silnik na części, komputery, części mecha
niczne i blacharki (2.5 20V). Głuchołazy, teł. 0606/55-36-11 
VOLVO 850 używane: blachy, klapy, szyby, drzwi, nadko
la, pompy, komputer ABS, wahacze, sprężyny, zawiesze
nia, cewki, moduły, inne. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 850, 700 : blachy, klapy, szyby, drzwi, nadwozia, 
rampy, komputer, ABS, wahacze, sprężyny, tarcza zawie
szenia, cewki, moduły i inne - od 50 żł. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 940, 2300 ccm, benzyna, turbo : osprzęt silnika, 
szyby, zawieszenia i inne. Góra, tel. 0602/10-58-73 
VOLVO 940 : chłodnica intercoolera, maska silnika, błot
nik lewy przedni i inne. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO F10 : skrzynia biegów ZF-6. Wrocław, tel. 
0605/37-47-03
VOLVO FI 2,1986 r.: kabina. Wrocław, tel. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65
VOLVO F12: skrzynia biegów ZF-SR-1700, na części, zde
rzak, atrapa/chłodnica, tylny most drzwi, szyby, turbo, drąż
ki, lampy, siodła, silnik, tłoki i inne. Wrocław, tel. 346-23-55, 
0607/50-54-33
VOLVO S40 : el. mechanizm szyby prawej przedniej, li
stwa zderzaka przedniego i inne. Wrocław, teł. 
0602/79-31-55
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
VOLVO S60, 2000 r., 2500 ccm, TDI nowy model: drzwi, 
maski, klapa tylna, zawieszenia, lampy, poduszka pow., felgi 
aluminiowe. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO S70 : różne części. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO S70, V70, 2000 r., 2500 ccm. TDI nowy model: 
drzwi, maski; klapa tylna, zawieszenia, lampy, poduszka 
pow., felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO S80 : chłodnica intercoolera i inne. Wrcfcław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO S80, 2000 r., 2500 ccm, TDI nowy model: drzwi, 
maski, klapa tylna, zawieszenia, lampy, poduszka pow., felgi 
aluminiowe. Wrocław, tel. 0606/62-̂ 65-10 
VOLVO V40 : blenda tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
VOLVO V40 : el. mechanizm szyby prawej przedniej, li
stwa zderzaka przedniego i inne. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO V40, S40,1998 r. poj. 1.9 TDI, 2.5: skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VGLVO V40, S40 : maska, zderzaki, błotniki, drzwi, atra
pa, pas przedni, hamulce, zawieszenie, przekł. kierownicy, 
listwy progowe, szyba boczna tylna, pod. powietrzna kie
rowcy. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, 
zawieszenie 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 : różne części. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO V70: maska silnika. Złotoryja, tel. 076/87840-75. 
0604/38-1340
VOLVO V70, S70,1998 r. poj. 1.9 TDI, 2.5:’ skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO V70, S70 : maska, zderzaki, błotniki, drzwi, pas 
przedni, listwy progowe, klapa tylna z szybą do kombi, lam
py, atrapy, klamki. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VW, 1975 r., 1100 ccm: różne części, stan dobry. Wambie
rzyce, tel. 074/871-9240
VW, 1979/84 r. 1600,1800 ccm: silnik, inne części. Czer
nica, tel. 071/318-98-38. 0607/48-98-04 
VW, 1981 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa. Wro
cław, tel. 071/357-62-16, 321-10-35 
VW BUS, 1982 r., 1600 ccm, diesel: silnik po remoncie 
kapitalnym, po wymianie skrzyni biegów i zawieszeń, pół
osie, 8-osobowy, oszklony, stan blacharki dobry, • 9.000 
zł. Gromadka, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
VW, 1988/00 r .: felgi aluminioWe, drzwi, błotniki, wzmoc
nienia, chłodnice, zawieszenia, elementy tapicerki, podło
kietniki, napinacze pasów i inne, faktury VAT. Nowogrodziec, 
tel. 0502/33-76-86
VW, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : koło zamachowe, sprzę
gło, docisk sprzęgła, pompa oleju i vacuum, rozrusznik, 
kolektory. Legnica, tel. 076/850-10-81, 0603/35-40-82 
VW, 1600 ccm, turbo D : wtryski, komplet, KCA 30S 36/4, 
nowe końcówki. Lubin, tel. 0607/70-63-36 
VW, 1600 ccm, diesel : różne części. Lubin, tel. 
076/844-22-25, 844-39-37
VW : różne części z demontażu. Świebodzin, tel. 
0605/92-96-50
VW : silnik 1.6 D, w b. dobrym stanie, możliwość sprowa
dzenia, oclony, -1.500 zł. Twardogóra, tel.* 071/315-92-59 
VW : silnik 1.6 E, w b. dobrym stanie, możliwość sprowa
dzenia, - 500 zł. Twardogóra, tel. 0607/74-03-26
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VW, 1900 ccm, diesel: sprzęgło kompl., nowe, firmy .Luk", 
- 400 zł. Wrocław, tel. 0607/09-91-02 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetle
nie, zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
VW, 1600 ccm, diesel: silnik ze skrzynią biegów. Wrocław, 
tel. 071/357-09-52 wieczorem 
VW, diesel: silnik, kompletna dokumentacja. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, możliwość sprawdzenia, oclo
ny, dokumentacja. Osiecznica, tel. 075/731-23-76, 
0607/81-19-76
VW, 1900 ccm, TD i: pompa wtryskowa. Zielona Góra, tel. 
068/324-61-60
O  VW BORA, 1998 r., 1.6,1.9 TDi 4-drzwiowy, kom

bi: drzwi przednie, osprzęt silnika, skrzynie bie
gów, zawieszenia, półosie, lusterka, dach do 
kombi, podłużnice, oś, szare pasy, konsola i inne. 
Prochowice, tel. 0606/64-09-98 84014091 

VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk limuzyna: podłużni
ca, ćwiartka tylna, drzwi, klapa, osprzęt silnika, pasy, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, lusterka, fotele, tapicerki, 
ABS, plastiki, silnik, układ wydechowy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
O  VW BO RA: lampy, drzwi, lusterka, maski, klapy, 

dach, zderzaki, zawieszenia, szyby, osprzęt TDi, 
głowice, pompy, poduszki pow., konsole, chłod
nice. Polkowice, tel. 0607/74-57-00 84013771

VW BORA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA : zderzaki, atrapa,, maska, błotniki przednie, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, reflektory, lampy tylne. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
VW BORA, GOLF IV: poduszki pow. (obie strony), sensor, 
taśma pod kierown., pompa wspomagania, napinacze pa
sów pirotechn., kierownica nowa, schowek, lusterka. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm .ogórek*: zawieszenie przed
nie, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/352-28-74, 0603/44-65-61 
VW BUS T4,1994 r.: reflektor lewy - 200 zł, zagłówek - 50 
zł, kierunkowskaz przedni lewy -100 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW CADDY, 1996 r.: lampa tylna prawa, kratka zderzaka. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
VW CADDY, 1998 r . : części nadwozia tylnego. Zielona 
Góra. tel. 0604/86-18-25
VW CADDY. 1999 r . : drzwi. dach. błotniki, zawieszenia, 
szyby, tapicerka do wersji osobowej. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (komplet
ne), oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 
0603/84-77-55
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, G-60: dach, podłużni- 
ce, zawieszenie, klapa, lampy, lusterka, drzwi, osprzęt sil
nika, chłodnica, zbiorniczki, wzmocnienie zderzaka. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
VW CORRADO G-60,1991 r., 1800 ccm : turbina, drzwi, 
maska, błotnik przedni prawy, lampy przednie, wentylator 
chłodnicy z obudową, alternator, klamki. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : nakładka 
na grill, koło dojazdowe, klapa tylna, szyba tylna, spoiler 
tylny, zamek, silniczek wycieraczek, blenda tylna, lampy, 
obudowa filtra pow., halogen prawy, półka tylna, wycieracz
ka tylna i inne. Wrocław, teł. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW DERBY, 1977 r .: klamki do drzwi, prawa i lewa. Zgo
rzelec, tel. 0607/27-62-93
VW DERBY, 1981 r . : różne części. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
VW DERBY, 1981 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śląski, tel. 0601/57-22-41 
VW DERBY, POLO, GOLF 1.1100 ccm, benzyna: głowica 
silnika, dach, zegary na diodach. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29 
VW GARBUS : silnik 1200 ccm, zamienię na silnik 1600 
ccm. Lasowice, tel. 071/384-00-18 
VW GARBUS, 1300 ccm: silnik na części, gażnik, docisk i 
tarcza, prądnica, 12V, 6V, ogrzewanie, oblachowanie silni
ka. Janusz Kowalczyk, 58-230 Prochowice, ul. Rynek 10/2 
VW GARBUS : różne części silnika. Świdnica, tel. 
074/852-51-96. 071/316-34-14 wieczorem 
VW GARBUS 1200. 1303: różne części z demontażu. 
Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
VW GARBUS, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, elemen
ty błacharki i zawieszenia, szyby, tapicerka, karoseria, z 
kpi. dokumentacją. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS : rozrusznik, aparat zapłonowy, pompa ole
jowa i paliwowa, 2 pokrywy zaworów. Wrocław, tel.

. 071/373-03-98
VW GARBUS : gażnik Solex, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-65-48
VW GARBUS : różne części. Wrocław, teł. 0606/31-38-02 
VW GOLF I, 1978 r. 3-drzwiowy : błotniki przednie - 50 
zł/szt, progi - 50 zł/szt. i inne. kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-45-97, 0606/73-25-15 
VW GOLF 1,1979 r . : różne części. Mienice, gm. Wisznia 
Mała, tel. 071/312-40-93
VW GOLF, 1980 r . : chłodnica, reflektor, lusterko, lampa 
tylna, szyby, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
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 . : alternator, rozrusznik, skrzynia bie
gów, silnik (1100 ccm), stan b. dobry. Nowa Ruda, tel. 
0607/62-79-33
VW GOLF 1,1981 r., diesel: drzwi (4 szt), klapa przednia, 
tapicerka, klamki, chłodnica, rozrusznik. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47
VW GOLF I, 1981 r. : atrapa, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW GOLF 1,1981 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (4), zawieszenie, szyby, wnętrze, maska, fotele, ukł. 
wydechowy, chłodnica i inne. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59 
VW GOLF 1.1982 r. : hak ze zderzakiem. Kłodzko, tel. 
074/867-58-06
VW GOLF, 1982 r., 1500 ccm, diesel: rozrusznik, licznik, 
lampy, stacyjka, szyby, pasy, lusterka. Zielona Góra, teł. 
068/320-18-60
VW GOLF 1,1983 r. 4-drzwiowy: drzwi - 80 zł/szt Świdni
ca, tel. 074/850-12-49
VW GOLF 1,1983 r., diesel: amortyzatory, chłodnica, sta
cyjka, licznik. Chojnów, tel. 076/817-26-87,0600/64-01-22 
VW GOLF 1,1983 r .: drzwi (3-drzwiowy), sprzęgło, szyby, 
wahacze, konsola, skrzynia biegów 1.3, półosie, zegary, 
tarcze ham., zbiornik paliwa. Oleśnica, tel. 071/314-35-73, 
0603/23-45-49
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm: wszystkie części. Bogaty
nia, tel. 075/774-17-55 po godz. 16 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm,, 1800 ccm: silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, części mechaniczne i wyposaże
nia elektrycznego oraz do VW 1800.88 r. blok silnika. Je
lenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm automatic: sinik i inne 
części z demontażu, -1.800 zł. Żary, tel. 068/374-81-85

VW GOLF II, 1985/90 r.: klocki hamulcowe, świece (nowe 
i używane), głowica, rozrusznik, aparat zapłonowy Bosch, 
przekł. kierownicza - 200 zł, alternator - 80 zł, półosie (kom
plet) - 80 zł, felgi stalowe - 2 szt., siedzenia (komplet) -180 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 po godz. 15 
VW GOLF, 1986 r .: lampy, szyby, osprzęt silnika, zawie
szenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF II. 1986 r., 1300 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów /4/. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1986 r.. 1600 ccm : drzwi, konsola, zegary, 
zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
VW GOLF II, 1986 r., benzyna 1600,1800 cm3: lampy tyl
ne, stacyjka, przełącznik pod kierownicę, docisk i sprzę
gło, klamki, grill, puszka bezpieczników, drzwi model
2-drzwiowy, głowica hydrauliczna, inne. Lubań, tel. 
0603/35-59-76
VW GOLF, 1986 r . : silnik 1.6 E, stan dobry, oclony, gwa
rancja - 600 zł, silnik 1.6 D, stan b. dobry, oclony -1550 zł, 
klapa tylna/drzwi, spoiler. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
VW GOLF, 1986 r.: silnik 1600 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, 
szyby, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie 
wnętrza, skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotni
ki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, tylna część nadwo
zia, szyby, błotniki, inne. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
VW GOLF II, 1986/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm : silnik, 
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -1.350 zł. Choj
nów. tel. 0608/86-87-36
VW GOLF II. 1987 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, półosie, półka tylna, plastiki, szyby i inne. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05. 0600/24-10-25 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), 
-100 zł. Leszno, tel. 0609/48-94-29 
VW GOLF II, 1987 r .: drzwi, lampy tylne, zderzak przedni 
(wąski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
VW GOLF II. 1987 r.. 1600 ccm, benzyna : różne części, 
stan dobry. Zgorzelec, tel. 075/776-73-73, 0603/80-66-58 
VW GOLF II, 1987 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
szyby, drzwi, silnika kpi., zawieszenia, oś tylna, błotniki tyl
ne. półosie, nagrzewnica, lampy, kpi. kół, dojazdówka, ukł. 
kierowniczy, klapa tylna. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
VW GOLF II, 1987 r .: wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
074/831-61-18, 0600/31-98-35 
VW GOLF II, 1987 r.: Idapa tylna, drzwi, inst elektryczna, 
silnik, skrzynia biegów. Dzierżoniów, tel. 076/831-21-56 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm : sportowe zawieszenie i 
wszystkie części z  rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
075/755-90-47, 0608/79-71-92 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm : skrzynia biegów 151, na
grzewnica, sprężyny. Kamieniec Ząbk., tel. 0504/91-38-54 
VW GOLF, 1987 r. 3-drzwiowy, 1.6-1.8 E: skrzynia biegów 
(5), drzwi lewe, piasty z zaciskami, klapa tylna, pas tylny. 
Kłodzko, tel. 074/867-98-21
VW GOLF, 1987 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/54-49-35
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., 1800 ccm, i 1600 ccm, diesel: silniki, 
skrzynie biegów, amortyzatory, półosie, piasty, koła, ma
ska, błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, konsola, nagrzewni
ca, klapa tylna, plastiki i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : głowica hy
drauliczna, drzwi, grill na lampy, stacyjka, klamki, alterna
tor, przełącznik pod kierownicę. Lubań, tel. 0603/35-59-76 
VW GOLF II, 1987 r.: drzwi, szyby, zawieszenie, sinik 1.6 
w częściach, gażnik, rozrusznik, inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), 
- 400 zł. Pępowo, tel. 065/573-61-87 
VW GOLF II. 1987 r. 1600 ccm, wtrysk : różne części z 
demontażu. Świdnica, tel. 0605/46-25-03 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm. 16V: silnik - 500 zł. roz
dzielacz wtrysku -150 zł, hak ze zderzakiem -120 zł. War
ta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 
VW GOLF II: 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 II, 1987/90 r., 1800 ccm: dach z szyberdachem 
do wersji 5-drzwiowej, drzwi, tylna klapa, sanie pod silnik, 
belka, półosie, układ kierowniczy, pompa wspomagania, 
lampy przednie, zawiasy, czujniki, pompa wody, części sil
nika i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-69 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm: różne części z demonta
żu. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie, stan b. dobry. Głogów, 
teł. 076/833-23-85 po godz. 19, 0607/204)1-25 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : silnik z doku
mentacją, kompletny, z uszkodzoną głowicą, - 800 zł. Ław- 
szowa, gm. Osiecznica, tel. 0605/55-81-47 
VW GOLF II. 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, -1.450 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
VW GOLF II, 1988 r . : zawieszenie, kolumna kierownicy, 
silniki (1.6), rozrusznik, chłodnica, tapicerki i inne. Nowa 
Ruda. teł. 074/872-84-63
VW GOLF II. 1988 r. 1600,1800 ccm: półosie z przeguba
mi, sprężyny. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09, 
074/871-47-97, 0606/36-71-10 
VW GOLF, 1988 r . : części mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0602/87-58-33
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: głowica, pompa wtry
skowa, blok, tłoki, korbowody, dokumentacja celna i inne - 
od 100 zł. Góra. tel. 065/544-46-25. 0601/05-81-98 
VW GOLF. 1989 r.. 1600 ccm, diesel: głowica kpi., blok, 
tłoki, pompa wtryskowa i inne, do 100 zł. Kłoda, tel. 
065/544-46-25
VW GOLF II, 1989 r.: silnik 1.3 benzyna, kompletny, skrzy
nia biegów (4), zbiornik paliwa, maska przednia, szyba tyl
na, ukł. kierowniczy, wzmocnienie przednie, drzwi lewe, 
lampy tylne. Legnica, tel. 0604/83-03-37 
VW GOLF, 1989 r.: głowica kpi. - 320 zł, blok, tłoki, korbo
wody, pompa wtryskowa, miska olejowa do Transportera i 
inne, od 100 zł. Leszno, tel. 065/544-46-25,0601/05-81-98 
VW GOLF II. 1989 r.: sinik 1.6 TD -1.500 zł. sinik 1.6E - 
500 zł, skrzynia biegów do diesla, drzwi, dach, tapicerka, 
zawieszenia, błotniki, szyby i inne z demontażu. Środa Ślą
ska. teł. 0608/70-62-07
VW GOLF II. 1989 r.: wszystkie części z rozbiórki. Duszni
ki Zdrój. teł. 0603/74-62-58
VW GOLF II. 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk: s i
nik, oclony, stan b. dobry, - 850 zł (możl. wyst fakt. VAT). 
Jelenia Góra. tel. 0502/15-74-67 
VW GOLF. 1989 r., 1300 ccm 1600,1800 ccm. silnik oclo
ny, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacharskie i 
inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
VW GOLF II, 1989 r.: różne części z rozbiórki. Środa ślą
ska. tel. 071/317-53-32. 0603/82-24-69 
YW GOLF II, 1989 r .: konsola, kierownica bez klaksonu, 
pokrowiec na lewarek, zegary, spoiler dolny, konsola środ
kowa, kolumny tylne, listwa pod reflektory, halogen do atra

py, listwa drzwi. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW GOLF II, 1989 r.: tylne lampy, kierownica, podsufitka. 
Wrocław, tel. 0608/16-76-17, 071/321-75-79 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km. 1600 ccm. diesel: sinik 
kpi., skrzynia biegów, półosie, chłodnica. - 2.800 zł. Bren- 
no, woj. leszczyńskie, tel. 0603/31-64-30 
VW GOLF II, 1990 r . : półka tylna pod głośniki, - 70 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-76-22, 0602/52-56-48 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm: silnik, klapa tylna, lampy, 
elementy błacharki i inne. Głuchołazy, tel. 0601/19-62-25 
do godz. 18
VW GOLF II, 1990 r . : fotele, kanapa, zawieszenie kpi., 
klapa tylna, światła tylne, ćwiartki tylne, ukł. wydechowy 
do poj. 1.3 na gażniku, instalacja do poj. 1.3 z kpi. nadmu
chem. Lubin, tel. 076/847-31-34, 0604/484)6-24 
VW GOLF II. 1990 r.: dach. elementy zawieszenia, osprzęt 
silnika (1.6), klapa. Nowa Ruda, teł. 0603/04-94-79 
VW GOLF II. 1990 r.: drzwi, lusterka, maska, błotniki, szy
ba czołowa, półka tylna, lampy tylne, ukł. ABS i inne. Opo
le, teł. 0601/71-67-25
VW GOLF, 1990 r .: głowice sinika 1.6 i 1.8. Wrodaw, tel. 
0501/24-60-10
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel: sinik na częśd - 
100 zł, półosie - 70 zł/szt, pompa wtryskowa -100 zł, za
wieszenie przednie i tylne, układ kierowniczy-130 zł, chłod
nica - 100 zł, mocowanie silnika. Wrocław, tel. 
0608/23-97-49
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kpi., oclony, 
- 750 zł. Modła 75, tel. 076/817-22-19, 0602/884)8-99 
VW GOLF II, III, 1991 r., benzyna : skrzynia biegów (5), 
uszy skrzyni, półoś długa. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna: głowica - 200 
zł, alternator -120 zł, aparat zapłonu - 70 zł. Siekierczyn, 
teł. 075/724-40-62
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk: maska 
sinika, klapa tylna, błotniki, zderzaki, szyby, lusterka, sil
nik, skrzynia biegów (5), półosie, wzmocnienie czołowe, 
nagrzewnica, katalizator i inne. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
VW GOLF II. 1991 r., 1600 ccm, turbo D : pompa wspoma
gania, skrzynia biegów, koła z oponami, półka tylna, półoś 
krótka, koła aluminiowe z oponami 195 x 65 x 14. 5 szt 
Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW GOLF II, 1991 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 
DOHC: silnik, różne częśd. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1992 r.: lampy, halogeny, felgi stalowe, kie
rownica skórzana, grill, lewarek. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
VW GOLF III, 1992 r .: zderzak przedni, lampa tylna pra
wa. Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
VW GOLF III, 1992 r .: pompa wspomagania kier. Procho
wice. tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW GOLF III, 1992 r.: zderzak przedni, -60 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-17
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne częśd. Wrocław, 
tel. 0602/68-90-83
VW GOLF, 1992 r . : skrzynia biegów (5), częśd układu 
wspomagania kierownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
VW GOLF III, 1992/94 r . : oś tylna kombi, błotnie prawy 
tylny z progiem, konsola, listwa kierownicza, szyby bocz
ne, lusterka, wnętrze 2-drzwiowego, światła, serwo, na
grzewnica, filtr powietrza, H-4, zawieszenie przednie, sil
nik 1.8, rozrusznik. Zgorzelec, tel. 0603/26-13-33 
VW GOLF III, 1993 r . : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., Idapa tylna z 
szybą, filtr powietrza, sinik wycieraczek, belka tylna za
wieszenia (1.9 D). Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
VW GOLF III, 1993 r.. 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
sinik, gażnik, komputer silnika, półosie, sprzęgło do wersji 
automatic, łapy sinika, sanie, pompa wspomagania, pom
pa paliwa, układ kierowniczy, alternator, aparat zapł., kpi. 
siedzeń do wersji 5-drzwiowej i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-55-69
VW GOLF III, 1993 r .: zderzak przedni, lampa tylna pra
wa. Kłodzko, tel. ($06/46-16-93 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm : sinic z dokumentacją, 
drzwi tylne, błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, sini- 
czek wycieraczki tylnej, lusterko wewn. i inne. Oława, tel. 
071/313-15-89, 0604/78-93-74 
VW GOLF III, 1993 r.. 1400 ccm. wtrysk: sinik uszkodzo
ny, zarejestrowany w kraju, kompletna dokumentacja, za
wieszenie tylne, lampy tylne, klapa bagażnika. Trzebnica, 
tel. 0601/70-59-53
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, diesel: sinik na częśd, 
skrzynia biegów, półosie, chłodnica, klapa tylna i zderzak, 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0609/27-41-39 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR6 4-drzwiowy: dach z 
szyberdachem, kpi. sinik. Żary, tel. 0600/38-71-68 
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm oraz 1900 ccm. TD: drzwi, 
grill, komputery, skrzynie biegów, półosie, półlo, plastiki, 
błotniki, klapy, instalacja, koła, podsufitki, podłużnica i inne. 
Lubin. tel. 0603/22-60-56
O  VW GOLF III YARIANT, 1994 r.: maski, drzwi, zde

rzaki, lampy, szyby, tapicerka, zawieszenia, sil
nik, skrzynia biegów i inne części. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/62-84-35,0502/34^6-38 84012901 

VW GOLF III, 1994 r . : reflektory, lampy tylne, listwy da
chowe, szyberdach, kierunkowskazy, zderzak tylny. Opo
le. tel. 0601/71-67-25
VW GOLF III, 1994 r.: maska, zderzak przedni, belki zde
rzaka, lampy przednie, błotnik lewy, lampy tylne, drzwi lewe 
przednie, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
VW GOLF III, 1994 r.: poduszka pow., błotnik tylny, drzwi, 
skrzynia biegów automat, klimatyzacja. Zielona Góra. tel. 
0503/654)6-56
VW GOLF III, 1994/95 r.. 120 tys. km. 1900 ccm, TDi 90 
KM: pompa wtryskowa, głowica, wspomaganie kier., pom
pa wodna, docisk. Kłodzko, tei. 0603/50-41-74 
VW GOLF III, 1995 r. 4-drzwiowy: prawe drzwi, 2 szt - 300 
zł. Gierczyn, tel. 075/783-94-77 
VW GOLF III, 1995 r.. : zderzak. Jankowice, tel. 
071/311-76-55
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TDI: wspomaganie kom
pletne, zawieszenie przednie, sinic, skrzynia biegów, lam
py, maska sinika, błotniki, klapa tylna, zderzak, dach, po- 
dłużnice, konsola z poduszkami pow., drzwi, środek kom
pletny. szyby, chłodnica. Legnica, tel. 0609/26-74-28 
VW GOLF III, 1995 r. : różne częśd. Legnica, tel. 
076/854-71-88, 0600/52-18-33 
VW GOLF III, Vento, 1995 r . : drzwi lewe tylne. - 120 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-38-17 
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TD i: dach. drzwi, osprzęt 
silnika, plastiki, zderzak tylny i inne. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
VW GOLF III. 1995 r„ 1600 ccm, 1900 ccm TD i: deska, 
maska, zderzak tylny, lampa, głowica, komputer, zbiornik 
paliwa, koła, fotele kpi., lampy, głowica, komputer, zbiornik 
paliwa, koła, fotele, wzmocnienie czołowe, ABS, szyby, 
skrzynia biegów i inne częśd. Wrocław, tei. 0504/92-42-75 
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, benzyna : Idapa tylna, 
szyba tylna, lampy tylne, belka pod chłodnicę, rozrusznfle, 
zbiornik wspom., elem. plastikowe, szyby i inne. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel: maski, zderzaki,

lampy, błotniki, sinik, zawieszenia i inne. Lubin, tel. 
0607/85-23-13
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik, głowica, 
konsola, fotele, ukł. wydechowy, zawieszenia, komputer do 
sinika 115 KM, ABS i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
VW GOLF III, 1996 r., 1900 ccm. TDI. TD : podłużnica, 
zawieszenia kpi., maska, błotniki, zderzaki, lampy, dach, 
drzwi uzbrojone, głowica kpi. o poj. 1.9 TD, gażnik, waha
cze, wspomaganie kpi., błotniki tylne kpi., klapa tylna, kon
sola z poduszkami powietrznymi, drzwi kpi. i inne. Lubin, 
tel. 0607/16-88-52
VW GOLF, 1996 r.: lampy przednie, klamka tylna, nakład
ka progu, - 150 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 
0603/58-60-90
VW GOLF III, 1996 r., 1900 ccm. TD i: dach (4-drzwiowy). 
b. dobrze ucięte słupki, poniżą podszybia, bez podsufitki, 
stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
VW GOLF III, 1997 r.: maska, błotnik, wzmocnienie, zde
rzak kpi., belka w zderzak, belka pod sinik, lampy, grill i 
inne. Wrocław, tel. 0601/87-45-18. 0605/95-16-02 
VW GOLF IV, 1997 r., 1900 ccm, T D i: skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i tylne, układ kierowniczy, układ wy
dechowy, instalacja elektryczna i inne. Lubin, tel. 
0600/32-06-85
VW GOLF III, 1997 r . : klapa tylna z szybą, błotnik tylny. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 0607/43-68-10 
VW GOLF III KOMBI, 1997 r .: drzwi z szybami, tapicerki, 
konsola z poduszkami, maska, błotniki, lampy, zderzaki, 
dimatronic, zawieszenia, tylna belka z  ABS, tylne klapy, 
podłużnice, dach do kombi i do wersji 5-drzwiowej, .san
ki*, silniki 1.4 i 1.61, skrzynie biegów i inne. Rudna k. Lubi
na, tel. 0607/04-26-69
VW GOLF III, 1997 r .: przednie fotele i tylna kanapa do 
modelu 5-drzwiowego, stan b. dobry, - 500 zł. Ziębice, tel. 
0608/45-18-80
VW GOLF IV, 1998 r.: sensor na 4 poduszki, pas pirotech
niczny lewy. Lubin, tel. 0608/25-72-00 
VW GOLF IV, 1998 r .: drzwi tylne kpi., tapicerka czarna, 
uszczelka do drzwi przednich. Prochowice, tel. 
076/858-47-61. 0605/43-54-20 
VW GOLF IV. 1998 r .: kompresor klimatyzacji, drzwi pra
we, taśma pod kierownicę, ukł. kierowniczy. Złotoryja, tel. 
076/878-64-36
O  VW GOLF IV, 1998/00 r., 1.4, 1.6, 1.9 TDi 4- i

3-drzwiowy, kombi: drzwi, zawieszenia, oś, kla
pa, półosie, dach, podłużnice, błotniki, lampy, we
lurowa tapicerka koloru siwego, poduszki pow., 
klimatyzacja do 115 KM, osprzęty silnika, łapy, 
skrzynie biegów i inne - wybór!!!. Prochowice, 
tel. 0606/64-09-98 84014081

VW GOLF IV, 1999 r. : zderzaki. Jankowice. tel. 
0602/88-49-71
VW GOLF IV, 1999 r.: maska sinika, zderzaki, wentylator 
klimatyzacji, nagrzewnica kompletna. Legnica, tel. 
0605/934)8-93
VW GOLF IV, 1999 ł , 1600 ccm, benzyna: drzwi, skrzynia 
biegów, zderzaki, błotnik prawy, lampy, maska tylna, dach, 
ćwiartka przednia prawa, siedzenia, chłodnica, elementy 
mechaniczne, szyby, amortyzatory. Lubań, tel. 
0607/53-64-61
VW GOLF IV. 1999 r., 1900 ccm, S D i: komputer sinika, 
osprzęt sinika, lawa. wahacze, ukł. kierowniczy, felgi sta
lowe 14a, prawa ćwiartka, klamki, elem. plastikowe, tylny 
zderzak, tylne lampy, tylne prawe drzwi, piasty, zaciski, tar
cze. zamki, stacyjka. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW GOLF IV, 1999 r. : różne części. Opole, tel. 
0601/71-67-25
VW GOLF IV, 1999 r . : reflektory, maska, błotnik, drzwi, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, lampy tylne, tylna klapa 
bez szyby, wahacze. Wrocław, td. 0601/73-97-72 
O  VW GOLF IV, 1999/00 rM 1400 ccm, 16V, 90-110 

KM : klimatyzacja kpi., błotnik przedni (lewy i pra
wy), zderzaki, reflektory, pas przedni, intercooler, 
poduszki pow. + sensor + napinacze, konsola, 
półosie, „sanki”  silnika, turbina, drzwi ♦ szyby, 
nawigacja, felgi ♦ opony, komputer. Lubin, tel. 
0605/57-87-37 84013781

VW GOLF, 1300 ccm: skrzynia biegów (4). sportowa -100 
zł, amortyzatory tylne, oryginalne - 120 zł. ., tel. 
071/316-36-95
VW GOLF : elementy błacharki, częśd mechaniczne, 
wszystkie modele. Bolesławiec, tel. 0602/71-614)7 
VW GOLF III od 88 r.: różne częśd mechaniczne i blachar
skie. Bolesławiec, tel. 0602/69-63-44 
VW GOLF GT III, 2000 ccm: częśd sinika. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
VW GOLF 1,1600 ccm, G T i: wszystkie częśd. Bolesła
wiec, tel. 0606/36-44-93
VW GOLF IV : roleta bagażnika, stan idealny, - 270 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/79-15-20 
VW GOLF, 1500 ccm, diesel: pompa wtryskowa, wał. Bo
lesławiec. tel. 0608/19-51-52 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: głowica - 500 zł, pompa wtry
skowa. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0607/37-48-78 
VW GOLF I. II, 1800 ccm, 16V: skrzynia biegów 2Y. drzwi. 
Mapy, szyby, zawieszenie, sinik, osprzęt sinika. Dzierżo
niów, tel. 0608/77-92-49
VW GOLF III: kołyska, wspomaganie, alternator, chłodni
ca, - 500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-74 
VW GOLF IV : sinik 1.9 TDi, skrzynia biegów, tapicerka, *  
elementy blacharskie i mechaniczne. Głogów, tel. 
0607/33-69-65
VW GOLF II: maska, rozdzielacz paliwa, koła, plastiki. 
Grodków, teł. 0600/15-27-87
VW GOLF II, III, IV : zderzaki. Gromadka, tel. 
076/817-20-73, 0601/75-93-91 
VW GOLF II: kierownica, pompa wspom. kierownicy, inst 
elektr., alternator, prawa pólośka, zamek maski, antena na 
dach, silniczek szyberdachu, pod. powietrzne foteli. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-67-18 
VW GOLF IV : pasy bezpieczeństwa z napinaczami, czar
ne, do modelu 3-drzwiowego. Jelenia Góra, tel. 
0604/47-41-88
VW GOLF I, diesel : części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
VW GOLF III: różne częśd. Legnica, tel. 076/854-71-88. 
0600/52-18-33
VW GOLF 1300 ccm, 1600 ccm i 1600 ccm D. 1800 ccm: 
skrzynia biegów, sinic, lampy, szyby, blacharka (odone, 
na gwarancji). Legnica, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 
0601/78-25-72
VW GOLF III: konsola, nagrzewnica, zderzak tylny. Legni
ca, tel. 0503/794)3-27
VW GOLF IV, 5 tys. km. 1600 ccm. wtrysk. 101 KM : sinik 
na części, elementy szyberdachu. Leszno, tel. 
0601/24-74-74
VW GOLF IH : dach do wersji 5-drzwiowej. Leszno, teł. 
0602/18-36-93
VW GOLF : dach z szyberdachem, drzwi do wersji 3- i
5-drzwiowej, błotnie tylny, skrzynia biegów 1800 ccm, TDi i 
1600 ccm, automatic, sinik 1800 ccm i 1600 ccm, belka 
tytna, pompa wtryskowa 1900 ccm, diesel, fotele, plastiki, 
koła 175 x 70 x 13. Lubań. tel. 0603/60-36-74 
VW GOLF III : zderzak tylny - 50 zł. i.ubin, tel. 
076/749-75-63

VW GOLF III: maska, wzmocnienie, lampy przednie i tyl
ne, błotniki przednie, atrapa, zderzak, chłodnice. Lubin, 
tel. 0603/64-64-14
VW GOLF IV : maska, błotniki, wzmocnienie, zderzak, 
lampy, atrapa, drzwi lewe, chłodnice, pompa klimatyza
cji. wahacze, wózek, zwrotnice, chłodnica intercoolera. 
Lubin, tel. 0603/64-64-14
VW GOLF II: różne częśd. Lubsko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0605/06-64-98
VW GOLF I : kierownica sportowa, atrapa przednia, szy
ba tylna. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW GOLF I. II: ukł. kierowniczy, zawieszenie przednie, 
zaciski ham., stan dobry, tanio. Nowa Łomnica, tel. 
0603/50-72-58
VW GOLF II: skrzynia biegów (5), elementy silnika, bla- 
charki. Nowa Sól, tel. 0606/95-32-26 
VW GOLF III: drzwi, lampy, błotniki, lusterka, zderzaki, 
sanki, zawieszenia, półosie, skrzynie biegów, dachy, 
ćwiartki, szyberdachy, silniki (1.4,1.6,1.8,1.8 GTi, 1.9 
TDi), chłodnice, wiatraki, tapicerki, klapy (do kombi i se- 
dana) oraz inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW GOLF IV : oś tylna - 500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/92-75-76
VW GOLF IV. 1400 ccm, 16V : McPhersony, wahacze, 
piasty, łapa silnika, sprzęgło, mechanizm wyderaczek, 
drążki kierownicze. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
VW GOLF II 2-drzwiowy: drzwi, błotnik przedni prawy, kia-
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pa tylna kpi., chłodnica, wózek. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
VW GOLF III: półka tylna, lampy tylne (czarne i zwykłe), 
lusterka reguł, elektrycznie i ręcznie, pompka zamka cen
tralnego. Oława, tel. 071/303-89-80 
VW GOLF 1,1300 ccm, benzyna : głowica, wałki rozrzą
du, ukł. kierowniczy, amortyzatory przednie, gażnik. Pia- 
wa Górna, tel. 074/837-23-51 
VW GOLF 1,1600 ccm : chłodnice, lampy tylne, alterna
tor, aparat zapłonu, stacyjka. Podgórzyn, tel. 
075/762-11-52
VW GO LF: sinik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
VW GOLF III : elementy błacharki. Strzelin, tel. 
0604/34-15-17
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik odony, skrzynia 
biegów (5). belka pod silnik, sprzęgło do automatica. Śro
da Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF IV : spoiler na klapę tylną, -120 zł. Świdnica, 
tel. 074/850-12-49
VW GOLF IV : zderzak tylny -100 zł, listwa na zderzak 
przedni. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
VW GOLF II: drzwi lewe tylne, kompletne, -170 zł. Świd
nica, tel. 0605/13-50-21
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: pompa wtryskowa, • 60
zł. Tomaszów Boi., tel. 076/8184)5-66, 0602/82-77-01
VW GOLF I : drzwi, klapa tylna, maska silnika, zderzaki.
Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64
VW GOLF II: drzwi, klapa tylna, wzmocnienie czołowe,
lampy. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64
VW GOLF III : klapa tylna, zderzaki. Wałbrzych, tel.
0607/36-85-64
VW GOLF III kombi: klapa tylna, -120 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-23-58, 0601/87-03-76 
VW GOLF III: lampy przednie, felgi stalowe, obudowa 
filtra. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
VW GOLF II, 1300 ccm : skrzynia biegów (4), zbiornik 
paliwa i inne, -180 zł. Wrocław, tel. 0601/74-47-00 
VW GOLF III, 1900 ccm, diesel: ukł. wydechowy. Wro
cław. tel. 071/368-15-83
VW GOLF 1,1500 ccm : pompa wody - 10zł, reflektory - 
20 zł.szt, nagrzewnica - 40 zł, wiatrak z silnikiem - 20 zł. 
Wrodaw, tel. 071/784-55-22 
VW GOLF II11.9 TDI, VR6,1.9 TD, 2.0 E, 1.8 E: podno
śniki elektryczne, częśd silnika, skrzynia biegów (VR6), 
halogeny, wzmocnienie czołowe, chłodnica z wentylato
rami, zderzaki, felgi aluminiowe i stalowe z oponami, 
wspomaganie, .łapy’ , pompa paliwa. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrodaw, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samo regulacją). Wrodaw, 
tel. 0601/73-20-98
VW GOLF III: halogen prawy, dywaniki, grill, lampy. Wro
cław. tel. 0605/10-83-08
VW GOLF III : szyby drzwiowe. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
VW GOLF III : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0606/58-41-37
VW GOLF III: maska przednia, dach do wersji 3-drzwio- 
wej, klapa tylna kpi. do kombi, błotnik lewy i prawy, drzwi. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW GOLF II. 130 KM : sinik, zbiornik paliwa, drzwi przed
nie prawe i lewe. błotnik przedni prawy, lewy, maska 
przednia, klapa tylna, podsufitka, licznik, inst. elektr. i inne. 
Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
VW GOLF III, KOMBI: drzwi tylne prawe, -150 zł. Wro
cław. tel. 0601/88-23-06
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tyl
nych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowska
zy, zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki 
błotników, progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF III, IV : lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, 
błotniki, maski, tapicerki, szyby i inne. Wrodaw, tel. 
0601/95-16-78
VW GOLF III: bagażnik dachowy firmy Inter-Pack, z do
datkami (uchwyty do nart i rowerów), na kluczyk, - 200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/368-12-99 
VW GOLF III, 1900 ccm, TDI : kompletny przedni pas, 
wentylatory, intercooler. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VW GOLF IV : reflektor czamy z halogenem Helia, prawy 
oraz inne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW GOLF III: zderzak przedni -150 zł, błotnik lewy przed
ni - 50 zł, klapa tylna nieuzbrojona -180 zł, drzwi lewe 
tylne -150 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
VW GOLF II: zderzak tylny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 
071/345-68-78
VW GOLF II: pólka tylna, czarna, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/364-19-24
VW GOLF III: poduszka pow. kierowcy. Zielona Góra, 
tel. 0603/23-04-58
VW GOLF III: różne częśd. Bielawa, teł. 074/8334)2-15, 
0604/63-73-60
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VW GOLF II: głowica, stan dobry • 450 zł. Bierkowice, 
tel. 074/871-46-59
VW GOLF I, II, lll : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
VW GOLF lll : lampy tylne, reflektory przednie, spoiler 
przedni wąski, odblaski przednie białe, inne części. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-51-12, 0608/51-43-37 
VW GOLF II: spoilery Kamei, oryginalne, nowe, do mo
delu 2-drzwiowego, lampy tylne, błotniki przednie. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-51-12, 0608/51-43-37 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna : silniki (2 szt.), z pra
wej rej. - 300 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/647-34-74 po 
godz. 18
VW GOLF I: zderzak tylny, nagrzewnica, zwrotnice/drzwi, 

-szyby boczne, felgi, opony, pompa wodna, wentylator. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 868-72-31 
VW GOLF II: nagrzewnica z wentylatorem, szyba przed
nia i tylna. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF I : nagrzewnica z wentylatorem w obudowie - 
50 zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
inne części. Milicz, tel. 0501/52-82-53 . - 
VW GOLF I : atrapa przednia, szyba tylna, kierownica 
sportowa. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW GOLF 11100-1600 ccm: skrzynia biegów (4), półosie, 
pompa hamulcowa, serwo, silnik wycieraczek, drzwi 
(3-drzwiowy), wahacze, tarcze + docisk, nagrzewnica, 
wentylator, dmuchawa, inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09, 074/871-47-97, 0606/36-71-10 
VW GOLF I : głowica (1.1 i 1.3) -140 zł, wał - 100 zł, tłoki 
+ korbowody (1.1) -100 zł, gażnik (1.1 i 1.3) - 50 zł, pom
pa wody (1.1 i 1.3) - 50 zł, rozrusznik (1.1 i 1.3) -120 zł, 
skrzynia (4) (1.1) -150 zł, pompa paliwa (1.1 i 1.3) • 30 
zł, aparat zapłonowy. Nowe Miasteczko, tel. 
0603/87-63-76 lub 068/388-80-26 
VW GOLF III: słupki drzwiowe, lampa prawa z haloge
nem, halogen. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna: silnik, kompletny, stan b. 
dobry, - 550 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
VW GOLF I li: konsola, błotniki przednie, półosie z prze
gubami, zderzak przedni. Strzelin, tel. 0608/42-05-46 
VW GOLF II, 1600 ccm, diese l: silnik, oclony, skrzynia 
biegów (5), belka pod silnik, sprzęgło do automatycznej 
skrzyni biegów. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF II: zderzak tylny szeroki, kierownica sportowa 
skórzana, czarno-czerwona + naba, stan idealny. Świd
nica, tel. 0502/42-43-94
VW GOLF II: zderzak tylny, hak, -120 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-91-28
VW GOLF 1,1600 ccm, diesel : części silnika, skrzynia 
biegów, głowice (1.3 E, 1.4 E, 1.6 E), drzwi prawe - 70 zł, 
skrzynia biegów (1.1 E) - 100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
VW GOLF I : szyby • 150 zł, światła - 50 zł, belka tylna z 
piastami -100 zł, klapa tylna z wycieraczką - 50 zł, zde
rzaki (2 szt.) - 50 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-92-40 
VW GOLF lll : sportowy tłumik, -120 zł. Wrocław, tel. 
0504/93-59-99
VW GOLF, 1600 ccm, turbo D : głowica zwykła i hydrau
liczna. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
VW GOLF : drzwi lewe. Wrocław, tei. 0605/21-59-31 
VW GOLF l l l : drzwi lewe, tylna belka, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0503/85-94-49 
VW GOLF II : lampa tylna prawa - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
VW GOLF II, 1800 ccm, 16V : silnik i inne. Wrocław, tel. 
071/359-56-04, 0501/85-33-26 
VW GOLF II : kanapa tylna - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/367-41-75
VW GOLF IV : zawieszenie (sprężyny + amortyzatory) -
2.100 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-20 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspoma
gania, głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF, 1500 ccm, diesel: różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 071/353-11-14
VW GOLF IV, 2000 r., 1600 ccm, benzyna : chłodnica - 
400 zł, nagrzewnica - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-23-58, 0601/87-03-76 
VW GOLF IV, 2000/01 r .: kolumny McPhersona - 350 zł, 
katalizator - 900 zł, półosie z przegubami - 700 zł, zapal
niczka - 30 zł, pompa paliwa - 300 zł, poduszka pow. + 
komputer - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20 
VW GOLF IV, 2001 r. : lampy tylne, nowe -150 zł/szt. 
Oława, tel. 0502/08-13-51
VW GOLF, JETTA, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna : silnik 
(gwar.), różne części do VW Jetty. Bolesławiec, tel. 
0602/12-22-73
VW GOLF, JETTA I, II: silnik diesel 1.5 lub 1.61 lub za
mienię za silnik 1.3,1.5E. Legnica, tel. 076/852-38-32 
VW GOLF, PASSAT, CARAVELLE : poduszki pow. dla 
kierowcy i pasażera, sensory, pasy z napinaczami piro
technicznymi, taśmy, deski, możliwość montażu. Oleśni
ca, tel. 0602/15-35-30
VW GOLF, POLO, 1982 r. : różne części z rozbiórki. 
Wschowa, tel. 065/540-14-18 
VW JETTA, 1981 r.: drzwi, chłodnica, szyby, osprzęt sil
nika, zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW JETTA I, 1981 r. : atrapa, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW JETTA, 1982 r. : reflekotry przednie (prostokątne). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW JETTA, 1982 r .: różne części. Kamiennik, woj. opol
skie, tel. 0606/81-26-93
VW JETTA 1,1982 r.,: maska -100 zł, lampy prostokątne 
- 80 zł, kierunkowskazy, grill - 60 zł, szyba - 80 zł. Zgo
rzelec. tel. 0607/30-91-59
VW JETTA, 1983 r. 3-drzwiowy: lampy przednie z kierun
kowskazami, stan idealny, lampy tylne, zderzak przedni i 
tylny, drzwi prawe i lewe, maska przednia i tylna. Pacz
ków. tel. 077/431-76-78, 0607/70-02-96 
VW JETTA, 1984 r.: rozrusznik, alternator, stacyjka z klu
czykami, przełączniki kierownicy, kierunkowskazy przed
nie. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
VW JETTA, 1985/90 r., 1300 ccm i poj. 1600 ccm: skrzy
nia biegów, zawieszenia, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, 
maski, 95% części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW JETTA, 1986 r., 160 tys. km. 1600 ccm, diesel: blok 
silnika, kompletny, tłoki, wał korbowy, miska, sprzęgło, 
stan b. dobry • 500 z skrzynia biegów (5) • 450 zł, lampy 
i inne. Krzyżowa, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA II, 1990 r. : szyby, drzwi, maska, zderzaki, 
błotniki przednie, felgi aluminiowe 15”, chłodnica, wenty
lator, silnik o poj. 1.8 wtrysk, skrzynia biegów (5), belka 
tylna, bębny, wózek, zwrotnica, McPherson, przekł. kie
rownicy, poduszki silnika, łapy silnika, klapy. Wrocław, tel. 
071/357-50-70
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : zawieszenia, 
skrzynia biegów (5), głowica, gażnik, elementy wnętrza, 
siedzenia. Lwówek Śląski, tel. 0,75/782-58-20 
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, turbo D : pompa wtrysko
wa, mało używana. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18

VW JETTA 2-drzwiowy: dach, tył karoserii, oś tylna, -100
zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39
VW JETTA II, 1600 ccm, benzyna : kolumna kierownicy,
chłodnica, nakładka zderzaka przedniego, grill przedni.
Wrocław, tel. 0601/73-00-02
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika.
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1994 r .: hak, fotel kierowcy i pasażera oraz inne
- od 150 zł. Legnica, tel. 076/854-45-42, 0603/97-45-70 
VW LT, 1998 r. : wał pędny, długi. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW LT nowy model: lampa przednia lewa. Wrocław, tel. 
0601/95-16=78
VW LT : oblachowanie, podszybia, błotniki przednie, po
szycia drzwi, narożniki, końcówki boków, pasy tylne. Wro
cław, tel. 333-70-92, 0601/96-17-22 
VW LT 28,1980 r. 2.0 E, 2.4 D, 2.7 D: skrzynia biegów, 
części silnika i inne z rozbiórki. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna: dach plastikowy
- 400 zł, głowica kompl. + wałek • 450 zł, pompa oleju • 
60 zł, gażnik - 60 zł, atrapa - 50 zł, nagrzewnica kompl. • 
70 zl, skrzynia biegów - 400 zł, filtr powietrza - 20 zł i inne 
części. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 0503/94-24-88 
VW LT 28, 1981 r., 2000 ccm i poj. 2400 ccm: silnik po 
remoncie, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, koła, 
osprzęt silnika, 100% samochodu. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
VW LT 28,1986 r.. 2400 ccm, diesel: głowica kompletna
- 700 zł. Modła. tel. 076/817-22-19
VW LT 28 123. 207D, 1988 r.. 2400 ccm, diesel: silniki, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Luboszyce, gm. Łubniany, tel. 
077/421-57-42, 0601/47-81-76 
VW LT 28, 1995 r., 2400 ccm, diesel: chłodnica, wał z 
panewkami,'zaciski hamulcowe, alternator, skrzynia bie
gów (4 i 5), inne. Międzylesie, tel. 074/813-21-48, 
0603/74-97-92
VW LT 28.2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, gło
wice i inne. Pastuszyn, tel. 068/388-42-70 
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, inne 
części. Milicz, tel. 071/384-10-23 
VW LT 28 : resory tylne, 2-piórowe. Zielona Góra, tel. 
068/320-28-55 w godz. 8-18 
VW LT 35,1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów i inne. Krzyżowa, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92 
VW LT 35,1994 r . : siedzenie kierowcy i pasażera, hak. 
Legnica, tel. 076/854-45-42, 0603/97-45-70 
VW LT 35,1995 r., 2400 ccm, diesel: chłodnica, wał z 
panewkami, zaciski hamulcowe, alternator, skrzynia bie
gów (4 i 5), inne. Międzylesie, tel. 074/813-21-48, 
0603/74-97-92
VW LT 35,1999 r., 2800 ccm, TD i: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, most, tylne drzwi, boczne części, dach, 
fotele, wał, resory, maglownica i inne. Wrocław, tel. 
0607/48-21-03
VW LT 35: skrzynia ład., wym. 3.80x2.0 m, - 500 zł. Wro
cław, tel. 352-16-48
VW LT 35 : resory tylne, 2-piórowe. Zielona Góra, tel. 
068/320-28-55 w godz. 8-18 
VW LUPO, 1999 r.': lampa lewa tylna. Złotoryja, tel. 
0602/69-16-37
VW NEW BEETLE, 1999 r., 2000 ccm, wtrysk : drzwi, 
dach, tapicerka, konsola, zawieszenia i inne. Wrocław, 
tel. 0608/17-96-55
VW NEW BEETLE, 2000 r .: drzwi lewe, lampa lewa tyl
na, zderzak tylny kpi., od 200 zł. Legnica, tel. 
076/854-45-42, 0603/97-45-70 
VW PASSAT, 1979 r.: karoseria, w całości lub na części. 
Wrocław, tel. 333-53-26
VW PASSAT, 1979 r .: różne części. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-48-71
VW PASSAT, 1980-86 r, 1800 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5), silnik, nagrzewnica, zegary z komputerem i 
bez i inne, • 900 zł. Zbąszynek, tel. 0608/82-52-06 

k VW PASSAT KOMBI, 1980 r .: lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel, benzyna : ma
ska, błotniki, lampy, halogeny, atrapa, hak, pas przedni, 
chłodnica, rozrusznik, alternator, sprzęgło, pompa wtry
skowa, przekł. kierownicy, zawieszenia, półosie, skrzynia 
biegów /4/ i 151, relingi dachowe, zegary, fotele, podsufit
ka, szyberdach. Wrocław, tel. 071/355-51 -86. 
0601/92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r.: skrzynia biegów (4, die
sel) • 250 zł, konsola (1987 r.) -120 zł, stacyjka, klamki, 
lampy przednie z halogenami, lampy tylne (kierunkow
skazy), zderzak tylny (1981 r.). Wrocław, tel. 
0608/59-85-41
VW PASSAT, 1982 r, 1600 ccm 1800 cm3: silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów (5), rozrusznik, gażnik, alter
nator, klamki, inne. Lubań, tel. .0603/35-59-76 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: półosie, błotniki, szyby, 
lampa prawa, nagrzewnica, zbiornik paliwa, oś tylna, czę
ści silnik. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
VW PASSAT GLS, 1982 r., 1600 ccm : lampy przednie. 
Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel: części 
mechaniczne i elementy blacharki. Wrocław, tel. 
0609/48-26-74
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, 
miska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
yw  PASSAT, 1982/87 r.: maska silnika, drzwi, prawy tył, 
roleta z prowadnicami, halogen lewy, pulpit, schowek, 
wentylator chłodnicy. Jawor, tel. 076/870-01-70 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: silnik o poj. 1.6 
diesel, podzespoły wszystkie, części mechaniczne. Po
lkowice, tel. 0603/41-76-87
VW PASSAT, 1983 r.: różne części, -1.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-95-97
VW PASSAT, 1983 r.: skrzynia biegów, chłodnica, waha
cze, belka tylna, klapa, błotniki przednie, klamki, tapicer
ka drzwi czarna, półosie, itd. Żary, tel. 068/375-35-64 po 
20, 0600/32-48-63
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD, VR6,1.8,1.6,2.0: nad
kola, skrzynia b., oś tylna, zaciski, klamki, sprężyny, wa
hacze, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna: 
silnik, kompletna dokumentacja z osprzętem, skrzynia bie
gów (5) - 5.800 zł, klapa, drzwi, maska, zderzaki, szyby, 
hak, McPhersony, zawieszenie przednie, stacyjka, zam
ki, chłodnica i inne. Legnica, tel. 076/858-49-23 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne 
części. Sobieszów, tel. 0607/65-59-61 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne 
części. Piechowice, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1984 r .: części mechaniczne, blachy. Wro
cław, tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 
VW PASSAT, 1985 r.: różne części z demontażu. Jawor, 
tel. 0607/55-42-83 »
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm, benzyna : głowica, licz
nik, lusterko lewe. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
VW PASSAT, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm: drzwi kpi. - 
50 zł, zawieszenie przednie - 50 zł, silnik z dokumenta-
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cją, kpi. - 250 zł, skrzynia biegów (5) -100 żT, półosie z 
przegubami r. 100 zł. Lubin, tel. 0609/35-39-31 
VW PASSAT, 1986 r . : maska, błotniki, reflektory, szyba 
czołowa, lampy tylne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm 1800 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, 
maski, osprzęt silnika, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: silnik - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
VW PASSAT, 1986 r .: silniki (1.6 D, 1.8 E), blok silnika 
(1.6 D), pompa wtryskowa, skrzynia biegów 141 i 151 i inne. 
Wrocław, tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzy
nia biegów, drzwi. Zielona Góra, tel. 0503/58-59-78 
VW PASSAT, 1987 r„ 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
automatic (technicznie sprawna). Zielona Góra, tel. 
0607/49-39-49
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pom
pa wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspoma
ganiem (model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD,
1.6 E, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW PASSAT, 1988/92 r.: szyby drzwiowe i boczne, ramki 
okienne i uszczelki, plastikowe elem. wnętrza, klamki, 
zamki, lusterka, poduszki pow., taśma, sensor, napina
cze pasów pirotechn. i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
VW PASSAT, 1988/93 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : kolum
na McPhersona prawa, półosie, silnik, lampy tylne, błot
nik prawy tylny, listwa wspomagania, szyba boczna, skrzy
nia biegów, poduszki pod silnik, komplet kół i inne. Le
gnica, tel. 0609/48-03-81,0603/62-10-91,0607/47-15-79 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1600 ccm: skrzynia biegów, po
dłużnica, klapa tylna, wahacz, błotnik prawy tylny, alter
nator, lusterko, zbiorniczek wyrównawczy, podsufitka z 
otworem. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1600 ccm, T D i: obla
chowanie, części mechaniczne, plastiki, duży wybór. Wro
cław, tel. 0604/29-95-43
VW PASSAT, 1988/93 r. : zderzak, wzmocnienie czoło
we, atrapa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzew
nica, progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW PASSAT SEDAN, 1988/93 r.: błotniki tylne, drzwi, oś 
tylna, części zawieszeń, klapa tylna, fotele, części silnika 
1800 ccm, 2000 ccm. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25

VW PASSAT, 1988/94 r.: dach z szyberdachem (kombi), 
lusterko zewn., lampa tylna na klapę. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW PASSAT, 1988/95 r.: dach ź szyberdachem (kombi), 
lusterko zewn., felga stalowa, lampa tylna na klapę (kom
bi). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW PASSAT, 1988/96 r.: drzwi do kombi, silnik 1800 ccm, 
16V, 2000 ccm i 1800 ccm, skrzynia biegów TDi, pod. 
powietrzna kierowcy i pasażera, zawieszenia VR6, koła, 
klimatyzacja. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1988/97 r.: części blacharskie i mechanicz
ne do VR6,2.0E, 1.9D, 1.8E, 1.9TD, lampy, filtry, luster
ka, poduszka pow., deska rozdzielcza, szyby, skrzynie bie
gów, koła, zawieszenia, pompy, radio. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, benzyna: głowica, pom
pa wspomagania. Zielona Góra, tel. 068/324-65-78 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.: zderzak tylny + nakładka • 
100 zł. Wrocław, tel. 349-26-63 
VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, benzyna: głowica silni
ka, pompa wspomagania. Zielona Góra, tel. 
068/324-65-78
VW PASSAT, 1990 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenie 
tylne i przednie. Lisiec, gm. Lubin, tel. 076/749-72-01 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: pompa paliwowa, - 200 
zł. Wołów, tel. 0605/74-76-28 
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V DOHC 
: silnik z dokumentacją + drugi na części, zderzak tylny, 
komputer, inst. elektr., katalizator. Kłodzko, tel. 
074/867-50-14, 868-29-03
VW PASSAT, 1990 r.: błotnik przedni lewy, drzwi, atrapa 
przednia. Lubin, tel. 0601/42-28-54 ‘
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : skrzynia biegów 151, 
alternator, rozrusznik, przeguby, zaciski, listwa kier., bel
ka tylna, amortyzatory i inne. Oleśnica, tel. 0605/44-92-58 
po godz. 20
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów, osprzęt silnika, części zawieszenia, klapa tyl
na, szyby, zderzak, hak. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1990 r .: oś tylna z bębnami, alternator, sil
nik szyberdachu. Osiecznica, tel. 075/732-12-81 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: dach, 
zawieszenie przednie i tylne, błotniki, relingi, listwy da
chowe, silnik, listwa kierownicza, skrzynia biegów, szy
berdach, tapicerka, lampy, części przodu, inne. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
VW PASSAT, 1990 r . : zderzak przedni z belką (lakiero
wany). Wrocław, tel. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
VW PASSAT, 1990 r.: klamki, drzwi, szyby, listwy, zamki, 
mech. szyb, zbiornik wyrównawczy i spryskiwacza, koło 
dojazdowe, blenda tylna, do kombi, kierownica, zegary, 
lusterko prawe, konsola, kierunkowskazy i inne. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.: zderzak tylny, lampa. Wro
cław, tel. 0502/29-43-24
VW PASSAT, 1990 r . : kolumny McPhersona, siedzenia, 
szyba tylna, klapa tylna ze spoilerem. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75, 0604/38-13-40 
VW PASSAT, 1990 r .: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne 
części. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r . : półosie, ukł. kierowniczy, serwo,
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zawieszenie, lusterko lewe, szyba, drzwi lewe, podnośnik 
szyby. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia*bte- 
gów (5), • 150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm : sonda Lambda oryg. - 
100 zl, łożyska piast przednie kpi., fabrycznie nowe oryg. 
-130 zł. Brzeg, tel. 0501/79-09-16 —
VW PASSAT, 1991 r., 2800 ecm: głowica do silnika (6-cy- 
lindrowy, stan b. dobry), inne części. Kłodzko, tel. 
074/867-85-23
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm 2000 ccm: drzwi, 
lusterka, szyby, chłodnice, skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, serwo, nagrzewnica, zawieszenie, plastiki, lampy. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
VW PASSAT, 1991 r. : skrzynia biegów (5). Lubin, tel. 
076/847-13-74
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ćcm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), • 150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
VW PASSAT, 1991 r . : zderzak, reflektor, relingi dacho
we. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm : różne części z de
montażu. Szprotawa, tel. 068/376-28-49 
VW PASSAT, 1991 r.,: drzwi przednie lewe i tylne lewe 
oraz prawe • 150 zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-47-82 
VW PASSAT, 1991/93 r., 1800 ccm, 2000 ccm : drzwi, 
ćwiartki, dach, błotnik tylny, prawy błotnik, chłodnica, bel
ka, głowica, wahacze, półośki, skrzynia biegów, ABS i 
inne. Wrocław, tel. 0504/92-42-75 
VW PASSAT KOMBI, 1991/95 r., 1800 ccm, 2000 ccm : 
dach, ćwiartka, błotniki przednie i tylne, prawy, drzwi, gło
wica, komputer, chłodnica, deska rozdzielcza, belki silni
ka i inne. Wrocław, tel. 0603/95-52-15 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel : drzwi 
tylne, belka, błotniki, maska i inne. Legnica, tel. 
0603/21-94-12
VW PASSAT, 1992 r .: maska. Opole, tel. 077/431-23-73 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : zawieszenie tylne, drzwi 
tylne lewe, ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW PASSAT, 1992 r. : zderzak przedni z halogenami. 
Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: wszystkie części. Dzierżo
niów, tel. 0604/39-03-23
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, monowtrysk : silnik, 
skrzynia biegów, pompa paliwa, półosie, drzwi kpi. (lewa 
strona), lusterka, felgi aluminiowe 15", 4-ramienne gwiaz
dy, szeroki rant, zaciski hamulcowe, klocki. Jelenia Góra, 
tel. 0601/48-48-37
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, oś tylna do kombi, chłodni
ca. Legnica, tel. 076/722-85-32, 0604/31-89-84 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : skrzynia bie
gów (5) • 370 zł, kolumny McPhersona, przednie • 240 zł, 
sanki pod silnik ze stabilizatorem i wahaczami -170 zł, 
belka tylna -100 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : drzwi przednie i tylne, 
siedzenia, tapicerka, klapa tylna ze spojlerem, komputer, 
instalacja, inne. Legnica, tel. 0503/71-13-09 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r .: drzwi, szyby, zawieszenie 
tylne, skrzynia biegów, błotnik tylny, lampy tylne. Legni
ca, tel. 0503/79-03-27
VW PASSAT, 1992 r .: belka tylna, wahacze, stabilizator, 
półoś krótka, pompa, wspomagania, rozrusznik, lewarek 
zmiany biegów, klapa wlewu, silnik, wycieraczki i inne. 
Lubin, tel. 0608/14-47-86
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: klapa 
tylna, błotniki przednie, lampy tylne, szyby, zawieszenie 
tylne, układ wydechowy, tapicerka, roleta, relingi dacho
we i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
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., 2000 ccm : silnik, kompu
ter, drzwi, klamki, lusterka, oś tylna, bak, zaciski hamul
cowe, piasty, serwo, cewka, podnośniki szyb, tylne lam
py, alternator, sprężyny, przeguby. Strzelin, tel. 
0607/81-34-28
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, 16V: klimatyza
cja, wspomaganie, skrzynia biegów, silnik, tapicerka. Wro
cław, tel. 0603/50-67-63
VW PASSAT, 1992 r.: skrzynia biegów (5), części układu 
wspomagania kierownicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, turbo D : ma
ska, błotniki, lampy, chłodnica, wzmocnienie, klapa przed
nia, szyba, skrzynia biegów. Wrocław, tei. 0600/16-89-64 
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : zawieszenia, 
chłodnica, rozrusznik, drzwi, dach, reflektory, grill, błotni
ki, nadkola, tapicerka welurowa. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
VW PASSAT, 1992 r. : koła z oponami 185 x 70 x 14, 
stalowe, oryginalne. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW PASSAT, 1992/95 r.: drzwi, klapa sedana. zawiesze
nie przód, oś tylna, rozruszniki, silnik 1.8, osprzęt silnika
2.0 wtrysk, wnętrze do .przejściówki’  kombi, konsole, 
skrzynia biegów do 2.0, liczniki, lampy tylne, katalizatory. 
Zgorzelec, tel. 0603/26-13-33 
VW PASSAT KOMBI, 199Jr, 1800 ccm : dach, ćwiartka 
prawa tylna i inne. Góra, tel. 065/544-73-48, 
0602/31-13-83
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, z kpi. 
dokumentacją oraz inne części. Iłowa Żagańska, tel. 
0604/82-06-70
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, maska, reflektory, zderzak przedni, błot
niki przednie, wzmocnienie przednie, chłodnica, zawie
szenie przednie, szyberdach, drzwi i inne. Lubin, tel. 
0602/88-75-75
VW PASSAT, 1993/96 r . : deska rozdz., poduszki pow., 
sensor, plastikowe elem., napinacze pasów pirotechn., 
nagrzewnica, obudowa filtra powietrza, szyby drzwiowe i 
boczne, ramki okienne, uszczelki, klamki, zamki, pompa 
wspomagania, komputer i inne. Jelcz-Laskowice, tei. 
071/318-67-18
VW PASSAT, 1993/96 r., 2000 ccm : słupek środkowy z 
progiem wewn., sonda Lambda, nagrzewnica, belka 
chłodnicy, schowek wewn. z półką, relingi dachowe. Ole
śnica, tel. 071/314-91-99, 0603/92-76-10 
VW PASSAT VR6,1994 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, • 
500 zł. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.: roleta, - 200 zł. Opole, tel. 
077/464-33-52, 0503/50-17-42 
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm, benzyna: podsufitka do 
limuzyny, mechanizm szyberdachu, skrzynia biegów na 
części, ramka drzwi prawych tylnych do kombi,, plastiki 
wnętrza. Kępno, tel. 062/782-28-86 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r .: reflektor lewy + zaślepka 
kierunkowskazu, szyby boczne tylne, lampy. Legnica, tel. 
0604/29-99-07
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI, VR6, 2.0 E: skrzynia bie
gów (VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektrycz
ne, felgi, lampy, błotniki, halogeny, .łapy*, wspomaganie, 
nadkola, części silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, 
lusterka, belki, centralny zamek, felgi aluminiow spręży
ny, wahacze, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk: komputer ABS - 
150 zł, siłownik sprzęgła • 120 zł# Wrocław, tel. 
071/349-27-14

VW PASSAT SEDAN, 1994 r.: drzwi tylne lewe kpi. Wro
cław, tel. 0606/34-04-71 . . ,  . .........
VW PASSAT, 1994/95 r. : klapa tylna z szybą, zderzak- 
tylny. Kłodzko, tel. 074/867-8 -̂23- 
VW PASSAT, 1995 r.: deska rodzielcza z poduszką i kie
rownica z podszką. Jawor, tel.*0608/06-42-30 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r .: różne części blacharskie, 
4 ćwiartki, tapicerka wnętrza, poduszki powietrzne, za
wieszenia oraz inne części. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, pra
we i lewe • 150 zł/szt., zderzak tylny • 150 zł, silnik 2.0, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT, 1995 r .: zderzak tylny do kombi i sedana. 
Legnica, tel. 0503/98-00-25
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm 1800 ccm: po- 
dłużnice, ćwiartki tylne, drzwi, szyby, lusterka, klapa, ser
wo, ABS, zawieszenie, zegary, nagrzewnica, lampy, skrzy
nia biegów, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 18Q0 ccm : silniki, zawie
szenia, kolumny McPhersona, ławy, wahacze, serwo. szy
by, drzwi, części mechaniczne i blacharskie, felgi stalowe 
i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: różne części bla
charskie, mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, RDI: zawieszenie przed
nie i tylne, ABS, pompa centralnego zamka, lusterka el. 
reguł., klamki, podłużnica, drzwi tylne prawe do kombi. 
Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : dach do kom
bi, pasy tylne, plastikowe elem. wnętrza, relingi, sensor 
poduszek pow., ukł. wydechowy, silnik, model przejścio
wy kombi. Wrocław, tel. 0606/88-60-95 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, T D i: szyba przednia, 
klamka i zamek drzwi kierowcy, listwy boczne, przepły
womierz. Wrocław, tel. 0601/55-45-58 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r. : zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 349-23-92
VW PASSAT, 1995/01 r . : silniczek wentylatora klimaty
zacji, mechanizm podnoszenia szyb przednich. Opole, tel. 
077/433-20-46, 0604/12-91-72 
VW PASSAT SEDAN, 1996 r . : klapa, kolumny McPher
sona, półosie, konsola. Legnica, tel. 0604/77-45-50 
VW PASSAT, 1996 r.: halogeny, kierunkowskazy, zaślepki. 
Legnica, tel. 0606/45-20-03
VW PASSAT, 1996 r.: zderzak tylny, nowy -180 zł, tłumik 
oryginalny - 200 zł. Wrocław, tel. 0503/98-08-09 
VW PASSAT KOMBI, 1997 r. srebrny: klapa tylna, oszklo
na, - 320 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
VW PASSAT KOMBI. 1997 r., 1900 ccm. T D i: błotniki 
tylne, dach, silnik, skrzynia biegów, podłużnice przednie i 
inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT B5,1997 r.: kierownica skórzana z podusz
ką pow., osprzęt, deski, chłodnica, intercooler, maska, 
błotnik, drzwi, drobiazgi. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 1800 ccm, benzyna : poduszki 
pow., sensory, blachy, szyby, lampy, zawieszenia, ćwiart
ki, tapicerki i inne. Gryfów Śląski, tel. 0601/48-48-37 
VW PASSAT B5,1998 r.: przedni zderzak, przednia lewa 
ćwiartka, listwa progowa prawa, tylne nadkola. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-83-14, 0502/30-08-56 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r . : klapa tylna, hak. Lubań, 
tel. 0603/71-92-95
O  VW PASSAT B 5 ,1998 r„ 1.9 TDI, 90/110/115 se

dan, kombi: części silników, skrzynie biegów, 
klimatyzacje, podłużnice, poduszki pow., maski, 
błotniki, reflektory ksenonowe, tylne błotniki, 
układy kierownicze, drzwi i inne. Lubin, tel. 
0603/71-89-90 84014241

O  VW PASSAT B 5 ,1998 r., 2500 ccm, TDi, V5 se
dan, kombi: osprzęt siln ika, skrzynia biegów 
Tip-Tronic, zawieszenie przednie i tylne, drzwi, 
dachy, tylne błotniki, pompy ABS i ESR i dużo 
innych. Lubin, tel. 0603/71-89-90 84014261

VW PASSAT B5, 1998 r., 2500 ccm, T D i: skrzynia bie
gów Tip-Tronic, półosie, części do silnika', turbina, plasti
kowe elem. silnika, zawieszenia, drzwi, tylne klapy, kom
putery, lampy, elementy tapicerek, podsufitki, zderzaki i 
inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW PASSAT B-5,1998 r . : reflektory ksenonowe • 2.000 
zi/kpł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
VW PASSAT GT, 1998 r .: turbina 110 KM, nowa. sonda 
Lambda -100 zł. Wrocław, tel. 0503/67-42-12 
VW PASSAT B5 ,1998 r . : maska, błotniki, wzmocnienie, 
wentylatory, lampy, zderzak i inne? Wrocław, tel. 
0601/87-45-18, 0605/95-16-02 
VW PASSAT, 1998 r.: maska, błotniki, lusterko lewe, drzwi 
lewe tylne, wzmocnienie czołowe, lampy przednie, kie
runkowskazy, wentylator klimatyzacji, lampa tylna prawa 
(kombi), zderzaki przednie, kratki zderzaka i inne. Wro
cław, tel. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm. TDi 110 -115 KM: tur
bosprężarka, nowa, nie używana, możliwość dostawy. 
Wrocław, tel. 0601/49-32-89 
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm, turbo D : wnętrze, jasna 
welurowa tapicerka -1.800 zł, konsola, mechanizmy pod
noszenia szyb, zawieszenie tylne kpi., alternator, silnik. 
Wrocław, tel. 0606/88-60-95 
VW PASSAT B5, 1998 r . : różne części. Zgorzelec, tel. 
0604/14-22-06
VW PASSAT, 1998/00 r., 1900 ccm, T D i: silnik z doku
mentacją, części blacharskie, mechaniczne, głowice, za
wieszenia, poduszki pow., skrzynia biegów, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0502/07-86-57 
O  VW PASSAT, 1998/99 r., 1.8,1.8 T, 1.9 TDi (110 

KM): błotniki przednie, drzwi, klapa tylna (se
dan), nagrzewnica, rurki + agregat, osprzęt s il
nika, kolumny McPhersona, półosie, „sanki” 
silnika, napinacze pasów, skrzynia biegów, po
duszki pow., łapy silnika, zbiorniczki. Lubin, tel. 
0605/57-87-37 84013791

VW PASSAT, 1998/99 r., 1900 ccm, TD1110 KM: kompu
ter silnika, -.250 zł. Wrocław, tei. 0601/79-59-30 
VW PASSAT, 1999 r., 1800 ccm, turbo E : silnik 150 KM, 
kompletna dokumentaqa. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
VW PASSAT, 1999 r .: silnik 1.8 turbo E, 2.4 E, skrzynia 
biegów, półosie, elem. blacharki, lampy, zderzaki, klima
tronic kpi., tylne szyby do wersji Avant i inne. Gryfów Śl., 
tel. 0601/48-48-37
O  VW PASSAT B5, 1999 r., 2500 ccm, TDI, V5, 

Tip-Tronic kombi, sedan: s iln ik  lub osprzęt, 
skrzynia biegów Tip-Tronic, kompletne wzmoc
nienie z chłodnicami, intercooler, klimatyzacja, 
kompletne zawieszenie i du io innych. Lubin, tel. 
0603/71-89-90 84014251

VW PASSAT B5 KOMBI. 1999 r., 2800 ccm, V6, synchro 
: silnik kpi., skrzynia biegów Tip-Tronic, ława, wahacze, 
kolumny McPhersona, ukł. wydechowy, katalizator, pół
osie, tylne zawieszenie, wał, tylne lampy, kurtyny dacho
we, instalacja, komputery, koło zapasowe 16*, zbiornicz
ki, elem. plastikowe, chłodnica klimatyzacji, wybierak, kie
runkowskazy. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW PASSAT B5, 1999 t , 1900 ccm, TD i: zawieszenia, 
układ kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie przednie, łam-
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py. intercoolery, turbina, skrzynia biegów, drzwi, zderza
ki, konsole, elementy tapicerki, ABS, tylne klapy, kompu
tery i inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r .: klapa tylna z szybą, koły
ska silnika, zwrotnice. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk 
: prawa podłużnica, stacyjka z kluczykiem, plastiki środ
ka, klapa tylna, belka tylna, zawieszenia, turbina, skrzy
nia biegów, tapicerka czarna, ćwiartki tylne i inne. Rudna 
k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: tapicerka welurowa (czar
na), ćwiartki tylne, tylna belka, ABS, zawieszenia przed
nie, tylna klapa, skrzynia biegów do 1.9 TDi, turbina do
1.9 TDi, tylne szyby, plastikowe elem. wnętrza, .maglow- 
nica' i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI : turbina, pompa 
wody, pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, mi
ska olejowa, kółko napinacza. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT B5, 1999 r., 1800 ccm, benzyna : silnik + 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT B5, 1999 r., 1900 ccm, TDi 115 KM: obla
chowanie, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, po
duszka pow., tapicerka. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT, 1999 r .: osłona pod silnik, nadkola, waha
cze, belka pod silnik, drzwi nieuzbrojone, błotniki tylne 
nowe, zderzak przedni i tylny, lampy tylne, klapa tylna, 
zwrotnice, zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna - 130-Zł, zderzak tylny 
-100 zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
O  VW PASSAT B5 ,1999/00 r., 1.8 TB, 1.8 20V kom

bi, sedan: osprzęt silników, skrzynia biegów, 
maska, błotniki, drzwi, części tapicerki, konso
le, poduszki pow., zderzaki, podłużnice, pompy 
ABS , ty lne  b ło tn ik i i inne. Lub in , te l. 
0603/71-89-90 84014231

VW PASSAT : elementy błacharki, części mechaniczne, 
wszystkie modele. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
VW PASSAT KOMBI, 1800 ccm : wszystkie części. Jele
nia Góra, tel. 075/755-90-47, 0608/79-71-92 '
VW PASSAT, 1600 ccm i 1800 ccm: skrzynia biegów, sil
nik, lampy, szyby, blacharka, oclone, gwarancja. Legni
ca, tel. 076/722-95-21 do godz. 8-17, 0601/78-25-72 
VW PASSAT : roleta, czarna. Lubin, tel. 0608/25-72-00 
VW PASSAT: maska, lampy, wzmocnienie, błotniki, zde
rzaki, atrapa, kolumny McPhersona, kpi. klimatronic, in
tercooler. Lubin, tel. 0603/64-64-14 
VW PASSAT, 1900 ccm, TD i: lusterka, turbina, przewód 
klimatyzacji od chłodnicy, poduszki silnika. Wrocław, tel. 
071/318-32-22
VW PASSAT : serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT, 2000 ccm : silnik, klimatyzacja, poduszki 
pow., drzwi, zawieszenia, chłodnice, konsola, tapicerka, 
wentylatory, elem. plastikowe i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18 .
VW PASSAT, 1800 ccm, benzyna : silnik, w całości lub 
na części, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, diese l: różne części. 
Karpacz, tel. 0609/63-96-19
VW PASSAT KOMBI, 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, chłodnica, relingi dachowe, wahacze, 
drzwi, błotniki, szyby boczne, bak, felgi, ćwiartka, hak, 
zderzaki, tapicerka. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po 
godz. 16, 0604/96-02-73
VW PASSAT KOMBI,: klapa bagażnika bez szyby. Wro
cław, tel. 0601/73-00-02
VW PASSAT: bagażnik, oryginalny, stelaż, zamykany, alu
miniowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 353-52-36,0604/29-14-41 
VW PASSAT : silnik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzy
nia biegów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia 
przedniego i tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, 
wyposażenie wnętrza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnie
nie przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz. 9-16
VW PASSAT: z 1992 r. - silnik 1.81 (E), sprawny techn., 
mały przebieg, lewe przednie i prawe tylne drzwi, fotele, 
siedzenia, tarcze, zaciski, bębny, z 1996 r. - lewe i prawe 
drzwi, przedni i tylny zderzak do kombi, z 2000 r. - lewe 
przednie drzwi, maska silnika. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
VW PASSAT, 2000 r., 2500 ccm, T D i: skrzynia biegów 
Tip-Tronic, skrzynia biegów (1.8 20V), głowica (20V). Ści
nawa, tel. 0503/03-93-25
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT B5. B6,2001 r.: kolumny McPhersona - 350 
zł, katalizator - 900 zł, sonda Lambda -120 zł, półosie z 
przegubami • 700 zł, pompy paliwa • 300 zł, poduszka 
pow. + komputer - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20 
VW PASSAT, GOLF, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : kpi. 
silnik z osprzętem, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0605/08-32-83 
VW PASSAT, TRANSPORTER, GOLF III: skrzynie bie
gów. Oława, tel. 0605/05-93-55 Jelcz-Laskowice, 
071/318-85-12
VW POLO, 1980 r., H00 ccm: wszystkie części. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0502/21 -22-65
VW POLO, 1981 r. 0.9 E i 1.1 E: gażnik Solex 31 Pic 7 + 
drugi na części, korektor ssący, obudowa filtra powietrza 
(czerwona), sprężyny tylne, amortyzatory tylne, zderzak 
przedni i tylny, bez belek, fotele przednie. Wrocław, tel.
329-66-90
VW POLO, 1982 r . : rozrusznik, chłodnica, tłumik, linki, 
szyby, pompa ham., lampy tylne, licznik, pasy, lusterka. 
Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
VW POLO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: silnik + skrzynia 
biegów i głowica, • 700 zł.. Babimost, tel. 068/351-31-25 
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
bez dokumentacji. Trzebnica, tel. 387-24-20, 
090/27-80-51
VW POLO, 1985 r . : maska przednia, klapa tylna. Wro
cław, 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, stacyj
ka, serwo, chłodnica, inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO, 1987 r.,: wszystkie części oprócz silnika. Nysa, 
tel. 0600/19-93-29
VW POLO, 1988 r., 1032 ccm: wszystkie części. Bogaty
nia, tel. 075/774-17-55 po godz. 16 
VW POLO, 1988-92 r., 1043 ccm : skrzynia biegów (4), 
stan b. dobry, - 300 zł. Zbąszynek, tel. 0608/82-52-06 
VW POLO COUPE, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: nadwo
zie na części, drzwi • 50 zł/szt., błotniki • 40 zł/szt., lampy 
- 5 zł/szt, tylna oś, tłumik, lewe lusterko • 20 zł, pompa 
hamulcowa + serwo, półosie, rozrusznik, tylna kanapa, 
tapicerka, tylna półka w szarym kolorze i inne części. By
czyna, tel. 077/413-44-57
VW POLO, 1988 r .: zawieszenia, przeguby, amortyzato
ry, ukł. wydechowy, błotniki przednie i lampy, zderzak 
przedni, szyby, ścianka przednia i inne. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
VW POLO, 1988 r., 1100 ccm 1300. ccm: silnik, skrzynia

biegów, elementy blacharskie i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31, 0604/56-15-28 
VW POLO, 1988 r.: silnik 1000 ccm, stan dobry, chłodni
ca, półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, 
drzwi, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wy
posażenie wnętrza, lampy, wzmocnienie przednie. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.'9-16 
VW POLO, 1989 r., 1400 ccm, diesel: silnik, - 1.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
VW POLO, 1989 r., 1100 ccm : silnik, stan idealny. Zgo
rzelec, tel. 075/778-73-73, 0603/80-66-58 
VW POLO, 1991 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kpi., oclo
ny, - 750 zł. Modła 75, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
VW POLO, 1991 Cr, 1400 ccm, diesel: głowica o poj. 1.4 
diesel, kolektor wydechowy i ssący, rozrusznik, pompa 
wtryskowa, skrzynia biegów (5). Świebodzin, tel. 
0605/92-96-50
VW POLO, 1991 r. : reflektory, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW POLO, 1992 -r.: lampy, rozrusznik, licznik, kolektor 
ssący, zespolony przełącznik. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-23-08
VW POLO, 1992 r., 1300 ccm, benzyna : długa półoś z 
przegubami, wahacz, chłodnica z wiatrakiem (poj. 1000 
ccm), zacisk hamulcowy, lewa zwrotnica, kierownica, fel
ga, przełącznik wycieraczek. Kępno, tel. 062/782-28-86 
VW POLO, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik 
- 1.500 zł + cło ok. 300 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 1043 ccm : komputer, szyby, 
drzwi, tapicerki, fotele, amortyzatory, lampy, zderzak 
przedni, serwo, skrzynia biegów, pompa hamulcowa, gaż
nik, osłona filtru pow., monowtryski, stabilizator, inst. el., 
sprzęgło. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
VW POLO, 1993 r., 1400 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa, - 300 zł: Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
VW POLO CLASSIC, 1994 r.: części mechaniczne. Wro
cław, tel. 0602/26-76-79
VW POLO, 1995 r. : lampa tylna lewa. Oława, tel. 
0603/61-81-08
VW POLO, 1995/99 r., 1400 ccm 3-drzwiowy: lampy, szy
by, zderzaki, drzwi, fotele, tapicerka, elementy silnika, za
wieszenia, felgi aluminiowe BBS 15*, maska przednia, 
dach ze słupkami i inne (wysyłka na cały kraj). Warsza
wa, tel. 0602/60-66-24
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna : sil
nik z osprzętem, oclony, kompletna dokumentacja. Wro
cław, tel. 0600/11-09-93
VW POLO II, 1996 r. : nakładka na zderzak przedni, - 
100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW POLO CLASSIC, 1997 r . : maska, błotniki, wzmoc
nienie, zderzak, lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/87-45-18, 
0605/95-16-02
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk : zawory 
kpi., serwo + pompa hamulcowa i inne. Góra, tel. 
065/544-73-48, 0602/31-13-83 
VW POLO, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynią biegów i komputerem, belka pod silnik, wa
hacze, piasty, przekł. -kierownicy ze wspomaganiem, oś 
tylna, nagrzewnica, zbiornik paliwa, alternator, rozrusz
nik, zawieszenie sportowe, pasy pirotechniczne, drzwi 
(lewa strona) lusterka reg. elektrycznie. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
VW POLO B KOMBI. 1997 r., 2500 ccm, TDS : poduszki 
pow., konsola, silnik, skrzynia biegów, lampy, szyby, zde
rzaki, zawieszenia, tapicerka, lusterka, chłodnice, ława, 
tylna klapa, drzwi, koła, ramki, elem. plasitkowe, szyber
dach, wzmocnienie przednie i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
VW POLO, 1997 r. : przednie reflektory, lewe drzwi, li
stwy i uszczelki drzwi, części do tylnej klapy, przedni zde
rzak, chlapacze, środkowa część konsoli. Wrocław, tel. 
071/354-21-43
VW POLO, 1998 r . : lampy, kierunkowskazy. Trzebnica, 
tel. 0604/30-29-71
VW POLO, 1998 r . : drzwi prawe przednie i tylne, - 300 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-02-35,0602/45-18-25 
VW POLO, 1998 r., 2 tys. km, 1900 ccm, TDI : silnik -
4.500 zł, skrzynia biegów • 800 zł, ćwiartki przód i tył • 
300 zł/szt., zawieszenie przednie wzmocnione - 250 zł, 
lampy przednie, maska, błotniki, siedzenia przednie, itd. 
Leszno, tel. 065/543-41-36
VW POLO CLASSIC, 1998 r .: pasy z napinaczami, licz
nik, konsola, lampy, nagrzewnica, plastiki do konsoli. 
Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
VW POLO, 1998 r .: maska silnika, błotnik lewy. Złotory
ja, tel. 076/878-40-75, 0604/38-13-40 
VW POLO II : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-50-48, 0605/91-09-77 
VW POLO : konsola. Leszno, tel. 0601/75-79-86 
VW POLO CLASSIC, VARIANT: dach (vario) i inne czę
ści blacharskie, mechaniczne. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz 5, 0601/79-30-54
VW rOLO 2-drzwiowy: drzwi lewe -150 zł. Sulejów, tel. 
065/534-07-83
VW POLO, 1400 ccm, diesel: głowica, pompa wtrysko
wa, skrzynia biegów (5), rozrusznik. Świebodzin, tel. 
0605/92-96-50
VW POLO: szyba przednia. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
VW POLO: maska, zderzak przedni, reflektor prawy, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW POLO, 2000 r .: maska, błotniki, zderzak, wzmocnie
nie, lampy, kierunkowskazy, grill i inne. Wrocław, tel. 
0601/87-45-18, 0605/95-16-02 
VW SCIROCCO II, 1983 r., 1800 ccm, benzyna : maska 
silnika, drzwi, reflektory, grill, zderzaki, klapa tylna, lewa 
lampa, półosie, licznik z obrotomierzem, tylna oś, chłod
nica, chłodniczka oleju. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
VW SCIROCCO II, 1984 r.: lampy przednie, grill, klamki, 
stacyjka. Lubań, tel. 0603/35-59-76 
VW SCIROCCO II, 1986 r., 1800 ccm,: osprzęt silnika, 
komputer, głowica, tylna lampa (prawa), klapa ze spoile- 
rem kompletna, szyby boczne, spoilery, wnętrze komplet
ne i inne. Wałbrzych, tel. 0608/31-97-38 
VW SCIROCCO, 1987 r., 1600 ccm 1800 ccm: elementy 
blacharskie, lampy i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW SCIROCCO, 1988 r., 112 tys. km. 1800 ccm. wtrysk: 
części silnika, zawieszenie, elem. błacharki, szyby. Wał
brzych, tel. 074/666-69-99 do godz. 16 
VW SCIROCCO I, II : wszystkie części z demontażu. 
Dzierżoniów, tel. 0608/77-92-49 
VW SCIROCCO: części silnika, zawieszenie, elem. bla- 
charki, szyby. Wałbrzych, tel. 074/666-69-99 do godz. 16, 
VW SCIROCCO II: błotnik przednie z nakładkami • 50 
zł/szt. Kamiennik, woj. opolskie, tel. 0606/81-26-93 - 
VW SHARAN : poduszka pow, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/28-65-74
VW SHARAN. 2000 ccm, VR6, TDI: szyby, plastiki, lam
py, drzwi, klapa tylna, maska, wentylatory, skrzynia bie
gów (5), półosie, wahacze, zawieszenie tylne, błotniki tyl
ne, nagrzewnice, osprzęt silnika, wzmocnienie czołowe, 
chłodnice, zderzak tylny, dach i inne. Lubin, tel. 
0609/35-39-31
VW SHARAN, 1900 ccm, TD i: osprzęt silnika, zawiesze
nia tylne, ukł. wydechowy, progi, konsola, pompa ABS-u,

komputer, tapicerka, plastiki i inne. Lubin, tel. 
0601/27-11-31
VW SHARAN: atrapa przednia. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW TRANSPORTER T5, T3,1980/90 r., 2000 ccm, i 1600 
ccm benzyna: silniki, również diesel + części de silników, 
szyby, blacharka, zawieszenia, rozrusznik, chłodnica, na
grzewnica, koła, liczniki, sprzęgła, elementy mocowania 
silnika. Lubin, tel. 0607/53-29-96, 0603/70-83-31 
VW TRANSPORTER, 1980/90 r. : skrzynia biegów /4/ i 
151. Wrocław, tel. 353-84-92, 0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER, 1981 r., benzyna: nadwozie, w ca
łości lub na części, rozrusznik, skrzynia biegów. Opole, 
tel. 077/465-31-17
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1600 i 2000 cm3: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, fotele, szyby, koła, 
drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW TRANSPORTER T3,1981 r., 2000 ccm : silnik, chło
dzony powietrzem, stan dobry, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
352-28-74, 0603/44-65-61
VW TRANSPORTER, 1986 r.: różne używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1988 r., 1600 ccm, diesel: 
silnik, - 2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 1600 ccm, diesel: ukł. 
kierowniczy, rozrusznik, nagrzewnica, zbiornik paliwa, grill, 
licznik, sprężyny, inne. Pęgów, woj. wrocławskie, tel. 
0602/47-02-35
VW TRANSPORTER T2, 1989 r., 1600 ccm, turbo D : 
silnik, • 3.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER T4 ,1990 r . : wahacze tylne z bęb
nami, , zawieszenie przednie. Świebodzin, tel. 
0605/92-96-50
VW TRANSPORTER T4,1991 r.: drzwi prawe tylne, skrzy
dłowe z szybą, pompa wody, pompa hamulcowa. Legni
ca, tel. 076/850-24-34 po 20 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 1900 ccm, diesel: ma
ska silnika, drzwi, klapa tylna, zderzak tylny i przedni, za
wieszenie przednie, ukł. wydechowy, ćwiartka prawa 
przednia, koła I inne. Chojnów, tel. 0600/34-40-71 
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r . : ćwiartka tylna prawa, 
bębny, cylinderki, pompa hamulcowa, klamki, zamki, pod
nośniki lęczne do szyb, lewarek zmiany biegów, zbiornik 
paliwa, drążki skrętne, węże gumowe, zawieszenie tylne 
(prawa strona). Wrocław, tel. 071/349-50-22 
VW TRANSPORTER T4, 1991/00 r. : lusterka boczne, 
kompletne, lewe i prawe, regulowane ręcznie lub elek
trycznie z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : 
silnik kompletny, osłona pod silnik, komputer, cewka wy
sokiego napięcia, katalizator, kolektor wydechowy, son
da Lambda, linka gazu, części skrzyni biegów, węże, po
duszka pod silnik, filtr węglowy. Kępno, tel. 062/782-28-86 
VW TRANSPORTER BUS. 1992 r. : drzwi, klapa tylna, 
zawieszenie przednie, skrzynia biegów, nagrzewnica, błot
nik, zawieszenie tylne, lusterko, lampy przednie i inne. 
Legnica, tel. 0503/79-03-27
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VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm, diesel: tłoki, 
korbowody, dekiel klawiatury, napinacze pasków, chłod
nica z wentylatorem, lusterko lewe, zbiornik ukł. chłodze
nia, zbiornik wspomagania, chłodnica, bognet z rurką, 
dekiel rozrządu. Marciszów, tel. 075/741-06-32 po 
godz. 20
VW TRANSPORTER T4, 1992 r. : przekładnia kier. ze 
wspomaganiem, lusterka do izotermy. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm. diesel: błot
nik prawy przedni, głowica nieuzbrojona, pompa wspo
magania, blok, korbowody, wał, tłoki, łożysko piasty, nowe. 
Zielona Góra, tel. 0601/43-48-52 
VW TRANSPORTER T4,1992/95 r.: drzwi przednie, kla
pa, drzwi rozsuwane, szyby boczne, lusterka, światła tyl
ne, wahacze tylne, amortyzatory, zawieszenie przednie, 
nagrzewnice, konsole, skrzynia biegów syncłuó 2.4D, 
most tylny, wał, serwo, rozruszniki, listwa wspomagania, 
pedały, drążk. Zgorzelec, tel. 0603/26-13-33 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: chłod
nica, skrzynia biegów i inne. Marciszów, tel. 
075/645-34-45
VW TRANSPORTER T4.1993 r., 1900 ccm. diesel: czę
ści skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: drzwi, klapa tylna, pla
stiki, dmuchawa, części zawieszenia, amortyzatory, pra
wy bok i inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : 
drzwi, zawieszenie, skrzynia biegów, chłodnica, zbiornicz
ki, szyby, podłużnice, półosie, układ kierowniczy. Legni
ca. tel. 0603/80-26-88
VW TRANSPORTER T4. 1994 r.. 1900 ccm, TD : silnik 
kompletny, (przebieg 170.000 km), skrzynia biegów, fo
tele, konsola, chłodnica, drzwi, lampy i inne. Legnica, tel. 
0502/12-68-37
VW TRANSPORTER T4,1994 r.: vacuum pompa (2.4 D. 
nowa), półosie, kierownica z poduszką (sensor), licznik, 
elementy wspomagania (1.9 D), hak VW, drzwi przednie 
przesuwane, maska, rozrusznik, poduszki silnika, filtr po
wietrza, webasto, zamki, klamki, nagrzewnica, szyby bocz
ne, inne. Wrocław, tel. 0601/73-45-35 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pom
pa wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, 
wspomaganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, 
TD, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r., 2400 ccm : zawiesze
nie przednie do naprawy lub na części, przekładnia kie
rownicza ze wspomaganiem - 250 zł, zawieszenie - 450 
zł. Lubin, tel. 076/844-62-10 po godz. 20,0601/57-11-02 
VW TRANSPORTER T4, 1995 r. : lampy, błotniki, zde
rzaki, chłodnice, drzwi, silniki 2400 ccm i 1900 ccm turbo 
D, skrzynie biegów, zawieszenia, plastiki wnętrza, .san
ki* i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW TRANSPORTER T4 ,1995/96 r.,: klapa tylna, drzwi 
boczne, kpi. kół (5 szt.). Kłodzko, tel. 0608/04-93-72 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r. : maski, drzwi, lampy, 
zderzaki, konsole, tylne klapy, zawieszenia, półosie, chłod
nice, sanki, szyby, lusterka, silniki 2.4 i 1.9 TD, skrzynie 
biegów, siedzenia i inne. Obora k. Lubina, tel. 
0607/04-26-96
VW TRANSPORTER MULTWAN, 1997 r .: fotel 3-osobo
wy, rozkładany, stan idealny, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/854-28-70
VW TRANSPORTER T5,1997 r., 2500 ccm, TD i: pompa 
wtryskowa, turbina, pompa vacuum, pompa wspomaga
nia, kolektory, lampy, kierunkowskazy, komputery, skrzy
nia biegów, ława, wahacze, piasty, zaciski, tylne zawie
szenie, licznik, drzwi (także rozsuwane), tylna klapa, tyl
ny zderzak, przednia szyba, koła letnie i inne. Lubin, tel! 
0601/18-90-99

VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2500 ccm. TDI: głowi
ca, tłoki, korbowody, turbina, pompa wtryskowa, hak ho
lowniczy, zderzak tylny, miska olejowa. Zielona Góra, tel. 
0601/43-48-52
VW TRANSPORTER T4,1997 r .: webasto, opony, silnik
1.9 TD, zawieszenia, szyby, drzwi, siedzenia, inne. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
VW TRANSPORTER T4,1999 r.: reflektory, błotnik przed
ni, lewarek, grill, wzmocnienie czołowe. Środa śląska, tel. 
0603/75-01-46
VW TRANSPORTER T4 : dach i tylne ćwiartki, tylna bel
ka. ., tel. 0603/78-20-66
VW TRANSPORTER: różne części blacharskie i mecha
niczne. Brzeg, tel. 077/444-02-56 wieczorem 
VW TRANSPORTER : miska. Góra, tel. 065/544-46-25, 
0601/05-81-98
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, wyposżenie wnętrza. Legnica, tel. 
0503/79-03-29
VW TRANSPORTER T3 BUS : drzwi, klapa, szyby, za
wieszenie, silnik i inne. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW TRANSPORTER T5, 2500 ccm. T D i: skrzynia bie
gów. Leszno, tel. 065/529-34-62 
VW TRANSPORTER T3,1600 ccm, diesel: silnik, po re
moncie kapitalnym, na nowych tłokach, bez przebiegu. 
Lubin, tel. 076/844-22-25
VW TRANSPORTER T4, turbo D 1.9-2.4 TD: głowice sil
nika. Lubin, tel. 076/841-21-56, 0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi przednie, drzwi do po
dwójnej kabiny, chłodnica, grill, zderzak przedni, szyba 
drzwi bocznych, drzwi rozsuwane i inne. Lubin, tel. 
0607/75-76-76
VW TRANSPORTER T4 : deska rozdz. nieuzbrojona, 
nowa, - 250 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
VW TRANSPORTER BUS : opony 4 szt., 15 x 185, 
wzmocnione, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi lewe uzbrojone -150 zł, 
zderzak przedni - 50 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
VW TRANSPORTER T2 : szyba przednia, -150 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
VW TRANSPORTER, 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, wyposażenie wnętrza. Nowa Sól, tel. 
068/388-42-70
VW TRANSPORTER : silnik 2500 TDi i 1900 TDi, mon
taż. Nowa Sól. tel. 068/388-42-70 
VW TRANSPORTER T4 : półośki + amortyzatory i prze
łączniki elektr. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER, 2500 ccm, TD i: silnik i do poj. 1900 
TDI, montaż, dokumentacja, faktura VAT. Pastuszyn, tel. 
068/388-42-70
VW TRANSPORTER T2 : różne części. Wieruszów, tel. 
0501/42-77-23
VW TRANSPORTER T4 : dach, długi. maks. wysoki, z 
tworzywa sztucznego, szyby przednie i boczne lewe. 
Wołów, woj. wrocławskie, tel. 0601/05-55-40 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, turbo D : części silni
ka, głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspoma
ganiem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T4 : zderzak tylny lewy. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
VW TRANSPORTER T4 : nadwozie na kołach, nie uzbro
jone, - 2.800 zł lub kupię uszkodzony VW Transporter T4. 
Wrocław, tel. 0608/19-01-49
VW TRANSPORTER T4 1.9D, 1.9TD, 2.4D: głowice, róż
ne typy i roczniki, 20 sztuk, dotarte zawory, splanowane, 
wszystkie szczelne. Wrocław, tel. 071/324-81-08, 
0601/70-22-78 po godz. 7
VW TRANSPORTER T4 : nowy przedni błotnik -110 zł, 
koła 14", 4 szt., stan b. dobry • 360 zł, kpi. napęd Syncro 
na 4 koła, siedzenia (do 3 rzędu). Wrocław, tel. 
0605/08-32-83.
VW TRANSPORTER T3,1600 ccm, turbo D : pompa wtry
skowa - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER: rozrusznik, 3 szt., pompka paliwa. 
Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4 : różne części silnika. Wrocław, 
tel. 071/322-68-21
VW TRANSPORTER T4 : wszystkie części mechaniczne 
i blacharskie. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70, 
068/320-10-70
VW TRANSPORTER T41.9,2.4 D: tarcza + docisk sprzę
gła, stan idealny, • 350 zł. Złotoiyja, tel. 0502/62-87-97 
VW TRANSPORTER T4: klapa tylna, drzwi boczne, kom
plet kół (5 szt.). Kłodzko, tel. 0608/04-93-72 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 2000 ccm: silnik chłodzo
ny powietrzem, do remontu. Nowa Sól, tel. 0607/83-06-13 
VW TRANSPORTER T4, 2500 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, uszkodzone, kompletna dokumentacja. 
Oleśnica, tel. 0607/04-21-23 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel: części skrzy
ni biegów i silnika, skrzynia biegów (5), turbina - 500 zł, 
drzwi. Wałbrzych, tól. 074/847-87-99 
VW TRANSPORTER T4, 2500 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów, stan b. dobry, mały przebieg. Wrocław, tel. 
349-24-08, 0601/70-87-30 *
VW TRANSPORTER BUS: rozrusznik, pompka paliwa, 3 
szt., moduł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi rozsuwane, klapa tylna i 
inne. Wrocław, tel. 071/359-56-04, 0501/85-33-26 
VW TRANSPORTER T2,1986 r., 1600 ccm. diesel: drzwi 
kpi., prawe i lewe, tapicerka, lusterka, 2 szt., szyby, chłod
nica, silnik, atrapa. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
O  VW TRANSPORTER, CARAVELLE, MULTWAN, 

1997/00 r., 2500 ccm, TDi, 102 PS, 150 PS : s il
nik 2.5 TDi, w całości iub na części, klimatyza
cja, tapicerka, poduszki pow., felgi aluminiowe,. 
lampy, maski, klapy, drzwi, błotniki, wahacze, 
chłodnice, ABS, konsole, szyby, chłodnice, po
dłużnice i inne, do nowego modelu. Lubin, tei. 
0601/34-41-73 84014081

VW VENTO, 1985 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, podno
śniki szyb, elektryka, belki, półosie, sanki, maska, grill, 
szyby, plastiki, lampy, zderzaki i inne. Lubin, tel. 
0603/22-60-56
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, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : blenda tylna, 
szyba tylna, lampa wewn. lewa, silniki Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów (5), reflektory, maska, zderzak przedni, błotniki, za
wieszenie przednie, szyberdach, podłużnice przednie i 
inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : błotnik tylny, 
klapa tylna, drzwi, lampy tylne, tapicerka welurowa, za
wieszenie tylne, instalacja elektryczna, osprzęt silnika, 
układ wydechowy i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
VW VENTO : elementy błacharki, części mechaniczne, 
wszystkie modele. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
VW VENTO, GOLF Ili: poduszki pow., sensor, napinacze 
pasów pirotechn.. deska rozdz., kierownica z taśmą, błot
nik prawy, plastikowe elem. wnętrza, pompa wspomaga-

OP010624
nia, szyby i uszczelki drzwiowe, szyby boczne, instalacja 
elektryczna, przełączniki. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
WARTBURG, 1985 r. . różne części. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
WARTBURG 353, 1986 r. : części do silnika, przednia 
szyba, 2 bloki, -150 zł. Kłodzko, tel. 074/647-06-29 
WARTBURG 353.1986 r., 1000 ccm, benzyna : głowica 
silnika, rozrusznik 3> szt., alternator, chłodnice, hak, koła, 
nie używane - od 10 zł. Kożuchów, tel. 0608/88-75-99 
WARTBURG 353,1990 r.,: klapa przednia i tylna, szyba 
przednia, drzwi oraz zderzak tylny (szeroki). Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-19
WARTBURG 353 : przednia ścianka (nowego typu), ko
lumna kierownicy, skrzynia biegów z lewarkiem w podło
dze, maska silnika, komplet szyb i uszczelek, rozruszniki, 
alternatory, kompletne koła. Jelenia Góra, tel. 
075/764-99-15
WARTBURG 353 : skrzynia biegów, tarcze i zaciski ha
mulców, reflektory, lampy tylne, nagrzewnica kpi., licznik 
i inne. Wrocław, tel. 071/354-37-74 po godz. 19 
WARTBURG: różne części. Kłodzko, tel. 074/867-38-23 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm: skrzynia biegów, 
przeguby, zawieszenia, szyba przednia, inne części z de
montażu. Żary, teł. 0604/69-35-91 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 68 tys. km, 1300 ccm : róż
ne części. Jawor, tel. 0604/88-91-8 ,̂ 0608/40-20-73 
WARTBURG GOLF: atrapa, chłodnica, zderzak, błotnik, 
szyba, drzwi, wahacz, skrzynia biegów, półosie, rozrusz
nik, alternator, gażnik, przekł. kierownicy, maska, felgi, 
przełączniki. Wrocław, tel. 071/349-77-31 po godz. 18, 
0601/71-61-38
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, spalinowy: opony pełne 
i pneumatyczne, części hydrauliki siłowej nowe i używa
ne. Lubin, tel. 076/846-90-30, 0601/84-44-81 
WÓZEK WIDŁOWY DV 1733 : silnik Perkins 3P, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-38-50, 
0601/56-29-10
ZAMIENIĘ JUNAK: rama, wózki boczne, balcha pod sie
dzenie, półki i inne drobne części zamienię na motocykl 
WSK ze sprawnym silnikiem, bez dokumentacji. Jawor, 
tel. 076/870-04-75
ZASTAWA 1100: silnik, skrzynia biegów i inne. Wrocław, 
tel. 071/322-15-69 •
O  ZAWIESZENIA KOMPLETNE do aut prod. za

chodniej, niskie ceny. Prusice k. Trzebnicy, tei. 
071/312-52-98,0608/72-53-98 82000931

ZIŁ : szyba przednia, kompletna, • 300 zł. Legnica, tel. 
076/854-39-71
ŻUK, 1989 r .: nowa plandeka - 200 zł, metalowe burty - 
350 zł i inne części. Świdnica, tel. 0604/73-89-11 
ŻUK : wszystkie części z demontażu. Bielawa, tel. 
0605/63-81-85.
ŻUK : chłodnica -150 zł, alternator -150 zł, itd. Klucz
bork, tel. 077/418-24-58
ŻUK : silnik z osprzętem, po remoncie, skrzynia biegów, 
most tylny z wałem pędnym, hak i inne, - 350 zł. Kłodzko, 
tel. 074/871-44-41
ŻUK : skrzynia ładunkowa ze stelażem i plandeką, - 420 
zł. Maniów, tel. 071/316-82-05 po godz. 18 
ŻUK A-13 : belka przednia, most tylny, resory, opony z 
felgami, skrzynia biegów (4), zwrotnice, bębny, szczęki, 
zawieszenie przednie do naprawy, rama, stan b. dobry. 
Marciszów, tel. 075/741-06-32 po godz. 20 
ŻUK : drzwi kompletne, prawe i lewe (nowe), maska sil
nika, - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-74-76 
ŻUK izoterma: most. Opole, tel. 077/465-31-17 
ŻUK : drzwi kabiny, uzbrojone - 50 zł/szt., zawieszenie 
przednie - 200 zł, zawieszenie tylne z resorami i telesko
pami - 300 zł, głowica górna, kpi. -100 zł, korbowody, 4 
szt. - 10 zł/szt. Ściborzyce Wielkie, gm. Kietrz, tel. 
077/485-51-75
ŻUK : różne części, nowe i używane. Wałbrzych, tel. 
074/848-19-94
ŻUK : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy 
z kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
ŻUK : koła kpi. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/333-78-61 
ŻUK : plandeka ze stelażem - 250 zł. Wrocław, tel. 
0503/80-78-17
ŻUK : zawieszenie przednie, kpi. rama, zbiornik paliwa, 
opony z felgami 4 szt. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
ŻUK : opony, felga, stan dobry. Zawonia, tel. 
071/312-90-73-.
ŻUK, 2500 ccm, diesel, Perkins : silnik, podwozie kom
pletne, rama, resory, most tylny, zawieszenie przednie, 
zbiornik paliwa, koła 15*, nowe, wał pędny, nowy. Ziębi
ce, tel. 074/819-90-62, 0604/28-59-76 
ŻUK: drzwi, podłoga, nagrzewnice, siedzenia, rama, most 
tylny, silnik na części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/812-10-81
ŻU K: wał napędowy, -130 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-34 
ŻUK : prądnica, nowa. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
868-72-31
ŻUK A-05-07 : nowa rama z dokumentem zakupu, - 250 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-74-76 
ŻUK : izoterma, oryginalna, stan dobry, - 800 zł. Sobót
ka, tel. 0607/66-04-91
ŻUK : izoterma, kontener. Stare Jaroszowice, tel. 
075/734-61-26
ŻUK A-11 : silnik, skrzynia biegów, tylny most, kabina, 
koła z oponami i inne, - 900 zł. Świebodzice^ tel. 
074/854-15-72, 854-03-08 w godz. 7-16
O  ŻUK : kabina kompletna (tanio). Wrocław, tel.

071/361-26-85 01023811
ŻUK : alternator, sworznie, drążki kierownicze, reflekto
ry. Wrocław, tel. 346-54-34
ŻUK : przednie zawieszenie kpi., rama, zbiornik paliwa,
4 komplety opon. Wrocław, teł. 0603/51-41-19
ŻUK : plandeka, gruba, stan idealny, • 250 zł. Wrocław,
teł. 314-75-03, 0600/64-42-52
ŻUK : pompa wodna, pompa olejowa, docisk, opony,
chłodnice, rozrusznik, nagrzewnica, wał korbowy, aparat
zapłonu, głowica, skrzynia biegów IZI, koło zamachowe i
inne. Wrocław, tel. 0608/62-39-34
ŻUK : pompa paliwa, nowa, - 50 zł. Wrocław, tel.
071/363-44-54
ŻUK, NYSA : mosty, skrzynia biegów, części silnika, ka
roserii - 50 gr, 1 zł/kg. Gniechowice. tel. 071/316-87-97, 
0601/70-14-89
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alterna
tor, rozrusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-514 
ŻUK, NYSA: wały główne, wały napędowe, szyby, skrzy
nie biegów (3), rozruszniki i inne, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

AUD1100,1979 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, zielony, w całości 
lub na części. - 1.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-39-55 
AUD1100,1980 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, RO, 
I właściciel, oryg. przebieg, stan idealny, cena • 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. szy
by i szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, - 1.400 zł. 
Wrocław. tel; 0601/87-45-12
AUD1100, 1984 r., 1900 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, w 
całości lub na części, bez prawa rejestracji, • 2.200 zł. Brzeg, 
woj. opolskie, tel. 0607/37-48-78 
AUDI 80,1977 r. brak silnika, stan blacharki dobry, przyciem
nione szyby, sportowa kierownica, osprzęt silnika, stan opon 
dobry, kołpaki, głośniki, dodatkowe światło .stop’ , żaluzje, w 
całości lub na części, - 460 zl. Trzebnica, tel. 0600/51-09-32 
AUDI 80.1989 r.. 143 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny, cen
tralny zamek, wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, RO, 
welurowa tapicerka, spoilery, atrakc. wygląd, na białych tabli
cach . 2.800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13, 0602/
29-23-77
AUDI COUPE OUATTRO, 1987 r., granatowy, bez prawa re
jestracji • 1.500 DEM. Oleśnica, tel. 0606/93-14-85 
AVIA A21,1987 r., diesel w całości lub na części, po remon
cie silnika, - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/833-29-68 
BMW 316,1979 r„ 1600 ccm, benzyna, czarny, w całości lub 
na części, z kpi. dokumentacją, -1.500 zł. Strzegom, tei. 0605/ 
40-97-66
BMW 318, 1985 r., 180,0 ccm, wtrysk inst. gazowa, el. reg. 
lusterka, - 3.000 zł. Oława, tel. 0607/49-44-47 
BMW 318 i, 1985 r., 175 tys.km, 1800 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, 
ekonomizer, stan idealny, bez prawa rej; • 2.800 zł. Rawicz, 
tel. 0604/33-30-39
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/ 
13-6-1 -06
BMW 318,1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, przedni spoiler z halogena
mi, el. reg. lusterka, zawieszenie sportowe, immobilizer, bez 
prawa rejestracji, - 2.700 zł. Bolesławiec, tel. 0600/13-30-53 
BMW 318,1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny, 2-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.400 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
BMW 320 i, 1987 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, antra
cytowy metalic, szyberdach, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, silnik 6 cylindrów, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji - 1.550 DEM. Wałbrzych, tel, 0604/85-84-93 
BMW 520,1984 r. na części. - 1.600 zł. Grębocice, tel. 076/ 
831-54-96
BMW 524 TD, 1987/88 r.. 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
perłowogranatowy metalic, stan idealny, serwisowany, wspo
maganie, el. reg. lusterka, centralny zamek, szyberdach, skó
rzana kierownica, podłokietnik, obrotomierz, RM + głośniki, 
hak, alum. felgi, zadbany, bez prawa rejestracji, 1900 DM.., 
tel. 0601/17-50-59''
BMW 728 i, 1984 r., 2800 ćcm, wtrysk w kraju od 5 lat, - 2.900 
zł. Legnica, tel. '076/866-34-07 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,312-12-77 
BMW 735,1989 r., 3500 ccm, benzyna, jasnobeżowy meta
lic, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 
CHRYSLER VOYAGER, 1989 r., 3000 ccm. benzyna, kolor 
grafitowy, stan b. dobry, uszkodzona skrzynia biegów, bogate 
wyposażenie, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, -
5.000 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r„ 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy. ład. 800 kg. wspomaganie kierowni
cy, RM, hak, w całości lub na części, bliźniacze koła, - 23.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-04-31.0603/86-83-58 
CITROEN CX, 1984 r., 2500 ccm, diesel, zielony, w całości 
lub na części, - 1.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0609/59-02-21 
CITROEN CX-25,1987 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
uszkodzony, na części, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-48-29 
CITROEN GSA, 1983 r„ 1275 ccm, zielony, uszkodzony, w 
całości lub na części, przegląd dp 07.11.2001 r, - 700 zł. Trze
bieszowie, woj. wałbrzyskie, tel. 0608/16-81-60 
CITROEN GSA, 1983 r.. 1300 ccm, metalic, techn. sprawny, 
bez korozji, brak OC, zarejestrowany, - 800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/78-68-79
CITROEN ZX. 1992 r., 108 tys. km. 1400 ccm. REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy" dowód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/
348-34-78
DAF 1600, 1977 r. skrzyniowy, zarejestrowany w kraju, w 
całości lub na części, - 5.200 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-83, 
0503/69-03-88
DAF 2800,1984 r., 11900 ccm w całości lub na części, cią
gnik siodłowy DAF -2800, - 12.000 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-35-90
FIAT 125p, 1975 r. brak przeglądu, do poprawek blacharskich,
- 500 zł. Wrocław, tel. 0604/78-54-83
FIAT 125p, 1983 r.. beżowy, w całości lub na części, techn.
sprawny, stan dobry, - 550 zł. Kluczbork, tel. 0502/20-91-13,
0502/94-02-47
FIAT 125p, 1983 r.. 1500 ccm niebieski, techn. sprawny, bez 
przeglądu, 2 nowe opony, - 400 zł. Oława, tel. 071/313-63-82 
FIAT 125p, 1985 r.. 90 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
lekko uszkodzony błotnik prawy przedni, w całości lub na czę
ści, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/69-13-58 
FIAT 125p, 1987 r., 6 tys. km, 1500 ccm. czerwony, stan silni
ka b. dobry, po remoncie podwozia, stan dobry, bez OC i prze
glądu. • 600 zł. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
FIAT 125p, 1988 r., 50 tys. km, E+gaz, szary, pokrowce, nowy 
układ kierowniczy, nowe opony, nowy akumulator, silnik po 
regeneracji, w całości lub na części, • 1.450 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-93-44.0603/56-53-31 
FIAT 126p, 1977 r. stan dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 783-95-29 
FIAT 126p, 1981 r., niebieski, lotnicze fotele, sportowa kie
rownica, alternator, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchyl
ne, do remontu, zarejestrowany, ubezpieczony, - 800 zl. Ole
śnica, tel. 071/314-10-99 po godz. 19 
RAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, sprawny, zamonto
wany magnetyzer, stan silnika b. dobry, dodatkowe części + 
bagażnik, - 400 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-82-97 
FIAT 126p. 1985 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie blacharki, do uzbrojenia, brak deski rozdzielczej, brak 
przeglądu, - 600 zl. Przecławice, woj. wrocławskie, tel. 0603/ 
99-75-32
FIAT 126p BIS, 1987/88 r.. 102 tys. km, niebieski. -180 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p BIS, 1989 r.. czerwony, zdekompletowany, pełna 
dokumentacja, bez silnika, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/
77-87-40
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, zielony metalic, el. otw; 
szyby, komputer, na białych tablicach, stan b. dobry -1.500 
DEM. Wrocław, tel. 0604/30-25-02 
RAT RITMO, 1981 r., 1714 ccm, diesel, biały, w całości lub 
na części. • 1.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-08

RAT TIPO, 1991r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, w całości lub na części, stan dobry - 1.500 DEM. Ja
sień, tel. 068/371-05-70
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD ESCORT XR3i, 1984 r„ 120 tys. km, 1300 ćcm, ben
zyna, biały, po wypadku, zarejestrowany, stan silnika b. do
bry, 2 skrzynie biegów, silnik, półosie, alternator, rozrusznik, 
alum. felgi,-3.000 zł. Henryków, tel. 0607/51-52-57 
FORD ESCORT XR3i, 1984 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, stan 
dobry - 700 zł. Bratoszów, tel. 0606/30-17-47 
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, na 
białych tablicach, w całości lub na części, - 500 z ł.te l. 0609/
59-31-49
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, biały, sprawny technicz- 
nie. ■ 2.150 zl. Świdnica, tel. 0607/24-38-41 
FORD ESCORT, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan do
bry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, - 2.200 zł. 
Rawicz, tel. 0608/19-06-33
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, w całości 
lub na części, cena 700 DEM. Domaszczyn, tel. 071/399-86-15 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, szary metalic, w 
całości lub na części, bez prawa rejestracji, - 3.500 zł. Ruda 
Żmigrodzka, woj. wrocławskie, tel. 0607/29-53-21 
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna w całości lub na 
części, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/27-41-86 
FORD FIESTA, 1983 r., 935 ćcm, granatowy, blacharka do 
remontu, techn. sprawny, - 1.000 zł: Wałbrzych, tel. 074/ 
847-76-72 .
FORD FIESTA, 1986 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 2-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach • 650 DEM. Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23 
FORD FIESTA, 1987 r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, stan b. 
dobry, alum. felgi, nowe opony, bez prawa rejestracji, ̂  2.000 
zł. Bielawa, tel. 074/646-42-34 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, bez prawa rejestracji, nowy model, - 2.100 zł. Świebodzi
ce, tel. 0606/12-99-22
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, na białych tablicach • 1.400 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-61-13
FORD FIESTA, 1993 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, na zachod
nich tablicach - 2.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23

FORD GRANADA KOMBI. 1978 r„ 2300 ccm uszkodzona 
lewa strona przód, sprawny silnik i chłodnica, - 1.200 zł lub 
na części. Złotoryja, tel. 075/713-46-61 
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 ORION, 1986 r., 1400 ccm, granatowy metalik, alum'. 
felgi, szyberdach, instalacja gazowa,-bez prawa rejestracji, -
3.000 zł. Brzeg, tel. 0605/33-52-68 
FORD SCORPIO, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, EFi, nie
bieski metalic, stan b. dobry, bez wypadku, bez prawa reje
stracji • 1.850 DEM. Polanica Zdrój, tel. 0600/21-51-66 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, benzyna kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, - 2.000 zł. Głogów, tel. 0604/ 
31-59-78
FORD SIERRA, 1986 r.: różne części, skrzynia biegów, lam
py, szyby. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, na białych tablicach, stan b. dobry -1.300 
DEM. Wrocław, tel. 0604/30-25-02 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r„ 2000 ccm. benzyna. - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/47-72-55 
FORD SIERRA KOMBI. 1991/95 r~ 1800 ccm, turbo D cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, radioodtwa
rzacz, - 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/30-78-55 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r. J800 ccm, wtrysk, CLX, bia
ły, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany przód, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD TAUNUS, 1980 r., 2300 ccm, złoty, zarejestrowany, 
sprawny, - 400 zl. Wrocław, tel. 0603/25-25-41 
HONDA CMC, 1987 r., 1500 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry, wspomaganie, na białych tablicach • 1200 DEM. Jele
nia Góra, tel. 0502/11-98-85 '
HONDA CMC, 1987 0 3 0  tys. km, 1500 ccm, benzyna, ce
glany metalic, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, -1.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-96-34
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, 16V, czerwony, -
2.800 zł. Głogów, tel. 076/831-61-88,831-42-29 
HONDA CONCERTO, 1995 r.. 1800 ccm, TDI, srebrny meta
lic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-17-36
HONDA CRX, 1987 r., 1600 ccm, 16V silnik oclony, skrzynia 
biegów, maska, błotniki, lampy. Legnica, tel. 0605/82-35-14 
po godz. 20
HONDA PRELUDE, 1980 r., 1600 ccm w całości lub na czę
ści, - 700 zł. Wieruszów, tel. 062/784-18-52 
JELCZ 315,1971 r, 11100 ccm, SW-680, niebieski, ład. 8 1,
6-biegowy, skrzyniowy, wywrotka na 3 strony, wysokie burty 
+ drugi silnik na części, w całości lub na części, - 3.000 zl. 
Głubczyce, tel. 077/485-34-96 
JELCZ 315,1988 r., SW-680, bordowy, skrzyniowy, obniżo
na maska, siedzenia Audi, 6-biegowy, deska rozdz. Jelcza 
620, łóżko, zderzak ze spoilerem, w całości lub na części, •
6.200 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-37 
JELCZ 317,1989 r. w całości lub na części, - 4.000 z ł.te l. 
062/763-15-28
JELCZ 325, 1988 r., 5 tys. km wywrotka 3-stronna, długa 
skrzynia 5 m, 6-biegowy, w całości lub na części, - 6.000 zł 
lub zamienię na ciągnik rolniczy. Smarchowice, gm. Namy
słów, tel. 0607/37-49-80
KAMAZ, 1980 r., 11000 ccm, diesel skrzyniowy, .na chodzie”, 
stan silnika, skrzyni biegów i podwozia dobry, kabina w czę
ści skorodowana, w całości lub na części, - 8.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-78-59
KAMAZ 5511,1980 r. pomarańczowy, wywrotka oryginalna, 
bez silnika, w całości lub na części, • 3.500 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-66-71
KIA CERES, 1997 r. kompletnie zniszczony, bez podzespo
łów, bez silnika, pełna dokumentacja, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
KOPARKA WARYŃSKI, 1976 r. na Starze 66, żółto-zielona, 
2 silniki diesla, linowa, 2 wysięgniki (długi i krótki), pług z przo
du, kabina Stara 28, brak akumulatorów, bez prawa do re
jestr, • 7.000 zl lub zamienię na samochód osobowy, możliwa 
dopłata. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99,0502/84-30-95 
LADA 2107,1987 r. w całości lub na części, • 800 zł. Brody, 
tel. 068/371-25-40

LADA SAMARA 2108,1992 r„ 1500 ccm, benzyna, wiśnio
wy, nadwozie do remontu, podzespoły wymontowane, stan 
silnika b. dobry, skrzynia biegów 151, brak przędnie/ szyby, 
chłodnicy, prawego długiego błotnika, - 2.000 zł/Kożuchów, 
tel. 0608/88-75-99
MAZDA 323,1986 r„ 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 500 
DEM. Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23 
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry - 1.300 DEM. Wrocław, tel. 
0604/30-25-02
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry -1.100 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
MERCEDES 123,1983 r. bez prawa rejestracji - 2.000 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0604/14-22-06
MERCEDES 200 123,1979 r.. diesel, biały, w całości lub na 
części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestra
cyjny. - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207,1983 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel skrzy
niowy, kabina 3-osobowa, stan techn. i silnika b. dobry, bez 
prawa rejestracji, • 4.600 zł. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
MERCEDES 300123 D.,1979 r„ 3000 ccm, diesel, biały,, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, -3 000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
840-81-56, 0602/18-44-54
MERCEDES 509,1983 r., 2800 cćm, diesel kabina, di. skrzy
ni 4,5 m, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.300 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-61-13
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. Ra
wicz, tel. 0604/82-70-50
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1983 r.. 1500 ccm w całości 
lyb na części, • 500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-65-35,0609/
49-95-55
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.r 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, stan b. dobry, na białych tablicach, w 
całości lub na części, - 3.750 zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r.. 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, krótki, orurowany, stan b. dobry, na białych tablicach 
- 3.400 DEM. Oborniki śląskie, tel. 0503/89-92-39 
NISSAN LAUREL, 1984 r„ 2800 ccm, diesel, czekoladowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, zarejestrowany, w całości lub 
na części, - 2.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
NISSAN MICRA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, złoty metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach - 350 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13
NISSAN MICRA, 1989 r., 1230 ccm, bordowy metalic,

2-drzwiowy, 5-biegowy, bez prawa rejestracji, stan dobry, 
nowe przeguby i inne części - 650 DEM. Zielona Góra, tel. 
068/327-62-25
NISSAN SUNNY. 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry -1.100 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
NISSAN SUNNY B12,1989 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, czarny, sportowy wygląd, na białych tablicach, stan do
bry. - 1.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/64-66-15 
NYSA, 1986 r. 2 szt., na części, zarejestrowane, - 3.000 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-48-71 
NYSA 4-biegowa, po remoncie, wyrejestrowana, w całości lub 
na części, - 450 zł. Świdnica, tel. 0604/73-89-11 
OPEL ASCONA BERLINA, SEDAN, 1982 r., 120 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, biały, kpi. zawieszenie, blacharka z szyberda
chem, wszystkie podzespoły sprawne, silnik do remontu, ca
łość na kołach, w całości na części, pojazd wyrejestrowany, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0606/31-09-34 
OPEL ASCONA C, 1986 r., 90 tys. km, 1600 ccm, OHC bez 
prawa rejestracji, w całości lub na części, na białych tabli
cach • 800 DEM lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 0501/ 
83-59-20
OPEL ASCONAC, 1983 r„ 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, po remonciezawieszenia, nowe 
amortyzatory, bez korozji, bez prawa rejestracji, stan b. do
bry, -1.200 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59 
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 140 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
granatowy, metalic, serwo, radio, szyberdach, książka serwi
sowa, na zachpdnich tablicach - 3.500 DEM: Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, -1.150 zł. 
Wrocław, tel. 071/390-94-42
OPEL CORSA, 1990 r., 1100 ccm, czerwony, bez prawa reje
stracji, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/30-96-07 .
OPEL KADETT. 1982 r., 1200 ccm, srebrny, w całości lub na 
części, - 600 zł. Długołęka, tel. 071/399-86-15 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm ważny przegląd, w ciągłej 
eksploatacji, hak, 5-drzwiowy, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
318-02-74
OPEL KADETT, 1983 r. w całości lub na części, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-66-27
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy, 
w całości lub na części, bez prawa rejestracji, na ukraińskich 
tablicach, 5-biegowy, • 1.800 zł. Radków, tel. 074/871-55-74 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, w cało
ści lub na części, bez prawa rejestracji* • 1.900 zł. Lubsko, 
woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 
po godz. 20
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, stalowy metalic, bez prawa rejestracji, 4-drzwiowy, szy
berdach, radio, stan b. dobry, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/782-44-13 .
OPEL KADETT, 1988 r. z pełną dokumentacją, w całości lub 
na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/80-45-39 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, bordo
wy, stan dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-61-13
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji - 790 DEM. Bogatynia, 
tel. 0600/12-82-54
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 KADETT. 1990 r„ 1400 ccm na białych tablicach • 1.000 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-71-43 
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna
2-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 800 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, stan 
idealny, bez prawa rejestracji -1.700 DEM. Kluczbork, tel. 077/ 
413-14-57, 0604/37-53-37
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., cena 1.000 DEM. Klucz
bork, tel. 0608/18-83-91
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm stan dobry, spraw
ny, kpi. dokumentacja polska, -1.000 zl lub zamienię na inny,

może być na zachodnich tablicach. Chojnów, tel. 0600/ 
83-52-18
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwgny, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, w całości lub ńa czę
ści, - 1.500 zł. Legńica, tel. 076/854-08-75 .
PEUGEOT 205, 1986 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, 5-biegowy, na białych tablicach, stan b. dobry - 
900 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 205, 1990/91 r., 1200 ecm. benzyna, srebrny.
4-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.400 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-61-13
PEUGEOT 305,1983 r., 1300 ccm w całości lub na części, 
przegląd do 06.2001 r, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-30-18 
PEUGEOT 305,1986 r., 1800 ccm, diesel. - 2.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/356-21-54
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm, benzyną, brązowy, stan techn. 
b. dobry, ważny przegląd, brak OC. w całości lub na części, - 
600 zł lub zamienię na inny albo telefon GSM, inne propozy
cje. Lubin, tel. 0602/24-20-95,0607/39-63-74 
POLONEZ, 1989 r. w całości lub na części. Nowa Sól, tel. 
0502/65-55-77
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, czerwony, 5-biegowy,
5-osobowy, po remoncie silnika, nadbudówka, w całości lub 
ną części, • 2.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 350-31-99 
PONTIAC TRANS SPORT, 1995 r., 100 tys. km, 2300 ccm, 
16V, ciemnogranatowy, 7-osobowy, welurowa tapicerka, na 
białych tablicach/w całości lub na części, uszkodzony roz
rząd • 7.200 DEM. Legnica, tel. 0608/25-32-29 
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, szarozie
lony, 5-biegowy. zarejestrowany, w całości lub na części, -
1.600 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
RENAULT 18 KOMBI, 1986 r., 130 tys. km. 2068 ccm. diesel, 
srebrny, w całości lub na części, polska dokumentacja, - 3.600 
zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 19.1989 r., 1400 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, stan blacharki b. dobry, na białych tablicach, -
2.200 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 1400 ccm. benzyna, czer
wony, stan dobry, na białych tablicach - 1.200 DEM. Zgorze
lec. tel. 075/775-61-13
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 150 tys. km. 1400 ccm, 
szary metalic, uszkodzony lekko przód + dużo części, bez 
silnika, - 600 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-51 
RENAULT 5, 1984 r., 143 tys. km, 1100 ccm 5-biegowy,
3-drzwiowy, w całości lub na części, sprawny, - 600 żł. Lubin, 
tel. 076/846-84-00
RENAULT FUEGO, 1981 r.. 1400 ccm. GTi reg. kierownica, 
el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., przygo
towany do malowania, .na chodzie*, • 1.500 zl lub zamienię 
na motocykl, np. M-72, Dniepr, K-750. Żary, tel. 068/375-92-37 
RENAULT MASTER, 1995 r„ 2500 ccm, turbo D w całości 
lub na części. Wrocław, tel. 0608/88-08-61 
ROBUR, 1984 r., diesel, niebieski, izoterma, uszkodzony, w 
całości lub na części, - 1.100 zł lub zamienię na osobowy. 
Kalisz, tel. 0605/78-08-62
SAAB 9000 i, 1988 r. w całości lub na części, - 2.000 zł. Mar
cinkowice. tel. 071/302-84-44,0501/49-84-09 
O  SAMOCHODY na białych tablicach, różne modele i 

roczniki. Możliwość dowozu do klienta. Zgorzelec, 
tel. 0503/89-92-39 81009681

SEAT IBIZA, 1986 r., 1700 ccm, diesel, srebrny, w całości lub 
na części, bez prawa rejestracji, - 1.200 zł. Kępno, tel. 062/ 
782-35-59
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 TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, uszko
dzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, zareje
strowany, .twardy* dowód rejestracyjny, przegląd do 11.2001 
r, - 6.600 2i , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
SIMCA CHRYSLER GTI, 1974 r.. 1100 ccm. brązowy metalic,
4-drzwiowy, dla konesera lub na części, po remoncie blachar
ki, wyrejestrowany, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-30-54 
SKODA 105 L, 1981 r., 130 tys. km, 1046 ccm, benzyna, pia
skowy, stan dobry, przegląd do 12.2001 r.. w całości lub na 
części, do drobnych napraw, - 750 zł. Wrocław, tel.'071/ 
354-13-53
SKODA 105 S. 1982 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
w całości lub na części, po remoncie silnika (20.000 km), hak, 
stan dobry, - 1.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-54 
SKODA 105 L. 1983/84>.. 25 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
pomarańczowy, w całości lub na części, zarejestrowany, - 500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-48-66 
SKODA FAVORIT PICK-UP. L 135.1991 r.. 76 tys. km;1300 
ccm, zielony, plastikowa nadbudówka, podwyższony, tył 
oszklony, na białych tablicach, stan b. dobry - 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0604/30-25-02
STAR 28,1978 r., 4680 ccm, Leyland, zielony, tylny most Stara 
200, skrzynia biegów Stara 200, w całości lub na części, -
4.000 zł. Radków, tel. 074/873-61-65 
STAR 29,1977 r., benzyna, biały, izoterma, w całości lub na 
części, stan dobry, -.3.000 zł. Raszków, tel. 062/873-61-65 
SUBARU JUSTY, 1986 r.. 1100 ccm, benzyna, czerwony, w 
całości lub na części, na białych tablicach, - 500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-89-42
SUZUKI SWIFT, 1987 r.. 150 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
stan dobry, w całości lub na części, bez prawa rejestracji - 
900 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
SYRENA, 1978 r., 10 tys. km, kolor kremowy, sprawny, wyre
jestrowany, w całości lub na części, - 300 zł. Wiry, tel. 074/ 
850-56-82
TOYOTA COROLLA, 1980 r. po dachowaniu, na części, be; 
silnika, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 0605/11-09-31 
TOYOTA COROLLA, 1991 r„ 111 tys. km,.1800 ccm, diesel, 
zielony metalic, bez prawa rejestracji, stan blacharki, zawie
szenia i wnętrza b. dobry - 2.000 DEM. Chojnów, tel. 0608/
86-87-36
TRABANT 601 S, 1976 r., zielony, hak, sprawny, • 330 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 
TRABANT 601,1986 r., 45 tys. km, 595 ccm, kość słoniowa, 
techn. sprawny, bez przeglądu, w całości lub na części + inn,e 
części i bagażnik, - 600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-65 
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r.. 1100 ccm w całości lub na 
części, - 2.000 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 0502/16-68-09 
UAZ 469 B, 1980 r. bez prawa rejestracji, w całości lub na 
części, -1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/67-63-62 
VOLVO 244,1980 r.: różne części. Ostrów Wlkp., tel. 0601/ 
88-14-62
VOLVO 343 GL, 1980 r., 1400 ccm, benzyna, - 800 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-65-18
VOLVO 360 GLT, 1986 r., 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, alum. felgi, na białych tablicach, stan b. dobry -1.100 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
VOLVO 740,1986 r., 2300 cęm, benzyna, niebieski metalic, 
stan b. dobry, blacha ocynkowana, bez prawa rejestracji, •
3.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-73 
VW GARBUS, 1971 r.. 1300 ccm, biały z "planetami", zareje
strowany, w całości lub na części,.- 300 zł. Wrocław, tel. 
325-52-54
VWGOLF1,1979 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, w całości lub-na części, zarejestrowany do 15.03.2002 r., 
stan techniczny dobry, - 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/
734-26-37,0601/21-71-56
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, szary metalic, stan b. 
dobry, 3-drzwiowy, zadbany, bez prawa rejestracji • 900 DEM. 
Lubawka, tel. 0604/86-31-95
VW GOLF 1,1981 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, halogeny, zadbany, bez prawa rejestra
cji, • 2.200 zl. Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-26

VW GOLF 1,1982 r., 60 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy,
2-drzwiowy, uszkodzony przód, 5-biegowy, z pełną dokumen
tacją, ważny przegląd do 02.2002 rf, stan silnika b. dobry, w 
całości lub na części, • 2.300 zł. Lubin, tel. 076/842-25-45, 
076/846-59-94
VW GOLF, 1983 r., benzyna, żółty, stan techn. b. dobry, mo
del przejściowy, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, -1.100 zł. Wrocław, tel. 317-61-96 
VW GOLF GTI, 1983 r., 1800 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, -
2.200 zl. Świebodzice, lei. 0606/12-99-22 '
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, stan dobry, białe tablice, bez prawa rejestracji, -
2.400 zł. Lubin, tel. 0605/15-23-06 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji, stan dobry, - 2.500 zł. Lubin, tel. 0607/
04-26-80
VW GOLF, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, oryg. lakier, 5-drzwiowy, zadbany, bez prawa rejestracji, 
techn. sprawny, - 2.300 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/
77-90-48
VW GOLF II, 1985 r., 170 tys. km, 1&00 ccm, diesel, srebrny 
metalic, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, stan do
bry, -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-34-15 
VW GOLF II, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, RM, oryg. lakier, bez prawa rejestracji, stan techn. 
b. dobry - 1.300 DEM. Legnica, tel. 0607/20-56-22
VW GOLF GTD, 1986 r., 1600 ccm, diesel S r̂zwiowy, 5-bie- 
gowy, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-85-18
VW GOLF II. 1986 r., 1600 ccm, benzyna, groszkowy, techn. 
sprawny, bez prawa rejestracji, -1.600 zł lub zamienię na przy
czepę handlową, kemping. Wrocław, tel. 0606/94-77-71 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel, morski, 5-drzwiowy, 5- 
biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.700 zł. Opo
le, tel. 077/469-27-69
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km. 1600 ccm, diesel, granato
wy, 3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na bjałych tabli
cach • 1.400 DEM. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
VW GOLF, 1987 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, kubełkowe fotele, szyberdach, bez prawa 
rejestracji, - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/844-72-81 po godz. 15 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, cena 500 DEM. Mysłakowice, woj. jeleniogór
skie, tel. 0605/04-96-43
VW GOLF II, 1987 rM czerwony, na białych tablicach, stan b. 
dobry - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-71-43 
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
VW GOLF II, 1988 r.. 1600 ccm, diesel, zielony, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach - 1.350 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-61-13
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach. - 1.900 zł. 
Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
O  VW GOLF II, 1988 r., niebieski metalic, 5-drzwiowy, 

stan b. dobry, w całości lub na części, bez prawa 
rej. • 1.200 DEM. Świdnica, tel. 0603/55-45-22 
01023131

VW GOLF II. 1989 r.. 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic,
3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, • 1.900 zł. 
Wschowa, tel. 0605/06-95-15
VW JETTA, 1985 r„ 1600 ccm, diesel, brązowy metalic, stan 
dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-61-13
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna zarejestrowany, .na 
chodzie", w całości lub na części, - 3.500 zł. Żagań, tel. 068/
360-62-97, 0602/83-81-67
VW PASSAT, 1977 r., 1600 ccm, zielony, zarejestrowany, 
automatic, w całości lub na części, -1.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0603/74-62-58
VW PASSAT. 1979 r., 1600 ccm, czerwony, w całości lub na 
części, stan dobry, - 1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-06-29 
VW PASSAT, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, 
w całości lub na części, • 1.000 zł. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 160.0 ccm, benzyna, wiśniowy, 
hak, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.100 zł. Lubin, 
tel. 076/846-08-63.0502/36-19-81
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, platynowy metalic, hak, 5-biegowy, nowy akumulator, stan 
dobry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach - 1.500 zł. 
Rawicz, tel. 0608/19-06-33
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, metalic, hak, techn. sprawny, na białych tablicach - 750 
DEM. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, model przej
ściowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, - 1.700 zf. Wro
cław, tel. 0607/81-69-46
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, alum. 
felgi, szyberdach, żaluzja, bez prawa rejestracji • 2.100 zł. 
Kępno, tel. 062/781-52-59
VW PASSAT KOMBI, 1987 r. relingi dachowe, stan b. dobry, 
brak silnika, -1.000 zł. Mysłakowice, tel. 075/713-72-10,0603/ 
05-22-28
VW PASSAT, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna, czerwony, na bia
łych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW PASSAT, 1988 r„ 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
nowy model, 4-drzwiowy • 2.200 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-03-89
VW POLO, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, w całości 
lub na części, możliwość zarejestrowania, - 800 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/326-76-15
VW POLO, 1980 r. w całości lub na części, • 400 zł. Namy
słów, tel. 0606/74-59-78
VW POLO FOX KOMBI, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan blacharki b. dobry, na białych tablicach, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-35-30
VWPOLO KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, na bia
łych tablicach, stan b. dobry - 900 DEM. Wrocław, tel. 0604/
30-25-02
VW POLO KOMBI, 1985/86 r„ 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.500 zł. Chojnów, 
tel. 0606/47-11-90
VW POLO FOX, 1986 f.. 1000 ccm, benzyna, czerwony, w 
całości lub na części • 800 DEM. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
VW POLO KOMBI, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, 5-biegowy, stan dobry, • 1.600 zł. Lubin, tel. 0607/
52-28-44
VW POLO COUPE, 1988 r., 1100 ccm. benzyna, czarny, na 
białych tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW POLO FOX COUPE, 1991/92 r., 140 tys. km, 1043 ccm, 
wtrysk, biały, 2-drzwiowy, RM + głośniki, el. regulowane re
flektory, nowe opony, ekonomiczny, el. reg. lusterka, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji • 1.250 DEM., tel. 0601/17-50-59 
VW POLO III, 1991/92 r., 150 tys. km, 1043 ccm. biały.
2-drzwiowy coupe, wersja Fox, składana tylna kanapa, RO 
Beta + głośniki, nowe opony, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji, ekonomiczny - 1.600 DEM. Wrocław, tel. 0601/
17-50-59
VW POLO, 1992 r .: różne części. Ostrów Wlkp., tel. 0601/
88-14-62
VW SCIROCCO, 1976 r.. 1600 ccm, czarny, w całości lub na 
części, automatic, stan dobry, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-76-72
VW SCIROCCO, 1984 r. na części, • 800 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/389-24-48,0603/39-40-96 
VW SCIROCCO GT, 1986 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
spoilery, kubełkowe fotele, 5-biegowy, stan dobry, na białych 
tablicach, -1.500 zł. Śmigiel, tel. 0600/37-50-44
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VW TRANSPORTER tŚ. 1981 r.. t6QO ccm, benzyna stan 
tech. dobry, bez prawa rejestracji, w całości lubfna części,
1.900 zł. StiZelin,W.'0607/80-53-Q3 ...
WARTBURG 353;1972 r.( 70 tys. km, 990 ccm, 2-siiw techn. 
sprawny, .na chodzie’ , w całości lub na:cźęści, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0605/97-19-18
WARTBURG 312 w całości lub na części. Wrocław, tel. 071/ 
346-25-72
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r., 1300 ccm, benzyna na 
białych tablicach -1:400 DEM. Zgorzelec, tel. 075/77 -̂61-13 
ZASTAWA 1.100p, 1980 r., 1108 ccm, benzyna w całości; lub 
na częściKw ciągłej eksploatacji, zarejestrowany do 04:2002 
r.; dużo zapasowych' części, - 800 zł. Wrocław'tel. 071/
321-77-53 po godz. 17
ŻUK A-03,1972 r. szary, skrzyniowy, techn. sprawny, do po
prawek, w całości lub na części, - 550 zł. Przychowa, tel. 076/
843-75-97
ŻUK A-11,1986 r., E+gaz skrzyniowy, bez przeglądu lub na 
części, 2 komplety opon, - 800 zł lub zamienię na motocykl. 
Sobótka, tel. 071/390-36-16

STAROCIE
BMW 1602,1969 r., 1600 ccm oryginalny w 100% drugi na 
części, * 8.500 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
BRDMII, 1968 r., 5200 ccm,V8, wojskowy, pływający, opan
cerzony, 4x4, dokumentacja, masa 8 1, idealny do filmy, spraw
ny. - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
CADILLAC DE VILLE, 1972 r., 60 tys. km, 7800 ccm, V8,' 
stan idealny, egzemplarz kolekcjonerski, techn. sprawny, peł
ne wyposażenie, zarejestrowany, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
CHEVROLET CAMARO 350 SS, 1970 r.. 5700 ccm, benzy
na, 350 kM. unikatowy egzemplarz, produkowany tylko w 1970 
r., wersja Edelbrock, gażnik Holley, chromowane koła, orygi
nalny, atrakbyjny wygląd, stan b.dobry - 20.000 DEM. Nowa 
Lomnicał tel. 0603/50 2̂ 5̂8
CHEVROLET MEISTER. 1940 r., 3600 ccm, benzyna orygi
nalny w 100%, - 7.000 zł. Mrokocjn^m. Kamieniec Ząbko-: 
wieki, tel. 074/817-70-71 ...
CIĄGNIK URSUS 45 LANZ BULDOG, 1951 r., diesel silnik
1-cylindrowy, zielony, udokumentowany, - 5.500 zł. Poznań, 
tel. 061/813-50-63,0503/81-82,67 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : karoseria do remontu, z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 0607/33-95-83 
FIAT 850 SPORT, 1967 r„ 850 ccm czerwony metalic, po re
moncie w 97 r., aluminiowe felgi, szyberdach, el. otwierane 
szyby, halogeny, nowa tapicerka, nadwozie Coupe, - 3.000 
zł. Prochowice, tel. 076/858-56-33 
FORD TAUNUS, 1965 r., 1600 ccm, V4, dużo części zamien
nych, po remoncie kapitalnym silnika, blacharki, nowy lakiem 
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 321-64-51 
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 korozji, tapicerka bez uszko
dzeń, wygląd i stan jak z salonu, rej. do 08.2001 r, -17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-74-17 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00493 www.autogiel- 
da.com.pl)
GAZ CZAPAJEW, 1940 r. do remontu, - 2.000 zł. Świebo
dzin, tel. 068/382-43-05,0603/74-93-56 
KUPIĘ MOTOCYKLE stare oraz części.., tel. 0604/72-56-06 
KUPIĘ WARSZAWĘ M-20 z lat 1955/59, oryginalną, .na cho
dzie", z dokumentacją. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
MATRA 530,1972 r. sportowy, 2-drzwiowy, uszkodzony sil
nik, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-99-94,0604/26-01-83 
MERCEDES 220115 D, 1976 r. zarejestrowany, stan dobry, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/347-91-81 
MITSUBISHI GRT, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, coupe, wer- 
sja amerykańska, 160 KM, 2 gaźniki, biała tapicerka, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, • 1.700 zł lub zamienię na motocykl z 
wózkiem bocznym, Junaka, Dniepr. Lubawka, tel. 075/
746-78-18
MOTOCYKL JL0 120,1932 r., 120 ccm, Hamburg, -10.000
zł. Wrocław, tel. 071/348-63-57
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME, 1974 r., 6-osobowy,
limuzyna, skórzana tapicerka, klimatyzacja, wspomaganie
kier., niklowane kołpaki, oryg. nadwozie, zarejestrowany, .na
chodzie", - 7.700 zł. Smarchowice, woj. opolskie, tel. 0604/
31-65-91
SEAT 850,1974 r., 850 ćcm, benzyna, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, *-1.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01 -96 
SKODA, 1952 r., 1200 ccm do remontu, udokum. pochodze
nie, zapasowe szyby, resor, -1.500 zł łub zamiana na części 
motocykli NSU, BMW. Mólestowice, tel. 0603/51 -27-35 
WARSZAWA 224,1965 r., silnik gómozaworowy, nowe czę
ści blacharki, lampy, zderzaki, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
868-51-01
WARSZAWA 224,1965 r., do remontu + części, błotniki, pro
gi, drzwi, klapa, maska, - 600 zł. Kłodzko, tel. 0601/87-08-17 
ZASTAWA 750,1966 r., 750 ccm, - 3.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0603/13-68-14
ZASTAWA 750,1967 r. ważny przegląd, stan b. dobry, -1.600 
zł. Środa Śląska, teł. 0608/88-07-24 
ZASTAWA 750,1968 r. z silnikiem Fiata 126d + drugi na czę
ści, oryginalny silnik, - 4.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
815-48-71 . - ' '
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ASENIZACYJNY JELCZ poj. 1.110 cm, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, - 22.000 zł. Poznań, tel. 061/879-37-79 
ASENIZACYJNY JELCZ 325,1988 r. 2 pompy, stan b. dobry, 
gotowy do pracy, - 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-21-39 
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
8.3001, - -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 200, 1978 r. 4500 I. .na chodzie", 
zarejestrowana, bez wspomagania, -12.000 zł. Wrocław, tel.
781-77-24, 0608/10-66-07
ASENIZACYJNY STAR 200, 1981. r., do. wywozu szamba, 
wspomaganie kier, - 17.000 zł. Wrocław, teł. 071/363-46-26 
po godz.20,0607/81-18-44
ASENIZACYJNY STAR 28,1987 r., Leyland nowa kabina, po 
remoncie kapitalnym, nowe akumulatory, - 10.500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-24-58
AUTOCYSTERNA STAR 66, poj. 45001, beczki, dystrybutor, 
pompa napędzana silnikiem elektr, • 3.000 zł. Sędzisław, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/38-34-85 
AUTOKEMPING FIAT 238 B, 1976 r., 1400 ccm, inst. gazo
wa, po remoncie blacharki, stan silnika b. dobry, • 5.500 zł lub 
zamienię na Mercedesa 123 D. Legnica, tel. 0605/56-91-58, 
0605/56-91-59
AUTOKEMPING FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, zadbany - 14.000 DEM. 
Chojnów, tel. 076/818-71-35.0604/24-54-22 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T2.1984 r.. 220 tys. 
km, 1600 ccm, diesel podwyższony, 2 łóżka 120x200 cm, lo
dówka, zlew, kuchenka, szafki, b. oszczędny, aluminiowe fel
gi + kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 
341-41-54 po godz. 18
AUTOLAWETA AVIAA20 F, 1979 r.. 3500 ccm, diesel niebie
ska, do przewozu samochodów, dł. platformy 4,5 m, ład. 1.800

kg, kabina 3-osobowa, techn. sprawna; - 4.000 zbLegnica; •• 
-teł: 076/854-39-71
AUTOLAWETA IFA W 50L, 1975?. przystosowany do holo
wania samochodów dostawczych i ciężarowych, - 30.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0601/56-85-40
AUTOSKLEP PEUGEOT J9; 1982 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel,-przystosowany do sprzedaży, otwierany z boku,witry
na chłodniczej', półki, - 6.000 zł lub zamienię na -samochód 
dostawczy, osobowy, motocykl; Zgorzelec; teb 075/773-03-20,, 
773-27-65 v .,-.;^ i
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn. i wi
zualny b. dobry, -15.000 zł t  VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 ■ 
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stanlechn. b. 
dobry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1990 r. stan b. dobry, -
52.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-98-74,0601/5149-97 
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 f., stan b. dobry, po 
remoncie, stan opon dobry, - 34.000“zł + VAT. Nowa Ruda, 
tel. 0607/42-45-35
CIĄGNIK BALASTOWY TATRA 815,1990 r., 70 tys. km. 12V, 
do przewozu sprzęt ciężkiego, z wyciągarką, naciąg 401, może 
służyć jako pomoc drogowa 1 przyczepa niskopodwoziowa, 
ład. 401, - 52.000 zł lub zamienię na osobowy. Bierutów, tel, 
071/314-64-17
CIĄGNIK LEŚNY LKT 81,1987 r. stan dobry ■< 11.600 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
DŹWIG do prowadzenia z Niemiec, długi, rama na kołach - 
9000 DEM. Milicz, tel. 071/384-07-81.0605/66-88-38 
DŹWIG BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, na Liazie, stan b. 
dobry, dozór. - 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 06Q2/69r9Qr51 
DŹWIG HYDROS, 1983 r. udźwig 40 ton, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja dozorowa, - 120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71 6̂7-11 
DŹWIG IFA AD07,1988 r., stan b. dobry, udźwig 7 ton, cze
skie-dozory, do sprowadzenia z Czech, • 20.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG KRAZ udźwig 16 t - 15.000 zł, w rozliczeniu może 
być wózek widłowy. Dzierżoniów, tel. 074/831 -98-77 
DŹWIG KRAZ udźwig 161. -15.000 zł lub zamienię na Wózek 
widłowy. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77,0603/35-96-46 
DŹWIG KROL K-25,1972 r. do sprowadzenia z Niemiec, dl 
25 m, wys. 25 m, waga 15 t, samojezdny, zdjęcia • 6.000 
DEM. Milicz, tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38 
DŹWIG LIAZ, 1987 r. aktualny dozór tech., mało eksploato
wany, - 45.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Lesz
no. tel. 0604/99-42-26
DŹWIG TATRA ADK 28.1987 r., samobieżny, 4-osiowy, stan 
b. dobry, - 85.000 zł. Blachownia, tel. 034/320-41-30 
DŹWIG TATRA AD 28.1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, -
92.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00 
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. Rat
no 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 dozowy,-do sprowadzenia z Czech, • 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28.1988 r.. stan b. dobry, udźwig 281, 
kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, -
105.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r. stan b. dobry, udźwig 28 
ton, pełna dokumentacja dozorowa, -110.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, {ęl. 074/871-28-29,0603/71-67-11
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotow/do pra
cy. - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, czeski dozór, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
GASTRONOMICZNY ŻUK A-06M, 1974 r. rożen na 24 kur
czaki i inne, otwierany bok, części zamienne, - 6.800,zł. Gry
fów ŚL, tel. 075/781-42-63
KOLEBA BUDOWLANA, 1988 r., diesel prod. niemieckiej.
4-kołowa, urządzenie samozaładowcze typu HDS, skrzynia 
ładunkowa z możliwością wywrotu, stan b. dobry, nie eksplo
atowana w kraju, - 10.000 zł. Zmyślona, tel. 043/841-74-48. 
0603/58-95-08.
KOMPRESOR BUDOWLANY, 1993 r. na podwoziu jezdnym 
Irmer, 3 m3/min, przebieg 400 mtg, stan idealny, sprowadzo
ny z Niemiec, w kraju od mies., kompletna dokumentacja, -
13.500 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 - 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b- dobry, po remon
cie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równania,-
21.000 zł + VAT. Ratno Dolne. teł. 0603/71-67-11 
KOPARKAATLAS1702,1980 r. gąsienicowa, przebieg 7 mtg, 
silnik 6-cylindrowy JC, stan dobry - 8.000 DEM. Grodków, tel. 
077/415-24-57
KOPARKA ATLAS 1202, 1983 r. kołowa, łyżka 0.5 m3. -
30.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKAATLAS 1602,1990 r. kołowa, przebieg 5 mtg, stan 
b. dobry - 20.000 DEM. Grodków, tel. 077/415-24-57 . 
KOPARKAATLAS 1304 K, 1991 r. ramię łamane w 3 miej
scach, stan techn. b. dobry, - 66.000 zł + VAT od faktury. Choj
nów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15;
KOPARKAATLAS 1004, 1991 r. kołowa, pełne wyposaże
nie, wyjście na młot, - 52.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 0602/. 
50-36-86
KOPARKA ATLAS 1304,1992 r. przebieg 7000 mtg, poj. łyż
ki 0.6 m3 oraz Nobas, koparka gąsienicowa 623, Liphner 
Zepelin, cena - 2.400 DEM. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
KOPARKA DH-101,1986 r. łyżka 1.3 i 1.6 kubika, silnik LiaT 
za, stan b. dobry (tanie części), - 37.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA KM-251 na Starze 66, długi wysięg, chwytak, stan 
dobry, gotowa do pracy, -12.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/737-19-84 po godz. 20
KOPARKA LIEBHERR 921,1982 r.. gąsienicowa, łyżka 0.8 
m3, - 29.000 zł. Wądroże .Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/ 
30-50-52
KOPARKA LIEBHERR 912, 1988 r. gąsienicowa, łyżka 1.2 
m3, - 52.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/ 
30-50-52
KOPARKA NOBAS UB 631,1982 r., - 10.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-65-97
KOPARKA NOBAS 632,1987 r. gąsienicowa, łyżka 0.6 m3, •
17.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. podwozie dobre w 80%, łyż
ka podsiębierna (0.6 m3, brak zębów), • 19.800 zł. Wrocław, 
tel. 0501/36-23-28
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 silni
ki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3. do sprowa
dzenia z Niemiec, 2 szt, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
KOPARKA O&K MH-CITY, 1988 r., • 39.000 zł. Wołczyn, tel. 
077/469-81-57
KOPARKA O&K MH5 PMS, 1991 r. waga 181. łyżka 1 m3. -
62.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
KOPARKA WARYŃSKI K406, 1981 r. kołowa, - 16.000 zł. 
Wieruszów, tel. 071/389-84-84

O B W IESZC ZEN IE  O LIC Y TA C JI R U C H O M O ŚC I
Komornik Sądowy .Rewiru i piży Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48, 
tel. 314-32-33; podaje do publicznej wiadomości, te w dniu 21.05.2001 r., o godz 11 
w miejscowości Brzeźnik 130 odbędzie się licytacja koparkoładowarki typ 
HANOMAG, poj. łyżki 2,25 m3, rok prod. 1978. Suma oszacowania 60.000 zł. 
Suma wywołania 45.000 zt. Ruęhomośc można oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wymienionym adresem.   opom73

KOPARKA WARYŃSKI K606,1983 r., -19.500 zł. Świdnica? 
lei. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1988 r„ stan b. dobry, po re- 
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zł + VAT, Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71 6̂7-11 V 
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1989 r.. - 49.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r.. stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11 |
O  KOPARKI NOBAS 631,632,1986 r. naczepa nisko

podwoziowa OT 75, ład. 16 ton; ciągnik siodłowy 
Jelcz; przystawka do DT-75, do kopania rowów; 
przyczepa niskopodwoziowa o ład. 4 01; naczepa 
do Stara 200, ze zbiornikiem kwasoodpomym o poj. 
10 tys. I; nadwozie chłodnicze do Stara i Jelcza; 
zbiorniki kwasoodporne i stalowe., tel. 062/ 
785-65-75 80006961 

KOPARKOŁADOWARKA, 1982 r. ze spycharką, stan dobry, 
cpna 6:000 DEM. Bogatynia, telż075/773-09i27; • ^/ r' 
KOPARKOŁADOWARKA FÓRTSCRRITT #7/2,1982 r., die
sel, samojeżdna, kołowa, udźwig-2.51, bardzo oszczędna, 
pracuje obecnie jako ładowartazfómu, stan dobry; - 8.500 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-58-1M608/37-28-66 
KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1986 r. przebieg 3 mtg, 2 łyż
ki, stan dobry, - 37.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88 
KOPARKOŁADOWARKA JCB. 1988 r. stan b. dobry, goto
wa do pracy, nie eksploatowana w kraju, łyżka otwierana z 
przodu, teleskop z tyłu + 2 łyżki do kopania, - 39.000 zł. Grod
ków, tel. 0502/65-01-09
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1988 r. otwierana łyżka 
o poj. 1.1 m3,4 nowe opony, teleskop, • 48.000 zł. Wiązów, 
tel. 0604/93-72-70
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1993 r. 2000 mtg. stan 
techn. b. dobry, - 69.000 zł + VAT od faktury. Chojnów, tel. 
076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA MECALAC 11CXI, 1992 r. stan b. 
dobry, widły, 3 łyżki, różny osprzęt, -- 72.000 zł ♦ VAT. św. 
Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1983 r. techn. 
sprawny, -15.000 zł. Lubin, tel. 076/749-53-75 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, • 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT-162,1988 r. prod. 
polskiej, po remoncie, stan dobry, dużo części zamiennych, -
35.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-35-40,0602/19-22-33 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1989 r., 3200 
ccm, diesel stan silnika i podzespołów b. dobry, opony dobre, 
- 29.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162.1989 r.. 2400 
ccm, diesel, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 29.000 zł. 
Stoszowice, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1979 r. stan dobry, -
12.000 zł. Legnica, tel. 076/862-07-37,0604/19-45-88 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ rolniczy, 
stan dobry, - 5.900 zł. Popęszyce, tel. 068/388-92-22,0603/
83-55-66
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. techn. spraw-
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00-^00

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 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. budowlana, 
nowa pompa hydrauliczna, mato używana, -13.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-69-05,0607/47-71-76 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. typ budowla
ny, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 352-16-48 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r., stan b. dobry, 
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. przebieg 1220 
mtg, EO 2601, typ budowlany, nowy rozrusznik,-sprzęgło, 2 
łyżki, oszczędny silnik, stan b. dobry, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-90-30,0601/84-44-81 S  
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r. budowlana, 
stan b. dobry, dodatkowe łyżki, pompy, części zamienne. -
8.000 zł. Wrocław, tel. 0604/40-71-55 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1984 r, techn. spraw
na, - 10.500 zi lub źamienię na inny sprzęt. Wydorowo, gm. 
Śmigiel, tel. 0606/55-72-07
KOSIARKA do wykaszania rowów i poboczy,' - 13.000 zł. 
Pępice, tel. 077/412-39-39
KUPIĘ KOKOPARKĘ kołową prod. zachodniej. szyldem i 
różnymi łyżkami, do 22.000 zł netto; ładowarkę kołową za
chodnią, 1982-86 r., łyżka o poj. 1.2-3 m3, do 15.000 zł netto; 
dźwig teleskopowy Ifa lub Star, powyżej 6 ton, do 10.000 zł 
netto. Opole, tel. 077/454-33-24
KUPIĘ KOPARKĘ gąsienicową tzw. wędkę, linową, może być 
do remontu. Oława, tel. 0601/51-35-42 
KUPIĘ KOPARKĘ linową, na gąsienicach, techn. sprawna. 
Trzciel, woj. wrocławskie, tel. 0603/42-11-15 
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK w rozliczeniu 
samochód osobowy. Lubin, tel. 076/844-81-84,0606/44-39-52 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 18 m. Wrocław, tel. 
071/355-31-12; 0605/07-77-88 
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ do 7 lat, lad. 2.51, zarejestrowa
ną w kraju, chętnie z hydrauliką. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ MERCEDES ład. powyżej 3,51. 
Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK, BUŁGAR, GPW może być 
do remontu, w cenie do 5.000 zł. Jelęnja Góra, tel. 0600/
63-30-62
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczowa, 
czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., sprawna 
w 100%, faktura VAT, - 53.000 zł ♦ VAT. Przemków, tel. 076/ 
831-03-17,0605/08-38-29 (zdjęcia do tej oferty można zoba-. 
czyć w internecie pod numerem • A00502 www.autogiel- 
da.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1, 1982 r. po remoncie kapi
talnym, nowe opony, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, teL 
071/311-22-13
ŁADOWARKA FADROMA LK-1.1983 r., SW-400, stan do
bry, - 20.000 zł. Głogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94

ŁADOWARKA FADROMA L-200, 1984 r. żółta, czołowa, 
techn. sprawna, stan b. dobry, - 42.000>zł + VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201,1990 r. zarejestrowana/w 
-ciągłej eksploatacji, techn. sprawna, - 51.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/58-42-93
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r.t 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 UN 053.1 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe 
opony, 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 kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł ♦ VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 . .
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986/. po kapitalnym remon
cie, nowe opony, łyżka, 3.5.kubika, - 75.000 zł +.VAT. Kudowa 
Zdrój. tąl. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1991 r. łyżka 0.7 m3, -
45.000 zł, ZEPPELIN ZL4B, 1991 r. czołowa, łyżka 0.6 m3, 
- 40.000 zł. Wądroże Wielkie,, woj. legnickie^.ieU 0602/ 
3^50^2*; . , - , ' ;  /.v i  ,f y . •-

. MINIKOPARKA COBELCO,.1995 r. waga 4 1, z prź0dupługr 
na gumowych gąsienicach, nie. eksploatowana w kraju, wyj< 
ścfe na młot, łyżka skarpowa, skosowana, -‘37.000 zł. Grod
ków, tel. 0502/65-01-09
MINIKOPARKA PEL-JOB EB 16.4,1996 r. waga 17Q kg. nowe 
gąsienice, wyjście ha młot, - 34.000 zł. Wiązów, tel. 0604/
93-72-70

WÓZKI 
WIDŁOWE

naprawa - sprzedaż
OP004864

tel. 071/322-95-83 
329-73-09,0-604 246952 |

NISSAN 
LINDE 

CLARK 
TOYOTA 
I INNE

MINIŁADOWARKA UNC-750,1994 r. poj. łyżki 0,8 m3,4x5, 
na kołach, stan b. dobry, - 27.000 zł. Starczówek, tel. 074/ 
819-48-72.0604/20-69-54
MINIŁADOWARKA ZET-CAT 202,1991 r. techn. sprawna ♦ 
przystawka do kopania, - 33.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 06021
50-36-86
PŁUGI DO ODŚNIEŻANIA KOŹMIN lekkie, prod. polskiej. 
Świdnica, tel. 074/852-51-96,071/316-34-14 wieczorem 
PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81.50 WT-250 teleskopowy, 
książka dozoru technicznego, po remoncie w Niemczech, wys. 
podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z Niemiec, - 88.000 DEM 
♦ cło i transport. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20, 1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, - 35.000 zł ł? VAT. Radków, 
tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 200,1984 r., 6800 ccm rej. 
ważna do 2002 r., po remoncie kapitalnym, nowe opony, nowe 
amortyzatory, wspomaganie ukł. kierowniczego, tachograf, -
4.300 zł. Wrocław, tel. 071/354-37-95,0601/56-91-25 
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN, 1990 r. udźwig 2.5 t, •
17.000 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, tel. 0602/30-50-52 
POMOC DROGOWA HENCKEL MATADOR, 1966 r„ 2400 
ccm, diesel, - 3.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-84,0601/ 
58-27-42
O  POMOC DROGOWA IVECO 49-10,1992 r., 2500 ccm, 

turbo D kabina 3-osobowa, wciągarka Wam, •
25.500 zł. „Inter-Car”, Zgorzelec, tel. 075/775-27-03, 
075/771-32-13 01018701

POMOp DROGOWA IVECO MAGIRUS, 1978 r„ 3800 ccm, 
diesel, hak, halogeny, 2 .koguty", platforma 6 m, el. Wyciągar
ka z pilotem, prod. USA, do przewozu busów i aut osobo
wych, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, -14.000 zł. Ozi
mek, teL 077/465-38-72,0606/76-15:01 .
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy
5.3 m, z HDS, .motylek”, wciągarka, 150 KM, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, zdjęcia • 45.000 DEM + cło i trans
port. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, 
diesel platforma, pełna aluminiowa, elektryczna wciągarka, 
mosftylny z 1992 r, -11.900 żł.-Radwanice k.Wrocławia, tel. 
0502/50-39-28
POMOC DROGOWA MERCEDES 207 D, 1981 r., 160 tys. 
km, 2400 ccm-po remoncie kapitalnym, nowe opony, platfor
ma 480x200 cm, ład. 1500 kg, - 14.900 żł. Boleśławiec, tel. 
0604/08-89-34
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D,: 1978 >., 3000 ccml 
diesel żółty, .koguty" sygnalizacyjne, 3-osob., wciągarka 
elektr., ład, 1480 kg, halogeny, orurowany, RM, zadbany, - 1
13.000 zł. Rawicz, tel..0603/39-34-77
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 D, 1977 r., 320 tys. 
km, 3800 ccm, diesel, po remoncie kapitalnymi dł. 5.20 m, 
hydraulika, kogut, pełne wyposażenie, stan b. dobry, zareje
strowana jako specjalistyczny, - 26.000 zł lub zamienię. Wą
droże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22-.
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 813,1974 r., 3900 ccm, 
diesel czerwono-żółty, kabina 3-osobowa, ład. 3 . 5 el. 
wciągarka, 5-biegowy, po remoncie w 1999 r., stanb. do
bry, -19.000 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/ 
70-55-12
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1975 r., 3900 ccm, 
diesel czerwono-żółty, ład. 3.51, bliźniacze koła, el. wciągar
ka, kabina 3-osobowa, 5-biegowy, po remoncie w 1999 r., stan 
b. dobry, - 20.000 zł lub zamienię na osobowy. Lubin. tel. 0601/
70-55-12 v
POMOC DROGOWA RENAULT RV-1, 1982 r., 130 tys. km, 
3500 ccm, diesei,. pełna platforma,, wciągarką efektryczna, 
.przewracana’ kabina 3-osobowa, wspomaganie ukł. kierow
niczego, ład. 2.900 kg, - 7.500 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 
0603/16-88-52
POMOC DROGOWA ROBUR LD 3000,1986 r., diesel pełna 
platforma, zarejestrowany na 1.51, wyciągarka ręczna, nowe 
akumulatory, hak holowniczy, - 3.500 zł. Lubań Śląski, tel. 075/ 
722-18-94
POMOC DROGOWA VW LT 35,1992 r., 190 tys. km, 2400 
ccm, diesel, el. wciągarka, bliźniacze koła, stan b. dobry, -
21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-04-09 wieczo
rem, 0605/14-29-2Ś
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dołne, tel. 074/ 
871-28-29, 0603/71-67-11
SANITARKA POLONEZ CARGO, 1994 r., 81 tys. km, 1600 
ccm, benzyna biała, - 6.500 zł. Poznań, teł. 061/813-50-63; 
0503/81-82-67
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, - 20.000 zł. Świdnica, tef. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT-75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic bardzo dobry, - 13.000 zł f  VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/
71-67-11

SPYCHARKĄ DT 75 w ciągłej eksploatacji, techń. sprawna, -
6.500 zł. kłodzko, fel.,0747868-52-58 7
SPYCHARKA RUMUNEK ątan dobry - -13 000 zł, W$brźy$i.:: 
tel. 074/641-15-31 "  * * * '
SPYCHARKA STALINIEC T-130,1988 r., - 30.000 zł. Zawiść, 
teł. 077/469-81-57 ..
SPYCHARKA STALINIEC 170. 1988 r., stan fe dobry, zry- 
wak, gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALINIEC T-130. 1990 r. gąsieniopwa, le
miesz skósowany, szer. 3.2 m, zrywak, stan b. dobry, - 37.500 
zł. Oława, td. 0501/36-23-28
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, rzęści 
zamienne, -10.000 źł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
O  STAR 1142 hak do kontenerów, stan idealny., tel. 

041/302-54-36 03002561
ŚMIECIARKA JELCZ, 1983 r. biała, szufladowa, na duże i 
małe pojemniki, stan b. dobry, - 19.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-62-02, 0604/14-75-93
ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r., 30 tys. km, 11000 ccm. na 
małe i duże pojemniki, - 25.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel. Ó603/16-88-52
ŚMIECIARKA LIAZ, 1986 r„ turbo, podnoszona kabina, uni
wersalna, bębnowa, poj. 16 m3, pbjetoniki 1100 i 10Ó !/•-
14.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-01-49 - 
WALEC DUOMAT wibracyjny, prowadzony, masa własria'1 i, 
stań tech. idealny, nie eksploatowany w kraju, - 8.000 zł. Zmy
ślona, tei: Ó43/841-74-48,0603/58-9548
WALEC DROGOWY VSH-100, 1988 r. wibracyjny, metalo
wa, nie eksploatowana w kraju, gotowy do pracy, • 29.500 zł, 
Grodków, tel. 0502/65-01-09
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEKS nię używany, bez 
akumulatorów, -  2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/13-94-73 
WÓZEK WIDŁOWY, 1988 r., diesel prod. niemieckiej, udźwig
3.51, stan tech. b. dobry, nie eksploatowany w kraju, -10.000 
zł. Zmyślona, tel.. 043/841-74-48,0603/58r95-08 
WÓZEK WIDŁOWY, 1988 r„ diesel udźwig 21, stan b. dobry-
2.800 DEM. Sieniawka, tel. 0049/35-83-70-91-62 Niemcy 
WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r„ diesel udźwig 2.51, wys. podno
szenia 4.5 m, - 11.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy.' 
Ścinawa, tel. 076/843-64-61
WÓZEK WIDŁOWY z wysokim masztem; wspomaganie kier.; 
po remoncie silnika, stan b. dobry, - 7.000 zł. Budziszów Wielki, 
tel. 076/857-47-18,0604/92-30-93 
WÓZEK WIDŁOWY, benzyna wys. podnoszenia 3.2 m, udźwig 
1.61, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 5.500 zł. Parowa, 
tel. 075/732-18-45
WÓZEK WIDŁOWY prod. niemieckiej, udźwig 27 ton, silnik 
IFA, - 10.000 zł. Złotofyja, tel. 076/877-39-63 po godz. 20 . 
WÓZEK WIDŁOWY ATLAS 4x4, udźwig 3 1, diesel, -12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA BVA 1622S, 1972 r., - 7.000 zł. 
Żary, tel. 0608/35-00-89
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1988 r., 1100 ccm, po remoncie, 
udźwig 1.61, stan dobry lub zamienię na wózek widłowy, na 
bliźniaczych kołach. Zawonia, tel. 0607/71 -06-91 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1100 ccm, benzyna silnik Sko
dy, udźwig 1.51, wspomaganie kier, • 4.700 zł. Lubań Śląski, 
tel. 075/722-18-94
WÓZEK WIDŁOWY DESTA prod. czeskiej, udźwig 1.61, na 
wys. 3.2 m, - 6.500 zł. Modła, tel. (̂ 76/817-22-16, 0604/ 
91-37-08
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, benzyna udźwig 1600 kg, wspo
maganie, wys. podnoszenia 3.5 m, nowe opony, stan b. do
bry, - 5.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/13-94-73 
WÓZEK WIDŁOWY DV 1616, 1992 r., diesel udźwig 1.6 t, 
przebieg 660 mtg, właściciel, stan b. dobry, -18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-23-99
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. udźwig 3.5 tony, wys. 
podnoszenia 3.3 m, techn. sprawny, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
749-53-75
WÓZEK WIDŁOWY DV 1792, 1988 r., diesel udźwig 3.5 t, 
wys. podnoszenia 3.3 m, automatic, po remoncie kapitalnym, 
stan b. dobry, -18.000 zł + VAT. Święta Katarzyna, tel. 0602/
22-99-02
WÓZEK WIDŁOWY DV1793,1988 r.. Perkins udźwig 3,51, 
stan b. dobry - 10.600 zł, oraz GPW Gliwice, silnik C-330, 
udźwig 2 1,87 r., koła bliźniacze - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/
351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW na bliźniaczych kołach, silnik 
C-330, skrzynia biegów ręczna, udźwig 2 t, - 13.000 zł. Ko
nin, tel. 063/276-27-58,061/436-64-19,0502/10-82-88 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009, 1989 r. udźwig 2 t, silnik 
Perkins, po remoncie, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel.
372-48-80, 0501/40-31-22
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER napęd gazowy, udźwig 2,51, 
wys. podnoszenia 3.2 m, po remoncie silnika, faktura, -11.000 
zł + VAT. Głogów, tel. 076/835-03-34.0501/53-93-96 .
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER. 2500 ccmv diesel wspomaga- 
niersilnik Transit, udźwig 2.51, wys. udźwigu 5 m, hydraulika 
po uszczelnieniu, faktura VAT od rachunku, -11.000 zł. Trzeb- 
nica.-tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80,
WÓZEK WIDŁOWY RA^7A, 1988 r„ oryginalny lakier, wspo
maganie kier., w pełni sprawny, stan idealny, - 7.Ó00 zł. Ja- 

h wor, tel. 076/870-82-98 jj 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, 1990 r., oryginalny lakier, wspo
maganie kier., w pełni sprawny, stan idealny, - 7.500 zł. Ja
wor, teł. 076/870-83-11
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, wysokość podno
szenia 2.3 m, nowy akumulator, alternator, - 5.30Ó zł. Kroto
szyn, teł. 0602/83-17-51 *
WÓZEK WIDŁOWY RAK C-330, po remoncie, spalinowy, stan 
b. dobry. - 7.500 zł, Wrocław, tel. 0502/97-90-20 
WÓZEK WIDŁOWY RAK silnik C-330 diesel, 2 sztuki, wyso
kość podnoszenia 3 i 3.5 m, udźwig 1.5 tony, nowe opony, 
techn. sprawny, • 5.500 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/
89-10-61
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 5 L 
wys. podnoszenia 4 m. silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-6 --19 
WÓZEK WIDŁOWY SUCHEDNIÓW, 1986 r. elektryczny, pro-, 
stownik, udźwig 1.250 kg, wys. podnoszenia' 3.5 m, • 3.300 
zł. Zduny, tel.' 0602/83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1984 r. udźwig 3.200 kg, bliź
niacze koła, skrzynia biegów automatic, do sprowadzenia z 
Niemiec, stan b. dobry, - 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1988 r. udźwig 3.51, wys. pod
noszenia 3.5 m, bliźniacze koła, nowe: akumulatory, opony, 
wspomaganie kier, - 9.900 zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF diesel, silnik 3-cylindrowy, 
udźwig 2 1, wspomaganie kier., w pełni sprawny, cena - 5.500 
zł + VAT. Lubań Śląski, tel. 075/722-18-94 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 6.31, wys. podnosze
nia 3.2 m, -17.000 zł. Parowa, tel. 075/732-18-45 
WÓZEK WIDŁOWY ZREMB udźwig 1250 kg, stan dobry, - 
320 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
WÓZKI WIDŁOWE 3 sztuki, udźwig 2 t - 650 zł/szt. Węgli
niec, tel. 075/771-28-27,0603/28-52-98 
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne i spali

nowe oraz części I maszty o udźwigu 12-2.51, do 
remontu i po remoncie • od 4.000 do 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-42-92,0602/60-72-32 01022011 

ZAMIENIĘ POMOC DROGOWĄ MERCEDES 608 D, 1977 r , 
320 tys. km. 3800 ccm, diesel, po remoncie kapitalnym, dł. 
5.20 m, hydraulika, kogut, pełne wyposażenie - 26.000 zł lub 
zamienię na inny. Wądroże Wielkie, tel. 076/887*44-86,0600/
30-22-22
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TERENOW E
O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE I PO 

WYPADKU lekko lub mocno rozbite, również uszko
dzone mechanicz. i do remontu blacharfci, po poża
rze i całkowicie rozbite, osobowe, terenowe, do
stawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie 
auto - dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gratis!!! 
NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskretna obsłu
ga,, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE AKTUAL
NE!!!, tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 (non stop) 
81009281

CHEVROLET BLAZER, 1993 r., 4300 ccm. V6 * gaz, klima
tyzacja, skórzana tapicerka, pełne wyp. elektryczne, dużo no
wych części, - 37.000 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, 
tel. 075/732-59-59
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, TDI wspomaganie, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, 
-19.500 zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FOftD BRONCOII, 1987 r. klimatyzacja, orurowany, 4x4, stan 
b. dobry, -15.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-95-64 
FORD EXPLORER, 1996 r., 170 tys. km, 4000 cęm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowany 
przez ASO Ford), wersja europejska, pełne wyposażenie, stan 
idealny, - 62.000 żł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24, 071/ 
348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem • A00494 www.autogielda.com.pl) 
FORD EXPLORER XLT, 1999 r., 8 tys. km, pełne wyposaże
nie, serwisowany, stan bardzo dobry, - 83.000 zł lub zamienię 
na tańszy, Ford Mondeo, Focus. Dzierżoniów, tel. 074/
831-52-62
GAZ 69 M, 1961 r., 70 tys. km, 1100 ccm, dolnozaworowy kol. 
khaki, sprawne napędy, 4x4, po remoncie kapitalnym, po la
kierowaniu, nowa tapicerka, opony terenowe, plandeka, ory
ginalny w 100%, stan b. dobry, garażowany, 8-osobowy, -
8.600 zł. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69,1965 r., 4 tys. km, 2000 ccm, bez prawa rejestracji, 
stan b. dobry, - 4.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
GAZ 69,1969 r„ 15tys. km, 2400 ccm, samochód kupiony z 
zapasów Woj. Polskiego, nie eksploatowany, oryginalne pod
zespoły, stan techn. b. dobry, • 5.000 zł. Wierzchowice, tel. 
071/384-63-19
GAZ 69,1971 r., 2200 ccm, -1.100 zł. Zębice, woj. wrocław
skie, tel. 0603/98-45-53
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, 4 x 4 ,
4-drzwiowy, alarm, inst. gazowa, centralny zamek, wspoma
ganie kier., stan dobry, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 368-77-55, 
0602/74-84-24
ISUZU TROOPER. 1987/88 r., 2200 ccm, turbo D czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 4x4, oryginalny lakier, 
RM, hak, stan b. dobry, • 18.500 zł. Legnica, tel. 0603/52-30-19 
ISUZU TROOPER. 1991 r., 2800 ccm, TDi 5-drzwiowy, cen
tralny zamek êl. otwierane szyby, wspomaganie kier., relingi 
dachowe, aluminiowe felgi, spoilery, - 26.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
JEEP CHEROKEE, 1989/90 r.. 4000 ccm, benzyna inst. ga
zowa. automatic, centralny zamek, klimatyzacja, el. otwiera
ne szyby. - 17.500 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 0771 
433-51-31 do godz. 17.0606/82-49-84 
JEEP CHEROKEE LIMITED. 1990 r.t 4000 ccm, benzyna, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, ABS, skórza
na tapicerka, 4WD, aluminiowe felgi, orurowany, z salonu, -
27.000 zł lub zamienię na osobowy. Oleśnica, tel. 0607/
04-21-23
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993 r.. 118 tys. km, 4000 ccm, 
benzyna, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 347-89-41 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1997 r„ 62 tys. km. 
4000 ccm, benzyna fioletowy, klimatyzacja, ABS, CD, pełne 
wyposażenie elektr., komputer pokładowy, skóra, - 73.000 zł 
lub zamienię na Mercedesa Sprintera albo Mercedesa Vito. 
Niemodlin, tel. 077/460-08-27
JEEP GRAND CHEROKEE. 1997 r„ 90 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, skórzana tapicerka, klimatyzacja, I właściciel, - 75.000 
zł. Nysa, tel. 077/433-33-98 do godz. 17 
LADA NIVA, 1984 r., 1600 ccm, 4WD, stan b. dobry, nowy 
akumulator, RM, hak, atrakcyjny wygląd, - 7.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0602/59-52-59
LADA NIVA, 1988 r.. 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, po 
remoncie silnika i nadwozia, - 9.500 zł. Bukowice, tel. 0605/
94-75-64
LUAZ WILK, 1995 r., 1300 ccm, benzyna silnik, podzespoły 
Toyoty, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2500 ccm, turbo D, karoseria

z 1989 r., krótki, hak, stan dobry, • 15.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-97-09,0607/72-03-96 
MITSUBISHI PAJERO, 1984/93 r„ 2300 ccm, turbo D wspo
maganie kier., alarm, orurowany, 4 halogeny, hak, skrzynia 
biegów modelu L200,2 kpi. nowych kół, wymienione końcówki 
i sworznie, zarejestrowany jako ciężarowy, RO, - 14.000 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-53 
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2500 ccm. turbo D niebieski, 
regulowana kierownica, hak, RO, centralny zamek, orurowa
ny, po wymianie klocki hamulcowe i drążki kierownicy, • 15.000 
zł. Legnica, tel. 076/856-30-24,0604/72-33-06 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D srebrny, 
orurowany, krótki, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.600 
DEM. Legnica, tel. 0603/10-46-24.0503/89-92-39 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6 błękit

ny metalic, przedłużony, inst gazowa, wspomaga
nie kier., centralny zamek, pełne wyposażenie el, -
19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 0681
374-27-97,0602/79-49-88 87020121

MITSUBISHI PAJERO, 1990 r.. 190 tys. km. 2500 ccm, TDi, 
hak, radioodtwarzacz, nowy akumulator,"Stan b. dobry, .-
19.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/59-52-59 
MITSUBISHI PAJERO. 1991 r.. 3000 ccm, V6,7-osobowy, 4 
x 4, alarm, duży szyberdach, wyp. elektryczne, wspomaga
nie kier., stan techn. b. dobry, - 31.500 zł lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-11-69,0605/34-56-77 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r.. 3000 ccm, V6, klimatyzacja, 
kupiony w salonie, aluminiowe felgi, centralny zamek, 4x4 i 
inne dodatki, - 35.000 zł lub zamienię. Poznań, tel. 0601/
71-76-67 ! .
O  MITSUBISHI PAJERO, 1997 r., 41 tys. km, 3500 ccm, 

V6,24V, ciemnozielony metalic, moc 280 KM, kli
matyzacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
APS, I właściciel, kompletna dokumentacja lub za
mienię na kombi albo dostawczy TD. Jawor, tel. 076/
870-66-19,0601/74-06-19 84013101

MUSCEL M-461,1972 r. serwo, silnik Mercedes 123D, spraw
ne napędy, wzmocnione zawieszenie, siedzenia Hondy, opo
ny Uaza, 2 haki, aktualny przegląd, - 3.500 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-85-36
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, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 27.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18*61 
NISSAN PATROL, 1986 r., 25 tys. km, długi, 7-osobowy, I 
właściciel w kraju, bez wypadku, orurowany, centralny zamek, 
alarm, - 20.000 zł. Uciechów, tel. 074/830-11-55, 0602/ 
10-48-92
NISSAN PATROL GR, 1989 r., 2800 ccm, turbo D kolor grafi
towy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
orurowany, - 29.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/
15-28-21
NISSAN PATROL GR, 1990 r., 2800 ccm, turbo D szary me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., RO, hak, 7 miejsc, 
orurowany, 3 x halogeny, - 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/
13-53-37
NISSAN PATROL, 1991 r.. 28 tys. km. 2800 ccm, turbo D 4x4, 
alarm, oramowany, oclony w całości, wspomaganie kierowni
cy, bez wypadku, RM, • 28.200 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92, 
0608/23-76-74
NISSAN PATROL, 1991 r., 130 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
RO, aluminiowe felgi, 4x4, alarm, stan b. dobry, - 28.000 zł. 
Piotrowice, woj. wrocławskie, tel. 0608/75-50-98, 0608/ 
23-76-74
NISSAN TERRANO, 1990 r., 2700 ccm, turbo D, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, halogeny, 
orurowany, alarm ♦ pilot, - 24.600 zł. Kłodzko, tel. 0600/ 
35-79-25
NISSAN TERRANO, 1990 r., 2400 ccm, benzyna ♦ gaz, 
3-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reguł, 
reflektory, szyberdach, alarm, aluminiowe felgi, orurowany, -
25.000 zł lub zamienię na Jeep Wrangler 4,0. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-17-57,0604/79-97-49

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
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0187 www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO II, 1996 r., 120 tys. km, 2700 ccm, TD, 
klimatyzacja, centralny zamek, elektryka, radioodtwarzacz, 
orurowany z przodu, aluminiowe felgi, listwy boczne, bez 
wypadku, 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, el. 
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., 84 tys. km, 2400 ccm, wtrysk kolor

grafitowy metalic, 5-drzwiowy, orurowany, aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reguł, reflektory, welur, 
RM, I właściciel w kraju, stan idealny, • 27.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-44-49
OPEL FRONTERA, 1993 r., 175 tys. km. 2300 ccm, turbo D 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
relingi dachowe, aluminiowe felgi, immobilizer, progi, komplet
na dokumentacja, - 35.000 zł możliwe raty przez komis, (zwol
nienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
OPEL FRONTERA, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 16V cha
browy metalic, el. otwierane szyby, alarm, immobilizer, stan 
b. dobry. - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-52-53, 0501/
94-48-76
OPEL FRONTERA, 1998 r., diesel stan b. dobry, • 60.000 zł. 
Porajów, tel. 075/773-82-17 .
OPEL MONTEREY, 1995 r., 3100 ccm, turbo D bogate wypo
sażenie. - 50.000 zł. Nysa. tel. 077/433-06-88 
OPEL MONTEREY. 1995 r.. 99 tys. km. 3100 ccm, TDi, klima
tyzacja, aluminiowe felgi, alarm, zadbany, - 52.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-33-98 w godz. 9-17 
RANGĘ ROVER, 1998/99 r., 110 tys. km, 2500 cćm, turbo D 
czarny, bez wypadku, automatic, nawigacja GPS, reguł, wy
sokość zawieszenia, 2 x klimatyzacja, skóra, felgi 18', RO, 
CD, ciemne szyby, regulowana kierownica, hak, książka ser

wisowa, wycieraczki reflektorów, spryskiwacze reflektorów, O  
atrakcyjny wygląd, - 162.000 zł lub zamienię na tańszy. Bie
drzychowice, tel. 077/483-83-82 po godz. 21,077/437-17-98, 
0603/19-50-90
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, atrak
cyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55, 071/ 
311-52-97 (zdjęcia do tej oferty możnajzobaczyć wjnternecie 
pod numerem-AG0193www.autogielda.cpm.pl)
SUZUKI SAMURAI SJ413,1991 r., 1300 ccm, benzyna sza
ry metalic, orurowany, relingi dachowe, zdejmowany dach, 
przedłużany, RO, hak, stan dobry, -14.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-22-29
SUZUKI VITARA. 1991 r., 1600 ccm, twardy dach, wspoma
ganie, c. zamek, drewno, el. otw. szyby, chromy, napęd 4 WD,
• 18.000 zł. Bralin, tel. 0601/43-86-65.0603/13-97-64 
O  SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm grafitowy meta

lic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 5-biegowy, - 
19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/ 
.374-27-97,0602/79-49-88 87019911

SUZUKI VITARA, 1992 r„ 1600 ccm, benzyna stan b. dobry, *  
kompletna dokumentacja, bez wypadku, zadbany, orurowa- 
ny przód, RM, oryginalny lakier, pełne wyposażenie elektr., 
napęd 4x4, centralny zamek, • 19.700 zł lub zamienię na tań
szy. Kamienica, tel. 077/431-77-92,0603/60-73-41 
SUZUKI VITARA, 1992 r., .110 tys. km, 1600 ccm. klimatyza
cja, instalacja gazowa, radio Pioneer ♦ CD, • 20.000 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-35-90 -
SUZUKI VITARA, 1994 r., 94 tys. km, 1600 ccm, alarm * pi
lot, centralny zamek, dodatkowe nadkola i progi, el. otwiera
ne szyby, stan dobry, • 24.000 zi. Wrocław, tel. 0600/50-79-04 
TARPAN HONKER, 1988 r., 2400 ccm, diesel, silnik i skrzy

nia biegów Mercedesa, 2 haki, sprawne napędy, - 8.500 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-16-04 
TOYOTA LAND CRUISER, 1987 r., 300 tys. km, 4000 ccm, 
diesel, bez wypadku, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-56-39 
TOYOTA LAND CRUISER, 1997 r., 100 tys. km, 3000 ccm, 
turbo D. 7-osobowy, odstąpię leasing, spłaconych 37 rat w 
WTL Poznań, pełne wyposażenie i dodatki, - 80.000 zł lub 
zamienię na dostawczy lub osobowy.., tel. 0601/74-10-51 
TOYOTA RAV4,1994 r., 94 tys. km, 2000 ccm, katalizator, 
bez wypadku, szyberdach, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, poduszka, immobilizer, RO, zadbany, - 43.000 zl 
lub zamiana na tańszy kombi, van, bus. Radłów, tel. 062/ 
735-63-13
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 65 tys. km, 2000 ccm, 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobilizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenie, automatic, stan b. dobry, •
47.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 (zdję

cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00276 www.autogielda.com.pl)
TOYOTA RAV4,1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 16V zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, aluminiowe felgi, welur, 
kompletne el. wyposażenie, - 48.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/
56-01-48
UAZ, 1980 r. ważny przegląd, zarejestrowany, stan dobry, •
3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
UAZ 469 B, 1980 r., 78 tys. km, 2800 ccm, V6 kabina Forda 
Granady, opony 275/15, po remoncie hamulców i ukł. kierow
niczego, do wykończenia, atrakcyjny wygląd, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 322-13-56
UAZ 469 B, 1981 r.. 2100 ccm, stan dobry, zapasowa skrzy
nia biegów, szyba, plandeki, - 2.500 zl. Lubrza, tel. 068/ 
381-31-22
UAZ 469 B, 1991 r. stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
373-02-66 po godz. 19
UAZ 469 B, 1991 r. nadbudówka plastikowa, techn. sprawny,

w ciągłej eksploatacji, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-14-10, 
0601/56-23-64
WARTBURG KOMBI. 1994 r.. 40 tys. km. 2500 ccm, benzy
na, na podwoziu UAZ-a, szyberdach, napęd 4x4, zarejestro
wany, uszkodzony silnik, • 3.950 zł. Kościan, tel. 065/ 
512-14-91

USZKODZONE
O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO 

WYPADKU lekko lub mocno rozbite, również 
uszkodz. mechanicznie i do remontu błacharki, po 
pożarze i całkowicie rozbite - osobowe, terenowe, 
dostawcze* ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz ta
kie auto • dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy 
wszędzie, odbieramy auto własnym transportem 
gratis!!! Najlepsze ceny!!! Fachowa, i dyskretna 
obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE AK
TUALNE!!!, tel. 0601/78-82-84, 0601/70-76-45 
(non-stop) 81008731

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!!! Kupujący 
nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani trans
port na terenie całego kraju. Prowadzimy również 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODOBOWĄ 
POMOC DROGOWĄI SKUP AUT. Wrocław, ul. Swój- 
czycka, 99 (przy przejeżdzie kolejowym), tel. 071/ 
348-34-78 (fax, w g. 8-17.30), 0601/21-75-42, 0601/ 
70-17-36 (non-stop) 81008741

O  KUPIĘ AUTA USZKODZONE, po wypadku, całko
wicie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta osobo
we, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, aktual
ne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 81008521

O  0601/71-69-7810601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis • wystarczy zadzwonić. Wrocław 81008541 

„UNIWER AUTO" kupi zdecydowanie każdego Fia
ta Cinquecento, w b. dobrym stanie lub zniszczo
nego, rozbitego. Posiadamy własny transport Wy
płata gotówki w 20 minut. Czynne całą dobę. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35 01023781

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE „UNIWER AUTO” kupi 
każdego Fiata 126p, rok I stan techniczny obojęt
ne, b. chętnie auto po wypadku. Wydajemy zaświad
czenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdu. Po
siadamy 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 ROMEO 145f 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm, TS, 16V, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet sporto
wy, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00498 
www.autogielda.com.pl)
ALFA ROME0 155,1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo 
D, zielony metalic, wersja sportowa, uszkodzony prawy bok, 
drzwi, słupek środkowy, próg, przednia szyba, po wypadku, -
17.000 zl. Wrocław, tel. 0601/77-63-73 
ALFA ROMEO 164,1992 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, do neg.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/
70-76-45
ALFA ROME0166,1999 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, wykończe
nia 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 internecie pod nu
merem - AG0186 www.autogielda.com.pl)
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1981 r., 1600 ccm, brązowy, po 
remoncie silnika, 5-biegowy, części zapasowe, sportowe za
wieszenie, po wymianie amortyzatorów, stan błacharki dobry, 
2 wałki rozrządu, el. otwierane szyby, pęknięta obudowa 
sprzęgła, • 1.800 zł. Trzeboszowice, woj. opolskie, tel. 0600/ 
16-07-86
AUD1100,1979 r.,2000 ccm, diesel, bordowy metalic, bla
charka dobra, podłoga bez korozji, silnik uszkodzony, drugi 
silnik na części, • 1.300 zł. Namysłów, tel. 077/410-24-73, 
0603/95-73-70
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, benzyna zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
AUDI 100, 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. Wro
cław, tel. 071/348-26-11,0601/21-75-42 
AUD1100,1987/95 r., 149 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otwierane szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
szyberdach, klimatyzacja, uszkodzone drzwi prawe przednie 
i tylne. - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4x4, mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-30-14
AUD1100 C4,1991 r., 2300 ccm, wtrysk, perłowoczamy. cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, do wymiany 
wnętrze i wyposażenie komory silnika, - 13.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-48-68,0601/84-47-11 
AUD1100,1991 r., 2300 ccm, benzyna, czamy, uszkodzony 
tył, -13.500 zł. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
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, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.900 zł , do neg.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45. 071/ 
348-26-11

AUD1156,1998 r., 1800 ccm, 144 KM, srebrny, pełne wypo
sażenie, - 27.000 zł. Leszno, tel. 0607/38-00-40, 065/ 
571-22-88
AUDI 80.1977 r. brak silnika, ciemne szyby, roletki, głośniki, 
kierownica sportowa, stan opon dobry, stan błacharki dobry, 
w całości lub na części, - 460 zl. Trzebnica, tel. 0600/51-09-32 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzona lewa stro
na, polska dokumentacja, dużo części, • 2.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-63-15
AUDI 80.1981 r. z polską dokumentacją, • 1.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-30-41
AUDI 80,1984 r.. 1600 ccm, diesel, czerwony, przegląd do
07.2001 r„ hak, garażowany, lekko uszkodzony, - 4.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-28-15,0503/85-38-93 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, brązowy, mocno rozbity, 
- 3.300 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 
AUDI 80 B3, 1987 r., 1800 ccm, czerwony, składak, pełna 
dokumentacja, koszt naprawy 3.000 zł z lakierowaniem, 
uszkodzona lewa strona (wgniecenia i lekko dach), -'4.300 
zł. Wrocław, tel. 0608/08-86-74 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, uszkodzony lewy 
przód i lewy tył, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80,1987/97 r., 1800 ccm, bordowy metalic, po wypad
ku, rozbity, do remontu, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 357-34-61 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, szyberdach, 
po remoncie błacharki, do lakierowania, aluminiowe felgi, 
spoiler, ciemne lampy, • 9.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-03 
AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm uszkodzony, • 10.500 zl. Nysa, 
tel. 077/435-21-41
AUDI 80. 1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga
nie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, ABS, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektor, podgrzewane 
fotele, serwisowany, automatic, lekko uszkodzony tył, .na 
chodzie’ , -13.900 zł. Wrocław, tel. 0501/21-23-78 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
czarny metalic, wspom. kierownicy, ABS, el. otw. szyberdach. 
roleta bagażnika, hak, alarm, alum. felgi, relingi, sprowadzo
ny w całości w 2001 r., sprawny, lekko uszkodzony błotnik 
tylny i klapa, nie eksploatowany, - 21.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/853-80-87,074/664-26-53

AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błotnik 
lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), ni
ski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek - 32.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6 OUATTRO, 1997 r., 2800 ccm, srebrny, do sprowa
dzenia ze Szwajcarii, jna chodzie’ , - 48.000 zł ♦ cło. Wro
cław. tel. 351-17-41,0606/65-51-02.
AUDI A8 OUATTRO, 1994/95 r„ 85 tys. km, 4200 ccm I wła
ściciel, ABS, pełne wyposażenie, Tip Tronic, RM Bose + zmie
niacz, alum. felgi, - 62.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-22-84, 
0601/93-44-53
AUDI B4 AVANT, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy metalic, ABS, wspomaganie, alarm, centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, hak, lekko 
uszkodzony, sprowadzany w całości, • 21.500 zł lub zamie
nię. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 
AUDI V8,1988 r. mocno uszkodzony, - 4.800 zł. Karpacz, tel. 
0503/86-27-80
BMW 316, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
uszkodzony silnik, uszczelka pod głowicą stan dobry, -1.200 
zł. Lwówek śląski, tel. 075/713-69 4̂3 po godz. 18 
BMW 316,1993 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, uszkodzony lekko przód, sprowadzony w całości, z 
pełną dokumentacją, skóra, -16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/ 
46-74-06
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, klima
tyzacja, braki w osprzęcie, uszkodzony, Wfnn. sprawny, •
25.000 zł lub zamienię. Leszno, teł. 0605/08-92-81
BMW 316 COUPE. 1993 r., 110 tys. km, czamy, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alarm, aluminiowe felgi, 8 miesięcy w kraju, mocno uszko
dzony tył, - 15.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/56-93-08, 0607/
20-35-99
BMW 316 i, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czamy 
metalic, klimatyzacja, mocno uszkodzony tył, jna chodzie’ , -
22.000 zl. Wrocław, tel. 071/327-96-98
BMW 318,1981 r., 1800 ccm, wtrysk kompletnie zniszczony, 
-1.600 zł. Wrocław, tel. 330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318,1991 r., 1800 ccm, czerwony, instalacja gazowa, 
nowy model, 4 drzwi, uszkodzony przód, • 9.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
BMW 318 COUPE. 1995 r., 781ys. km, 1800 ccm, 16V, 140 
KM, czarny, lekko uszkodzony prawy narożnik, techn. spraw
ny -10.500 DEM. Wrocław, tel. 0607/47-01-36 
BMW 320 E-30,1983 r., 210 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, ABS, szyberdach, nowe amortyzatory, pompa paliwa, za
rejestrowany, uszkodzony prawy bok, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0504/96-08-40
BMW 323,1981 r. po wypadku, zarejestrowany, • 300 zł. Wro
cław, tel. 071/311-76-51,
BMW 325 TD, 1995 r., 2500 ccm, czamy, el. otwierane szyby, 
alarm, wspomaganie kier., ABS, stan dobry, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/62-00-14
BMW 518 KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, biały, 2xSRS, podgrz. 
fotele, po dachowaniu, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
pełna dokumentacja, -16.900 zl. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
BMW 520 i, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, po 
wypadku, w trakcie naprawy, posiadam części do wymiany, 
centralny zamek, el.̂ regui. lusterka, szyberdach, hak, pod
grz. siedzenia, przegląd do 11.2001 r., aluminiowe felgi, - 2.600 
zł lub zamienię. Grodków, tel. 077/415-57-99 
BMW 525,1990 r. skóra, alum. felgi, lekko uszkodzona pra
wa strona, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 525 tds, 1991 r„ bordowy, klimatyzacja, poduszka pow., 
tempomat, hak, aluminiowe felgi, lekko uszkodzony tył, .na 
chodzie*, - 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-24-85 
BMW 525 i, 1992 r., 153 tys. km, 24V, czarny metalic, lekko 
uszkodzony dach, poobijany, geometria kół prawidłowa, au
tomatic (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 KOMBI, 1995 r„ 2500 ccm, 24V, biały, pełne wypo
sażenie, zarejestrowany w kraju, - 22.000 zł. Międzybórz, tel. 
0606/13-50-93
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, koszt naprawy 7.000 zł, - 60.000 zł. 
Opole, tel. 0601/63-72-04
BMW 535 i, 1979 r. po spaleniu, polska dokumentacja • 500 
zł. Nowa Sól. tel. 0606/95-32-26 
BMW 735 i, 1988 r., 160 tys. km, benzyna, niebieski metalic, 
automatic, uszkodzona skrzynia biegów, odbiór w Goerlitz •
1.500 DEM. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
BMW 740,1997 r., 110 tys. km, 440 ccm, granatowy metalic, 
do sprowadzenia ze Szwajcarii, Tip Tronic, skóra, .na cho
dzie’ , - 55.000 zł + cło. Wrocław, tel. 351-17-41,0606/65-51-02 
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, klimatronic, lekko uszkodzony przód (lampy, 
zderzak), sprawny, • 35.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 . 
CITROEN AX, 1996 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, ciem
noniebieski metalic, 3-drzwiowy, uszkodzone drzwi i prawy 
tylny błotnik, - 7.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 1900 ccm, diesel sprowadzo
ny w 05.2001 r., lekko uszkodzony przód, techn. sprawny, -
19.900 zł. Wrocław, tel. 0602/73-21-73 
CITROEN BERLINGO, 2000 r„ 13 tys. km. 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszkodzo
ny, 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 JUMPER, 1997 r., 80 tys. km, 1905 ccm, diesel, 
czerwony metalic, 9-osobowy, przetarta lewa strona, zdolny 
do jazdy, dużo części zamiennych, cena 10.000 DEM ♦ cło. 
Wałbrzych, tel. 074/842-55-24,0606/34-56-64 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 116 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, książka serwisowa, lekko uszkodzony, .na 
chodzie’, - 16.000 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
CITROEN XANTIA, 1994 r.. 1800 ccm. wtrysk, zielony meta
lic. pełna dokumentacja, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, wspomaganie kier., lekko uszkodzony pra
wy przód, podłużnica bez uszkodzeń,- 14.500 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0606/60-13-92
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony przód, •
25.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02
CITROEN XM. 1991 r., 3000 ccm, V8, srebrny metalic, lekko 
uszkodzony tył, instalacja gazowa, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, centralny zamek, - 6.200 zl. Brzeg, tel. 0604/
28-59-86
CITROEN XM, 1991 r„ 3000 ccm. V8, srebrny, uszkodzony 
tył, inst. gazowa, el. otwierane' szyby, welurowa tapicerka, 
centralny zamek, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 0604/28-59-86 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, po pożarze, za
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rejestrowany, t̂wardy" dowód rejestracyjny, numery nadwo
zia nabijane prze/ stację diagnostyczną (zaświadczenie), -

CITROEN XSARA, 1997/98 r  6 7 - t y f t S f 4 ^  
wy, poduszka powietrzna,'et otw. szyby, et. reg. lusterka, centr. 

rzamek pilot, kupiony w salonie w Polsce,poobijany, w trak
c ie  naprawy. * 23.000 zł. Krotoszyn, tel..>0603/40-21 -24 ; 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r, 1600 ccj^aluminiowe fel
gi, wspomaganie, ei. szyby, 2_poduszki powietrzne, kupiony 

'w kraju, *pl. dokumentacja, - 17:900 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16 *>
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tyś. km, 1400 ccm. REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy" dowód, kpi. dokumentacja, - 4.600 Zł. Wrocław, feW801/ 
21-7542, 0601/70-17-36
CITROEN ZX, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, uszkodzony lewy tył • 2.300 DEM + cło i transport. 
Góra, tel. 065/543-33-02
DACIA 1310,1986 r., 1300 ccm, czerwony, uszkodzony przód, 
po remoncie silnika, nowy ukł. wydechowy, stan blacharki b. 
dobry + części, zarejestrowany, • 250 zł. Legnica, teł. 076/ 
854-98-18
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 2000 ccm po dachowaniu, po
obijany, bogate wyposażenie, • 5.500 zł. Nysa, tel. 0606/
70-65-97-
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km, t500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
.twardy" dowód rejestr. - 8.400 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36. 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 1999 r.. 60 tys. km, 1500 ccm, biały, hatch
back, 3-drzwiowy, uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, za
rejestrowany 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., 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, kupiony w salonie, serwisowany, 5-drzwiowy, uszko
dzony przód, silnik cały, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, "na cho
dzie", po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, -11.200 Zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony meta- 
łić, po dachowaniu, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
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, biały, 
centralny Zamek, el. szyby, uszkodzony prawy bok, drzwi i 
próg, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAF 400, 1993 r. ład. 3.5 t, uszkodzona głowica, silnik do 
złożenia, stan nadwozia dobry, bliźniacze koła, podwyższo
ny, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-41-39 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. mocno 
uszkodzony, kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Prudnik, tel. 077/
437-61-30
DAIHATSU CHARADE. 1984/90 r„ 993 ccm, E, D 3 sztuki, 
G-11/30/100S. 3- i 5-drzwiowe, do poprawek mechanicz- 
no-blacharskich, części, ceny 24 tys. zł. Wrocław, tel. 0601/
87-25-65
DATSUN CHERRY, 1981 r. uszkodzony silnik, - 500 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-07-14
FIAT 125p, 1984 r, zielony, hak, stan dobry, brak 4 biegu. - 
500 zł. Legnica, teł. 0603/27-34-54 .
FIAT 126p, 1979 r., niebieski, zarejestrowany, uszkodzony, - 
250 zł. Piotr Antczak, Wrocław, teK 071/342-04-87 grzeczno
ściowy

. FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, 
uszkodzone drzWi, Ważny przegląd i OC, stan silnika b. do- 
bry, - 550 zł. Wrocław, tel; 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1985 r. całkowicie spalony, ważny przegląd, -120 
zł łub zamienię na telefon komórkowy. Nowa Ruda, tel. 074/ 

1872-85-09,074/871-47-97, 0606/36-71-10 
FIAT 126p,-1985 r„ 650 ccm, czerwony, stan dobry, lekko 
uszkodzony bok, - 600 zł. Wrocław, tel. 0604/39-5 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, piaskowy, nowe zawieszenie, 
opony na gwar., nowy osprzęt silnika, szerokie zderzaki, za
płon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, alternator; silnik w b. 
dobrym stanie, blacharka do drobnych poprawek, przegląd 
ważny do 10.2001 r, - 1.600 zł. Wołów, tel. 071/389-18-53 9 - 
17 (pn.-pt.)
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 cćm kompletnie zniszczony, zare
jestrowany, - 450 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-54 po godz. 19, 
0601/98-88-10
FIAT 126p FL, 1988 r., 94 tys. km, 650 ccm, szarozielony, 
uszkodzone drzwi lewe i rozrusznik, dużo nowych części, - 
800 zł. Wałbrzych, tej. 074/846:61-75 

* FIAT<B6|*€L, 1988 r.,.71 tys.km. 650 ccm, czerwony, uszko
dzony przód, ważny przegląd, - 750 zł. Wróęław, tel. 0501/
40-31-35
FIAT 126p, 1988/89 r. uszkodzony, - 800 zł. ZielonaGÓra.lel. 
0608/64-92-57
FIAT 126p, 1989 r., 62 tys. km, 650 ccm, kolor groszkowy,

uszkodzony, ważny przegląd, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/
40-31-35
FIAT 126p, 1990/ r., seledynowy, lekkie wgniecenie na tylnej 
belce i klapie, lekko uszkodzony prawy błotnik, w ciągłej eks
ploatacji, pełny lifting, • 1.400.zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
FIAT 126p EL, 1996 r., 55 tyś. km, 650 cc/n, czerwony, uszko
dzony prawy przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0503/78-11-99, 
0501/57-64-99
FIAT 126p ELX, 1998 r., 12 tys. km, zielonpturkusowy, ł 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. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
FIAT 126p, - 400 zł- Złotoryją, teł. 075/713-46-61 
FIAT BRAVA, 1996 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, b. mocno uszkodzony, zarejestrowany, - 4.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-71-98,0608/27-22-58 
FIAT BRAVA, 1998'r., 110 tys. km, 1600 ccm, niebieski, po 
wypadku, uszkodzony dach, błotniki przednie, maska, -13.000 
zł. Szczytna, tel. 074/868-37-75,0604/28-21-79 
FIAT BRAVO, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perło- 
woczamy, dużo dodatków, uszkodzony, stan b. dobry, do spro
wadzenia - 6.000 DEM ♦ cło. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
FIAT BRAVO, 1996 r., 100 tys. km, 1700 ccm, błękitny, centr. 
zamek, immobilizer, wspomaganie, ABS, serwo, el. otw. szy
by, -14.900 zł. Świebodzin, tel. 068/382-99-66,0601/53-92-16 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km. 1900 ccm, TD wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.000 zł. Odolanów, tel. 062/ 
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, zielony metalic, lek
ko uszkodzony tył i przód, - 4.300 zł. Gostyń, tel. 0603/
97-31-96
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzo
ny przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16

FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarnografitowy, 
Ć6ntralny zamek, el. otwierane szyby (4), el. szyberdach, 
uszkodzone drzwi, na zachódnifch tablicach - 2.100 zł. Wro
cław, tel. 0605/40-30-03
FIAT DUCATO, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ćcm, benzyna, bia
ły, izoterma, instal. gazowa, krótki, niski, I właściciel w Pol
sce, poobijany, techn. sprawny, zdjęcia, -14.500 zł. Grodków, 
tel. 077/415-23-34
FIAT DUCATO, 1997 r. kupiony w salonie, krótki, niski, lekko 
uszkodzony przód, - 22.000 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, 
tel. 0607/654945
RAT MAREA WEEKEND, 1997 r„ 1600 ccm, 16V automatic, 
pełne wyposażenie elektryczne, do drobnych poprawek, .na 
chodzie" - 18.000 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 076/ 
749-20-08
FIAT MAREA WEEKEND, 1999r., 19tys.km.1600ccm,16V, 
benzyna instalacja gazowa, model z grudnia, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.500 zł. Odolanów, tel. 0621
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszko
dzony przód, podłużnice i błotniki całe, -16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
RAT PUNTO, 1994 r., 68 tys. km, 1100 ccm, srebrny, uszko
dzony prawy przód, poduszka pow. (cała), cena - 3.500 DEM 
+ cło i transport. Góra, tel. 065/543-3241 
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 IIELX, 2000 r., 8 tys. km, 1200 ccm sprowadzo
ny z Niemiec, zarejestrowany, techn. sprawny, - 27.900 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-46 
FIAT REGATA, 1985 r„ 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, ekonomiczny, zarejestrowany, stan blacharki b. dobry, 
uszkodzona głowica, - 1.200 zł. Źemiki Wrocł., tel. 071/ 
31648-57
FIAT SEICENTO S, 1999 r., 1100 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, serwisowany, poduszka pow., centralny zamek, el. 
otw. szyby, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, lekko 
uszkodzone drzwi lewe i błotnik tylny, -13.800 zł. Leszno, tel. 
0502/61-39-54

FIAT SIENA, 1998 r.. 60 tys. km, 1400 ccm. 16V, niebieski, 
uszkodzony lewy tył, • 11.800 zł. Wrocław, tel. 0607/47-01-36 
FIAT SIENA el, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, el. otwierane szyby, alarm 
♦ pilot, z salonu, uszkodzony przód, Zarejestrowany w kraju, 
-10.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT TIPO, 1990 r:, 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
uszkodzony wał korbowy, - 7.500 zł lub zamienię. Leszno, 
tel. 065/526-2543
FIATTIPO S.4994 r.,41 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta- 
lię, gażnik, I właściciel,.alarm, kupiony w salonie, pełna doku
mentacja, faktura zakupu, uszkodzona dolna część przodu 
(mocno), w całości lub na części, zadbany, - 5.650 zł. Wro
cław, tel. 0601/49-98-12
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, silnik do regulacji, - 3.200 zł lub za
mienię na inny, o poj. silnika do 1300 ccm. Świebodzin, tel. 
0602/53-70-88
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy, uszkodzony 
prawy przód, cena - 500 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FIAT UNO, 1991/92 r., 1000 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzona szyba tylna, silnik bez 
dokumentacji, - 3.200 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
FIAT UNO, 1992 r., ”111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary,
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony rewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, uszkodzona prawa przednia strona, - 4.300 zł. 
Gostyń, teL 0603/97-31-96
FIAT UNO, 1994 r., 100 tys. km, 1300 ccm uszkodzony przód, 
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 0503/51-94-77 
FIAT UNO, 1996 r„ 1000 ccm, benzyna 5-drzwiowy. mocno 
uszkodzony przód, pełna dokumentacja, - 5.800 zł. Wrocław, 
tel, 0601/71-69-78
FIAT. UNO, 1997 r., 39 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, 
kupiony w salonie, serwisowany, 3-drzwiowy, uszkodzony tył 
i boki,, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, faktura zaku
pu, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-00-48 
FIAT UNO VAN, 1998 r„ 1400 ccm, benzyna mocno uszko
dzony przód, - 6.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78

FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/34842-16
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, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, - 7.900 żł. Wro- 
cłaW, tel. 0601/21:75-42,071/348-34-78 
FORD CARGO, 1981 r, kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wany w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0.71/
349-27-14
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1598 ccm, czerwony, po kom
pletnym remoncie blacharki (w tym wymiana wszystkich po
dłużnie), do malowania, .na chodzie", kubełkowe fotele, alum. 
felgi, nowy akumulator, nie zarejestrowany, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/43-69-89
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 132 tys. km, 1800 bem, tur
bo D wspomaganie, ABS, centralny zamek, alarm, 2 podusz
ki powietrzne, uszkodzony tył/sprawny, koszt naprawy ok. 
2i50O zł. cena - 3.800 DEM. Krapkowice, tel. 077/466-52-06 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 cćm, diesel, czełwony, 
5-drzwiowy, b. uszkodzony, silnik sprawny, kpi. dokumenta-' 
ćja, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 3.200 Zł. Zgorzelec, 
tel. 0609/27-13-12
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, 
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, silnik sprawny, centralny Zamek, wspo
maganie, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, .twardy" dowód 
rejestracyjny, przegląd do 02.2002 r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36,071/348-34-78 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, RO, spoiler tyl
ny, lekko uszkodzona maska i zderzak, techn. sprawny - 2.000 
DEM. Złotoryja, teł. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
FORD ESCORT, 1992 r.,1400 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, 
lakier do polerowania, cena - 2.600 DEM * cło i transport. 
Góra. tel. 0501/22-13-09

FORD ESCORT, 1992 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
błękitny, 3-drzwiowy, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwo
zia, uszkodzony prawy bok, sprawny, w kraju od 2 miesięcy, -
7.500 zł. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
FORD ESCORT RS, 1992 r„ 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, fotele Recaro, do poprawek techn., -11.500 zł lub zamie
nię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, spa
lona komora silnika, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, EFI, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, alarm + pilot, szyberdach, wspoma
ganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, książka serwi
sowa, ważny Tuv (przegląd niemiecki), stan idealny, lekko 
uszkodzony lewy przedni błotnik • 2.650 DEM ♦ cło, 11,300 zł 
po naprawie. Wałbrzych, tel. 074/843-6649,0608/47-18-88 
FORD ESCORT, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, uszkodzony lewy błotnik i drzwi, techn. spraw
ny, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, welu
rowa tapicerka, el. reg. reflektory, -13.000 zł. Krosno Odrzań
skie, tel. 068/383-55-59,0502/51-24-10 
FORD ESCORT, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
kombi, do sprowadzenia, uszkodzone drzwi i błotnik, na go
towo - 17.900 zł. Wrocław, tel. 338-30-81,0607/09-61-42 
FORD ESCORT COMBI, .1995 r. Bolero, po mocnym dacho
waniu, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
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 KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, diesel zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, - 4.400 zł. Legnica, tel. 0606/47-1341

FORD ESCORT, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, z salonu, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony przód, -14.200 
zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
FORD ESCORT, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm. 16V, zielony, 
z salonu, uszkodzony prawy przód, - 19.000 zł. Wrocław, tel.
368-80:21,0602/32-00-71
FORD FIESTA, 1979 r.,.200 tys. km, 1000 ccm, benzyna, bia
ły, brak silnika, ważny przegląd, zarejestrowany w Polsce, -
1.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-20-87 
FORD RESTA, 1991 r„ 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, po wypadku, zarejestrowany w kraju, - 4.500 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/322-76-73
FORD FIESTA, 1991 r.. 60 tys. km, 1400 ccm, niebieski, po 
wypadku, zarejestrowany w kraju, - 4.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/322-76-73
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony błotnik i drzwi, .na cho
dzie", - 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10 
FORD FIESTA. 1992 t.. 130 tys. km, 1300 ccm, bordowy,
3-drzwiowy, wgniecione drzwi lewe, - 9.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/782-21-67, 0604/97-06-97 
FORD FIESTA, 1993 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, el. reg. reflektory, centralny zamek, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, RM, książka serwisowa, 2 elementy do malowania, stan 
idealny, -10.000 zł. Polkowice, tel. 0603/21-53-19 
FORD FIESTA. 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
O  FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, czarny, 3-drzwio- 

wy, zadbany, oryg. RM, uszkodzony tył i lekko przód, 
sprawny, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00*14 
81009861

FORD FIESTA, 1995 r., ciemnowrzósowy metalic, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, zadbany, pełna dokumentacja, książ
ka serwisowa, uszkodzony tył i lekko przód, .na chodzie", •
9.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-67-40 
FORD FIESTA, 1998 r„ 25 tys. km, 1250 ccm, 16V, Zetec, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, -18.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
FORD FIESTA, 2000 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, ABS, 
klimatyzacja,.wszystkie el. dodatki, 2 poduszki powietrzne, -
19.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-1541 po godz. 20,0601/
94-90-34
FORD FOCUS KOMBI Ghia, 2000 r., 8 tys. km, 2000 ccm, 
TDi, srebrny metalic, pełne wyposażenie, do sprowadzenia z 
Niemiec, lekko uszkodzony, - 36.800 zł. Kępno, tel. 0608/ 
8148-82
FORD GRANADA, 1981 r. uszkodzony lewy przód (lampy, 
zderzak, błotnik); - 600 zł. Lubsko, teł. 068/372-26-71,0503/
32-83-24
FORD KA, 1999 r., 30 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, poduszka 
powietrzna, radioodtwarziacz, uszkodzony lewy bok, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 17.500 zł, Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 ccm. TDi, granatowy meta
lic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna,'el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny zamek + 
pilot, alarm, alum, felgi, lekko uszkodzony, 100% sprawny,
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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, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, uszkodzony tylny zderzak - 3.800 DEM + cło i 
transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORD MONDEO, 1993 r., 113 tys. km, 1800 ccm, 16Vrben
zyna, grafitowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, lekko 
uszkodzony tył, techn. sprawny w 100%, centr. zamek, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
klimatyzacja, 2 podłokietniki, welurowa tapicerka, elektr. reg. 
fotele, do sprowadzenia, cena - 5.400 DEM. Lwówek śląski, 
tel. 0607/06-07-44.0602/63-01-69 
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 części, - 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-61-30 
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy, uszko
dzony dach, poobijany, pełne wyposażenie oprócz skóryr -
16.000 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1997 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, czerwony, lekko uszkodzona prawa strona, ABS/, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, welurowa tapicerka, drewniane 
dodatki, el. dodatki, - 21.500 zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 1800 ccm, TDi, enduro klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka pow., do malowania 4 elementy, • 28.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/9345-72
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys. km, 1800 cćm, wtrysk, 16V, 
zielony metalic, automatic, drewniana kierownica, klimatyza
cja, poduszka pow., welurowa tapicerka, do lakierowania zde
rzak i błotnik, - 20.000 zł. Syców, tel. 0603/10-06-86, 062/ 
785-24-64
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, uszko
dzony przód, koszt naprawy -1.500 zł, -1.500 zł. Oława, 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 SCORPIO, 1988 r. bogate wyposażenie, lekko uszko
dzony przód, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/10-88-90 
FORD SCORPIO, 1989/90 r., 140 tys. km, 2900 ccm, błękitny 
metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, wspomaganie kier., lekko 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, kompletna doku
mentacja, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 310-71-38,0502/55*96-64 
FORD SCORPIO, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, lekko uszkodzony, -
8.000 zł lub zamienię na Poloneza Trucka. Głogów, tel. 076/
832-2248, 0607/75-48-11
FORD SCORPIO, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, biały, techn. 
sprawny, uszkodzony tylny zderzak, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/46-44-77
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, benzyna moc
no uszkodzony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-36-72 
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r.. 2900 ccm, Pb/, ciemnozie
lony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od roku, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, ABS, aluminiowe, felgi, wyposa
żenie el., lekko uszkodzony przód, .na chodzie", • 14.200 zł 
lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-71-33, 
0604/22-02-69
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony przód, 
"na chodzie", - 8.800. zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
wrzosowy metalic, nowy model, lekko uszkodzony, koszt na- v. 
prawy ok. 3.000 zł, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, zdekompletowany, pełna dokumentacja, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, uszkodzona skrzynia biegów, - 2.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-25-62,0606/76-01-98 
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, obrotomierẑ  - 2.350 zł. Wroęław, tel. 0601/ 
21-75-42, 071/348-26-11
FORD SIERRA, 1986 r. uszkodzona panewka, alarm, cen
tralny zamek, stan dobry, • 4.500 zł. Legnica/tel'. 0602/
73-09-63
FORD SIERRA IS, 1986 r., 2000 cćm, niebieski metalic, el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, 
5-drzwiowy, białe zegary, spoilery, komputer, sportowy tłumik, 
b. lekko uszkodzony prawy tył, sprowadzony w całości, - 4.000 
zł. Wrocław tel. 357-07-77,0606/87-04-98 
FORD SIERRASEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, do wymiany wałka rozrządu, stan dobry, hak, szyberdach, 
wspomaganie kier., katalizator, na białych tablicach, • 1.950 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-18-01 • \
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 cćm, EFi, czerwony, centralny 
zamek, szyberdach, wspomaganie kier., uszkodzony przód, 
zarejestrowany w kraju, -3.700 zł. Wrocław, tel.0602/12-51-35 
FORD SIERRA KOMBI. 1988/89 r„ 2000 ccm, EFI, czerwony, 
kpi. spalony, wyrejestrowany, udokumentowane pochodzenie,
- 800 zł. Legnica, tel. 076/721 -95-01 
FORD SIERRA, 1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, instalacja gazowa, uszkodzone tylne lewe 
drzwi, tylny lewy błotnik, płyta podłogowa na wysokości tyl
nych lewych drzwi, - 4.000 zł. Legnica, tel. 076/852-57-28, 
0604/44-67-71
FORD SIERRA SEDAŃ, 1989 r„ 2000 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, uszkodzony bok lewy, silnik .sprawny, Zarejestro
wany w kraju, ważny przegląd, - 4.200 zł. Wrocław, tej- 0602/
12-51-35
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.,-1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (bardziej prawa strona), aluminiowe felgi 
z szerokim rantem, poszerzony tył, ciemne szyby, relingi da
chowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki z dokumentacją 
gratis, - 4.500 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, bordowy, aluminio
we felgi, 4-drzwiowy, lekko uszkodzone zawieszenie przed
nie, do małych poprawek, zarejestrowany, - 650 zł. Wrocław, 
tej. 357-76-45
FORD TAUNUS spalony, kpi. dokumentacja, - 500 zł. Złoto
ryja, tel. 075/71346-61
FORD TAURUS LXi, 1989 r., 3000 ccm, wtrysk, wiśniowy, inst. 
gazowa, 6-osobowy, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, central
ny zamek + pilot, stan dobry, uszkodzony silnik + drugi spraw
ny, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm. benzyna, żółty, 9-osobo
wy, oszklony, siedzenia, przegląd, silnik do remontu, -1.200 
zł. Paczków, tel. 077/431:7W4 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 cćm, dięsel, biały, bliźniacze 
koła. długi, wysoki, do poprawek~blacharskich, stan silnika b. 
dobry, zarejestrowany, - 2.700 zł. Kłodzko, teł. 0604/92-16-22, 
0607/61-55-78 *
FORD TRANSIT TOWOS, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, bia- 
ło-zielony, brak tylnego mostu, pełna dokumentacja, - 800 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-89-42 
FORD TRANSIT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna ♦ gaz blaszak, 
niski, krótki, uszkodzone kierunkowskazy, brak przeglądu, 
stan silnika i blacharki b. dobry, ogumienia dobry, • 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 343-76-17 po godz. 17

FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po dacho
waniu, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do 12.2001 
r. - od 2.5004.500 zł.., tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm; diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, - 3.500 zl. Wrocław, tel. 071/
349-27-14, 0608/07-97-34
FORD TRANSIT BUS, 1993 r., diesel, czerwony, 8-osobowy, 
pełna dokumentacja, ważny przegląd, po wypadku, kabina 
do wymiany, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 0604/82-5645 
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, po wypadku, uszkodzony lewy bok, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/54-37-02 
FORD TRANSIT, 1996 r.. 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, podwójna kabina 6-osobowa + skrzynia ład. 1100 kg, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., poobijany dookoła, w 
ciągłej.eksploatacji, koszt naprawy ok. .15Q0zł, - 22.000 zł. 
Legnica, tel. 0607/82-57-02
FORD TRANSIT, 1996 r,100 tys, km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, lekko uszkodzony, - 20.000 zł. Sulechów, tel. 068/ 
385-75-27,0601/53-92-16
FORD TRANSIT, 1996 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, podwyższony, uszkodzone drzwi boczne - 20.000 
Zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/781-03-25 po godz. 20,333-37-91 
FORD TRANSrT MAXI, 1998 r., 52 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, uszkodzony, poduszka pow., ABS, RO, wspomaga
nie kier., udokumentowane pochodzenie, książka serwisowa 
- 34.000 zł, z naprawą - 38.000 zł. Wrocław, teł. 0601/77-27-92, 
0601/71-84-70
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik .na-chodzie", alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowa
dzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 4.700 
żł. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, 16 V, grafit metalic, 
pełne wyposażenie elektryczne, po dachowaniu, środek, sil
nik i skrzynia biegów nieuszkodzone, składak, "twardy!* do
wód, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
HONDA ACCORD, 1993 r., 250 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, techn. sprawny, lekko uszkodzone drzwi, pra
wy reflektor, -15.000 zł. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62 
HONDA CMC, 1984 r., 170 tys, km, 1400 ccm, wiśniowy, po 
wypadku lewa przednia strona, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/
844-85-33
HONDA CIVIC, 1991 r., 1500 ccm, 16V, srebrny metalic, 
uszkodzony przód prawa strona, silnik sprawny, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 4.950 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542,071/348-34-78

AUT0H0L0WANIE 1 zł/km
Wyjazdy na place, tablice eksportowe 

formalności za granicą I w kraju
Jelenia Góra OPO11747 

tel. 075/751-53-48,0-601 94 08 71

HONDA CMC. 1999/00 r.. 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, uszkodzony prawy przód, (koszt naprawy - 4.500 zł), -
26.700 zł. Wrocław, tel. 0601/7143-95 
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. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 
HYUNDAI SONATA, 1996 r„ 2000 ccm, 16V, srebrny meta
lic, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie, uszkodzone 
drzwi, -15.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38 
IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy typ, 
długi, niski, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
lekko uszkodzony prżód + części, - 32.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
JAGUAR XJ6,19961. oclony, - 35.000 zł. Głogów, tel. 0600/
41-16-63
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r.,5 tys, km, 4700 ccm, 
V8, złoty metalic, Limited, pełne wyposażenie oprócz nawi
gacji, uszkodzony, -100.000 zł lub zamienię. Leśzno, tel. 065/ 
529-73-06, 0601/78-72-75
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1.300 ccm, benzyna, gra
natowy, po dachowaniu,, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i zakup 
w 2000 r„ karta pojazdu, .twardy" dowód rejestr, - 7.700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542, 071/348-26-11 w godz. 8-18 
KIA SEPHIA, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czarny, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. dobry; na za
chodnich tablicach - 2.300 DEM, do malowania maski. Bol
ków. tel. 0605/20-67-71
O  KUPIĘ AUTO PO WYPADKU zarejestrowane w kra

ju, płatne gotówką, bezpłatny transport Pleszew, 
tel. 062/742-51-25,0502/24-52-28 01024011

LADA 2105,1987 r. .ha chodzie", z dokumentacją, do popra
wek; -1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
LADA 2107,1991 r. .na chodzie", z  dokumentacją, do popra
wek, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, moc
no uszkodzony, dokumentacja, -1.100 Zf lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 075/734-74-36
LANCIA DELTA EVO III, 1993 r., 2000 ccm, 16V brak 2 tyl
nych drzwi, uszkodzony silnik, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
94-04-36.
MAZDA 323,1978 r. skorodowany, - 500 zł. Mochy, tel. 065/ 
549-00-33
MAZDA 323 SEDAN, 1981.L, 1296 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzone podwozie, skrzynia biegów (5) i silnik w dobrym 
stanie, niekompletna dokumentacja, możliwość transportu 
lawetą, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0609/50-29-31 
MAZDA 323,1993 r., 1600 ccm, 16V uszkodzony, zarejestro
wany w kraju, kpi. dokumentacja, - 3.600 zł. Leszno, tel. 0503/
55-91-96 po godz. 17
MAZDA 626, 1984 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzony prawy błotnik, lekko maska silnika, techn. spraw
ny, - 2.500 zł. Jakubowo 65, gm. Przemków, tel. 076/818-32-84 
MAZDA 626,1992/93 r., 150.tys. km. 2000 ccm. 16V, bordo
wy, uszkodzony przód prawy, ABS, wspomaganie, wszystkie 
el. dodatki, nowy model, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, -13.000 zł. Lubin, tel. 0608/18-78-39,0601/74-62-50 
MAZDA XEDOS 6,1993 r., 130 tys. km, granatowy, poryso
wany bok, - 13.800 zł. Sulechów, tel. 068/320-19-11, 0600/
42-57-80
MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, •-1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-21-73 po godz. 19,06(52/68-90-83 
O  MERCEDES - skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całe lub po wypadku), natychmiastowa 
wypłata gotówki, transport gratis, satysfakcja gwa
rantowana. Wrocław, tel. 0601/77-8740, 0605/ 
62-00-14 81009381 

MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm. benzyna, czerwony, sil
nik do remontu (dymi), oryginalny lakier, bez wypadku, 5-bie
gowy, wspomaganie, el. reguł, światła, drewniana kierowni* 
ca, RO Blaupunkt, hak, sprowadzony w całości, kpi. doku-

KUPIĘ SAMOCHÓD PO WYPADKU LUB DO REMONTU
* WROĆŁAW tel. 071/ 354-36-81 00977407

| Kupię kozde ciulo po uiypcidku |
^ L u b i n ^ e i .  0-601 881 192, 0-607 102 501 |
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TRANSPORT SAMOCHODÓW  
1 - 2  sztuki, od 0,90 gr/km

mentacja. .na chodzie’ , - 6.900 zł. Wro'cła\fc. teł. 07*1/ 
348-34-78,0601/70-76=45' “ | $  ;...
MERCEDES 190,' 1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta- 

. lic, alum. felgi, centralny zamek: wspomaganie, uszkodzona 
membrana.w silniku. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
instal. gazowa, lekko uszkodzony błotnik, koło lewe tylne, 
automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy, el. 
reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprawny + 
nowy błotnik i lakier na całe auto gratis, - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-17 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzony-silnik, 
- 7.500 zł. Leszno, tel. 0502/61-39-54 
MERCEDES 190,1989/90 r., 120 tys. km, 2000 ćcm, diesel, 
bordowy metalic, do poprawek lakierniczych, wspomaganie, 
centralny zamek, • 11.900 zł lub zamienię na inny, może być 
po wypadku. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50,0609/26-96-78 
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 możrifżobaczyć w internecie pod numerem • A00445 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 200123,1979 r.. 200 tys. km, £000 ccm, diesel, 
kremowy, mocno uszkodzona prawa strona, kpi. dokumenta
cja, -1.300 zł. Chojnów, tel. 076/818-98-24 
MERCEDES 200 123, 1979/80 r., biały, mocho uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zareje
strowany w kraju, ważny przegląd, „twardy’ dowód rejestra
cyjny, * 1.650 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie’ , - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 200 124 E, 1987 r., zielony, uszkodzony przód, •
11.000 zi. Otmuchów, tel. 0600/30-14-69
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, kremowy, 
uszkodzony dach i lekko przód, silnik, zawieszenie i drzwi 
bez uszkodzeń, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 210,1996 r., 125 tys. km, 2900 ccm, diesel, an
tracyt metalic, 'okularnik*, Avangarde, ksenony, el. reguł. lu
sterka, el. szyby, klimatyzacja, skórzana tapicerka, mocno 
uszkodzony tył, silnik i przód nieuszkodzone, - 36.800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-30-14
MERCEDES 220 115 D W. 1974 r.. 2200 ccm szyberdach, 
uszkodzony bok, .na chodzie”, pełna dokumentacja, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
MERCEDES 240 123 D, 1976 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
uszkodzony, bez silnika, kpi. dokumentacja, -1.000 zł. Lubin, 
tel. 0601/72-26-75
MERCEDES 240 123 D, 1977 r. kompletnie rozbity, zareje
strowany, - 1.800 zł. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/
25-03-28
MERCEDES 240 123 D, 1982 r. po wypadku, kpi. dokumen
tacja, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, piasko
wy, bez uszkodzeń, do sprowadzenia z  Niemiec, cena 13.900 
DEM. Wrocław, fel. 06Ó5/64-30-88 '
MERCEDES 280 116, 1974 r., 200 ccm, diesel, czerwony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
drewno, po remoncie błacharki i lakierowaniu, uszkodzony 
■silnik (korbowód), - 4.000 zł. Prudnik, tel. 0502/24-58-22 . 
MERCEDES 280 C, 1995 r. lekko uszkodzony przód i bok, 
techn. sprawny, jeżdżący, pełne wyposażenie, - 37.000 zł.., 
tel. 0502/55-70-27 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00481 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 290 E KOMBI, 1997 r., 2900 ccm, TDi, piasko
wy, lekko uszkodzony przód, pełne wyposażenie, do sprowa
dzenia z Niemiec, cena 18.000 DEM. Wrocław, tel. 0605/ 
64-30-88
MERCEDES 300123 D, 1978 r., 3000 ccm, diesel, biały, bla
charka do kapitalnego remontu, silnik bez osprzętu, kpi. do
kumentacja, - 1.000 zł. Brzeg, gm. Bojanowo, tel. 0501/
39-17-38
MERCEDES 300 D, 1980 r., 20 tys. km, 3000 ccm, srebrny 
metalic, uszkodzony silnik, techn. sprawny, - 2.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/53-75-30
MERCEDES 300 D, 1981 r„ 3000 ccm, kremowy, pełna do
kumentacja, szyberdach, wspomaganie kier., uszkodzony sil
nik (panewka korbowodowa), nowe tablice, - 3.500 zł. Wro
cław. tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 809,1980 r. skrzyniowy, z  plandeką, 5,2 x 2,2 x
2,3 m, uszkodzony wał korbowy, -11.000 zł. Mokrzeszów, gm. 
Świdnica, tel. 074/850-87-51
MERCEDES SPRINTER 208,1995r., 158 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, czamy, blaszak, ABS, wspomaganie kier., uszkodzo
na lewa strona • 10.500 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 163 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, biały, uszkodzony lekko przód, sprawny. • 40.000 zł. Nie
modlin, tel. 0602/64-61-72
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 113 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski, poobijany, silnik i ukł. jezdny bez uszkodzeń, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 28.000 zł lub 35.000 zł (na go
towo). Kępno, tel. 062/782-28-86 .
MERCEDES SPRINTER 210,1997 r., 2900 ccm, diesel śred
nia długość, ABS, poduszki pow., uszkodzony lewy bok, .na 
chodzie’ , -46.000 zł. Legnica, m  076/721-76-07,862-93-62, 
0601/84-81-14
MERCEDES SPRINTER 210,1999 r., 27 tys. km. 2900 ccm, 
TDi, pomarańczowy, skrzyniowy, książka serwisowa, ABS, 
ABD, SRS, EDC, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki po
wietrzne, webasto, tachograf, uszkodzone burty, - 43.000 zł + 
VAT. Świeradów Zdrój, tel. 075/781 -62-87,0605/03-23-79 
MERCEDES SPRINTER 311,2000 r., 22 tys. km, 2200 ccm, 
CDi, niebieski, poduszka pow., ABS, ASR, podwójna kabina, 
skrzynia ład., masa 3500 kg, lekko uszkodzony, koszt napra
wy ok. 3.000 zł, - 52.000 zł ♦ VAT. Dzierżoniów, tel. 074/ 
837-60-93,0605/46-65-65
MITSUBISHI CANTER, 1994 r., 240 tys. km, 3300 ccm, TDi 
po wypadku, uszkodzona lewa strona kabiny i podwozia, kon
tener o wymiarach 5.6 x 2.2 x 2.2 m. stan silnika 6. dobry, -
23.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-95,0601/70-46-16 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., czerwony, 3-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, stan średni, lekko zdekompletowany, • 950 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, zielony 
metalic, bez silnika, lekko uszkodzony, zarejestrowany, w kra
ju, -1.100 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, uszkodzona prawa strona, błotnik, zde
rzak, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r.. 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, uszkodzone prawe drzwi (do malo
wania), koszt naprawy ok. 500 zł, alarm ♦ pilot, centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, alum. 
felgi, • 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-32-65 
MITSUBISHI L300 SKŁADAK, 1988/94 r., 2000 ccm, benzy
na, kolor kremowy, mocno uszkodzony prawy przód, - 2.600 
zł. Wrocłćfw, 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. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35 
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, Odrzwiowy, po remoncie zawieszeń, nowe tarcze 
hamulcowe, sprzęgło, nowe opony, uszkodzony silnik, - 7.500 
zł. Wrocław, tel. 071/352-65-88,0501/32-69-09 
MITSUBISHI SIGMA, 1991 r., 3000 ccm, biały, automatic, po 
wypadku, - 10.000 zł. Świdnica, tel. 0601/57-03-31 
NISSAN 300 ZX, 1992 r., 131 tys. km, 3000 ccm, Twin Turbo, 
srebrny, klimatyzacja, dach targa, el. reg. lusterka i fotele, el.
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otw. szyby, skórzana tapicerka, tempomat, wersja europej
ska; 4-osoboyiry, alum. felgi, lotka tylna, lekko uszkodzony 
‘prawy bok, sprawny, • 29̂ 000 zł. Wrocław/teł. 0503/86-72-68 
NISSAN DATSUN CHERRY, 1981 r. uszkodzony silnik, - 500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-07-14 
NISSAN MICRA, 1996 r., 45 tys. km, 1000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, po dachowaniu, zawieszenie całe, 
zarejestrowany w kraju, •> 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
817-13-94
NISSAN PRAIRE, 1991 r., 2000 ccm, brązowy, napęd 4x4, 
el. otw. szyby, centr. zamek, tempomat, el. reg. lusterka, uszko
dzona elektryka silnika, poobijany, zadbane wnętrze, - 7.500 
zł. Legnica, tel. 0608/17̂ 26-96 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowani?) geometria prawidłowa, alum. felgi, 
ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, - 6.900 Zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, podłużnice całe, • 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
'771-68-11, 0606/23-39-62
NISSAN PRIMERA GT, 1992 r., czamy, uszkodzony przód, 
150 KM, bogate wyposażenie, - 9.200 zł. Nysa, tel. 0606/
70-65-97
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, lekko uszko
dzony przód ♦ części. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, lekko uszkodzony przód, techn. 
sprawny, zarejestrowany, -22.700 zł. Lubin, tel. 076/846-73-14 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm automatic, tempomat, 
układ jezdny dobry, żle naprawiony po dachowaniu, • 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, biały, 
uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidłowa, silnik 
.na chodzie’ , I rejestracja w 1994 r.. ABS, 5-drzwiowy, Obie
gowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4), eł. reg. lusterka, cen
tralny zamek, alarm, II właściciel, kpi. dokumentacja, • 8.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, uszkodzone lewe drzwi, białe tablice - 4.000 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-27-32,0601/76-29-15 
NISSAN TERRANO II, 2000 r.,-1 tys. km. 2700 ccm, bordowy 
metalic, pełne Wyposażenie, I właściciel, - 63.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-22-84.0601/93-44-53 
NYSA 521T, 1971 r., 2120 ccm, niebieski, do naprawy, - 550 
zi. Szklarska Poręba, tel. 0606/17-21-40 
OLTCIT CLUB, 1991 r., srebrny, I właściciel, stan b. dobry, 
lekko uszkodzony przód: lampa, zderzak, .na chodzie’ , peł
na dokumentacja, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, lekko uszkodzony przód, .na 
chodzie’ , kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r.. 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, .na chodzie’ , oryginalny lakier, blacharka do drobnych 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 104 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
centralny zamek, pęknięty kierunkowskaz, stan b. dobry -
3.500 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/
75-02-92
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, biały, 
wspomaganie kier., radio, roleta, -11.000 zł. Legnica, tel. 0601/
71-02-84,0605/13-16-60
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r. uszkodzone drzwi z prawej 
strony (przednie i tylne), -11.800 zł. Zielona Góra, tel. 0603/
81-66-47
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, turbo D, Isuzu, ko
lor grafitowy metalic, szyberdach, wspomaganie, centralny 
zamek, pod. powietrzna, el. otw. szyby, relingi dachowe, role
ta, halogeny, hak, RO, ważny list, zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan idealny • 6.000 DEM. Legnica, tel. 076/862-06-73, 
0605/12-40-73
OPEL ASTRA 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 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, biały, centr. zamek, Wspomaganie, szyberdach, relingi 
dachowe, poduszki pow., uszkodzony lewy róg, techn. spraw
ny, do sprowadzenia - 5.800 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 0502/
26-20-73
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 128 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, hak, centralny zamek, 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, porysowana maska i 
zderzak - 5.800 DEM. Góra, tel. 065/543-26-69, 0601/
57-29-32
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r„ 1700 ccm, TDi, niebieski me
talic, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., relingi 
dachowe, do malowania błotnik i drzwi, • 23.000 zi lub zamie
nię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z Nie
miec, lekko uszkodzona lewa strona • 7.600 DEM. Nowogro
dziec. tel. 0603/97-56-96
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 1700 ccm, DTL, srebrny metalic, 
pełne wyp. elektr., wspomaganie, klimatyzacja, ABS, alum. 
felgi, uszkodzony silnik, • 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/767-66-58 
OPEL ASTRA 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, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, całkowicie 
zniszczony, silnik cały, -5.100 zł. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CALIBRA, 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
zielony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, zniszczony, • 14.000 zł. Chojnów, tel. 0609/ 
35-81-94
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic,
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją, - 11.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA GSI, 1994 r„ 1600 ccm, 16V, biały, ABS, kata
lizator, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, aluminiowe felgi, ku
bełkowe fotele, uszkodzony przód, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL CORSA, 1997 r., 25 tys. km. 1000 ccm. ECOTEC. gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, radio, poduszka powietrzna, 
uszkodzone drzwi lewe do lakierowania (koszt naprawy ok. 
500 zł), techn. socawny, - 16.800 zł. Środa śląska, tel. 071/
317-54-63, 0604/52-10-09
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, 12V, niebieski,
3-drzwiowy, RM, wspomaganie, lekko uszkodzony przód, 
techn. sprawny, do sprowadzenia z Niemiec - 6.300 DEM ♦ 
cło. Bolesławiec, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73 
OPEL CORSA. 1998/99 r., 57 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow., hak, peł
na dokumentacja, mocno rozbity przód, -12.800 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL FRONTERA. 1998 r., 51 tys. km, 2500 ccm, diesel, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, uszkodzony silnik, do sprowadze
nia z Niemiec - 12.000 DEM. Jasień, tel. 068/371 -08-70 
OPEL FRONTERA, 1998 r., 3200 ccm, V6, popielaty, uszko

dzony, .na chodzie’ , do sprowadzenia, • 36.000 zł. Wrocław, 
tel. 351-17-41,0606/65-51-02
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC, brązowy, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, dużo nowych części, koszt naprawy ok. 1300 
zł, pełna dokumentacja polska, - 1.200 zł. Brzeg, tel. 077/ 
416-59-43, 0501/58-12-14
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC 5-drzwiowy, dużo 
nowych części, uszkodzony prawy -błotnik, szyba, lampa, ' 
dach, koszt naprawy 1.300 zł, kompletna dokumentacja, • 
-1.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, bez 
korozji, uszkodzony blok silnika, zarejestrowany, - 1.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
OPEL KADETT, 1983/91 r., 70 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, silnik z 1987 r., 5-biegowy, uszkodzony pra
wy przód, silnik nie uszkodzony, stan b. dobry, - 900 zł. Lubin, 
tel. 0502/17-71*71
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel po spaleniu, • 2.500 
zł. Sobótka, tel. 0605/32-21-98 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna b. mocno uszko
dzony, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, czerwony, po 
dachowaniu, kpi. dokumentacja, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0601/
77-61-54,071/348-26-11
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, automatic, kpi. dokumentacja, uszkodzony lewy tył, -
4.800 zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16 
OPEL KADETT, 1987/95 r., 1300 ccm, benzyna, biały, uszko
dzony błotnik, reflektor, zderzak tylny, drzwi, sprawny, • 3.200 
zł. Leśna, tel. 0606/15-69-95
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic,_szyberdach. alum. felgi, deska digital, welurowa ta
picerka, kpi. dokumentacja polska, bez silnika i silnik bez do
kumentacji, • 5.500 zł. Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/ 
38-49-43
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OPEL KADETT KOMBI, 1989 r, 1300 ccm, benzyna 4-drzwio
wy, stan b. dobry, uszkodzona przednia prawa lampa i zde
rzak. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23,090/39-96-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, relingi 
dachowe, immobilizer, radio, w kraju od tygodnia, do lakiero
wania maska silnika, stan b. dobry, - 9.000 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14
OPEL KADETT, 1991 r„ 1400 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, szyberdach, RO, el. reg. reflektory, lek
ko uszkodzony błotnik i kierunkowskaz - 1.300 DEM lub na 
gotowo - 7.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-25.0605/29-62-06 
OPEL KADETT, 1991/92 r„ 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, silnik 
b. dobry, uszkodzony układ wydechowy, - 5.900 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-83-57,0503/79-65-40 
OPEL OMEGA, 1987 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szary 
metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany, uszkodzony dach i szyby, .na chodzie*, -
3.000 zł. Głogów, tel. 0605/83-09-79 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm. diesel, niebieski, 
szyberdach, relingi dachowe, wspomaganie kier., drewniane 
dodatki, białe zegary, alarm, centralny zamek, do poprawek 
hamulce, techn. sprawny, - 5.800 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73,0603/23-45-49
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 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 071/348-34-78
OPEL OMEGA COMBI. 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur
bo, intercooler, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, wspo
maganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwarzacz, 
zadbane wnętrze, stuki w silniku, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy,
uszkodzony lekko przód, sprawny, (koszt naprawy ok. 2.000
zł), - 7.900 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
uszkodzony lekko przód, - 4.500 zł. Otmuchów, teł. 0600/
30-14-69
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm mocno rozbity, zde
kompletowany, zarejestrowany, pełna dokumentacja, • 5.300 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodzony 
przód, prawa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł. alum. felgi, 
szyberdach, welurowa tapicerika, radio, - 18.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/51-97-06,0604/97-06-97 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 1600 ćcm, 16V, • 16.800 zł. Mała- 
chowice, gm. Dolsk, woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, srebr
ny metalic, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., sys
tem TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszkodzo
ny przód, sprawny, pomoc przy ocleniu • 8.300 DEM. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, sre- 
brzystoszary metalic, wersja CD, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektryczne, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 
stan idealny, uszkodzony błotnik, techn. sprawny, • 9.500 zł + 
cło i transport. Wrocław, tel. 071/338-30-81,0502/96-72-72 
OPEL REKORD, 1985 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, zdekom
pletowany, po wypadku, pełna dokumentacja, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40

nie kier., centr. zamek, alarm ♦ pilot, wyłamane lusterka, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, • 26.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/15-27-15
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, spoile
ry, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-76-45, 071/348-3 -̂78
OPEL VECTRA, 1998 r., 129 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, klimatyzaćja, 
alum. felgi, przetarty prawy bok, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/18-64-56
OPEL VECTRA B CARAVAN, 1998 r., 68 tyś. km, 2000 ccm, 
DTi, granatowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, klimaty
zacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki pow., 
alum. felgi, welurowa tapicerka, stoi przy granicy (w Goer- 
litz), uszkodzona głowica silnika, koszt naprawy ok. 1.000 zł -
12.900 DEM ♦ cło (ok. 8.000 zł). Lwówek Śląski, tel. 0604/ 
46-34-26
PEUGEOT 106 XR, 1992 r., 138 tys. km, 1124 ccm, zielony 
metalic, w kraju dwa tygodnie, do malowania 4. elementy, stan 
b. dobry, elektr. otw. szyby, tylne uchylne, centralny zamek, 
RO, alum. felgi, udokumentowany przebieg, reg. wys. świa
teł, dzielona tylna kanapa, - 10.500 zł. Bielawa, tel. 074/
833-10-09,0606/97-61-63
PEUGEOT 305,1983 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, brak 
szyby, uszkodzona maska silnika i tylny wahacz, silnik i resz
ta stan dobry, -1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
PEUGEOT 306,1993/97 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, uszkodzony przód, • 7.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
849-35-56, 0601/87-96-81
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 cćm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, .na cho
dzie’ , I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim rantem, 
ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, RO, alarm, 
klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wygląd • 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 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz, pękniętyspoiler przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, • 7.300 Zł, da uzgod.. Wrocław, tel. 0601/
78-82-84, 071/348-34-78
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, granatowy, po wypadku, 
do remontu, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/55-38-90 
PEUGEOT 405 GRI, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, czerwo
ny, uszkodzony łewy tył, szyby i belka, koszt naprawy - 3.000 
zł, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-29-98 
PEUGEOT 405 SKŁADAK, 1997 r., 1900 ccm spalona komo
ra silnika. Lwówek śląski, tel. 075/784-30-41 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, RO, centr. zamek + pilot, uszkodzony, • 32.000 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/725-78-81,0602/69-90-82 
PEUGEOT 605,1990 r. po spaleniu przodu, kpi. dokumenta
cja, - 5.000 zł. Kalisz, teł. 062/785-23-37 
PEUGEOT 605,1996 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor wi
śniowy, szyberdach, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, halogeny, uszkodzony wahacz tylny lewy, 
cena - 8.500 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
PEUGEOT 605 SRI, 1996/97 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, inst. gazowa, spalona instalacja elektryczna 
pod faaską silnika, zarejestrowany, nowe opony, - 8.800 zł. 
Wrocław, tel. 0603/12-90-09
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 97 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, lekko uszkodzony, zarejestrowany w kraju, przegląd do 
02.2002 r, - 23.500 zł. Lubin, tel. 0604/80-56-74 
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 80 tys. km. 1900 ccm, TD, biały, 
ciężarowy, 6-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, central
ny zamek, uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 28.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
PEUGEOT PARTNER, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, uszkodzony, faktura VAT, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. -197800 zł. Odola
nów. tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
POLONEZ, 1989 r. uszkodzony silnik, stan dobry, - 8.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
POLONEZ, 1989 r. uszkodzony silnik, bez dachu, pełna do
kumentacja, - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm uszkodzony lewy przód, 
zderzak, lampy, błotnik, -1.700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
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., 1600 ccm, GLI, czerwony, mocno 
rozbity przód, silnik cały, + części, zarejestrowany, - 2.200 zł 
lub zamienię na skuter. Oleśnica, tel. 0607/04-21 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r„ 44 tys. km. 1600 ccm, bordo
wy metalic, po wypadku, silnik sprawny, oryginalny przebieg, 
I właściciel, Mul-T-Lock, aktualny przegląd, oryginalny prze
bieg, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, - 2.450 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 .
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 120 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, niewielkie uszkodzenia zderzaków i błotników, •
5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/42-37-44 
PONTIAC LE MANS SKŁADAK, 1991/96 r., 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, sportowe zawieszenie, atrakc. wygląd, lekko uszko
dzony przód, kpi. dokumentacja, po tuningu, 2 końcówki wy
dechu, - 5.700 zł. Rawicz, tel. 0602/43-60-18 
PONTIAC TRANS SPORT, 1998 r„ 22 tys. km, 3350 ccm, 
benzyna, złoty metalic, 7;0S0b0wy, kompletne wyposażenie 
elektryczne, uszkodzony tył, 2 poduszki pow. (całe), koszt 
naprawy w kraju 3.000 zł, zdolny do jazdy, cena 20.000 DEM 
+ cło. Wałbrzych, tel. 074/842-55-24,0606/34-56-64 
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
mocno rozbity, - 3.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-00-46, 0502/
13-45-94
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 190 tys. km, 1700 ccm. 
zielony, uszkodzony tył, - 3.500 zł. Kunice, teU 0606/60-99-58 
RENAULT 19,1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, na białych tablicach, możliwość sprowadzenia

KUPIĘ AUTO
PO WYPADKU, DO REMONTU *  tel. 071/31-07-138,0-606 601 392,0-606 22 38 79
OPEL VECTRA, 1989 r., 134 tys. km, 2000 ccm, GLS, bordo
wy, uszkodzony lewy bok, przerysowany, uszkodzona skrzy
nia biegów, - 6.000 zł lub zamienię na całe auto. Wrocław, tel. 
0504/92-42-75
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 2000 ccm, granatowy metalic, 
uszkodzony silnik, • 7.400 zł. Wrocław, tel. 387-80-57,0501/ 
34-49-63
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1700 ccm, TDI, zielony metalic, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, poduszki pow., lekko uszkodzony silnik, do sprowa
dzenia z Niemiec - 10.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-54-08
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r.. 114 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, bordowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, ABS, wspemaga-

I Wrocław, tel. 0-603 89 89 46,071/ 363-15-341
Form alności celne

P O M O C  D R O G O W A
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, centralny zamek * pi
lot, pod. powietrzna, lekko uszkodzony, na białych tablicach, 
możliwość sprowadzenia na nowych warunkach celnych -
3.500 DEM + cło. Lubin, tel. 0606/81-21-57,0606/81-21-56 , 
RENAULT 5,1982 r., 1100 ccm, żółty, zadbany, aluminiowe 
felgi, urwany przegub, • 650 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/55-98-69 
RENAULT 9, 1984 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony silnik, -1.150 zł. Polko
wice, tel. 076/858-40-55
RENAULT CLIO, 1991 r., 1400 ccm! ENERGY, szary metalic, 
uszkodzona lewa strona, el. otw. szyby, I właściciel, .na cho
dzie’ , 5-drzwiowy, szyberdach, hak, centralny zamek, wspo
maganie, • 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-65-32 
RENAULT CLIO, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, do sprowa
dzenia z Niemiec, bez wypadku • 2.500 DEM lub 11.000 zł 
(na gotowo). Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50.0602/70-18-39 
RENAULT FUEGO, 1981 r., 1400 ccm, GTi centralny zamek, 
el. otw. sz!yby, reg. kierownica, przygotowany do lakierowa
nia, .na chodzie’ , 135 KM lub zamienię na półautomat do spa
wania, motocykl drag, chopper, - 1.500 zł. Żary, tel. 068/
375-92-37
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 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek ♦ pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, uszko
dzony przód, cena - 5.800 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 15 tys. km. 1900 ccm. DTi wspo
maganie, el. otw. szyby, centralny zamek * pilot, ABS, klima- 

. tronie, lekko uszkodzony przód i/tył, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 34.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
RENAULT MEGANE, 1996 r., 103 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, pod. powietrzne, uszkodzone drzwi kierowcy - 6.000 
DEM. Jawor, tel. .0602/53-84-55 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 1600 ccm, benzyna, pertowo- 
bordowy, coupe, uszkodzony przód, • 16.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/385-59-75
RENAULT MEGANE. 1996/97 r„ 70 tys. km. czerwony, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, lekko porysowane drzwi, 
do sprowadzenia, - 21.500 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 44 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, perłowoniebieski, bogate wyposażenie, lekko uszkodzo
ny, .na chodzie’ , cena 11.500 DEM * cło. Zielona Góra, tel. 
068/385-59-75
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997/98 r., 116 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, szary metalic. z salonu, II właściciel, centralny
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na nowych warunkach celnych -1.800 DEM + cło lub .na go
towo’ 10.000 zł. Lubin, tel. 0606/81-21-57,0606/81-21-56 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, welurowa tapicerka, uszko
dzony - 2.300 DEM % cło. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm uszkodzony, za
rejestrowany, bez podzespołów, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-49-57
RENAULT 19,1995 r., 115 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, ABS, uszkodzona prawa strona, poduszka pow., 
halogeny, -11.500 zł lub na gotowo -13.500 zł. Legnica, tel. 
0601/71-02-84,0605/13-16-60

zamek, wspomaganie kier., immobilizer, poduszka pow., we
lurowa tapicerka, regulowana kierownica, książka serwiso
wa, serwisowany, po wymianie rozrządu, przerysowany, stan 
idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r„ 1600 ccm. 16V, wtrysk, 
granatowy 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). Zielona Góra, tel. 068/ 
372-16-11,372-06-58 80005971

RENAULT SAFRANE, 1993 r., 165 tys. km, 2100 ccm, turbo 
D, wrzosowy metalic, stan b- dobry, uszkodzone drzwi i błot
nik prawy, do naprawy i malowania, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, RM, przegląd do 06.2001 r, •
14.500 zł. Wrocław, tel. 0501/14-76-90
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r., 117 tys. km, 3000 
ccm, V6, granatowy metalic, pełna dokumentacja, sprowadzo
ny w całości, pełne wyposażenie, do lakierowania zderzaki, 
błotnik, zarejestrowany, -18.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-71-38, 0606/22-38-79
RENAULT SAFRANE, 1995 r.. 120 tys. km, 2100 ccm, TD. 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, klimatronic, welur, lekko uszkodzona lewa stro
na, techn. sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
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. szy
by, el. reg. lusterka, centralny zamek ♦ pilot, 4 poduszki po
wietrzne, 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 SAFRANE, 2000 r., 2500 ccm, 20V silnik Volvo, 
przebieg 1.5 tys. km, lampy ksenonowe, klimatronic, 2 po
duszki powietrzne, alum. felgi, halogeny, el. otw. szyby, el. 
fotele, pełne wyposażenie oprócz skóry, manualna skrzynia 
biegów, ABS, uszkodzony lewy bok, - 30.000 zł ♦ cło i trans
port. Krotoszyn, tel. 0608/53-25-90 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, fabryczna instalacja gazowa, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek ♦ 
pilot, wspomaganie, radioodtwarzacz, lekko uszkodzony, 
100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/ 
88-28-89
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r., 1400 ęcm, benzyna, biały, stan 
średni, uszkodzony rozrządu, .na chodzie*, zarejestrowany, 
- 3.500 zł lub zamienię na gazika, motocykl. Wrocław, tel. 0608/
79-75-22
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, uszkodzony przód, silnik nie uszkodzony + części, dłu
gi, wysoki, bez korozji i inne, stan b. dobry, - 8.750 zł. Legni
ca, tel. 0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
.twardy* dowód rejestracyjny, - 6.200 z ł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r.. 126 tys. km. 2500 ccm'. diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony
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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
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, fioletowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, lekko uszko
dzony przód - 4.500 DEM. Zary, tel. 068/374-89-25/0606/
91-14-78
SEAT CORDOBA, 1995/96 r., 72 tys. km, 16Ó0 ccm, benzy
na, granatowy metalic, wspomaganie kierownicy, immobilizer, 
el. otw. szyby, serwo, uszkodzony lekko lewy bok, -17.000 zł. 
Twardocice, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-22, 0605/ 
85-58-43, 0501/60-77-43
SEAT CORDOBA, 1996 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, lekko 
uszkodzony przód, .na chodzie' (koszt naprawy ok. 1.000 zł),
- 20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-54-63,0604/52-10-09 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzona prawa lampa, prawy błotnik, jeżdżący, - 5.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
SEAT IBIZA, 1990/91 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, uszk. przód lewy, - 3.900 zł. Kiełczów, tel. 071/ 
398-81-99, 0502/93-39-72
SEAT IBIZA, 1992 r., 1700 ccm, diesel, biały, uszkodzony, 
5-drzwiowy. techn. sprawny, do lakierowania, - 6.800 zł. Nysa, 
tel. 077/433-22-21
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód âtlmk nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17 3̂6,071/348-34-78 '
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm^benzyna, niebieski metalic,
3-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec • 3.900 DEM ♦ cło. 
Żary, tel. 068/374-89-25,0606/91-14-78 
SEAT IBIZA, 1998/99 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, 
Mul-T-Lock, immobilizer, książka serwisowa, kupiony w salo
nie w kraju, 5-drzwiowy, uszkodzony, .na chodzie*, koszt na
prawy ok. 3.500 zł, cena, -13.900 zł. LubiiT, tel. 076/842-72-85, 
0601/75-72-Q1
SEAT MALAGA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna niebieski meta
lic, lekko uszkodzony przód, • 2.500 zł lub zamienię na inny. 
Złotoryja, tel. 0605/38-01-16
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 17 tys. km, benzyna inst. gazo
wa, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, uszkodzony lewy przód, -13.800 
zł. Ostrzeszów, teł. 062/731-67-08,0603/53-04-09 
SEAT TOLEDO CL, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm uszkodzo
ny prawy błotnik, -12.000 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-59-53 
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 6.400 zł. Wrocław, teł. 0601/79-30-14 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r„ 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaga
nie, RM, welurowa tapicerka, uszkodzony kierunkowskaz, stan 
b. dobry - 5.500 DEM ♦ cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czarny metalic, 
ABS, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, do spro
wadzenia, -18.500 zł. Świdnica, teł. 0601/09-62-65 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, uszko
dzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, zareje
strowany, .twardy" dowód rejestracyjny, przegląd do 11.2001 
r, - 6:600 z ł , do uzgod.. Wrocław, teł. 0601/70-76-45, 071/
348-26-11
SEĄT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, wspomaganie, lekko uszkodzona lampa i błotnik, do spro
wadzenia z Goeriitz • 4.100 DEM. Lwówek śląski, teł. 075/
782-27-13, 782-54-08
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 ccm, biały, lekko uszkodzony 
przód,, el. szyby, centralny zamek, alarm . kupiony w salo
nie, I właściciel, f  14.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
SEATTOLEDO, 1998 r., 1900 ccm, TDi, 110 KM pełne wypo
sażenie, model przejściowy, na gotowo 34.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0502/30-08-56
SEATTOLEDO II, 1998 r., 46 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wersja sportowa, klimatyzacja, ABS, centr zamek, 
el. otw. szyby, komputer, atrakcyjny wygląd, lekko uszkodzo
ny, .na chodzie" - 8.300 DEM +■ Cło i transport. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-83-14.0502/30-08-56 
SEATTOLEDO II. 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, b. lekko 
uszkodzony tył, techn. sprawny w 100%, do sprowadzenia z 
Niemiec, pomoc w ocleniu, cena - 17.500 DEM + cło. Jawor, 
tel. 0608/06-42-30
SKODA 120,1990 r., - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-95-06 
SKODA OCTAVIA CLASSIC, 2000/01 r., 1 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, na gwarancji, lekko uszko
dzony przód - maska, dwa błotniki, lampy, - 33.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
O  TOYOTAAVENSIS SEDAN, 2000 r, 1800 ccm, srebr

ny, 6 poduszek pow., alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, lekko uszkodzony, radio, - 44.900 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-26-51, 0601/70-22-45 
81009781

TOYOTA CARINA E SEDAN, 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 
ccm, diesel, kolor antracytowy met., pełne wyposażenie el., 
alum. felgi, nowy model, ekonomiczny, uszkodzona panewka 
korbowodowa, -14.900 zł lub zamienię na inny, może być po 
wypadku. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-95-78 
O  TOYOTA CELICA, 1989/95 r., 2000 ccm, 16V uszko

dzony, po spaleniu, zarejestrowany, kpi. dpkumen- 
tacja, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0502/10-99-00 
01024251

TOYOTA CELICA, 1990/95 r., 2000 ccm, 16V Twin Spark, 
żółty, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie .elektryczne, szy
berdach, aluminiowe felgi, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, nowe tablice, twardy dowód, ważny przegląd,
- 7.800 zł. Wrocław, tel, 0601/77-87-40
TOYOTA COROLLA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny
metalic, poobijany, techn. sprawny, pełna dokumentacja, - 950
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
uszkodzony prawy przód, - 2.900 zł: Wrocław, tel. 0608/
58-25-06
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r„ 1800 ccm, diesel pęk
nięta przednia szyba, nowy model, stan dobry, • 7.200 zł. 
Twardogóra, tel. 0605/10-16-06 
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 1500 ccm, benzyna po moc-
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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, żielo- 
ny metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbite 
lampy), klapa tylna nie uszkodzona, .na chodzie", II. właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz; centralny za
mek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5?biegowy, -15.900 z ł, do ne
gocjacji. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA HIACE BUS, 1986 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bjaly, po wypadku, zarejestrowany, karoseria do wymiany, -
3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-45-40
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm, dieseł, błę
kitny metalic, I właściciel, kypjopy,w salonie, uszkodzony 
przód lewa strona, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET, 1991/95 r., 152 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
złoty metalic, 3-drzwiowy, po wypadku, mocno uszkodzony 
lewy przód, zarejestrowany, pełna dokumentacja, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-60-05
TOYOTATERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie", - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT, 1989 r. zarejestrowany, bez silnika, • 1.000 zł. 
Ząbkowice śląskie, teł. 074/815-48-71 
VOLVO 343,1987 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, zielony, lekko 
uszkodzony przód, • 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39 
VOLVO 645, 1989 r., 2100 ccm, E, kolor grafitowy metalic, 
mocno uszkodzony, kpi. dokumentacja, - 3.100 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-36
VOLVO V40,1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo E, zielony 
metalic, centralny zamek, ABS -17.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
VW BUS, 1979 r., E+gaz .ogórek", hak, silnik do remontu, •
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/339-20-92 
VW GOLF GTI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, kpi. do
kumentacja, uszkodzony mocno przód, • 1.000 zł. Sobótka, 
tel. 0600/13-71-05
VW GOLF I GTI, 1980 r.-, 20 tys. km, 160&cćm, wtrysk, biały, 
uszkodzony przód, 5-biegowy, szyberdach  ̂-1.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Śrem, gm. Kamieniec Ząbk., tel.074/ 
665-74-67 po godz. 18 Ą
VW GOLF G-60,1981 r., 1800 ccm, turbo doszczętnie znisz
czony, nie do naprawy, kompletna dokumentacja, • 4.700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
VW GOLF II, 1990 r., 135 tys. km, 1300 ccm, granatowy me
talic. szyberdach, 4 lampy przednie, do lakierowania błotnik 
tylny, - 8.500 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-63,0606/30-17-76 
VW GOLF II, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapi
cerka, uszkodzony błotnik tylny - 2.800 DEM + cło. Bolesła
wiec. tel. 075/734-66-45,0604/75-02-92 
VW GOLF, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, do sprowadzenia, stan b. dobry, -
11.000 zł. Legnica, tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60
VW GOLF lll GTI, 1992 r., 2000 ccm, czarny metalic, 5-drzwio- 
wy, alum. fełgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centralny za
mek, wspomaganie, do poprawek lakierniczych, • 14.500 zł. 
Leszno, tel. 065/527-12-86
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, biały, uszkodzo
ny lewy przód - 3.500 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 0502/ 
16-00-17
VW GOLF lll, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, lekko uszkodzony błotnik • 4.500 DEM + cło. Lubsko, tel. 
068/374-56-50
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, diesel, szary metalic, do spro
wadzenia z Niemiec, lekko uszkodzony tył, koszt naprawy ok.
1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-85
VWGOLF lll, 1995/96 r„ 132 tys. km, 1900 ccm, diesel, SDI, 
biały, lekko uszkodzony przód, 2 poduszki pow. całe, wspo
maganie, eł. reg. szyberdach, radio, obrotomierz, białe zega
ry, skórzana kierownica, sprowadzony w całości, zarejestro
wany, kpi. dokumentacja, - 18.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
84747-00,0601/20-19-95
VW GOLF lll SDI, 1995/96 r., 132 tys. km, 1900 ccm, biały, 
lekko uszkodzony przód, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
immobilizer, otwierany dach, RO, białe zegary, obrotomierz, 
kpi. dokumentacja, -18.500 zł. Lubin, tel. 0601/20-19-95 
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 60 tys. km, 1900 ccm; turbo D, 
granatowy metalic, książka serwisowa, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, • 26.500 zł. 
Kępno, tel. 0608/81-48-82
VW GOLF lll, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, uszko
dzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
VW GOLF lll KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, TDi, biały, do spro
wadzenia z Niemiec, cena 8.500 DEM. Wrocław, tel. 0605/
64-30-88
VW LT 28,1979 r„ 2400 ccm, diesel uszkodzony, bez podze
społów, zarejestrowany, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-57
VW LT 28 BUS, 1993 r., 43 tys. km, 2400 ccm, TDI, bordowy, 
uszkodzona klapa tylna, - 22.000 zł. Lubań, teł. 0602/19-38-32 
VW LT 35,1999 r., 38 tys. km, 2500 ccm,.TDi, biały, podwyż
szony, przedłużony, 3-osobowy, lekko uszkodzony - 52.000 
zł ♦ naprawa. Polkowice, tel, 0605/23-88-16 
VW LT 35 MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TDI uszkodzony, oclony -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, 16 V, zielony, w cią
głej eksploatacji, uszkodzone zawieszenie tylne prawe, - 500 
zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-23-82 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, biały, moc
no uszkodzony, polska dokumentacja, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2800 ccm, VR6, czarny meta
lic, ABS, el. reg. lusterka; alum. felgi, komputer, przyciemnio
ne szyby, wspomaganie, centralny zamek, relingi dachowe, 
zarejestrowany w Polsce, uszkodzony tył, - 10.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-97-36,0601/70-55-58 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, - 12.300 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 101 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, granatowy, wspomaganie, klimatyzacja, halogeny, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, do lakierowania, stan 
b. dobry, • 13.800 zł. Legnica, tel. 0609/46-59-65 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 67 tys. km. 1900 ccm, benzy
na, żółto-czerwony, uszkodzone drzwi, do sprowadzenia z 
Niemiec • 4.000 DEM. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., klimatyza
cja, el. otw. szyby, uszkodzony • 5.000 OEM + cło i transport. 
Góra, tel. 065/543-32-41
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 113 tys. km; 1800 ćcm, grana
towy metalic, 1. rejestracja w 1996 roku, 2 poduszki powietrz
ne, centralny zamek, wspomaganie, relingi, uszkodzony, 
techn. sprawny, • 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel! 0621 
738-60-10, 0605/26-33-97
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 200 tys, km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, uszkodzona przednia lampa, błotnik, stan b. do
bry, serwisowany, - 28.000 zł. Bardo Śląskie, woj. wałbrzy
skie, tel.0603/74-97-83
VW PASSAT, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perło

wy meta(jcKklimątyzacja, pełne wyposażenie, kupiony w ser
wisie, serwisowany, alum. felgi, lekko uszkodzony, -19.000 
Zł. Legnica, ^0606/13^92-08 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 7! tys. krfi, 1800ccm, benzyna, 
granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, el. otw. szyberdach, RO, zderzaki w kolorze nadwo
zia, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, w kraju od 1.5 
roku, - 23,000 zł. Lubin, tel. 0501/57-39-68 
VW PASSAT, 1997 r„ 1600 ccm, benzyna po pożarze, zare
jestrowany, kpi. dokumentacja, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-7645
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 20V, czar
ny, 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, 1999 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, limuzyna, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, alarm 
+ pilot, 110 KM, uszkodzony lewy błotnik i drzwi przednie •
17.500 DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
VW POLO, 1989 r., 170 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary 
metalic, składak, spalony silnik, maska, błotniki, - 2.500 zł. 
Strzegom, tel! 0608/69-5946
VW POLO FOX, 1993 r., 154 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, rok w kraju, kpi. dokumentacja, uszkodzo
ny lewy przód, zarejestrowany, - 9.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0604/86-31-95
VW POLO, 1993/95 r., 1043 ccm mocno zniszczony, zareje
strowany, - 4.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/ 
2345-49
VW POLO, 1994 r., 1000 ccm, biały, uszkodzone lewe drzwi, 
na białych tablicach - 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-27-32, 0601/76-29-15
VW POLO KOMBI, 1994 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnografi- 
towy, uszkodzony lewy przód, sprawny, 3-drzwiowy, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, • 6.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-7542,071/348-34-78 
VW POLO, 1996 r„ 56 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, wspo
maganie, centralny zamek, el otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrzewane fotele, 3-drzwiowy, poobijany - 4.500 DEM * 
cło. Lubin, tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm, benzyna, ciemnoniebieski,
3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, centralny zamek, 
ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, .na chodzie", poobijany, 
• 14.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-59-75 
VW POLO, 1998 r., 150 tys. km, 1700 ccm, SDI, biały,
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, obrotomierz, ABS, książka 
serwisowa, serwo, lekko przetarty prawy bok (koszt naprawy. 
700 zł), - 21.700 zł. Góra, tel. 065/544-73-46,0605/6343-57 
VW SANTANA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
uszkodzony przód, bez silnika, zarejestrowany, całe lampy i 
szyby, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-79-68 
VW SANTANA, 1984 r., 1600 ccm, diesel,' srebrny, uszko
dzony przód, bez silnika, szyby i lampy całe, zarejestrowany, 
-1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-79-68 
VW SCIROCCO, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny, el. otw. 
szyby, wspomaganie, kubełkowe fotele, fabryczne spoilery, 
komputer, przód Riger, oclony w całości, uszkodzony szyber
dach, • 8.800 zł. Smarchowice, woj. opolskie, tel. 0604/
31-65-91
VW TRANSPORTER MULTIVAN, T4, 1993 r., 147 tys. km, 
2400 ccm, diesel, ciemnozielony metalic, alum. felgi, weba
sto. wspomaganie, ABS, szyberdach, zarejestrowany na 7 
osób, lekko uszkodzone rozsuwane drzwi, w kraju od 01.2001 
r, • 30.000 zł. Gubin, tei. 068/359-32-09 
WARTBURG 353,1986.r. uszkodzony silnik, - 450 zł lub za
mienię na skrzynię biegów do Mercedesa 123. Brody, tel. 068/
371-81-93
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. Wro
cław, tel. 071/329-55-92

PR ZYCZEPY
BETONOMIESZARKA na naczepie Zremb 160b, 6 m3, - 9.000
zł. Pleszew, tel. 0501/26-7349
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł.
8 m, w dobrym stanie. Gryfów ŚL, tel. 075/781 -42-63
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY-KEMPINGOWEJ
Knaus Jet 380, obwód przyczepy 765 cm. Wrocław, tel. 071/
368-61-04
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do sam. osobowego, stan 
dobry. Karłowice, gm. Popielów, tel. 077/469-71-38 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. do 400 kg, zareje
strowaną bezterminowo, uszkodzoną lub do remontu, w ce
nie do 200 zł. Leszno, tel. 0607/21-76-71 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ dł. 3.5 m lub 4 m, zareje
strowaną, do 750 kg, może mieć niskie burty, stan dobry. Wro
cław, teł. 071/357-62-75
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, zniszczo
ną lub spaloną. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ. Wrocław, tel. 071/
372-65-23, 090/39-96-60
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ .sam" lub Niewiadów, z 
plandeką lub bez, zarejestrowaną. Wrocław, tel. 0501/
40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, 1988 r. prod. DDR, 
uszkodzoną, spaloną, z pełną dokumentacją. Łęknica, tel. 
0604/82-86-65
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, 1990/92 r. stan dobry, 
bez dokumentacji. Legnica, tel. 0604/58-85-22 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126 z 
przedsionkiem. Wrocław, tel. 071/353-00-20 .
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. niemieckiej, ho
lenderskiej lub francuskiej, dużą; kpC dokumentacja, na bia
łych tablicach, zlecę wyszukanie, do 2.Ó00 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-31-96.071/372-76-44 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ w cenie do 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-17-91 lub, 0606/72-64-75 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ bez dokumentacji. Wro
cław, tel. 071/34946-68,0603/11-34-28 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 2 -osiową, w dobrym 
stanie, z pełnym wyposażeniem. Wrocław, tel. 0603/91 =44-33 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ Wrocław, tel. 071/
372-65-23. 090/39-96-60
KUPĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ .MOTYL" hydraulicznie opusz
czaną do holowania za oś, stan b. dobry. Bogatynia, tel. 075/ 
773-83-08,0607/10-65-49
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ lub bagażową, może być do 
remontu, zarejestrowaną. Kłodzko, tel. 0605/37-71*36 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 3-osiową, z plandeką w 
cenie do 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/93-66-49 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 technicznie spraw
ną zarejestrowaną, z rejonu Kotliny Kłodzkiej - do 2.000 zł. 
Stara Łomnica, tel. 074/812-10-73,0502/60-89-47 
NACZEPA, 1980 r. z własnym silnikiem do wywrotu, 24 t, -
18.000 zł. Pleszew, tel. 0501/26-73-49 
NACZEPA, 1980 r. wywrotka na 3 strony, stan b. dobry, osie 
BPW, 3 osie, wąski rozstaw, - 22.000 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
86743-91,0601/82-86-93
NACZEPA, 1981 r. wywrót na boki, dł. 8 m, dzielone burty, 
ład. 10 t, nadstawki, stan dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/
847-30-20
NACZEPA, 1982 r. plandeka, dł. 12.2 m, ład. 251, bliźniacze 
osie BPW, stan dobry, -11.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-1741, 
0503/01-39-29
NACZEPA, 1991 r. wywrotka + HDS, przestrzeń ład. 60 m3,2 
osie skrętne, poduszki, • 80.000 zł + VAT. Tczew, tel. 058/ 
561-09-63, 0600/63-21-93

NACZEPA wywrotka 3-osiowa, aluminiowa, - 30:000 zł lub 
zamienię, środa Śląska; tel. 071/317-84-32 dogodź. 16 
NACZEPA wywrotka 3-osiowa, aluminiowa, po remoncie, -
30.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/317-84-32 do 
godz>16
NACZEPA BRANDYS, 1987 r. ład. 271, wywrotka, 2-komoro- 
wa, przystosowana do przewozu zboża, -15.000 Zł. Lubiąż, 
tel. 0601/33-52-94
NACZEPA COOKS, 1988 r. 3-osiowa, wywrotka, szeroki roz
staw, stalowa, na resorze parabolicznym, • 33.000 zł + VAT. 
Chojnów, tel. 0602/50-36-86
NACZEPA FRUEHAUF, 1975 r. ład. 13 ton, dł. 12.5 m, 1 -osio
wa, oś skrętna, przygotowana do rejestracji, • 3.500 zł. Płaty, 
gm. Czerwieńsk, teł. 068/327*88̂ 17 
NACZEPA FRUEHAUF ET 34,1984 r. oplandekowana, dłu
gość 12.5 m, szeroki rozstaw osi, po remoncie hamulców,'alu
miniowe burty, z tyłu duże drzwi, technicznie sprawna, stan 
dobry, zadbana, • 15.000 zł. Jordanów śląski, tel. 071/ 
316-1249,0602/60-19-16
NACZEPA HERSTEHLER, 1971 r. po remoncie w 1989 r., 
osie BPW, resor paraboliczny, ład. 231, -12.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-21̂ 91
NACZEPA KAESSBOHREfc, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka na 3 strony, 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, 1985 r. nowe opony, 3-osiowa, 
2 osie podnoszone, na poduszkach, • 25.000 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-19-90,0600/2741r55 .
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13,6 m, skrzyniowa 
oplandekowana, aluminiowe burty, na resorach, słabe opony, 
- 31.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
NACZEPA KLEBERG, 1993 r. .firanka", 3 osie BPW, na po
duszkach, ABS, reg. do rampy, dł. 13,60 m, • 41.000 zł. Oła
wa, tel. 0601/21-29-80
NACZEPA KOEGEL, 1991 r. wywrotka 3-osiowa, szeroki roz
staw osi, góra aluminiowa, na poduszkach, 2 osie podnoszo
ne, ład. 291, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 42.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-3543
NACZEPA KRONE, 1988 r. na resorach, po kapitalnym re
moncie, firanka, stół, drzwi, • 20.000 zł. Mysłów, gm. Jelcz-La
skowice. tel. 0603/97-80-11 ~
NACZEPA LAG. 1988 r. żółta, dł. 12.6 m, na poduszkach, oś 
podnoszona, - 24 000 zł ♦ VAT. Błonie, tel.-0601/41 -83-87 
NACZEPA LANGENDORF, 1977 r. szeroki rozstaw osi, re
sor paraboliczny, ład. 271, stan b. dobry, - 18.000 zł. Brzeg, 
tel. 0601/95-26-53,0605/65-28-65 
NACZEPA LANGENDORF, 1980 r. wywrotka, wąski rozstaw 
osi, wywrotka na 3 strony, stan b. dobry, - 22.000 zł: Kłodzko, 
tel: 074/86743-91,0601/82-86-93 
NACZEPA MEISER, 1980 r. wywrotka, technicznie sprawna, 
opony 375 x 20,4 szt., 80%, ład. 251, - 16.800 zł. Zary, tel. 
0501/27-95-87
NACZEPA NETAM izoterma, 31 europalet, na poduszkach,
2-osiowa, - 8.000 zl (brutto). Środa Wlkp., tel. 0604/79-30-62 
NACZEPA PACTON, 1982 r. niebieska, 3-osiowa, szeroki 
rozstaw, ładowność 261, plandeka 12.4 m, długa, po kapital
nym remoncie, bez Vatu -16.000 zł. Brzeg, tel. 077/469-71-30, 
416-82-98
NACZEPA PIAZENZA JUMBO, 1989 r. niebieska, dł. 13.8 m, 
na poduszkach, aluminiowe burty, oplandekowana, - 36.000 
zł ♦ VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
NACZEPASCHWARZMULLER, 1984 r., nowe opony, hamul
ce i podłoga, 3-osiowa, na poduszkach, • 18.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/73243-23,0605/25-89-34 
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. długość 12.6 m, plandeka, wą
ski rozstaw kół, -11.000 zl ♦ VAT. Radom, tel. 048/331-84-67, 
0601/08-61-84
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. 3osie, bez plandeki, resor, burty 
aluminiowe, wąski rozstaw osi, • 10.000 zł + VAT. Zgorzelec, 
tel. 0601/56-39-98
NACZEPA TRAILOR JUMBO. 1992 r. oplandekowana, spro
wadzona, 3-osiowa, • 20.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-19-90, 0600/2741-55
NACZEPA TRAILOR, 1993 r, czerwona, „firanka", ABS, oś 
podnoszona, oclona, odstąpię leasing, - 35.000 zł + VAT. Bło
nie, tel. 0601/41-83-87
NACZEPA TRAILOR skrzyniowa, oplandekowana, szeroki 
rozstaw osi, stan dobry, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-30 
do godz. 16,0607/30-1144
NACZEPA VAN-HOOL, 1993 r. skrzyniowa, ABS, dach Ed- 
scha, - 45.000 zł. Katowice, tel. 0608/43-13-13 
NACZEPA WEKA, 1971 r., 3-osiowa, aluminiowe burty, HDS, 
typ budowlany, ład. 231,18 europalet, -12.000 zł lub zamie
nię na ładowarko-spycharkę; Prudnik, tel. 077/436-13-10 
NACZEPA ZREMB NS-260,1985 r. dop. ład. 261, nowe opo
ny i plandeka, stan idealny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/
373-95-04.0602/63-94-34
NACZEPA ZREMB NW-180,1986 r. wywrotka, samowyładow
cza, - 8.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-90-01,0502/39-91-07 
NACZEPA ZREMB D-T8,1992 r. aluminiowe burty, nowa plan
deka, mało używana, stan b. dobry, -11̂ 000 zł lub zamienię. 
Iłowa, tel. 068/37744-56,0607/41-16-16 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. skrzyniowe; wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/4245-35
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe, 
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena 8 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29,0603/71-67-11 ;
NACZEPY NS 181 do Jelcza i Stara, stan dobry - 5.000 zł i
2.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-65-24,0605/63-81-85 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ prod. 
zachodniej, dł. 4.04.5 m, stelaż, stan b. dobry, - 950 zł. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł. 4.8 m, 
okna z 4 stron pokryte folią, kpi. stelaż, stan dobry, - 900 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-37-28
PRZEDSIONKI DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 8 szt., róż
ne rozmiary, kpi., nowe i używane, w cenie 1.000 - 2.200 zl. 
Wrocław, tel. 343-21-68,0601/77-36-70 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA C-250, 1980 r. zarejestrowana 
bezterminowo, technicznie sprawna, • 800 zł. Łozina* tel. 071/ 
31549-06
PRZYCZEPA BAGAŻOWA D-17,1980 r. ład. 750 kg, fabrycz
na, zarejestrowana, 1-osiowa, koła 171* Żuka, hamulec najaz- 
dwoy, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0605/15-28-69 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r., dł. 3 m, szer. 1.5 m, 
wys. 2 m, 1-osiowa, hamulec najazdowy, plandeka celna + 
linka celna, koło zapasowe, solidnie wykonana, stan b. do
bry, zarejestrowana, - 2.700 zł. Radwanice, tel. 076/831-14-06, 
0600/41-71-80
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW H-120011HT, 1998 
r., izoterma, wym. 303 x 152 x 192 cm, 2-osiowa, otwierana z 
tyłu, ład. 780 kg, prawie nie używana, - 8.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/92-44-79 ,
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. zarejestrowana na 
500 kg, dach zamykany, koła 15”, blacha ocynkowana, pod
łoga drewniana, konserwacja, stan idealny, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/353-75-98
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1999 r. wymiary 180 x 110 x 40 
cm, bez prawa rejestracji. Żary, tel. 068/374-95-61 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 1-osiowa. o wym. 130x260 cm, • 
550 zł. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM ładowność do 500 kg, na 
kołach od Fiata 125p - 500 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-16-93 
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. Sokolni
ki, gm. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0503/65-77-00 
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 BAGAŻOWA wymiary 1.55 x 1 m, ładowność 
75Ó kg - 900 zł. Zalesie Wielkie, tel. 065/548-27-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM długość. 2 m,-szer. 1.1 m. 

| wys. 0.45 m, - 1.200.zł, Kłodzko; teł. 074/868-95-34 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA N-250C Niewiadów, biała, klapa 
zamykana na kluczyk, zarejestrowana, stan dobry, • 800 zł. 
Wrocław, tel. 0.71/355-75-71,0501/2046-25 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM nowa, z homologacją, przy
gotowana do rejestracji, wym. 200x120x40 cm, bez plandeki, 

-  -1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2000 r. oryginalna, wym.2 x 1.35 
m, - 1.600 zł. Grębocice, tel. 076/831-54-96 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym. 
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 DO PRZEWOZU KONI na 2 konie, ład. 1900 
kg, nowa plandeka, - 5.500 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA JOMI, 1990 r. bialo-siwa, 
dł. 4 m, lodówka elektryczno-gazowa, ogrzewanie gazowe, 
kuchenka gazowa, elektryczny podgrzewacz wody, zlewozmy
wak, lodówkó-zamrażarka, - 4.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
749-31-15
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1998 r. 
komfortowe umeblowanie, sprzęt prod. zachodniej, grill, fryt
kownice,, lodówka, zamrażarka, - 15.000 zł. Opole, tel. 0608/
52-88-72
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. bia
ła, dł. 3,3 m.b., z pełnym wyposażeniem, - 17.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-12-82
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pełne wyposażenie, ro
żen na 24 kurczaki, - 8.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-1945 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA dł. 5 m, podświetlana, 
podgrzewacz ciepłej wody, umywalka, pochłaniacz, chłodnia, 
zamrażarka, patelnia, frytkownica 2-komorowa, grill, gazowy 
licznik, wyposażenie oryginalne, stan idealny, - 23.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, biała, wym. 2.0 
x 3.0 x 2.0 m, rożen gazowy na 20 kurczaków (atest sanepi
du), instal. wodno - kanalizacyjna, elektryczna, butla gazo
wa, lodówka, zlewozmywak 2-komorowy, meble białe • 9.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/39940-08 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 420 niemiecka linia ga
stronom. 280/180, frytkownica, patelnia beztłuszczowa, gy- 
ros, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziarka, 2 mikrofale, na całej 
dł. pochłaniacze, podświetlana, oszklona, -17.000 zł. Polko
wice, tel. 076/845-24-86
O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH, 

towarowych, autonadwozi • od 6.000 zł; urządzenia 
gastronomiczne gazowe, nowe i używane (rożny na 
kurczaki • wsad od 6 do 66 szt, grille, gyrosy, be- 
mary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel
nie beztłuszczowe • od 1.300 zł), krótkie terminy., 
tel. 077/412-39-78,0602/72-194 0 01023981

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLLER, 1971 r. beżowa, dł.
4,2 m, 600 kg, 3-osobowa, hamulec najazdowy, po remoncie 
kapitalnym, zarejestrowana, I właściciel w Polsce, - 3.300 zł. 
Wschowa, tel. 0605/60-96-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1973 r. - 4:000 DEM. 
Świdnica, tel. 074/853-91-31
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 460 B, 1973 r. biała,
1-osiowa, kuchnia ze zlewozmywakiem, lodówka, inst. 220/ 
12V + gaz, osobna łazienka, c.o., przegląd bezterminowy, dł.
4.5 m, waga 1100 kg, po remoncie, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
071/784-55-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT, 1973 r. prod. niemiec
kiej, zarejestrowana bezterminowo, 2+1 osób, waga 680 kg. 
długość 4.66 m, lodówka, kuchenka, hamulec najazdowy, stan 
dobry, • 3.400 zł. Wrocław, tel. 0603/51-03-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA K&B, 1974 r. dł. 415 cm, 850 
kg, namiot, boczny pełny, - 4.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
742-6640
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1975 r. na białych tabli
cach, dł. 6.3 m, szer. 2.1 m, 1-osiowa, stan dobry, - 3.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NOVA 500,1975 r. 2-osiowa, 
kuchnia, łazienka, 2 pokoje, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/69-63-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABERT, 1976 r. na białych ta
blicach, dł. 5 m, szer. 2 m, pełne wyposażenie, nowy przed
sionek, stan b. dobry, - 4.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/ 
388-48-19

•PRZYCZEPA KEMPINGOWA SEESTERN, 1976 r. 2-osiowa, 
dług. 6.70 m,, przedsionek, ogrzewanie gazowe, • 6.200 żł.

. Wrocław, tel. 060‘6/17-53-24,071/788-28-46 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. na białych 
t̂ablicach, dł. 8.3 m, na podwójnych kołach, cynkowa rama, 
k̂ompletna, stan dobry, - 7.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/ 
38848-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURTNĘR, 1977 rt dł. 3.6 m, 
lodówka, zlewozmywak, kuchenka, ogrzewanie gazowe, 2 
sypialnie, przedsionek, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
454-94-96, 0605/96-01-86
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1977/64 
r„ nowe wnętrze, lodówka, kuchenka gazowa, nowe matera
ce, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56,0602/1844-54 
PRZYCŻEPA KEMPINGOWA EIFFELAND, 1978 r. zarejestro
wana, z kpi. dokumentacją inst. 220/12V + gaz, umywalka, 
szafki, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-36-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1978 r. biała, holenderska, 
pomieszczenie łazienkowe, 4-osobowa, lekka, ład. 757 kg, 
zarejestrowana, hamulec najazdowy, - 4.400 zł. Legnica, tel. 
076/855-29-67,0605/78-30-00 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND, 1978 r biała, 
dł. 9 m, 2-osiowa, luksusowe wyposażenie, 6-osobowa, 
przedpokój, salonik, sypialnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, 
• 9.200 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVELAIR, 1978 r. biała, 
waga 750 kg, 1-osiowa, dł. 5 m, hamulec najazdowy, poszy
cie aluminiowe, po remoncie całkowitym wnętrza, osobna 
sypialnia, salon, łazienka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, 
lodówka, żaluzje, szafki, szafa, namiot, zarejestrowana, -
5.200 zł. Opole. tel. 0501/49-16-38 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 661,1978 r. alumi
niowa, dług. 800 cm, 2 osie, 2 sypialnie, łazienka, bogate 
wyposażenie, -11.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-15-89,071/ 
387-21-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1978 r. 
pełne wyposażenie, z przedsionkiem, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-57-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ARTIC 40,1979 r. 2 sypialnie, 
kuchenka, zlewozmywak, lodówka, centralne ogrzewanie, 
szafa, instalacvja gazowa i elektryczna 12V i 220 V, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, - 6.600 zł. Lubin, tel. 076/846-10-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1979 r. ogrzewanie, 
inst. gazowa, kuchenka, lodówka, 2-osiowa, hamulec, stan b. 
dobry, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68, 0608/
09-35-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1980 r.. nowy 
przedsionek, szafki, lodówka, pełne wyposażenie, - 3.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-39-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS KOMFORT 3.1980 r.. 
przedsionek, lodówka, ogrzewanie, nawiew, 4-ósobowa, • 
5500 zł. Wałbrzych, tei. 0601/77-95-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1980 r. pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, - 6.500 zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR, 1980 r. 4-osobowa, duży 
przedsionek, lodówka, kuchnia, gaz, stan dobry, - 4.500 zł. 
Jawor, tel. 076/870-58-57,0502/6149-56
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. sprowadzona z 
Niemiec, pełne wyposażenie na 6 osób, dł. 5,75 m, - 8.500 zł 
lub zamienię na busa. Paczków, tel. 077/431-69-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. zachodniej, 
2-osiowa, 2 sypialnie, pełne wyposażenie, • 8.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-37-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETLEFS, 1980r.4-osobowa, 
750 kg, przedsionek, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg, dł. 
4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sypial
nia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, • 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00499 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1981 r. na 
resorach, pełne wyposażenie, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/
361-65-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982 r. 2-osiowa, 
pełne wyposażenie, stan b. dobry, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/
846-87-15, 0601/56-40-73
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982 r. 2-drzwiowa, 
dł. 7.28 m, ciężar własny 1300 kg, pełne wyposażenie, zare
jestrowana, ważny przegląd, stan b. dobry, • 7.900 zł. Lubin, 
tel. 076/842-47-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR, 1982 r„ prod. za
chodniej, inst. 220/12V + gaz, kuchenka, lodówka, zlewozmy
wak, ogrzewanie z nawiewem, radio, rolety, w.c., łazienka, 
nowy przedsionek, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 7.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35,0604/31-69-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1982 r. dł. 4.4 
m, 5-osobowa, lodówka, kuchenka, ogrzewanie, rolety, zasu
wane drzwi, łazienka, przedsionek, waga 700 kg, stan b. do
bry, - 8.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA JETT 380,1982 r. przedsionek, 
ogrzewanie, lodówka, zadbana, * 7.000 zł. Wrocław, teł.
398-81-80
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND, 1983 r. 4-oso- 
bowa, zarejestrowana, przedsionek, lodówka, ogrzewanie, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 343-21-68,0601/77-36-70 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r., prod. 
niemieckiej, 5-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewo
zmywak, ogrzewanie z nawiewem, inst. 220/12V + gaz, w.c., 
łazienka, nowy przedsionek, rolety, stan b. dobry, kpi. doku
mentacja + koło zapasowe, - 9.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0621
735-81-35, 0604/31-69-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r. 3-osobo- 
wa, sprowadzona z Holandii, oclona, nowy model, przedsio
nek, ogrzewanie, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, 
radio, hamulec najazdowy, amortyzatory, stan idealny, ciężar 
525 kg, - 8.500 zł. Wrocław, tel; 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1984 r. biała, 3-oso- 
bowa, lekka, 750 kg, kuchenka gazowa, łazienka, z przed
sionkiem, stan b. dobry, - 6.300 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DEREU, 1984 r. 1-osiowa,
5-osobowa, przedsionek, stan dobry, - 4.200 zł., tel. 0605/
92-76-48
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 450-K, 1984 r. prod. ho
lenderskiej, 5-osobowa, 2 przedsionki, lodówka, ogrzewanie, 
aneks kuchenny, stan b. dobry, - 8.250 zł. Bogatynia, tel. 0600/ 
12-82-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1984 r. 2 poko
je, łazienka, kuchnia, ogrzewanie gazowe, lodówka, przed
sionek, długość 5 m, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1984 r„ łazienka, 
w.c., koło zapasowe, hamulec najazdowy, ogrzewanie, na
dmuch zimnego powietrza, inst. 220/12V. nowy model, przed
sionek, rolety, - 9.000 zł. Lubin, tel. 076/847-80-95, 0607/
81-02-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MOM-CAR 55 GL, 1984 r. dł.
5.5 m, 2-osiowa, łazienka, kuchnia, przedsionek, zarejestro
wana bezterminowo, stan b. dobry, - 9.900 zł. Wrocław, tel.
345-15-81
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1985 r. 5-osobowa, z 
przedsionkiem, lodówka, hamulec nadajdowy, meble stylo- 
we, kuchnia gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewanie 
gazowe, oświetlenie inst. 220/12V + gaz, 2-pokojowa, rolety, 
koło zapasowe, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/856-32-03 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1986 r. dł. 4 m, kuchnia, WC, 
waga 750 kg, prawo jazdy kat. B, zarejestrowana, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-91-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1987 r. kremowa, stan 
b. dobry, łazienka z brodzikiem, ciepła woda, pełne wyposa
żenie, - 9.500 zł. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PNEUMANT OEK JUNIOR, 
1987 r. waga 500 kg, z przedsionkiem, szafka ubraniowa, 
zelwozmywak, kuchenka gazowa, oclona, bez rejestracji, -
3.200 zł. Małowice 44, gm. Wołów, tel. 071/389-63-65 w so
boty i niedzielę
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r. prod. fran
cuskiej, 5,6-osobowa, waga 1250 kg, dł. 680 cm, kremowa, 
2-osiowa, salon, meble w stylu retro, łazienka, kuchnia, lo
dówka, ogrzewanie z nadmuchem, szyby atermiczne, żalu
zje. - 15.500 zł. Wrocław, tel. 322-30-19,0501/46-50-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1987 r. 950 kg, 4-5 
osobowa, pełne wyposażenie (łazienka, lodówka, ogrzewa
nie, podwójne szyby), rolety, przedsionek, stan b. dobry, •
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-73-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1987 r. 
waga 620 kg,' hamulec najazdowy, z przedsionkiem, na wa
haczach, rolety, 2 stoliki, 2 butle gazowe, podnóżek, ogrze
wanie gazowe * dmuchawa, inst. 220/12V + gaz, zarejestro
wana bezterminowo, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 339-10-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1987 r. 
fabryczne wyposażenie * przedsionek, lodówka, b. mało eks
ploatowana, garażowana, stan idealny, rejestracja beztermi
nowa, - 3.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-66 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIAOÓW N-126 E, 1987 r. 
otwierane szyby, inst. 220/12V, standardowe wyposażenie, -
3.250 zł lub wynajmę - 30 zł/doba. Żarów, tel. 074/858-90-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BERGLAND, 1988 r. kremowa, 
prod. holenderskiej, 5-osobowa, inst. 220/12V + gaz, lodów-
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ka, kuchenka, instalacja wodna, w.c. chemiczne, okna drew
niani, aluminiowe rolety, przedsionek, hamulec najazdowy, 
masa 750 kg, zarej. bezterminowo, dl. 5 m, nowy model, -
10.000 zk Lubin, tel. 076/847-80-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1988 r. pełna dokumen
tacja, dł. 5.5 m, sypialnia, kuchnia, łazienka, inst. 220/12V + 
gaz, webasto, narożnik, lodówka, kuchenka, toaleta, hamu
lec najazdowy, • 9.500 zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1989 r., - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/03-64-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 r. 
duża, bezterminowa rejestracja, pełne wyposażenie, hamu
lec najazdowy, technicznie sprawna + przedsionek z podło
gą, koło, butla, el. pompka^o wody, wsteczne lusterka, - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85,0608/45r14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1989 r. duża, I właści
ciel, mało używana, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/787-30-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 401 A, 1990 r„ z przedsion
kiem, okna, stan idealny, - 5.100 zł. Lubin, tel. 0605/07-77-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, podgrze
wane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw koma
rom, barek, 3 szafy, - 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385*37-27, 
0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0194 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1992 r. do małych po
prawek, tylna szyba uszkodzona, • 2.500 zl. Nysa, tel. 077/ 
433-70-79, 0604/06-86-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1992 r., - 2.500 zł lub wynaj
mę za - 35 zł/doba. Wrocław, tel. 0602/50-63-84 . 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE, 1993 r. 
biało-niebieska, kuchnia, łazienka, WC, z przedsionkiem, stan 
b. dobry, roczna gwarancja, • 20.000 zł. Chojnów, tel. 076/
818-88-42
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY DE LUX. 1994 r. 4-oso- 
bowa, WC. lodówka, kuchenka gazowa, stan dobry, • 15.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1995/96 r. 4-5 
osobowa, waga 810 kg, długość 4.3 m, lodówka, kuchenka 
WC-EKO, rolety przeciwsłoneczne, meble w nowym stylu,
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PRZYCZEPA WYWROTKA, 1988 r. ład. 8 1, sprawna, - 4.500 
zł. Lubsza, teł. 077/411-86-40,0602/36-57-42
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atermiczne szyby, moskitiera, zlewozmywak, woda zimna, 2 
sypialnie, instalacja220/12 V, ogrzewanie gazowe, sprowa
dzona z Holandii, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19, 
0501/46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS AZUR, 1997 r. 2 sy
pialnie, toaleta, łazienka, lodówka, zlewozmywak, kuchenka, 
moskitiery, rolety, przedsionek z podłogą, instalacja 12/220 
V, dokumenty, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/24-72-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA OPTIMA, 1998 r., nowy 
model, pełne wyposażenie, - 23.000 zł. Lubin, tel. 076/
842-39-97
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR biała, ogrzewanie, ku
chenka gazowa, lodówka, antena sat, • 6.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-35-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 1-osiowa. nie eksploato
wana w kraju, kompletnie wyposażona, instalacja gazowa i 
el. 12/220 V, - 4.000 zł lub zamienię na mniejszą. Legnica, tel. 
0603/95-02-92
PRZYCZEPA KEMPINGOWA biała, stan dobry. 3-osobowa, 
z przedsionkiem, prod. niemieckiej, na białych tablicach, -
2.500 zł. Legnica, tel. 0603/51-69-92 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. NRD, z wyposażnierm,
4-osobowa, z odprawą celną, wym. 3.5x2 m, • 3.200 zł. Mo
dła. tel. 0604/91-37-08,076/817-22-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA INTER TRAILERS dług. 4 m, 
lodówka, gaz, łazienka, zlewozmywak, hamulec najazdowy, 
stan b. dobry, - 4.700 zł. Opole, tel. 077/457-21-17 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA namiotowa, na kołach, spód 
blaszany, górą rozkładany, namiot na 6 osób, • 1.800 zł lub 
zamienię. Piława Dolna, tel. 074/831-91-25 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N126N duża, pełne wyposaże
nie, wszyskie instalcje, hamulec najazdowym rejestracja bez
terminowa, stan tech. b. dobry, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/
847-38-85, 0608/45-14-02
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KL 470 LK 2 sypialnie, kuchen
ka, lodówka, w kraju od roku, - 5.900 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-07-23,0608/68-01-35
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 595 2 sypialnie, łazien
ka, przedsionek T983 r, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
PRZYCZEPA KŁONICOWA wyciągarka, stan b. dobry, - 9.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-17-01,090/65-27-55 
PRZYCZEPA LAWETA, 1993 r. 2-osiowa. ład. 1.51, zareje
strowana, koła 14”, opony „C". -1.000 zl lub zamienię na czę
ści do Forda Transita z 1998 r.. Ziębice, tel. 074/819-19-17, 
0604/16-12-52
PRZYCZEPA LAWETA A 2001 A NIEWIADÓW, 1996 r. stan 
dobry, - 4.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1996 r. ład. 1400 kg, 
stan b. dobry, kupiony w salonie, I właściciel, - 4.500 zł. Świd
nica, tel. 074/852-36-66
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. wąskie koła, pod najaz
dami, skrętne, zaczep niewiadowski, osie skrętne, masa 400/ 
1800 kg, opłacona, zarejestrowana, - 2.000 zł lub zamienię 
na towarową. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 
PRZYCZEPA LAWETA, 1997 r. .samoróbka", 2-osiowa, ha
mulec najazdowy i ręczny, stan b. dobry, • 2.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 0502/65-55-77
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL', 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodatkowy 
komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, - 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA LAWETA, 1999 r., długość 4.5 m, szerokość 2 
m, wysokość 2.2 m. dwie osie, hamulec najazdowy, plahdeka 
celna + linka celna, nowe opony, koło zapasowe, wyciągar
ka, solidnie wykonana, stan b. dobry, sprawna technicznie, 
zarejestrowana, - 4.500 zł. Radwanice, tel. 076/831-14-06, 
0600/41-71-80
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL", - 700 zł Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
PRZYCZEPA LAWETA masa własna 500 kg, lad. 1450 kg, 
stan b. dobry, -1.800 zł. Kłodzko, tel. 0601/79-67-28 
PRZYCZEPA LAWETA wciągarka, kryta aluminiowym ryflem, 
-1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/79-67-28 
PRZYCZEPA LAWETA, 2001 r. nowa przyczepa, osie Knotta 
nowe, hak, środek z płyty niemieckiej, koła 14”, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, aluminiowe boki, - 5.200 zł. Prochowi
ce. tel. 0604/79-36-63,076/858-51-95 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1981 r. prod. niemiec
kiej, ład. 10 ton, 2-osiowa, z najazdami, - 23.000 zł + VAT. 
Chojnów, tel. 0602/50-36-86
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35W, 1971 r. kompletna doku
mentacja, 2 szt., jedna w ciągłej eksploatacji • 2.150 zl, druga 
do remontu - 850 zł. Godzszowa 12, k. Jawora, teł. 076/ 
873-84-36
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-35M, 1971 r., wywrotka, 
ład. 3.500 kg, nowe opony, wymienione bębny, po remoncie 
kapitalnym, metalowe burty i podłoga, stan b. dobry, - 2.100 
zł. Piława Dolna, gm. Dzierżoniów, tel. 074/831-92-12 
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1974 r.,.- 1.500 zł. Wrocław, tel.
349-28-15 *

PRZYCZEPA ROLNICZA D-43,1980 r. wywrotka, -1.650 zł. 
Jawor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA ROLNICZA D-44,1985 r. ład. 3.51, stan dobry, 
zarejestrowana, - 2.000 zł. Paszowice, tel. 076/843-43-80 
PRZYCZEPA ROLNICZA TO 55,1988 r. siwa, wieloczynno
ściowa, wersja podstawowa, do zbioru siana, słomy, - 3.500 
zł. Przychowa, tel. 076/843-75-97 
PRZYCZEPA ROLNICZA PILAWA GÓRNA 3.S I, drewniane 
burty (nowe), - 1.200 zł. Bukowina Sycowska, tel. 062/
785-65-62
PRZYCZEPA ROLNICZA do remontu, ład. 3.5 t, bez doku
mentacji, - 480 zł. Góra śl., tel. 065/544-75-93 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-44A metalowe podwyż
szone burty, z nakładamki, stan ogumienia dobry, technicz
nie sprawna, zarejestrowaną, - 1.050 zł. Jawor, tel. 076/
870-57-39
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-35 M, - 4.500 zł. Miejska 
Gófka, woj. leszczyńskie, tel. 0602/46-29-68 
PRZYCZEPA ROLNICZA 2-osiowa, • 2.500 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-29-22 po godz. 20 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35 bez rejestracji, nie wywrotka,
• 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
PRZYCZEPA SAMOZAŁADOWCZA T-010, - 2.150 zł. Gry
fów Śl., tel. 0608/49-69-36
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1980 r. długość skrzyni 5 m, ład. 
4700 kg, oplandekowana, prod. niemieckiej, • 5.000 zł. Rud
na, tel. 0604/96-50-36
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1984 r. stan b. dobry, - 2.100 
zł. Męcinka, tel. 076/870-83-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1986 r. Sanok.- 2.500 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-10-57
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50.1986 r. przegląd do 10.2001 
r., nowe opony, ład. 6 ton, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/
324-14-26,0603/39-14-76
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK 663,1987 r. 6 1, stan do
bry, - 2.500 zł. Bukowina Sycowęka, tel. 062/785-65-62 ■ 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-633,1987 r. ład. 6 1, opony 900/ 
20, - 2.500 zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę o ład. 4.5 
t. Syców, tel. 062/785-65-62
PRZYCZEPA TOWAROWA FRUEHAUF, 1988 r. biała, resor, 
burty aluminiowe, oplandekowana, dł. 8.3 m, ład. 181, oclo
na, -15.000 zł ♦ VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
PRZYCZEPA TOWAROWA HAAG, 1988 r. prod. niemieckiej, 
ładowność 2.11, możliwość wykorzystania jako laweta, burty 
i podłoga z blachy aluminiowej, dł. 4 m, szer. 2 m, stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-46B, 1988 r. zareje
strowana, opłacona, • 1.700 zł lub zamienię na przyczepę 
bagażową o ład. 600 kg. Kłodzko, tel. 0602/77-69-13 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS BSS NV, 1989 r. oplan
dekowana, 3-osiowa, stan dobry, - 8.000 zł. Ratno Dolne, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
PRZYCZEPA TOWAROWA D 11 1200,1995 r. 2-osie z plan
deką, wym. 4.2x1.8x1.6 m, linka celna, przegląd do 2002 r, -
3.200 zł. Głogów, tel. 076/833-28-89 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1995 r. zamykana, 2-osiowa, 
hamulec najazdowy, 200x200x400 cm, - 4.900 zł. Legnica, 
tel. 0605/85-58-00
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-203011HT. 1996 
r. 2-osiowa, ład. 1.21, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 7.000 zł (cena nowej 17.000 zł). Wro
cław, tęl. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA TRAMP TRAIL, 1996/97 r. żółta, 
aluminiowe burty, sztywny hol, masa całkowita 2500 kg, ład. 
1700 kg, linka celna, stan b. dobry, - 9.900 zł. Żary, tel. 068/ 
470-13-62,0604/25-68-10
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1998 r. oplandekowana, do ła
dunków przestrzennych, wym. 8 x 3,1 x 2,25 m, ład. 1500 kg,
- 6.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01 . 
PRZYCZEPA TOWAROWA STEMAHP1200,1999 r. sprowa
dzona z Niemiec, ocynkowana, wys. 50 cm, szer. 160 cm, dł. 
300 cm, hamulec najazdowy, ład. 1250 kg, - 4.300 zł. Jasień, 
tel. 068/371-05-24,0604/60-62-23 
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 12 i, prod. niemieckiej, alu
miniowe burty, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0607/09-05-77 
PRZYCZEPA TOWAROWA SENKOMAT sprowadzona z Nie
miec, waga całk. 2.500 kg, zarejestrowana, szer. burt 180 cm, 
dł. 435 cm, • 7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL 60 oplandekowana, • 4.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-79-85,0601/05-92-47 
PRZYCZEPATOWAROWA HL ład. 8 ton, nowa plandeka, stan 
opon dobry, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 4.000 zł + 
VAT. Ozimek k. Opola, tel. 0606/98-54-25 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-kołowa i 4-kołowa, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 325-83-56
PRZYCZEPATOWAROWA Niewiadów, hamulec najazdowy, 
kontener • izoterma, przystosowana do przewozu odzieży, 

'drzwi z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, • 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-10-69 po godz. 18
PRZYCZEPATOWAROWA 6 ton, z nadstawkami, • 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/71-17-75

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
OP002776

O  PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty kapi* 
talne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nadwozi 
samochodowych, stelaże pod plandeki, izotermy, 

. nadwozia, specjalne do przewozu pojemników na 
paletach. Przebudowa i przeróbki przyczep (tan* 
dem), naczep, busów, izotermy skrzynie ładunko
we. Głogów, tel. 0501/62-29*25 87019561

PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1980 r., stan b. dobry/orygi
nalna, wysokie burty, - 4.400 zł. Głogów, teł. 076/835-55-06. 
0601/55-17-94
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-81,1980 r. wywrót na 2 stro
ny, opony 1200,2 szt. - 5.200 zł/szt. Pietrzykowice, tel. 0606/
50-99-68
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1978 r. opony 1200x20, 
niskie burty, stan dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 354-34-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1981 r. ładowność 9 1, na ogu
mieniu 1200 x 18, sprawna, • 3.200 zł. Lubsza, tel. 077/ 
411-86-40,0602/36-57-42
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8,1983 r. wywrót, 2-stronny, 
opony 1200, ład. 8 1, - 5.000 zł (możl. wyst. faktury VAT). Śro
da śląska, tel. 0606/63-30-62 po godz. 20 
PRZYCZEPA WYWROTKA. 1984 r. na 3 strony, 3-osiowa, 
wywrót hydrauliczny, prod. zachodniej, 820x110x240 cm, burty 
dzielone, opony bezdętkowe, po remoncie, -18.000 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-88-19 w godz. 8-15,077/412-71-98 po 
godz. 20

PRZYCZEPA WYWROTKA PS-7,1990 r. ład. 7 t, wywrót
2-stronny, rejestracja do 2002 r., stan dobry, do wymiany bę
ben ham, - 3.200 zł. Stronie Śl., tel. 0604/93-15-96 
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASLAW - D636,1996 r. wywrót
2-stronny, ład. 11 ton, wysokie burty, stan b. dobry, • 21.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
PRZYCZEPA WYWROTKA KAESBOHRER 3-osiowa, BPW, 
• 15.000 zł lub zamienię na koparkę Ostrówek., tel. 0601/
77-59-80
PRZYCZEPA WYWROTKA HK 8 ład. 7.41, stan b. dobry, -
3.500 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-34,0602/29-19-48 
PRZYCZEPA WYWROTKA 3-osiowa, wywrót 3-stronny, hy
drauliczny, produkcji zachodniej, 8.20 x 1.10 x 2.40 m, burty 
dzielone, stan dobry, resor paraboliczny, - 18.000 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-88-19,412-71-98 po godz. 20 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL wywrót na 2 strony, opony 
1200, - 5.300 zł. Kamila Gruntkowska, 55-080 Pełcznica 18, 
gm. Kąty Wr.
PRZYCZEPA WYWROTKA D-45A, - 2.500 zł. Tuchola Żar
ska, tel. 068/457-99-00
PRZYCZEPA WYWROTKA IFAstan b. dobry, bliźniacze koła, 
nowe opony, ład. 9 1, podwójne burty, - 5 000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-46-50
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, -1.600 zł. Krosno Od
rzańskie, tel. 068/383-21-02
PRZYCZEPY TOWAROWE SANOK, 1981 r. 4 szt., ład. 3.5, 
4,4.5,61 • 2.000 zł/szt. Popęszyce, tel. 068/388-92-22,0603/
83-55-66 «
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ. 1990 r., zarejestro- 
wana • 650 zł, na Fiata 126p, motocykl lub opał. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-67 po godz. 18

ZAM IANA
ALFA ROMEO 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 10.000 z ł , 
zamienię na inny. Legnica, tel. 0601/05-92-52 
AUD1100 5D, 1980 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, wiśnio
wy, stan dobry, przygotowany do malowania + dodatkowa 
przednia szyba, hak, radio, pokrowce, przegląd do 02.2002 r,
- 2.700 z ł , zamienię na Mercedesa lub inny kombi, diesel, 
benzyna. Kłodzko, tel. 0600/18-96-22 
AUD1100,1988/89 r., 2000 ccm. wtrysk, bordowy, inst. gazo
wa, zadbany, pełna dokumentacja, nowy model, halogeny, 
pokrowce, 5-biegowy, RM, aluminiowe felgi • 12.900 zł, za
mienię na inny, uszkodzony. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/ 
878-51-96
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, 5-biegowy, alu
miniowe felgi, ekonomizer, radioodtwarzacz, welurowa tapi
cerka - 3.500 zł, zamienię na inny. Kłodzko, tel. 074/867-75-94, 
0608/13-61-63
AUDI 80,1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, pomarań
czowy, stan dobry, w kraju od 1997 r.. II właściciel, przegląd 
do 07.2001 r., cena - 4.000 zł, zamienię na VW Golfa, Opla 
Kadeta, może być do remontu blacharki. Barcinek, gm. Stara 
Kamienica, tel. 075/751-41-44
AUDI 80,1982 r.. 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, odcię
cie zapłonu, • 3.500 z ł, zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, 
tel. 068/323-26-08,0607/35-33-04 
AUDI 80, 1987 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, .beczka", oznakowany, stan tech. dobry, zamienię na 
mniejszy. Wrocław, tel. 355-51-47 dogodź. 16,0601/08-44-69 
AUDI 80,1990 r., 166 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welur, 
alarm + pilot -13.500 zł, zamienię na Audi 80 B-4,1.9 TDI, z 
dopłatą. Legnica, tel. 0604/66-60-11 
AUDI 80 B3,1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, centralny zamek, składak, spoilery Kamei, -
13.500 zł, zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/784-50-49 
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, I właściciel, w kraju od 4 miesięcy, wspomaga
nie, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, drewno, RM, alum. felgi (oryginalne) * stalowe, 
atrakc. wygląd, zadbany, stan b. dobry; zamienię na inny. Je
lenia Góra,, tel. 0606/97-58-11
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r„ 2300 ccm, 20V, czarny, pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, climatronic, 180 KM, 
po tuningu, zamienię na diesla, z klimatyzacją (chętnie Mer
cedes, BMW, Audi, VW lub inne propozycje). Lubin, tel. 0605/ 
0747-04
AUDI A4 AVANT, 1994 r.. 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. 
szyberdach, relingi dachowe, hak, alufelgi, lekko uszkodzo
ny, sprowadzany w całości, tech. sprawny, - 21.500 z ł , za
mienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53, 0603/
55-8341
AUDI S8 OUATTRO, 1996/97 r., 4200 ccm, 340 KM, granato
wy, zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0607/094941 
AUSTIN MINI MORRIS, 1976 r., 1100 ccm, czarny, białe dach, 
pasy, alum. felgi, 2 kpi. z oponami, po remoncie blacharki, 
lakierowaniu w 2000 r., sportowa kierownica, tłumik, haloge
ny - 6.500 zł, zamienię na BMW 5,7, z instal. gazową. Mole- 
stowice, tel. 0608/51 -09-85
BMW 316 E-21,1980 r., 2000 ccm, V4, perlowofioletowy, inst. 
gazowa, nowy lakier, po tuningu, szerokie zderzaki, ospoile
rowany, tylna lotka, czerwone dodatki w środku, zegary Golfa 
GTi, aluminiowe felgi, nowe opony tylne (205x15); radio Pio
neer (panel, winda), atrakcyjny wygląd, • 6.500 z ł, zamienię 
na BMW 520i, 525i V6, po 1983 r.. Wrocław, tel. 0605/66-11-98 
BMW 316, 1981 r. przyciemnione szyby, ospoilerowany, el. 
reg. lusterka, stan b. dobry - zamienię na Fiata 126p z 1989/ 
91 r. Kostrzyca, tel. 075/713-12:20.
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 318 E-30 KOMBI, 1992/97 r. ABS, wspomaganie, szy
berdach, centr. zamek, immobilizer - zamienię na inny, może 
być uszkodzony. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW 320 E-36,1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, 24V, fioleto
wy metalic, bogate wyposażenie, stan idealny - 27.900 zł, 
zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Duszniki Zdrój, 
tel. 0606/42-51-38 -
BMW 520,1997 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, pełne 
wyposażenie, czarna skóra - 65.000 zł, zamienię na tańszy, 
osobowy, stan dobry. Świebodzice, tel. 074/854-29-75,0607/ 
62-00-83
BMW 523,1997 r., 2500 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyp. elektr., ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, ASD, komputer, RM ♦ CD . 
ze zmieniarką, dużo innych, 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., 110 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
złoty metalic, sprowadzony w całości, 5-biegowy, ekonomicz
ny, 71/100 km, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, 
alum. felgi, zadbany, stan b. dobry • 11.500 zł, zamienię na 
busa lub osobowy, wyprod. po 90 r., z dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25

$MW 525,. 1990 r. skórzana tapicerka, uszkodzone drzwi, 
'maska i szyba - 15.000. zł, zamienię na inny. Wrocław, tel. 
"0607/82-53-57 \
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 zmieniarką, dużo innych, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, kierownica wielofunkcyjna, I właściciel w Polsce, -
72.800 z ł , zamiana na busa lub inny, osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80,0601/73-25-09 
CHEVROLET CAMARO, 1988 r., 10 tys. km, 2800 ccm, żółty, 
alum. felgi, alarm, klimatyzacja, nowe opony 15", stan dobry • 
1(>.500 zł, zamienię na inny osobowy, 4-drzwiowy lub tereno
wy. ŚwiętOszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731-12-27, 06Q0/
60-20-02 .
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel el. otwierane szyby i 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier. • 5.300 zł, 
zamienię na Mercedesa 190 D, z dopłatą 8.000 zł. Mochy, tel. 
065/549-05-96,0607/58-08-28 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, central
ny zamek, alarm, el. otwierane szyby, nowe sworznie, nowe 
klocki, nowe pokrowce, ekonomiczny, radioodtwarzacz * gło
śniki Pioneer, stan b. dobry - 7.000 zł, zamienię na Toyotę 
Celicę, BMW 318,320, od 1987 r., 2-drzwiowy, Forda Probe, 
w tej cenie. Wrocław, tel. 071/321-54-92,0503/91-26-89 
CITROEN BX, 1990 t., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, złoty 
metalic, stan b. dobry - 9.500 zł, zamienię na busa albo inne. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-97-51,0603/16-68-20 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 160(Vccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny - 24.000 
zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 ccm. Lubin, tel. 
076/848-56-50 w godz. od 7 do 15,846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN, 1977 r., 83 tys. km, 1500 ccm, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
alarm, radio Sony, stan b. dobry, • 16.500 z ł , zamienię na 
inny. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAEWOO TICO, 2000 r., 9 tys. km, 800 ccm, Pb/, zielony '  
metalic, kupiony w salonie, nadkola, konserwacja, garażowa
ny, zadbany, zamienię na Fiata 126p albo inny. Złoty Stok, tel. 
0603/64-69-25
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, TDI wspomaganie, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, 
zamienię na konie do zaprzęgu lub pod siodło, lub koniki pol
skie. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccftr, biały, po remoncie, starrb. 
dobry, po przeglądzie oraz Fiat 125p z 1989 r., 1500 ccm E, 
kość słoniowa, stan b. dobry, • 2.900 z ł , zamienię na jeden 
samochód, może być do remontu, naprawy. Bolesławiec, tel. 
0604/69-5847
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, techn. spraw
ny, stan blacharki b. dobry, nowy akumulator, skrzynia bie
gów Poloneza, zadbany, bez korozji, pokrowce, kołpaki, .na 
chodzie", brak dokumentacji - 450 zł, zamienię na Fiata 126p, 
w tej cenie. Oleśnica, tel. 071/315-53-56 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, zamienię 
na Poloneza, 1992/93 r., stan b. dobry, najchętniej z inst. ga
zową. Nowa Ruda, tel. 074/872-30-04,0604/36-60-35 
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
b. dobry, zamienię na Simsona łub przyczepkę bagażową. 
Raszowa Duża, tel. 076/844-86-17 
FIAT 126p, 1985 r., 21 tys. km, 650 ccm, brązowy, garażowa
ny, nadkola, konserwacja, oryg. lakier, stan b. dobry, zareje
strowany, po przeglądzie, nie używany od 1989 r.f zamienię 
na Forda Fiestę, z 1989 r., do remontu lub po wypadku. Dzier
żoniów, tel. 074/833-03-26
FIAT 126p, 1985/83 r. 2 szt., czerwony i brązowy, • 1.400 zł/ 
szt., zamienię na Wartburga kombi albo Poloneza. Wrocław, 
tel. 071/787-40-86
FIAT 126p, 1987 r., granatowy, po remoncie silnika, blachar
ki, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, 
nowe opony, zamienię na Poloneza Trucka z inst. gazową lub 
bez - do 2.000 zł, może być składak. Wałbrzych, tel. 0604/
16-91-82
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, RO i głośniki, zadbany - 2.200 zł, zamienię na uszko
dzony Fiat 126p, Cinquecento, z dopłatą. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-23-08 po 16
RAT 126p, 1987 r., granatowy, lotnicze fotele, szeroka deska 
rozdzielcza, nowe opony, po remoncie silnika i blacharki, stan 
dobry, zamienię na Poloneza Trucka na gaz lub Suzuki Car- 
ry, w cenie 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-58-79 po 
godz. 19,0604/16-91-82
FIAT 126p, 1988 r. zamienię na Audi 100, poj. 1800 ccm, 83/ 
87 r., na białych tablicach. Rawicz, tel. 0502/3045-64 
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, zamienię na motocykl ścigacz 
o poj. powyżej 125 ccm albo enduro, cross, powyżej 125 ccm, 
może być uszkodzony. Ochla, gm. Zielona Góra, tel. 068/
321-10-02,0600/38-58-99
FIAT 126p FL, 1989 r„ 650 ccm, groszkowy, oraz Fiata 126p 
Bis, z 1988 r., 700 ccm, czerwony- 2.000 i 2.700 zł - zamienię 
na jedno auto, VW Golf II, Ford Fiesta, Escort, Peugeot 205, 
chętnie diesel. Nowa Ruda, tel. 074/87249-19 
FIAT 126p el, 1990 r., 650 ccm, czerwony, zapłon w stacyjce, 
alternator, szeroka deska rozdz., przegląd do 07.2001 r., waż
ne OC, blacharka do małych poprawek, stan średni, • 2.000 
ż ł, zamienię na inny, większy, nie japoński w tej cenie. Lubin, 
tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, dmu
chawa, lotnicze fotele, do poprawek, stan dobry + Opel Se
nator z 81 r o poj. 2.8 benzyna, z instalacją gazową, pełnym 
wyposażeniem, przegląd do 0.3 2002 r, stan b. dobry, cena 2 
sztuk - 10.000 zł, zamienę na jeden w podobnej cenie, nie 
prod. japońskiej. Lubin, tel. 0604/70-92-56,076/749-61-99 
FIAT 126p el, 1994 r. stan idealny, zamienię na VW Golfa II, 
poj. 1.6, diesel, rozbitego. Wrocław, tel. 0607/54-83-24 
FIAT 126p, 1995 r., 50 tys. km zamienię na Toyotę Starlet, 
Corolla, w podobnej cenie. Zielona Góra, tel. 0604/77-56-71 
FIAT 126p el, 1996 r. I właściciel, lotnicze fotele, blokada skrzy
ni biegów, nowe opony, nowy akumulator - 5.600 zł, zamienię 
na Fiata Punto, Opla Astrę, VW Polo, Ford Escort, VW Golf 
lub podobny od 1996 r. Wrocław, tel. 071/372-98-16, 05021
90-98-61
FIAT 126p, 2000 r., granatowy, katalizator, zagłówki z tyłu -
9.500 zł, zamienię na Audi 80 B3, z dopłatą, inne propozycje. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 69 tys. km, 704 ccm, nie
bieski, oznakowany, radioodtwarzacz, faktura VAT, - 9.500 zł 
, zamiana na droższy (osobowy z homologacją). Stawiszyn 
k. Kalisza, tel. 062/752-83-55 po godz. 18,0604/3748-59 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 63 tys. km. 900 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, I właściciel, bloka
da skrzyni biegów, garażowany -12.000 zł, zamienię na Fia
ta Punto. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-01-02 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 39 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, bez wypadku, RO, el. reg. reflektory, uchylna tylna 
szyba, 3 stop ♦ dopłata, - 12.000 z ł, zamienię na A/W Golfa 
III, Opla Calibrę, Suzuki Vitarę. Wrocław, tel. 0504/9242-75 
FIAT CINOUECENTO S, 1997/98 r., 67 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk, czerwony, I właściciel, immobilizer, tylne szyby uchy
lane, atermiczne szyby, wersja eksportowa, alarm + pilot, nowe 
opony, RO • 14.500 zł, zamienię na Fiata 126p - do 6.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-35-90 
FIAT DUCATO. 1990 r., 215 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
koła 16", maksi, alarm, immobilizer, nowe progi, turbina •
12.250 zł, zamienię na Poloneza Trucka do 6.000 zł lub inny 
dostawczy. Grodków, tel. 0603/32-31-45 
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, stan b. dobry - lub zamienię 
na Renaulta Clio, Opla Corsa, Fiata Punto II, diesel lub inne 
propozycje, - 39.000 zł. Tuplice, tel. 0605/21-07-76 
FIAT PALIO KOMBI. 1998 r„ 70 tys. km, 1400 ccm. kolor wi
śniowy metalic, blokada skrzyni biegów, relingi dachowe, ku
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piony .w salonie, I właściciel, zamienię na Mercedesa Vito.
- Ostrów Wlkp., tel. 062/734-80-63,062/508-0^88 dogodź. 17- 

FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r.. 23 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, serwisowany, alarm, relingi dachowe, RM, 
zamienię na Citroena Berlingo, Renault Kaggoo lub Peuge
ota Partnera. Legnica, -tel. 0502/15-76-33-
FIAT UNO, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm,.diesel, czerwony, 
zadbany, nie wymaga napraw, 5-biegowy, 5 ł̂rzwiowy - 5.000 
zł, zamienię na Ladę Samarę, 5-drzwiowy. Wo(any, tel. 074/
868-73-81 "
FIAT UNO, 1986 r., 144 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, 2-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, dzielone i składane 
tylne siedzenia • 5.000 zł, zamienię na Opla Omegę Kombi, z 
dopłatą do 2.000 zł lub sprzedam. Brzeg, tef. 077/416-95-24, 
0503/95-13-88,0608/88-93-85 .
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, in
stal. gazowa, stan dobry - zamienię na Fiat 126p. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-53-22 po 16
FORD ESCORT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, instalacja gazowa, hak, 
radioodtwarzacz + głośniki, pełna dokumentacja, 5-biego
wy, dodatkowe światło .stop', alarm, centr. zamek + pilot,
- 8.400 z ł , zamiana na VV.Golfa II z silnikiem TD. Koźmi
nek k. Kalisza, tel. 062/763-70-70 po godz. 18, 0600/ 
85-05-82
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, niebieski metalic,
5-drzwiowy, RO, centralny zamek, alarm, szyberdach, obro
tomierz, przegląd do 02.2001 r.. stan b. dobry, zamienię na 
Toyotę Corollę lub Carinę, diesla, w cenie do 19.000 zł. Lu
bin. tel. 0606/28-58-78
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, szyberdach, RM, 5-biegowy, zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento z 1994-1995 r. Wrocław, teł. 0503/65-85-72 
FORD ESCORT VAN, 1991 r., 177 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, • 7.700 zł, zamienię na inny, o mniejszej pojemności, 
np. VW Golf, Fiat 126p albo diesel. Gdziszowa 12, k. Jawora, 
tel. 076/873-84-36
FORD ESCORT GL, 1991/92 r.. 132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, -11.600 zł 
, zamienię na inny. Legnica, tel. 0502/60-02-94 
FORD ESCORT, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, centr. zamek, e l reg. reflektory, RM + 4 gło
śniki, welurowa tapicerka, w kraju od 4 miesięcy, 2-stopniowy 
szyberdach, reg. kierownica;'reguł, fotele, 3-drzwiowy, stan 
idealny, -12.800 z l , zamienię na F. Fiestę z 1994 r. lub Opla 
Corsę z 1993 r. Zaborów, tel. 076/843-59-41 
FORD ESCORT, 1995 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo E 4x4, 
280 KM , zamienię na inny. Zielona Góra, tel. 0607/78-08-82 
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 MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, immobilizer, RO, 
wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany • 24.000 zł, 
zamienię na busa osobowego, w tej cenie. Borek Wlkp.;tel. 
•065/571-67-06
FORD MONDEO GLX, 1995 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, 16V, bordowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wszystkie 
'.el. dodatki, szyberdach, halogeny, alum. felgi, radio + 4 gło
śniki, welurowa tapicerka - 23.900 zł, zamienię na Renault, 

-lub Mercedesa 207,208, 307, 310, ciągnik siodłowy. Nowo
grodziec, tel. 0602/81 -68-38
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1995 r., 90 tys'. km, 18Q0 ccm,

: 16V Zetec, perłowogranatowy, klimatyzacja, pełne wyposa- 
żenie oprócz skóry, 2 poduszki pow., zamienię na vana. Wro
cław, tek 07 V351-17-63.0601/41-70-63 
FORD PRÓBĘ, 1989 r., ciemnowiśniowy metalic, przegląd 
do 04.2002 r', oryg. lakier, w kraju od 2 lat, komputer, tempo-

- mat, pełne wyposażenie, stan b. dobry • zamienię na busa
- (osobowego), d̂o 14.000 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-97-44
FORD PUMA, 1997/98 r., 45 tys. km, 1700 ccm, 16V, perło- 
woczarny, ABS, ASR, eh regu). lusterka, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, alarm, aluminio
we felgi, fotele Recaro, immobilizer, podgrzewana przednia 
szyba, białe zegary • 40.000zł, zamienię na VW Golfa, Bora,

. Alfa Romeo 156, inny.' Żagań, tel. 068/377-13-38 
FORD SCORPIO, 1985 r:, 240 tys. km, 2800 ccm, granatowy,

. .pełne wyposażenie - 7 900 żł, zamienię na BMW E28 lub Fiat 
■jCroma, możliwa dopłata. Lubin, tel. 0605/82-74-78 
FORD SCORPIO, 1988 r„ 200 tys. km, 2900 ccm, V6, wtrysk, 
biały, wspomaganie, alum. felgi, ABS, skóra, klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, el. reg. 
siedzeń, podgrzewane siedzenia, ospoilerowany, radioodtwa
rzacz, stan techniczny b. dobry, - 9.800 z ł, zamiana na auto- 
lawetę. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/13-45-94 
FORD SIERRA, 1985 r., 94 tys. km, 2000 ccm, biały, przód 
-sportowy, kierownica sportowa, obrotomierz, szyberdach •
3.000 zł, zamienię na mniejszy, w tej cenie. Kłodzko, tel. 074/
867-17-56,0608/10:60-01
FORD SIERRA RS, 1986 r., 2000 ccm, EFi. biały, zamienię 
na Mercedesa 123 lub inne propozycje. Głogów, tel. 076/ 
835-02-86
FORD SIERRA RS, 1986 r., 2000 ccm, biały, zamienię na 
Mercedesa 123 lub inne propozycje. Głogów, tel. 076/ 
835:02-86
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, śliwkowy metalic, stan b. dobry, zamienię na Fiata 
126p, Cinquecento. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka • 8.200 zł, zamienię na Fiata 
125p, z inst. gazową, z dopłatą. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 
0603/17-86-00
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 200 tys, km, 2900 ccm' V6, 
brązowy metalic, obniżony, klimatyzacja, szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek, jasne wnętrze, spoilery, za
mienię na nie starszy. Wrocław, tel. 0604/12-75-56 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 75 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, szyberdach, centralny zamek, alum. felgi, hak, 
relingi dachowe, welurowa tapicerka, reg. kierownica, stan b. 
dobry, • 12.000 z ł, zamienię na Opla Vectrę. Jarocin, tel. 062/
747-41-76. 0604/81-19-65
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 167 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, biały, relingi dachowe, hak, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, -10.200 z ł. zamienię na terenowy do re
montu. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-24 po godz. 18 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm szyberdach, szerokie 
światła z tyłu, stan techn. dobry • zamienię na kosnolę Sony 
Playstation 2 SCPH 30004. Wrocław, tel. 071/322-66-85 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, bliźniacze koła, 9 osób lub 1.5 tony, oszklony, do popra
wek blacharskich - 3.300 zł, zamienię na Mercedesa 123, die
sel. Kłodzko, tel. 0604/92-16-22.0607/61-55-78 
FORD TRANSIT. 1988 r., 2500 ccm, 0-, diesel długi, podwyż
szony, 5-biegówy, wspomaganie, po remoncie błacharki - 
zamienię nę kombi, diesel: Cieszków, (el. 0600/62-72-52 
FORD TRANSIT, 1992/93 r„ 200 tys. km,-2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, el. reg. reflektory, pompowane siedzenia, 
oszczędny, stan b. dobry, cena -18.500 zł, zamienię na Mer
cedesa 124, diesel, z dopłatą. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-20-61
HANOMAG F-65 skrzyniowy, wym. 5.50x2.25 m, • 3.000 z ł , 
zamienię na duży osobowy. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk 16V, perłowo- 
czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., pełne wypo
sażenie el.,' aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, oś tylna, stan b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
LADA 2105,1983 r., 6 tys. km, 1300 ccm, zielono-szary, nowy 
silnik, nowa inst. gdzowa, po remoncie ogólnym i błacharki, 
b. dużo nowych części, stan opon dobry • 3.000 zł, zamienię 
na Simsona, w cenie do 2.000 zl. Gryfów śl., tel. 075/
781-29-05

LANCIA PRISMA, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
jasnoblękitny, szyberdach, wspomaganie, serwofłeg. kierow
nica, el. otw. szyby, tylna szyba ogrzewana, ciemne lampy, 
cena - 8.700 zł, zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/ 
854-92-54
LANCIA THEMA. 1989 r., 2000 ccm, metalic. stań tT dobry, 
dużo dodatków, • 11.000 z ł, zamienię na tańszy. Lwówek Ślą
ski, tel. 0604/70-25-41
MAZDA 323,1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, ABS. el. reg. reflektory, dzielona kanapa, pod
świetlane zamki, reg. kierownica, RM, 1,5 roku w kraju, I wła
ściciel, - 25.000 zł zamienię na VW TDi lub Seata. Oleśnica, 
tel. 071/314-72-74,071/314-20-91 
MAZDA 626,1980 r., 1956 ccm, szary metalic, zadbany/w 
ciągłej eksploatacji, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach, alum. felgi, ciemne szyby-? zamienię na ciągnik ogro
dowy z osprzętem lub bez, może być do remontu lub mały 
rolniczy, bez dopłat, tel. 075/736-10-47 
MAZDA 929 GLX, 1988/97 r., 257 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, tempo
mat, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz 
z CD, zadbany - 9.900 zł, zamienię na uszkodzony, młodszy.
Wrocław, tel. 0609/27-42-77 ‘  .....
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, alum. 
felgi, kpi. opon zimowych, po wymianie: amortyzatorów, szy
berdachu, tarcz hamulcowych, po remoncie kapitalnym, stan 
idealny - 8.500 zł, zamienię na WV Golfa I, w cenie do 5.000 
żł. stan b. dobry. Lubań, tel. 0602/88-30-08 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, 
hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny - 4.800 zł, 
zamienię na Audi 80, coupe, diesla, w tej cenie. Polkowice, 
tel. 076/749-36-03, 749-76-04 ;
MERCEDES 208 D, 2292 ccm, żółty, maks. długi i wysoki, 
garażowany, zadbany • 19.300. zł, zamienię na Fiata Punto. 
Ząbkowice Śląskie, tel.-074/816-01 -02 
MERCEDES 220 D, 1996 r., 200 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
zielony, I właściciel, kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, zamienię na tańszy, diesel, z dopłatą. Oława, 
tel. 071/313-91-88,0605/78-66-92 
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 220 tys. km, 2300 ccm, Pb/ + 
gaz, metalic, sprowadzony w całości, bez korozji, szeroka li
stwa, automatic, inst. gazowa, garażowany, stan idealny, za
mienię na Daewoo Tico, 1996/99 r., Poloneza Caro, 1997/98 
r. Złoty Stok. tel. 074/817-54-18 
MERCEDES 230124 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km.2300 ccm, 
benzyna, stalowy metalic, ABS, centr. zamekrpełna dokumen
tacja, wspomaganie, el. reg. foteli, automatic, • 24.000 z ł , 
zamiana na busa lub inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/
51-75-80
MERCEDES 240116D, 1975 r„ 2400 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, wersja amerykańska, w kraju od 3 lat - 5.500 zł, za
mienię na mnfejszy, z silnikiem diesla lub instalacją gazową. 
Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 240123 D, 1978 r.( 2400 ccm, diesel, czerwony, 
aktualny przegląd, w ciągłej eksploatacji - 4.300 zł, zamienię 
na igny, najchętniej tańszy. Wrocław, tel. 071/328-33-68 wie* 
czórem, 0607/81-52-4Ó
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, czarny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ekonopezny, 7 I /100 km, stan b. dobry, zamienię na busa 
lub Osobowy, chętnie kombi, z dopłatą, D. Wrocław, tel. 0603/ 
85-23-25
MERCEDES 301 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, dł. 3.5 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m, wspomaganie, 
owiewka, • 34.000 z ł , zamienię na mniejszy albo osobowy. 
Leszno, tel. 0601/70-04-56
MERCEDES 608 D 7-osobowy, ład. 2.51, skrzynia ład. 4 m -
13.500 zł, zamienię na Merćeidesa.608, mała kabina, długa 
skrzynia ład. lub na inny. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna zarejestro
wany - na motocykl Yamaha XJ 600 lub inny podobny, możli
wość tylko zachodniej dokuemntacji. Wałbrzych, tel. 0607/ 
82-40-67.
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2000 ccm. benzyna inst. ga
zowa, centralny zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, hak -
9.500 zł, zamienie na droższy, do 35.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tei. 075/781-74-01
MITSUBISHI GALANT, 1993 r., 68 tys. km, 1997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model 94 r., pełna elektryka, szyberdach, 
ABS. poduszka pow., RO, alum. felgi, rozkładane tylne sie- 
. dzenia, właściciel niepalący • 24.500 zł, zamienię na inny, 
do 15.000 zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI L300 BUS, 1985 r., 2300 ccm, diesel, pomarań
czowy, - zamienię na osobowy o poj. 1600 ccm, diesel. Nie- 
mstów, gm. Lubin, tel. 0604/94-03-98 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1991 r., 147 tys. km, 1500 ccm, 
12V, złoty metalic, GLI, szyberdach, centralny zamek, wspo
maganie, hak, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zamienię na 
inny, chętnie Fiat. Oława, tel. 0609/58-41 -08 
MITSUBISHI PAJERO, 1990 r„ 2500 ccm, turbo D długi, wspo
maganie kier., orurowany, RO, stan b. dobry, zamienię na tań
szy, do 13.000 zł, np. VW Passata kombi, Peugeota kombi 
albo inny. Wrocław, tel. 363-39-87,0605/25-73-31 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo E, szary metalic, 
pełne wyposażenie, stan b. dobry - 14.000 zł, zamienię na 
tańszy uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0602/87-22-35. 
NISSAN 200 SX COUPE, 1990 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, 
16V DOHC, perłowobordowy, 180 KM turbo intercooler, peł
ne wyposażenie elektryczne, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, stan b. dobry -17.000 zł, za
mienię na tańszy, do 10.000 zł. Wambierzyce, tel. 074/
871-90-86 •
NISSAN ALMERA, 1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, el. 
reguł, lusterka, el.. otwierany dach, regulowana kierownica, 
zadbany - 23.000 zł, zamienię na Fiata Cinquecento, 1996/ 
97 r. Żagań, tel. 068/377-13-38 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, wiśniowy, 4x4, 
krótki, atrakcyjny wygląd, techn. sprawny - 16.000 zł, zamie
nię na auto lub motocykl, cały lub uszkodzony, ok. 10.000 zł + 
dopłata. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r„ 185 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, zielony metalic, RM, szyberdach, hak, - 5.500 z ł, za
mienię na busa, diesla, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/
845-10-71, 0603/21-82-73
NISSAN SUNNY, 1985 r, 1700 ccm, niebieski metalic, stań 
b. dobry, zamienię na Opel kombi, z 92/93 r., srebrny metalic, 
z dopłatąalbo inne propozycje. Bojanowo, tel. 065/545-67-70, 
0603/89-23-00
NISSAN TERRANO II, 1996 r., 120 tys. km, 2700 ccm, TD, 
granatowy metalic, klimatyzacja, centralny zamek, elektryka, 
radioodtwarzacz, orurowany z przodu, aluminiowe felgi, listwy 
boczne, bez wypadku, długi, 7-osobowy, - 54.000 z ł, zamia
na na inny. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-54-79, 0602/ 
12-08-13
NISSAN TRADE, 1995 r., 156 tys. km, 2800 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, hak, radio + kolumna, el. reg. lusterka, 
oszklony, tapicerka, na 9 osób lub 1,5 t ład., przedłużony, 
podwyższony, zadbany, - 22.500 zł., zamienię na osobowy, 
mniejszy, Wałbrzych, tel. 074/664-94-20 
NISSAN URVAN, 1988 r„ 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-osobowy, stan techniczny dobry zamienię na 
osobowy, z dopłatą. Ostrzeszów, tel. 062/791-16-62 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, stan b. dobry - 3.800 zł, zamienię na Fiata 126p, tań
szy lub droższy. Namysłów, tel. 077/410-24-73, 0603/
95-73-70
OPEL ASCONA, 1985 r., 163 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski, RM, nowe amortyzatory i opony, 5-biegowy, ga
rażowany, ekonomizer, zadbany, stan dobry, - 4.600 zł, 
zamienię na inny. Raszowa Duża, tel. 076/844-86-17,0607/
20-79-25
OPEL ASTRA,; 1993/94 r„ 160 tys. km, 17Ó0 ccm, TDi, perło
wogranatowy, obrotomierz, kubełkowe fotele, wspomaganie,

RO--*- głośniki, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry - 17,900 zł, zamienię na Fiata €inquecento, Forda Escor- 
ta lubVW Golfa II. Niemcza, tel. 074/837-68-̂ 6-.
OPEL COMBO, 1989ruJ§QOcclłir^xfieśel, biały, 5-biegowy, 
hak, 5-osobpwy + ład. 600 kg, po lakierowaniu, radio, halo
geny w zderzaku, garażowany, atrakc. wygląd, cena • 11.500 
zł, zamienię na Audi 100 z 85/88 r o poj. 1.8-2.0 z instalacją 
gazową lub 2.0 diesel. Lubin, tel. 0607/19-50-38 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, szybecdach, alum. felgi -
25.900 zł, zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 124. 
Stronie Śl.. jęl, 074/814-22-85
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ćcm, biały, komputer, de
ska digital, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, spoiler 
tylny, atrakc. wygląd, stan b. dobry • 8.000 zl, zamienię na 
inny, w tej cenie. Lubin, tel. 0605/63-21-20 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 75 tys. knV, 1600 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, po remoncie ka
pitalnym błacharki i po lakierowaniu w 2001 r., alum. felgi, 
stan silnika b. dobry - 9.000 zł, zamienię naOpla Omegę 

. kombi, Vectrę, Audi 100, Scorpio, Sierra sedan, Passat, 
najchętniej diesel, możliwa dopłata do 2.000 z ł.., tel. 0600/
65-87-90
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1600 ccm, diesel, biały, szyber
dach, RO, lotnicze fotele, przegląd do 05.2001, nowe świece, 
nowy ukł. wydechowy, stan dobry, - 7.700 ż ł , zamienię na 
Fiata 126p, ospoilerowanego. Lubin, tel. 076/846-58-22 
OPEL KADETT, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, bogata wersja, stan b. dobry, w kraju od roku -
12.200 zł, zamienię na Opla Calibrę, Golfa II, kpi. dokumen
tacja, może być lekko uszk. Wrocław, tel. 0502/41-58-53 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, szyberdach, welurowa tapicerka, - 9.500 zl zamienię droż- 
śzy. Żagań, lei. 0603/75-57-29 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm; złoty metalic, inst. gazo
wa, alarm + pilot, centralny zamek, oznakowany, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, dodatkowe 
światło .stop', przyciemniane tylne lampy, konserwacja, atrak- 
cyjny wygląd, stan b. dobry, zamienię na inny samochód (bus). 
Sobótka, tel. 0606/20-57-10
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, au
tomatic, stan b. dobry, -10.500 z ł, zamiana na inny. Błaszki, 
tel. 043/829-17-65,0603/35-65-64 
OPEL OMEGA, 1991/97 r„ 23 tys. km, 3000 ccm, 24V, czar
ny metalic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, aluminiowe 
felgi, klimatyzacja, podgrz. fotele -16:000 zł, zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0603/22-86-04
OPEL OMEGA B KOMBI. 1994/95 r.. 97 tys km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, poduszka pow., ABS, el. otwierany szyberdach, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, re
lingi dachowe, roleta, serwo, RM, nie składak, stan b. dobry, -
23.600 z ł , zamienię na mniejszy, do 15.000 zł. Oława, tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 80 tys. km, 2500 ccm, 24V eco
tec, turkusowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, ABS, TCSr 2 poduszki pow. - 35.000 zł, zamienię na 
busa, T4, Boxer, Jumper, inny, tańszy, osobowy. Wrocław, tel. 
071/372-63-34, 0604/77-05-39 

- OPEL OMEGA KOMBI CD, 1995 r., 91 tys. km. 2000 ccm pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, zadbany - 31.000 zł, za
mienię na Opla Fronterę, Forda Winstara van, Chryslera Voy- 
ag era. Dodge Caravan, Plymouth Voyager, zadbany, do
40.000 żł. Wrocław, tel. 071/339-16-06,0601/78-05-28 
OPEL REKORD, 1984 r., 19 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zloty, 
wymieniony silnik z wtryskiem, centr. zamek, el. reg. luster
ka, atrakc. wygląd, - 5.000 zł, zamienię na busa lub sprze
dam, możliwa dopłata. Szprotawa, tel, 068/376-40-24 
OPEL REKORD, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, alum. felgi, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
ciemne Szyby, zadbany, garażowany - 5.500 zł, zamienię na 
VW LT busa lub VW Transportera, w tej cenie. Gryfów Śll, tel. 
075/781-29-05
OPEL SENATOR. 1981 r., 2800 ccm, benzyna, granatowy, 
po remoncie w 2000 r, instalacja gazowa, pełny wtyrsk, auto
matic, klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, komputer, 
alum. felgi, licznik digital, wspomaganie, przegląd do 03.2002 
r., stan b. dobry, cena - 7.900 zł, zamienię na inny, chętnie 
kombi sportowy, Cabrio, przód od wersji USA. Lubin, tel. 0604/ 
70-92-56, 076/749-61-99
OPEL SENATOR, 1985 r., 2500 ccm, diesel, czamy, alum. 
felgi, alarm, centralny zamek, atrakc. wygląd • 7.000 zł. za
mienię na inny, może być uszkodzony lub motocykl. Legnica, 
tel. 0608/83-82-22
OPEL SENATOR, 1990 r.. 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, chromowane nadkola, welurowa tapicer
ka, garażowany, automatic, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, 177 KM, cen
tralny zamek, alarm * pilot, aluminiowe felgi, dużo nowych 
części, -12.000 z ł, zamienię na terenowy, do 20.000 zł. Wro
cław, tel. 347-60-04,0607/47-96-02 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm szyberdach, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, RM ♦ 6 głośników, halogeny, zamie
nię na BMW 735 i lub 750 r. Wrocław, teł. 0601/87-31-64 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 125 tyś. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, w kraju od 2 mies., zarejestrowana, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, centralny zamek, ABS, wspoma
ganie, el. reg., szyberdach, immobilizer, oryg. RO, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, • 13.500 zł lub zamienię na Opla 
Kadetta, 5-drzwiowy, diesel lub inny. Leszno, tel. 065/ 
529-23-21
OPEL VECTRA B, 1992 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V zamie
nię na mniejszy samochód, do 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-80-24 £
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/97 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, 
szyberdach, ABS, nowy akumulator - 14.000 zł, zamienię na 
Fiata Seicento, Punto lub Opla Corsę, z dopłatą do 5.000 zł. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-28-86 
PEUGEOT 304,1977 r., 1300 ccm, diesel stan dobry, w cią
głej eksploatacji - 800 zł, zamienię na ładowacz Tur. Czerni
na, tel. 065/543-16*39
PEUGEOT 309 GR, 1989 r., 137 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, garażowany, alarm - 8.500 zł, zamienię 
na Opla Omegę, dopłacę do 2.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/
872-37-60
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, reg. kierownića, centr. zamek, 
alarm, alum- felgi, kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany, 
atermiczne szyby, • 9.800 z ł , zamienię łia inny, w tej cenie. 
Głogów, tel. 0604/78-05-72
PEUGEOT 406,1997 r., 33 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, radioodtwarzacz 
♦ pilot, halogeny, elektryka, - 31.500 z ł, zamiana na dostaw
czy. Kalisz, teł. 062/751-28-15 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r.. 106 tys. km, 1900 ccm, die
sel, szary metalic, 5-osobowy - 27.800 zł, zamienię na Citro
en Xsara, diesel, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 074/831-62*76 
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, ważny prze
gląd, blacharka do małych poprawek, stan techn. dobry • 600 
zł, zamienię na telefon GSM Nokia 3310 lub 3210, z dopłatą 
albo inne propozycje. Lubin, tel. 0602/24-20-95, 0604/ 
46-81-93
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, nadwozie Caro, 
plastikowe podszybie - 2.200 zł, zamienię na inny, może być 
dostawczy. Kalisz, tel. 0605/78-08-62 
POLONEZ SL, 1989 r., 1600 ccm, biały, .nosek' przód, szyb
ki ztyłu, atrakc. wygląd, cena -2.000 zł, zamienię na większy. 
Nowy Kościół, tel, 0607/22-00-58 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna przegląd 09.11.2001 
r., w ciągłej eksploatacji • 2.950 zł, zamienię na maszynę sto
larską Dyma 8 łub inne narzędzia dó obróbki drewna. Wro
cław, tel. 071/361-37-05
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, blacharka nowa. alum. burty, nowe tarcze i klocki ham.,

wnętrze zadbane  ̂bez instal. gaz., dł. 2 m, - 5.000 ̂  .zamie
nię na Polońeża Trucka, 5-osob., możliwa dopłata za now
szego. Żmigród, tel. 0605/37-38-02 
POLONEZ TRUCK, 1996/98 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
instal. gazowa, 2-osobowy, krótki, kupiony w salonie w 98 r., I 
właściciel, • 7.500 z ł , zamienię na inny, możliwa dopłata. 
Wałbrzych, tel. 0501/44-98-61,074/84.7-91-74- 
RENAULT 21 NEVADA, 1991/97 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, wiśniowy metalic, kombi, po przeglądzie w lutym, 
tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, radio; kpi. doku
mentacja^* 8.500 z ł , zamienię na inny. Lubin, tel. 076/ 
846-54-66, 842-26-30
RENAULT 25 TX, 1987/88 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowobrązowy metalic,,pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, beżowa skóra, wieża Philips, centralny zamek + pilot, 
instalacja gazowa, ospoilerowany fabrycznie, wersja Exclu- 
sive, stan idealny, • 9.500 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Kłodzko, tel. 074/867-92-91
RENAULT 25,1989/90 r., 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, centralny zamek, wsppmaganie, ABS, el. otw. 
szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, komputer, cena • 8.800 
zł, zamienię na Opla Calibrę z 93/95 r lub na inny z dopłatą. 
Żagań, tel. 0603/75-57-29
RENAULT FUEGO GTS, 1982 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 
el. otw. szyby, alum. felgi, reg. kierownica, kubełkowe fotele, 
białe zegary, sportowa kierownica, sportowy wygląd - 3200 
zł, zamienię na BMW E-30, do remontu albo rozbity, ścigacz. 
Żary, tel. 068/375-92-37
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tys km, 2500 ccm, diesel, 
biały, furgon, plandeka o Wym. 3.8/2.2 m, maks. wysoki, maks. 
długj. wspomaganie, • 30.000 z ł, zamiana na busa (chłodnie) 
do 2 ton ładowności. Janków Pfeygodzki, tel. 062/738-24-20, 
0606/63-11-70
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-biegowy, 5-osobowy, zarejestrowany jako osobowy, 
uchylny dach, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
13.800 z ł , zamiana na inny. Dobra, tel. 063/279-93-46 w 
godz. 8-18,0600/32-11-44
RENAULT SAFRANE. 1993/94 r.. 100 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, klimatyzacji, RM, automatic i dużo innych dodatków, •
22.000 z ł , zamienię na inny, tańszy. Góra, woj. leszczyńskie, 
tel. 0601/05-81-98
RENAULT SCENIC, 1998 r., 55 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, ABS, wspomaganie, centralny zamek, alarm, alum. fel
gi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki pow., 2x elektr. 
szyberdach, welurowa tapicerka, oryg. RM + pilot, stan b. 
dobry, - 44.500 zł lub zamienię na tańszy, chętnie diesel. Lu
bin, tel. 0600/64.-56-14
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, niski, przedłużony, sprowadzony w całości, stan 
dobry silnika i błacharki, skrzynia biegów do małego remon
tu, w ciągłej eksploatacji - 10.800 zł, zamienię na większy,
3-41. Lądek Zdrój, tel. 074/814-67-87 
ROVER 620,1995 r„ 121 tys. km, 2000 ccm, Si, stalowy me
talic, pełne wyp. elektr., ABS. centr. zamek + pilot, wspoma
ganie, alarm, poduszka powietrzna, hak, radioodtwarzacz 
Panasonic, pełna dokumentacja, I właściciel w Polsce, stan 
idealny, bez wypadku, - 24.000 z ł, zamiana na Fiata Ducato 
TD (busa) albo innego busa. Kalisz, tel..062/766-35-75,0606/
73-85-99
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 1800 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, RO, 
nowe opony, wspomaganie, spoiler - 20.000 zł, zamienię na 
inny. Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 20 tys. km, grafitowy metalic, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, wspomaga
nie kier., zamienię na osóbowy, tańszy, bus lub ciągnik sio
dłowy, w tej cenie. Syców, teł. 062/785-65-62 
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, brązowy metalic, 
silnik system Porsche, stan b. dobry - 12.000 zł, zamienię na 
Fiata Cinquecento, Seicento, lekko uszkodzony. Trzebnica, 
tel. 071/312-10-58,060316^7-70 
SEAT IBIZA, 1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, SRi, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie,
5-drzwiowy, immobilizer, częściowo do lakierowania, - 28.000 
z ł, zamienię na VW Transportera T4 lub Forda Transita. Go
styń, tel. 0600/50-20-46
SEAT MALAGA, 1991 r., 90 tys. km, 1200 cćm, wtrysk, nie
bieski metalic, system Porsche, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, welurowa tapicerka, 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), zamienię 
na Forda Sierrę 89/90 r, 1.8,2.0 lub inny. Głogów, tel. 0601/
05-38-95
SEAT TERRA, 1988 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, do wymiany szyba czołowa, ład. 550 kg + 2 osoby -
4.000 zł, zamienię na naprzyczepę gastronomiczną lub kem
pingową. Wrocław, tel. 0606/94-77-71
SEAT TOLEDO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, bez wypadku, stan idealny -13.700 zł, zamienię na 
tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-32.-51 
SKODA 105,1979 r. stan silnika idealny - zamienię na ma
szynę do produkcji siatki ogrodzeniowej. Brzeg, tel. 0601/ 
78-48-72
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, wymienione 
opony i dętka, zamki do drzwi, układ kierowniczy, sprzęgło, 
szczęki, radio t  głośniki, po remoncie silnika i skrzyni bie
gów, nowy akumulator, plastikowe nadkola (nowe), nowy sil
nik, stan b. dobry • 1.800 zł, zamienię na Fiata 126p. Wro
cław, tel. 071/355-14-80
SKODA 105 LUX, 1987/88 r.. 1050 ccm, kremowy, bez wy
padku, garażowany, nowe opony, pasy bezwł., tylna szyba 
ogrzewana, wersja eksportowa, 4 rej. 1990 r., zadbany, atrak
cyjny wygląd, - 2.600 z ł , zamienię na inny. Kozielno, woj. 
opolskie, tel. 0608/17-00-95
SKODA 105 L, 1988 r., 60 tys. km, 1100 ccm, czerwony, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry - 2.800 zł, zamienię na do
stawczy. Wałbrzych, tel. 074/847-86-32 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 96 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, nadkola, welurowa tapicerka, nowy akumu
lator, RO, immobilizer, alarm - 16300 zł łub zamienię na VW 
golfa III. Legnica, tel. 076/854-07-56 - 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 83 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, stan b. dobry, serwisowany, RM, hak 
-17.500 zł, zamienię na Opla Corsę B lub Opla Combo (oso
bowy), możliwa dopłata. Wrocław, tel. 071/336-04-54,071/ 
333-04-71
STAR 200,1979 r. skrzyniowy, wywrotka na 3 strony, nowe 
opony, zamienię na koparkoładowąrkę Ostrówek, z dopłatą. 
Duszniki Zdrój, tel. 0608/78-00-20 
STAR 200 L, 1979/99 r., 85 tys. km, niebieski, po remoncie 
kapitalnym w 1999 r.. kabina nowego typu, skrzynia ładunko
wa 5.60, HDS 2.71, zamienię na osobowy + dopłata. Jakubo- 
wo, tel. 076/818-32-72,0604/20-89-83 
TOYOTA CARINA E, 1995 r„ 107 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, wyposażenie el., wspomaga
nie kier., alarm, centralny zamek + pilot - zamienię na Audi 
100 C4, Mercedesa 124 D, inny. Zielona Góra, tel. 0601/ 
18-89-01 '
TOYOTA CELICA, 1990/91 r., 16 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, aium. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ekono
mizer, atrakcyjny wygląd -18.500 zł, zamienię na BMW E-36 
łub inny. Legnica, tel. 076/854-97-59,0603/55-70-69 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 191 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
czarny, 3-drzwiowy, ekonomizer, inst. gazowa, centr. zamek, 
alum. felgi, ciemne szyby, serwisowany, stan b. dobry, zamie
nię na BMW 520 lub 318 i, może być lekko uszkodzony. Wro
cław. tel. 0601/88-32-97
TOYOTA COROLLA HB, 1990 r., 193 tys. km. 1300 ccm, XL, 
12V, czarny, 75 KM, 3-drzwiowy, alum. felgi ♦ komplet kół zi
mowych, łańcuchy, centralny zamek, inst. gazowa, bagażnik 
na narty, serwisowany - zamienię na Opla Calibrę lub Hondę 
CRX. Wrocław, tel. 0601/88*32*87 
TOYOTA HIACE, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały. 9-osobowy, inst. gazowa, el. otw. szyby • 18.500 zł, za-

.włeni -̂na (RiStjfwćzylob osobowyrTifóże być do remontu. 
Góra, tel. 065/543-31-71,0501/77-03-81 ?  3* •
TOYOTA SUPRA, 1990 r„ 219 tys. km, 3000 ccm. Ti, perło
woczamy, 240 KM, klimatyzacja, pełne wyp! elektr., centralny 
zamek, wspomaganie, ABS, alum. felgi,, radioodtwarzacz, 

-dach'T#gaV_komfiuter,-serwisowany, stan b. dobry, pełna 
•tfófcumentatj5T ^ 2.900 z ł , zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 
0601/76-49-77
VOLVO 343 DL, 1976 r., 175 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, automatic, w ciągłej eksploatacji, 50% zniżki OC, 
zarejestrowany, stan tech. dobry, -1.200 zl lub zamienię na 
kosiarkę .traktorek*, z dopłatą. Wrocław, tel. 329-15-54,0605/
78-83-00
VQLVO 740,1988 r., 190 tys. km, 2300 ccm, benzyna, meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot, pod
grzewane fotele, inst. gazowa - 9.500 zł, zamienię na inny, 
samochód, może być uszkodzony albo na pomoc drogową. 
Racula, tel. 068/325-04-69
VOLVO 740,1988 r., 185 tys. km, 2300 ccm, benzyna, meta
lic, alarm, centralny zamek, inst. gazowa, wspomaganie kier., 
podgrzewane fotele, zamienię na inny, może być do napra
wy. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
VOLVO 850 GLT, 1993/94 r., 2500 ccm, benzyna, 170 KM, 
czerwony, automatic, stan b. dobry, • 26.000 z ł, zamienię na 
inny, może być droższy. Głogów, tel. 076/833-47-44, 0602/
55-19-42
VW GOLF, 1978 r., 1500 ćcm, benzyna, częrwonjŁ 4-drzwio
wy, hak, ospoilerowany, - 2.500 ż ł, zamienię na inny, chętnie 
na diesla: Środa Śląska, tel. 0605/39-98-87 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, biały, model przejściowy, RO, 
alum. felgi, hak, szyberdach, sport. ukł. wydechowy, 4 zagłów
ki, spoiler na tylnej klapie i progach, kierownica od modelu 
GTi, halogeny - 3.200 zł, zamienię na VW Golfa II z 85 r., z 
dopłatą do 4.000 zł lub sprzedam. Stronie ŚL. tel. 074/ 
811-86-54
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, hak, szyber
dach oryginalny, ważny przegląd, • 5.200^ , zamiana: Fiat 
Croma, Lancia Thema, Mercedes 123. Łaziska, tel. 075/ 
644-90-02
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, 4 lampy z przodu, sprowadzony w całości, 
zadbany, - 6.900 zł zamienię na Fiata 126p. Radwanice, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/49-96-15 
VW GOLF II, 1984 r. - zamienie na Forda Transita, do 90 r. 
Wrocław, tel. 0606/58-41-37
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy aku
mulator, klocki ham., stan b. dobry, zadbany - 7.900 zł, 
zamienię na Poloneza Trucka .5”Tub osobowego .2', For
da Transita, Renaulta Trafica. Głogów, tel. 076/834-90-28, 
0603/30-60-68
VW GOLF II, 1991 r., 165 tys. km. 1600 ccm, /Pb, metalic, 
stan dobry, szyberdach, alarm, zadbane wnętrze . zamienię 
na tańszy. Wschowa, tel. 065/540-29-13 po godz. 18 
VW GOLF, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic,
3-drzwiowy, el. reg. lusterka, regulacja świateł, alum. felgi, 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, nie składany, bez wypadku -
18.000 zł, zamienię na Lagunę, 95-96 r. Nysa, tel. 0606/
95-77-02
VW GOLF III PINK FLOYD, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, perłowofioletowy metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, klimatyzacja, aluminiowe felgi Borbet 17', radioodtwa
rzacz Sony, wersja bogata, welurowa tapicerka, pełna doku
mentacja, serwisowany, atrakcyjny wygląd, Odrzwiowy -
25.000 zł, zamienię na terenowy, vana. Wrocław, tel. 0501/ 
62-40-39
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 82 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
relingi, roleta, • 32.000 z ł , zamiana na tańszy. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-30-95
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, czerwony, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, podłokietnik, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja. zamienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-
51-58,0606/74-36-52
VW LT 28,1988 r„ 2400 ccm, benzyna, biały, podwyższony, 
instalacja gazowa, hak, po remoncie błacharki, 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 12.700 z ł . zamienię na inny osobowy albo 
inne propozycje. Lwówek Śląski, tel. 0608/37*17*08 
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ćcm, turboD wspomaganie kier., 
centralny zamek * 17.000 zł, zamienię na Mercedesa 300 124 
D, może być uszkodzony lub zaniedbany. Żary, tel. 0608/ 
15-36-63
VW PASSAT G-60 KOMBI, 1992 r., czerwony. Synchro. sze
roka listwa, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pod
grzewane fotele • zamienię na ciężarowy. Wrocław, tel. 0601/
57-96-26 ,
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, el. 
reg. szyberdach, el. reg. reflektory, odpinany hak, tolokąda 
zapłonu, relingi, RM, roleta, zagłówki, I właściciel, cena -
23.000 zł, zamienię na tańszy. Lubin, teł. 076/846-94-88 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 161 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. reflektory, el. reg. lu
sterka, 2 x komp., alum. felgi, alarm, centralny zamek na pilo
ta, sprowadzany. - 26.000 z ł , zamienię na nowszy, diesel, 
Passat. Omega, bus, mini van. Wałbrzych, tel. 074/842-17-36, 
0604/13-80-65
VW PASSAT, 1995 r„ 100 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, elektryka, immobilizer, radioodtwa
rzacz, welur, • 32.500 z ł, zamiana na tańszy (Fiat Punto, Sko
da Felicia). Kalisz, tel. 062/766-16-25,0602/83-25-62 
VW PASSAT, 1996 r.. 126 tys. km. 1900 ccm, TD, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 29.500 
z ł, zamiana na Mercedesa 124 od 1990 roku. Turek, teł. 063/ 
288-61-33,0600/33-29-25
VW PASSAT, 1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, perfowozie- 
lony metalic, 110 KM, kpL dokumentacja, I właściciel, 4 pod. 
powietrzne, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, 
zamienię na VW Golfa III. Paczków, tel. 077/431-67-73,0604/
77-15-95
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, 120 PS, pełne wyposażenie, książka serwisowa, klima
tyzacja, ABS, 4 poduszki pow., roleta, relingi, hak, I właściciel 
w kraju - 56.000 zi, zamienięjia tańszy samochód do 25.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-22 
VW POLO KOMBI,v1989 r., 30 tys. km, 1260 ćcm, diesel, gra
natowy metalic, II właściciel w Polsce, odcięcie zapłonu, po 
remoncie silnika  ̂9.750 zł, zamienię na nowszy, z dopłatą. 
Grodków, tel. 077/415-23-34
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło
wogranatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), eł. reg. świa
teł, szeroki zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 14', 
opony Michelin (Pilot), ks. serwisowa, - 25.500 zł lub za
miana na osobowy, w cenie do 10 tys. zl. Witaszyce, tel. 
062/740-15 0̂1
VW SCIROCCO II GT, 1991 r., 149 tys. km. 1800 ccm, grana
towy metalic, sprowadzony w 1994 r., kubełkowe fotele, szy
berdach, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, ospoilerowany, 
halogeny, wspomaganie kier., komputer - 11.000 zł, zamienię 
na VW Polo coupe, FOX, kombi, w tej cenie albo na Fiata 
Cinquecento vana 900 ccm. Wrocław, tel. 344-35-64.0608/
29-42-17
VW TRANSPORTER T4.1995 r., 2461 ccm, benzyna, bia
ły, stan idealny, sprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju od 8 miesięcy, książka serwisowa, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, szyberdach, immobilizer, radio
odtwarzacz, antena w szybie, wymienione oleje, filtry i 
paski - 31.000 zł, zamienię na VW Passata, Golfa, Forda 
Escorta, Mercedesa, najchętniej kombi. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-19-97
ŻUK A-11B, 1976 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony, 
skrzyniowy - 1.200 zł, zamienię na Fiata 126p. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/843-28-02
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR 105 Ah, 420 A, prawie nowy, na gwarancji, • 
180 zł. Wrocław, tel.-071/372-65-23, 090/39-96-60 
AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah, z 20.00, r. -100 zł. 
Wrocław, tel 0603/85-13-62
O  ALARMY „Aligator”, „Tar”, „Cassini”, „Seka", „Le- 

gendford", „Lampart", „Scorpion” • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko- 
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia- 
domienia, centralne zamki, antyradary, sterowni
ki zamków. Profesjonalny montaż lub wysyłka, 
detal i hurt. Opisy, schematy, instr. montażu. NAJ
NIŻSZE CENY, SPRAWDŹI Wrocław (e-ma- 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 
02017921

O  ALARMY SAMOCHODOWE: Gepard 2, Legenford, 
Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, centralne zam
ki • od 75 zł, czujniki • od 20 zł, syreny • od 25 zł, 
blokady elektroniczne • od 35 zł, blokady skrzyń 
biegów Tytan-Dipol • od 260 zł, haki holownicze 
atestowane, odkręcane kule z kompletem monta
żowym • od 160 zł, montaż, sprzedaż,, naprawa, 
wysyłka, faktury VAT, Legnica, ul. Kręta 10 (na lewo 
od Realu), tel. 0602/43-01-75 84013951

ANTYRADAR ULTRA LIMITED, 2001 r. profesjonalny, cy-

CIŚNIENIOMIERZ POKÓŁ DIGITAL do samochodów, ma- 
Szyn romłctytii, fabrycznie nowy, eiektron ĉny, oprowadzo
ny z Niemiec,'b. dokładny, Wyświetla z dokładnością do 05 
atm., zasięg 8 atm., możliwość przesłania pocztą, - 45 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
DIAGNOSKOP SAMOCHODOWY • 1200 zl, analizator spa
lin do silnika benzynowego, nowy, 1-gazowy • 800 zł. Złoto
ryja. tel. 0604/20-17-34
FELGI 2 tylne, ze zużytymi oponami 12.4 x 32, do furgonu
255, - 1..000 z ł.., tei! 0601/0844-65 . -
FELGI do VW, standardowe, na 4 śruby, z kołpakami, zópo-
nami. - 220 zł. Lubin, tel. 0503/90-30-60
FELGI chromoniklowane, z oponami łub bez, 5 otworów, 15
x 7J. opony 15/70/235, do auta terenowego, - 900 zł. Żary,
tel. 068/375-74-48
FELGI z oponami, 15". na 4 śruby, do VW, - 600 zł. Legnica, 
tel. 0603/53-26-42
FELG115”, do Opla Omegi B, 5 szt, - 900 zł: Oleśnica, teł. 
071/314-33-73. 0603/23-45-49 
FELGI PIRELLI 4-otworowe, 5 1/2 J 1542. do Toyoty 5- i 
4-otworowe. do Opla 4-otworowe. 6J15H2 - 400 zł/komplet. 
Oleśnica, tel. 071/398-53-10
FELGI ALUMINIOWE BORBET. 1999 r. 17’ . najnowszy 
model, z oponami 225 x 40 x 17. nowe. szeroki rant, stan 
idealny, do VW, Audi, VW T4. - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/62-40-39
FELGI ALUMINIOWE 14" do BMW. rozstaw śrub 100 mm. z 
oponami, 4 szt., stan b. dobry • 700 zł.., tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15”. 14". 13" odl. między otworami 
11.4 mm, do Nissana, Mitsubishi, Hondy, Volvo, Hyundai, z 
oponami lub bez. Biała, tel. 077/438-71-22,438-77-58 
FELGI ALUMINIOWE 15*, oryginalne, do Audi, rozstaw 108,

O P O N Y t a n i o ! | 1  c a ł o d o b o w y

OPONY - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duży wybór
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60'

frowy, szerokopasmowy, VG-2, funkcja stand by, na radary 
foto, video, kamery, pistolety, prod. USA, • 950 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-23-51, 0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN, 2001 r. 6-pasmowy, na foto-video, 
kamery, lasery, pistolety itd, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51, 0603/91-54-12
O  AUTOALARMY NAJTANIEJ: „Gepard” • 75 zł, „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- 
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 do Fiata 126p, - 25 zł. Paweł, Goli- 
szów, gm. Chojnów, tel. 076/819-62-74, 0604/82-06-74 
BAGAŻNIK DACHOWY aluminiowy, do kombi albo busa, 
250 x 140 x 30 cm, - 300 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-60-94, 0605/03-22-94 
BAGAŻNIK DACHOWY pasuje do VW i Toyoty, stan b. do
bry -100 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87

Bagażniki THULE 
W szystkie modele aut • montaż gratis 

do każdego bagażnika w czasy dla dwóch osób
w Polsce. Czechach. Słowacji lub Austrii 

gratis!
AUTO CENTRUM oponeoo 

W-w, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241866

BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p. zamykany na klucz. 
-100 zł. Wrocław, tel. 071/363-84-90. 0601/95-47-87 
BAGAŻNIK DACHOWY do VW lub Toyoty, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrocław, teł. 0601/88-32-87 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY kolor złoty, mało używany, 
do Fiata. Poloneza, Skody, stan b. dobry, - 70 zł. Wrocław, 
teł. 784-46-32
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna • 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard” - 

75 zł, „Patriot” -125 zł, „Legendford" • 160 zł, 
„Scorpion” • 168 zł oraz czujniki, syreny, immobi- 
lizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, an
tyradary • ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka pocz
tą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opisy in
stalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJTA
NIEJ!, Wrocław (e-mail:im r@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 02017941

CENTRALNY ZAMEK uniwersalny, do 4 drzwi -150 zł/kpi. 
Opole. tel. 0604/35̂ -01 -80 wieczorem

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki s 
znakowanie pojazdów \
głośniki samochodowe c

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 l .......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 z ł.......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 116 (lotnisko) 
naprzeciw hurtowni Źywiec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

5 szt. - 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 123, 4 szt., do VW 
Golfa, ATS, 2 szt. Bolesławiec, tel. 075/732-59-83, 
0602/89-71-64
FELGI ALUMINIOWE 15", odl. między otworami 4 x 100 mm. 
czarne szprychy, szeroki, srebrny rant, stan b. dobry + 3 
opony, • 550 zł. Bolesławiec, tel. 0604/88-32-89. 
090/65-73-41
FELGI ALUMINIOWE 7.5Jx14, - 250 zł. Borowice. gm. Pod
górzyn. tel. 075/761-64-17
FELGI ALUMINIOWE do Forda, Peugota, z oponami 195 x 
45 x 14. rozstaw śrub 108 mm, stan b. dobry, - 700 zł. Choj
nów. tel. 076/819-10-04
FELGI ALUMINIOWE 15" do Audi A3. - 1.200 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0606/42-40-31
FELGI ALUMINIOWE 15" do Forda, 4-otworowe, z opona
mi 250/50, szeroki rant, po renowacji lub zamienię na felgi 
do VW Passata. Jelenia Góra, teł. 0602/12-23-93 
FELGI ALUMINIOWE 13", do Opla Kadetta, - 400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-24-78 wewn. 604 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, 5.5 x 13. roz
staw 98 x 4. pasują do Fiata Seicento, Cinquecento. Uno, 
Tipo i innych, stan idealny, • 650 zł. Legnica, tel. 
076/721-86-99, 0604/82-63-46 
FELGI ALUMINIOWE 14" z oponami, stan b. dobry, do For
da, - 800 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215/40 R17,3 cienkie bel
ki. do VW, na 4 śruby, - 2.000 zł. Legnica, tel. 0605/26-54-64 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 13". oryginalne, od Forda 
Escorta, wzór 4-ramienna gwiazda, model z 1992 r. • 390 zł. 
Legnica, tel. 0606/47-13-41
FELGI ALUMINIOWE MELBER ET35 7J x 15H2. oryginal
ne, do Mercedesa .okularnika", 4 szt, • 1.100 zł. Legnica, 
tel. 076/858-21-37
FELGI ALUMINIOWE do Hondy Civic, Opla, rozstaw 100 
mm, 15x7", płaska szprycha, polerowany rant, po regenera
cji, stan idealny, - 300 zł. Legnica, tel. 076/856-05-46 
FELGI ALUMINIOWE 6Jx14 4CH36, 3 szt.. 5-ramienne • 
200 zł. Legnica, tel. 076/722-74-32 
FELGI ALUMINIOWE gwiazdy, szeroki rant, ze śrubami, roz
staw 100 mm, - 800 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
FELGI ALUMINIOWE AEZ, 7 x 15", nowe. 5 x 112, 3-ra- 
mienne gwiazdy, - 1.350 Zł. Lubin, tel. 0608/35-93-45 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do BMW 5 z 1999 r„ 
5-otworowe, 7Jx15 IS 20, z oponami Pirelli Winter Perfor
mance EVO 210 225/60 R15 96H, - 1.500 zł Lubin, tel. 
0607/52-28-44
FELGI ALUMINIOWE do Opla, 4-otworowe, rozstaw 100 
mm, wraz z oponami, stan dobry, 195 x 50 x 15, 5 szt. - 
1.000 zł/kpl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17, 
782-29-22 po godz. 20
FELGI ALUMINIOWE do Forda Fiesty, Escorta, 13" 6J typ
RS, oryginalne, wzór pajęczyna, stan b. dobry, atrakcyjny
wygląd. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-41
FELGI ALUMINIOWE do Forda Fiesty lub Escorta, - 500 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do Mercedesa, z oponami
205x55x16, kpi,'- 1.200 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-83,
0503/69-03-88
FELGI ALUMINIOWE 15" rozm. 205/50 R15,4 szt., 4-otwo
rowe, stan b. dobry, - 500 zł. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do Seata Toledo, Ibizy, z 
dekielkami Seat,, 6Jx14, rozstaw 100 mm, pasują do in
nych, stan b. dobry, - 480 zł. Prochowice, tel. 0603/44-67-59 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 9Jx17, rozstaw 120 mm x 
5, szerokie, polerowane, ranty, dekle, stan idealny, pasują 
do BMW 5,7,8, -1.100 zł.. Prochowice, teł. 0603/43-82-14 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, 4 x 100 ET 35, z 
oponami 195/50 R15", atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 
1.400 zł lub zamienię na alum. felgi 16", z dopłatą. Strzelin, 
tel. 0602/57-34-02
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, • 
250 zł. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE do Audi, VW, BMW. Opel, Mercedes, 
duży wybór, zamówienia realizowane w ciągu 5 dni. Trzeb
nica, tel. 071/387-09-43
FELGI ALUMINIOWE EXSIP 14" z oponami 195/65/14, do 
Nissana, Mitsubishi, 4 szt. - 620 zł/kpi. Wałbrzych, tei. 
074/843-^2-48
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 123, oryginalne, • 200 
zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Renault Megane, La
guna. 19. Clio, oryg., 195/50/15, stan idealny, - 650 zł / kpi.. 
Włoszakowice, tel. 0607/65-53-84 
O  FELGI ALUMINIOWE 13-17", do wszystkich typów 

samochodów, atrakcyjne wzory i ceny • od 900 do 
1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym odno
wieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawanie, 
wypełnianie ubytków, odnowienia fabryczne. Wro
cław, tel. 0603/16-31-97 81008951

FELGI ALUMINIOWE z oponami, 4-otworowe, opony Pirel
li, 165 x 70 x 13, do Opla. Alfa Romeo. -120 zł. Wrocław, teł. 
321-64-64

N O W E  I U Ż Y W A N E
W rocław , tel. 3 4 Z 3 2 ^ J  

1342 76 87, O 601 701 80 ll
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FELGI ALUMINIOWE i stalowe. 13-16". Wrocław, tel. 
363-40-66 w godz. 10-16 ^
FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw 1Ó0 mm, z oponami, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, dó VW, Opla, Forda/Wro
cław, tel. 0605/25-31-20
FELGI ALUMINIOWE do BMW. 15", z oponami przednimi 
205/60/15 i tylnymi 21560/15, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-37-83'
FELGI ALUMINIOWE RIAL 14", 4x100 mm, stan b. dobry, - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/343-27-30, 0502/26-26-08 
FELGI ALUMINIOWE 14" z oponami! do Opla, Tóyofyfoz- 
staw śrub 4 x 100 mm, stan b. dobry - 700 zł. Wrocław, teł. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14" 4 x 100, do VW, Opla i Daewoo, -
380 zł. Wrocław, tel. 0606/41-27-14
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318,
oryginalne, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15", do VW, Opla, Seata. Skody.
nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel.
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15," do Forda. Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 15", do Forda Scorpk), 4 szt. • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FELGI ALUMINIOWE 17 x 8.5J. z oponami 235 x 45 x 17, 
stan dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/76-53-36 
FELGI ALUMINIOWE ET-20,6.5J x '15, do BMW 5,4 szt, - 
1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-9541 
FELGI ALUMINIOWE 5Jx13, rozstaw 4x98 mm. 5-ramien
ne, nowy wzór. do Fiata Uno, Punto, Tipo, Cinquecento, 
Seicento, Poloneza, Fiata 126p, nowe • 200 zl/szt. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-62
FELGI ALUMINIOWE 6x13,4-ramienne gwiazdy. 4-otworo
we, rozstaw 108 mm, do Forda, 4 szt, - 370 zl. Wrocław, tel. 
071/324-29-92, 0602/18-41-14 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 7-ramienne, 15", z nowymi 
oponami, do BMW E 34, -1.000 zł lub zamienię na inne, do 
E 36. Wrocław, teł. 0607/09-38-39 
FELGI ALUMINIOWE ATS 14" odl. między otworami 100 
mm, do Audi, VW, stan b. dobry, 2 opony, • 450 zł. Wrocław, 
teł. 0606/46-75-51

SERW IS O PON “M A R K O ” 
prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

W rocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.Pomorskiej)

tel.328-73-00

FELGI ALUMINIOWE 8.5 x 17, do BMW, 5-ramienna gwiaz
da, szeroki rant. Wrocłato, to£ 0603/85-23-24 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do’Kia Sportage, 4 szt.. 
stan b. dobry, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/50-79104 
FELGI ALUMINIOWE 7 x 16J ET-20, oryginalne do BMW 5, 

..7,5-ramienne, nr 1092094, 4 szt, - 1.300 zł. Wrocław, teł. 
060*9/16-66-31̂
FELGI ALUMINIOWE 6-miesięczne, do Forda, rozstaw 
4x108, kamienne, z oponami letnimi Borbet, • 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0606/87-04-98
FELGI ALUMINIOWE 14". rozstaw śrub 4 x 100 mm. do
BMW 3, VW, Toyoty. Opla, Nissana, 4 szt., stan b. dobry, •
400 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINfOWE BBS 15" do VW Golfa III, z oponami,
- 600 zł. Wrocław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE AZEV 17\ z oponami 255 x 17 x 45,

Haki holownicze
europejski standard - wszystkie modele aut 

AUTO CENTRUM OPOU8M 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241 866

do Audi A6, VW Golfa IV. 5 x 100, - 2.400 zl. Wrocław, lei. 
0605/94-04-36
FELGI ALUMINIOWE 2 sztuki, 13'. do Opla. 2 opony 165 x 
80, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/40-42-95 
FELGI ALUMINIOWE 4 kompletne koła. do Audi 80. Forda 
Escorta - 70 zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-96-71, 
0607/07-68-06
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5, 7, 5-ramienne, z opona
mi, - 600 zł. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
FELGI ALUMINIOWE 16", 2 szt., rozstaw 5 x 100, pasują 
do Audi A3, VW Golfa IV, Skody Octavi, z oponami 225 x 45 
x ZR16, • 400 zł lub zamienię na radio samochodowe, tele
fon komórkowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE kompletyna koła, 

skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,16 i 
17", do róinych modeli aut osobowych (Audi,

FELGI STALOWE do VW Transportera, 15" + 2 opony w 
dobrym stanie, - 230 zł. Prochowice, tel. 0609/48-20-57 
FELGI STALOWE z oponami zimowymi, 4 szt., po 1 sezo
nie, 155 x 70 x 13. -160 zł. Wrocław, tel; 321-64-64 
ftLGI STALOWE 14", do Opla Vectry, Kadetta, Astry. Wro
cław, tel. 0606/39-06-57
FELGI STALOWE 13", 4 szt. Wrocław, tel. 071/353-37-29 
FELGI STALOWE 13" rozsław 4x100 mm, 2 szt., opony Pi
relli P200,155/65/13, kierunkowe. Wrocław, tel. 351-81-73 
FELGI STALOWE 13-14". w cenie 30-60 zł/szt. Wrocław, 
teł. 0605/10-83-08
FELGI STALOWE 14-15" do Audi 100 B3. na 4 szpilki oraz 
do Opla 13". Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FELGI STALOWE 14", do Mazdy 626, na 5 śrub, stan b. 
dobry - 30 Zł/szt. Zawonia; tel. 071/312-90-73 
FELGI STALOWE 15", do BMW 5, 5 śrub - 50 zl/szt. Złoto
ryja. tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FELGI STALOWE do Fiata 126p, poszerzone na 6.5-7 cali. 
Wrocław, tel. 071/368-17-82
FELGI STALOWE do VW Transportera T4, 5 szt., zopona- 
mi - 800 zł. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
FELGI STALOWE 16" z pierścieniami, do Hanomaga F 55, 
F 75. Mercedesa 608. Zielona Góra, tel. 068/320-28-55 w 
godz. 8-18
FOTEL BIMARCO, stan dobry. Wrocław, tel. 071/368-17-82 
FOTEL KUBEŁKOWY welurowy, 2 sztuki • 420 zł/2 sztuki. 
Brzeg, tel. 0602/85-87-54
FOTEL KUBEŁKOWY do VW Golfa I, przedni, łamany, 1 
sztuka, cena - 80 zł. Lubin, tel. 076/749-45-90 
FOTELE DO BUSA 3-osobowe, z pasami biodrowymi, nie
bieski skay, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FOTELE DO AUT CIĘŻAROWYCH , do kombi z poduszka
mi powietrznymi, 1 sztuka, -100 zł. Lubiir, teL 076/749-45-90 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, z atestem. 0-4 lat 
regulacja położenia, własne pasy, • 140 zł. Głogów, tel. 
076/835-00-53
FOTELIK SAMOCHODOWY 0-10 kg • 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-55-14
FOTELIK SAMOCHODOWY ARES dla dziecka do 4 lat, stan 
b. dobry, -100 zł. Lubin, tel. 076/847-12-03

Kupując 4 opony
otrzymasz w prezencie jeden 
z upominków:
*notes elektroniczny 
*zegarek
*aparat fotograficzny 
*4.oponę za 50%

DĘBICA,GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, MICHELIN, 
BFGOODRICH, PIRELLI, FIRESTONE
i  i n n e .
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Wrocław
Popielskiego 7 Brucknera 52 
342-10-33 325-19-94

FELGI ALUMINIOWE 5 sztuk, z nowymi oponami do Gol
fa/Audi, VW, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0606/24-21-68 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Alfa Romeo, z nowymi 
oponami Pirelli 195/15, - 1.100 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195x59x15, 5-ramienne 
gwiazdy, z rantem, pasują do VW Golfa II. lll, IV, Corrado, 
Passata i inne. - 900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/18-47-65 
FELGI ALUMINIOWE 14" do Forda, rozstaw 4 x 108. z opo
nami 185/60/14, • 400 zł. Żagań, tel. 0603/25-97-08 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 190, 200 - 500 zł/kpi. 
Żary, tel. 068/375-74-48
FELGI ALUMINIOWE ATS 7J x 15 H2, z oponami 205 x 50 x 
R15, na 4 śruby, rozstaw 100 mm. • 550 zł. Żórawina, teł. 
071/316-51-65
FELGI ALUMINIOWE 16" + opony 205/55 R16, do Audi. • 
1.500 zł., tel. 0601/91-36-60
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, 16", na 4 śruby, rozstaw 
w środku 114.3 cm, 7,5J x 16 H2,5-ramienna gwiazda, wzór 
Porsche - 1.390 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE gwiazda, roczne, z oponami, rozmiar 
185 x 60 x 14, • 900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/58-44-81 
FELGI ALUMINIOWE do samochodu VW, Audi, BMW. stary 
model, 13", z dużym rantem. Kłodzko, tel. 0604/35-67-74 
FELGI ALUMINIOWE 61/2", wysokie, z oponami. 175/50,5 
szt. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
FELGI ALUMINIOWE 7.5J x 15,5-otworowe. oryginalne do 
Audi A4,5-ramienna gwiazda, z deklami na śruby, atrakcyj
ny wygląd. Kłodzko, tel. 0605/30-44-45 
FELGI ALUMINIOWE 13", do Forda Escorta. RS. 2 szt. • 
180 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-75 
FELGI ALUMINIOWE 6J x 15, 5 śrub. gwiazdy, pasują do 
Forda, 5 sztuk, • 600 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48, 
0603/74-97-92
FELGI ALUMINIOWE Audi 80 • 400 zł. Szczytna, teł. 
074/868-37-75. 0604/28-21-79

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

FELGI CHROMONIKLOWE z oponami lub bez, 4 sztuki, do 
samochodu terenowego, na 5 śrub, rozmiar 7JJx15, opony 
235/70 R15 - 900 zł/kpi. Żary. tel. 068/375-74-48
O  FELGI STALOWE do różnych modeli aut, 13" • 20 

zł, 14” i 15" • 30 zł, hurt, detal, montaż • giełda sa
mochodowa we Wrocławiu (niedziela) oraz. Dzier
żoniów, tel. 0602/59-89-52, 0608/45-17-04 
81009191

FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14", stan b. dobry, 
oryginalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 
123 itp., cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, tel. 
07.1/318-51-85
FELGI STALOWE do Peugota, Citroena 13", 4 szt. Legnica, 
tel. 076/857-0342, 0601/78-73-59 
FELGI STALOWE 14", niklowane, szprychowe, do Merce
desa. - 300 zł. Lubań. tel. 0604/19-82-96 
FELGI STALOWE z oponami, 5 szt., do Audi 80 B4, stan b. 
dobry. - 250 zł. Lubin, tel. 0606/36-28-36 
FELGI STALOWE MEFRO46092 102,22,5x 11,75, ETO; 2 
szt, - 350 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-13, 784-30-97 
FELGI STALOWE do Golfa II, 2 szt. Milicz, tel. 0603/28-82-19

F E L G I
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA 
Wrocław, ul. Alei Pracy 2 

(wjazd od  ul GR AB ISZY Ń SK IEJ)  
lt e l/ fa x  071/339 OO 23, 0-601 786 288 J

O P O H 3 7 4 r

OPONY
KR AJO W E I IMPORTOW ANE 

NOW E I UŻYW ANE R 
FELGI STALOW E I ALU  g 
- MONTAŻ I SERW IS - 2 

Wrocław, ul. Buraczana 10 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO, - 150 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-70-30
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, uniwersalny, do 18 
kg, z atestem, stan dobry, - 70 zf. Lwówek Śląski, tel. 
075/78243-16, 782-29-22 po godz. 20 
FOTELIK SAMOCHODOWY-dziecięcy, rozkładany, mało 
używany, prod. niemieckiej, z atestem, stan b. dobry, • 160 
zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 0607/38-7446 
FOTELIK SAMOCHODOWY podstawka, regulacja, pasy, 
prod. zachodniej - 60 zł. Wrocław, tel. 786-.77-91, 

.0609/35-26-62
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, do 12 fat. - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0608/19-13-33
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka od 4 mies. 
do 5 lat. rozkładany, 3 pozycje, własne pasy, stan idealny, • 
110 zł, RENOLUX 0-18 kg, rozkładany, 4 pozycje ułożenia, 
granatowy w kratkę, własne pasy, -110 zł, BEBE CONFORT 
0-10 kg. z rączką, budka, pasy, stan idealny, • 170 zł. Wro
cław, tel. 071/322-21-89, 0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO 5-punktowe pasy. 
0-18 kg, rozkładany, atest, stan b. dobry oraz Romer King. 
od 4 miesięcy do 6 lat, pasy 5-punktowe, rozkładany, możli
wy montaż na środku siedzenia, atest, stan b. dobry i fotelik 
Renolux, 0-18 kg, rozkładany, zagłówek, pasy 5-punktowe. 
w cenie 100-140 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-48, 
071/32241-57, 0605/06-83-62 '
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING do 20 kg. prod.

(pJKMMft)
/  STOMIL-KLEBER-DĘBICA
/montaż zakupionych opon gratis!

/OPONY UZYWANr
duży wybór auta osobowe i busyP̂ROSTOWANIE FELG;

alu. i stalowych
^Usługi wykonujemy w ciągu jednego dniaHiy

^fV-w, T ę c z o w a  STy 
Jtel. 341-16-74.
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zachodniej. 5-punktowy. atest, własne pasy, regulacja poło
żenia, stan b. dobry, - 110. zł, RENOLUX do 18 kg, prod. 
zachodniej, zagłówek, atest, własne pasy, regulacja położe
nia. stan b. dobry, • 110 zł oraz MAXI COSI do 10 kg. prod.. 
zachodniej, sztywna rączka do noszenia, własne pasy, wkład
ka, funkcja -bujaczka. stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tei. 
071/793-52-82. 0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY CONCÓRD 9-36 kg, z pasa
mi, fotelik Renólux 0-18 kg, rozkładany do leżenia, atest, 
stan b. dobry - 90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO 0-18 kg. własne pasy, 
regulowany poziom siedziska, stan dobry, - 70 zł. Wrocław '̂ 
tel. 071/343-67-08, 0602/23-70-72 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko dla dziecka, 0-10 kg, 
z budką, wkładka, dla noworodka, Stan idealny, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko, firmy Chicco, 0-10 
kg. -150 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko do 10 kg. własne 
pasy. atest, stan b. dobry. - 130 zł. Wrocław, teł. 
071/372-97-75.0601/19-08-44 .
HAK HOLOWNICZY do Renault Jwingo, nowy, - 350 zł. Lu
bin, tel. 076/842-5^99 i>
HALOGENY HELLA 2 sztuki, duże, dalekosiężne, 24 V. nowe.
- 220 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48. 0603/74-97-92 
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR. - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA LOVATO, 1998 r. kompletna doku
mentacja, butla w kole zapasowym, stan b. dobry, • 1.550 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
INSTALACJA GAZOWA Lovato. do Poloneza, • 520 zł. Ko
wary. tel. 075/761-44-89. 0608/48-85-78 
INSTALACJA GAZOWA, • 600 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-01-54 wieczorem
INSTALACJA GAZOWA zbiornik Stako 315/551, z komorą i 
wielozaworem, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-67-30
INSTALACJA GAZOWA do silnika gaźnikowego i z wtry
skiem paliwa, butla w miejscu koła. z homologacją. Wrocław, 
tel. 0604/68-50-81 M  ’
O  INSTALACJA GAZOWA - montaż, serwis, skup in

stalacji. Janików, tel. 071 /303-Ó8-93 01023911
INSTALACJA GAZOWA roczna, do wtrysku 1-punktowego, 
dokumentacja, - 1.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64 
INSTALACJA GAZOWA butla 60 I, dokumentacja - 300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
KANISTRY na benzynę, nowe, - 50 zł. Wrocław, tel.
344-81-35
KIEROWNICA sportowa Momo, czarna, naba do VW, -120
zł. Wrocław, tel. 0600/35-98-41
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO mała. atrakcyjny wygląd.
- 250 zł. Legnica, tel. 076/855-37-94, 0601/49-33-67 
KOŁA do Suzuki Wara, fioletowe z oponami, - 400 zł. Choj
nów. tel. 0607/56-81-30
KOŁA 195 x 65 x 15, 4 szt. - od 40 zł. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
KOŁA 225 x 45 x 16.3 szt., z felgami • od 40 zł. 195 x 70 x
14,2 szt. - od 40 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57
KOŁA kpi., 16x20, nowe i używane, cena 300-500 zł, do
IFY. Modła 38, tel. 076/817-28-55
KOŁA aluminiowe. 15", do VW Transportera T4. Wrocław,
tel. 071/345-47-34, 0501/02-60-62
KÓŁA DO PODNOŚNIKA WIDŁOWEGO 18x7x8,650x9 kg,
cena od 100 do 120 zł/szt. Modła 38, tel. 076/817-28-55
KOŁO kpi., 15", opona błotno-śnieg. 185B 15C, -150 zł.
Świdnica, tel. 074/853-35-21
KOŁO DOJAZDOWE z oponą Continental, 125/70 R15, ET 
40, 4 x 100 mm, do VW, nowe, • 50 zł. Lubin, tel. 
0607/12-24-21
KOŁO UŻYWANE do Fiata Cinquecento, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0602/60-93-81
KOŁPAK114", do Peugeot 406. podszybie do Peugeot 309, 
nowe opony zimowe 185/60/14. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
KOŁPAKI do BMW. 15", oryginalne, 4 szt. - 230 zł. Wrocław, 
tel. 0604/84-65-21
KOŁPAK115". do Mercedesa 124, stan b. dobry, oryginalne 
-150 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
KOŁPAKI oryginalne, do samochodów zachodnich, 13,14, 
15 cali, w kompletach i na sztuki, nowe i używane, od 20 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/85-94-50 
KONTENER samochodowy, izoterma, aluminiowy, stan b. 
dobry, wym. 3.3 x 2.1 x 2.0 m, -1.100 zł. Czekanów, gm. 
Ostrów Wlkp.. tel. 062/733-86-63 
KUPIĘ AKUMULATOR 12 V, 150 Ah, ze wzmocnionym roz
ruchem, na gwarancji, z okol. Złotoryi. Złotoryja, tel. 
076/878-58-89
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35,1989 
r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI do Daewoo Matiz, tanio. Jelenia Góra, tel. 
0604/91-17-90
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15" 5-ramienne gwiazdy. 4 
sztuki, do VW Passata, stan dobry, z oponami 195/50 Rf5. 
Lubań, tel. 075/722-51-18, 0603/64-04-13 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14.15". do VW Golfa IV. Oła
wa. tel. 0605/55-75-61
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14", 4 szt.. do Skody Fabii. 
Wrocław, tel. 0602/72-63-92
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 7Jx14 lub 7-8Jx14, z rantem, 
rozstaw 4x100 mm, do VW, w dobrym stanie. Zielona Góra, 
tel. 0603/54-31-21
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15". na 4 śruby, do Renault 
Safrane. Leszno, tel. 0602/15-66-30 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 6jx15 na 5 śrub. do Opla Astra
II. Nysa. tel. 0606/27-52-56
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE srebrne, gwiazdy 5-ramienne. 
15". rozstaw śrub 108 mm. do Peugeota 306. Wrocław, tel. 
0601/17-30-76
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, z atestem, 
do 25 kg. renomowanej firmy. Legnica, tel. 076/866-18-22. 
0603/23-62-16
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY 0-18 kg. Wrocław, tel.
783-27-73
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ, wtrysk do Opla Astry. Bie
rutów, tel. 071/315-62-18
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z homologacją. Wrocław, 
tel. 0604/68-50-81
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją do Polo
neza lub Fiata 125p (model z gażnikiem). Wrocław, tel.
344-42-42, 0608/75-16-34
KUPIĘ KOŁA 14", kpmpletne z kołpakami i dekielkami, sta
lowe felgi, do VW Golfa III, 4 szt., stan dobry. Wrocław, tel. 
0604/13-48-09
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI AUDI 80 B3.. tel. 071/316-96-58. 
0609/16-25-87
'KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW „MERCEDES 123”, 1976/85 r.
II część. Kłodzko, tei. 0607/12-78-03 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAWY MERCEDES 123II część, mo
dele 1976-1985, Bogumiła Kalinowskiego. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y
LETNIE -

G R U P A  M ICH ELIN

O S O B O W E ,  D O S T A W C Z A  
I C I Ę Ż A R O W E .  CENY(BKUTTO) OD:

1 5 5  z ł  G R U P A  G O O D Y E A R  -  1 4 9  z ł
K O R M O R A N  - 70 ,08  zł 
K L E B E R  . - - 126,30 zł 
B F  G O O D RKD H  - 1 24 zł 
GRUPA FIRESTONE - 158,81 zł 
E U R O P A  II -84 ,55  zł 
B R ID G E S T O N E  -156,60 żł

D Ę B IC A  - 66,37 zł
S A V O  - 7 7 , 1 0  zł
D U N L O P  -148,50 zł
grupa  Continental"  - i 47 zł 
G R U P A  P IR ELLI - 134,70 zł 
C O U R IE R  - 99 zł

M o n t a ż  - 4 ,5 0  z ł ,  w y w a ż a n i e  o p o n  -  4 .5 0  z ł  opoii829 
Zakupiono u nas opony montujemy G RATIS ! 
S E R W I S :  M u c h o b o r s k a  4  czyn n e: —~ M  .  _
(przy skrzyżowaniu Strzegomska-Klecińska) % M  U  % M ^ SS
tel. 0 71/3 73 -72 -15 , fax 3 73 -72 -18  pn-pt O "  I  5 7 ,s o  O "  I  3

KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE 195/50/15 B530. Świdni
ca. tel. 0602/59-55-71
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONĘ CONTINENTAL CONTI CONTACT 185x65
x 15 88H CP, używaną, bieżnik 6-7 mm. Wrocław, tel.
071/785-76-08
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR 185 x 14C, model G64, mało 
używana. Wrocław, tel. 071/372-15-35. 0603/62-97-73 
KUPIĘ OPONY 195/45 R16 lub 205/45-40 R16.215/40 R16, 
w dobrym lub b. dobrym stanie. Legnica, tel. 076/862-96-42, 
0605/94-59-31
KUPIĘ OPONY D-98 825x2Q, 2 sztuki. Lubin. tel. 
076/846-71-66
KUPIĘ OPONY nowe lub mało używane. 185 R14 C, 4 szt. 
Prochowice, tel. 076/858-47-34 .
KUPIĘ OPONY używane, 650 x 20 . 4 szt. Wrocław, tel. 
312-92-03, 0607/28-47-15
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma). 2 sztuki, wymiary
20.5 R25, Michelin typ B, 20.5 25EM. Nylon Semperit .lub
podobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12
KUPIĘ OPONY letnie, rozmiar 205 x 65 x 15.195 x 65 x-15.
Wrocław, tel. 071/341-21-93 '.V
KUPIĘ OPONY MICHELIN 195 x 65 x 14 lub 195 x 60 x 15.
Wrocław, tel. 0602/62-87-13'
KUPIĘ OPONY MICHELIN, DUNLOP 4 szt., 175x70 R13, 
stan b. dobry. Wrocław, teł. 0604/13-48-09 
KUPIĘ PLANDEKĘ w dobrym stanie, wym. 7 x 4 m. Milicz, 
tel. 071/384-22-19
KUPIĘ REFLEKTORY KSENONOWE uszkodzone lub całe, 
w rozsądnej cenie, oraz same przetwornice. Niemodlin, woj. 
opolskie, tel. 0604/82-52-39
LAMPY przednie i tylne, do samochodów prod. zach., Opla, 
BMW, Audi, Citroena, Nissana, Mazdy, VW, Hyundaya, Re
naulta, innych, 54 szt, 53 zł/szt lub za całość, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/01-43-82
LEWARKI SAMOCHODOWE do VW. Audi. Forda. Opla, Nis
sana. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
MAGNETYZER PALIWA MAKSOR sport i econo, nowy. gwa
rancja - od 150 zł. Wrocław, tel. 0501/40-69-00 
OGRZEWANIE WEBASTO z komputerem sterującym, 4 pa
mięci, małe, diesel, pełna dokumentacja, mało używane, •
2.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-27-19, 
0603/03-47-47
OLEJ NAPĘDOWY, OPAŁOWY etylina 95 U i 95 Pb, hurt-de- 
tal, codziennie. Jelenia Góra, tel. 075/755-90-54, 
0603/84-77-86
OPONA 185/70xR13, - 25 zł. Oława, tel. 071/313-48-02 
OPONA 155x70 R13; - 85 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA 295x80 R22.5, nowa - 700 zł. 11.00x20. nowa - 
400 zł, 10.00 R20, nowa, radialna • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/781-45-82
OPONY nowe, bezdętkowe, 215x17.5 - 280 zł, 295x22.5 - 
810 zł 315x22.5 - 830 zł, 385x22.5 - 999 zł, nie używane, z 
2001 r. Gryfów Śl.. tel. 075/781-41-74 
OPONY rozmiar 175/50A/R13. pasują do Fiata 126p, felgi 
stalowe, białe, - 500 zł lub zamienię na telefon Nokia 3310, 
3210, TV kol. 14-16". Kłodzko, tel. 0600/18-96-22 
OPONY 225x75x15. stan b. dobry. 4 szt. - 400 zł. Krzyżowa, 
tel. 076/817-29-37, 0600/63-44-65 
OPONY nowe 16,9-34, - 900 zł. Męcinka, tel. 076/870-83-11, 
OPONY 195x65x15. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPONY 155/70/13. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
OPONY 800x20 i 900x20. Polkowice, tel. 0606/12-36-56 
OPONY kpi. do naczepy, .balony", 38,5 x 65 x 22,5,4 szt., z 
felgami, stan dobry, - 1.300 zł. Rudna, tel. 076/843-43-06 
OPONY 205/60 R15, 2 sztuki. -150 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/28-58-10
OPONY używane, 13"-15" - od 35 zł. Wiązów, tel. 
0605/05-93-66
OPONY z felgami, 13", 2 szt. -15  zł/szt. Wrocław, tel.
345-46-25
OPONY nowe, radialne, 1200x20,1400x20 oraz felgi do Jel
cza, Stara, Ify, przyczepy HL. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
OPONY używane, 195/65 R15 - 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-63-09
OPONY 185xR14, 4 szt. - 200 zł, 175xR14.4 szt. - 200 zł. 
175xR13, 4 szt. - 200 zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
OPONY 205x60x13, 2 szt. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPONY 225/60x15, nowe. Wrocław, tel. 071/363-46-76 
OPONY 20.8 x 38, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-01-73, 
0608/82-79-64
OPONY używane. 185/65/14.165/70/14 (4 szt.), 175/65/14 
(4 szt.), 235/60/13 (6 szt.), 205/50/15 (2 szt.), felgi aluminio
we Zender 15" z oponami 195/50/15 (4 szt.), pojedyncze 
opony rfelgi stalowe. Wrocław, tel. 368-77-55,0602/74-84-24 
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan b. 
dobry,, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/351-41-87 w godz. 9-17
OPONY 175 x 50 x 13, z felgami aluminiowymi, rozstaw 100, 
stan dobry, pasujądo Fiata 126p. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
OPONY 205/60/14, nowe, 2 szt. - 450 zł. 1400/20, 1 szt., 
wzór jodełka" -100 zł. Kudowa Zdrój. tel. 074/814-77-58 
OPONY rozmiar 13.14.15". cena -15 zł/szt. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
OPONY do Forda, z felgami, na 5 śrub, stan idealny. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
OPONY używane, prod. zachodniej, do samochodów oso
bowych i dostawczych, bieżnik od 4 do 8 mm. około 700 szt.
- 30 zł/szt. Stare Koźle. tel. 077/481-41-19
OPONY 195/15, wzmocnione, do busa, 4 szt., stan idealny,
- 600 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 0605/04-98-23 
OPONY 185/70,14", 4 szt., stan idealny, - 500 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-72-23, 0605/04-98-23
OPONY 215 x 80 x R15, z felgami na 5 śrub, do samochodu 
terenowego. 4 sztuki, - 620 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
OPONY używane, stan b. dobry, 215 x 45 x 17,2 szt.,.235 x 
40 x 17. - 80 zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66

OPONY 185/R 14.4 szt. - 200 zł. 175/R 14.4 szt. - 200 zł, 
-i75/R 13.4 szt. - 200 zł, stan b. dobry. Krzysztof, Wrocław, 

tel. 0601/88-32-87
OPONY 185 x 65 x 14 (2 szt.). 165 x 70 x 14 (4 szt,), 235 x 
60 x VR13 (6 szt.), 205 x 50 x 15 (2 szt.), felgi aluminiowe 
15", 4 szt,, felgi aluminiowe do Jeepa, 4 szt., pojedyncze 
opony oraẑ  felgi stalowe. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
OPONY AVON nowe, 175 x 60 x 14.4 szt. • 850 zł, 195 x 60 
x 15,4 szt. - 1.050 zł. Nowa Ruda, tęl. 074/872-77:12 
OPONY CONTINENTAL SPORT CONTACE 235 x 602R16, 
oryginalne do Mercedesa S, 4 szt, • 1.000 zŁ Legnica, tel. 
076/858-21-37
OPONY CONTINENTAL letnie. 165/60 R14. stan b. dobry,
2 szt. - 40 zł/szt. Legnica, tel. 076/722-74-32
OPONY CONTINENTAL CONTI CONTACT 185 x 65 x 15. -
200 zł. Wrocław, tel. 785-76-08
OPONY CONTINENTAL 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 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY DUNLOP 205/45 R16, stan dobry - 400 zł/kpi., od
pinany hak z kluczykiem, do Passata -120 zł. Lwówek ślą
ski. tel. 075/782-51-76
OPONY DUNLOP 215/40/17/2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15, 2 szt.. stan dobry • 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FIRESTONE 185/65 R14. używane, stan dobry - 
40 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/46-51-14, 0608/82-98-85 
OPONY FLAMINGO 185/70/14, stan b. dobry, posiadają 
kolce. 2 szt. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-48-69, 
0602/10-90-41
OPONY FULDA używane przez 3 dni, rozmiar 195/65 R15, 
2 sztuki i sprężyny do Opla Omegi A ’  przód, stan b. dobry, 
cena - 50 zł. Lubin. tel. 076/847-80-53, 0608/07-99-51 
OPONY FULDA CARAL EXTREMO. 225/55 R16.95 V. bież- 
nik 8 mm, 4 szt. - 320 zł. Jawor, tel. 076/870-60-37, 
0602/30-44-26
OPONY GOODYEAR M+S, 185/60 - 14, komplet, 4 szt., z 
felgami i kołpakami, do Hondy, rozstaw 4x114. Strzelin, tel. 
071/796-15-76. 0601/16-88-49 
OPONY KORMORAN 135 x 70 x R13.1 szt. - 50 zł. Wro
cław. tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31 
OPONY MARSHAL 185 x 70 x R43 86T, 2 szt. - 70 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/345-68-78. 0502/51-50-31 
OPONY MICHELIN 175/65 R14, 2 szt., stan idealny -140 
zł. Legnica, tel. 076/722-74-32 
OPONY MICHELIN nowe. 2 szt., 205R14, CPR6, - 600 zł. 
Mietków, tel. 071/316-91-94, 0604/23-20-88 
OPONY MICHELIN 135x13, 3 sztuki, • 50 zł. Oława, tel. 
071/313-48-02
OPONY MICHELIN PILOT 225 x 60 ZR 16 - 400 zł lub za
mienię na opony letnie. Wrocław, tel. 357-19-33 
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, Opla, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i 
bieżnikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN Pilot, XH 205/50 R16 87 W, 4 szt. - 250 
zł. Jawor, tel. 076/870-60-37, 0602/30-44-26 
OPONY MICHELIN MKV 2,185 x 60 x R14.82T. 2 szt. - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31 
OPONY MICHELIN PILOT rozm. 195/65/15, nowe. 4 szt., 
letnie - 290 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/77-90-33 
OPONY MICHELIN ENERGY 165 x 70 x R14,4 szL, mało 
używane, stan b. dobry - 300 zł. Wrocław, tel. 071/355-22-79 
OPONY MICHELIN HX Pilot, 205 x 60 x 15, stan b. dobry. 2 
sztuki. - 70 zł. Wrocław, tel. 071/355-91-22, 0603/16-77-74 
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena 
od 40 - 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95. 
0605/43-73-16
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 kon
kurencyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 
071/391*11-64 01024371

OPONY PIRELLI WINTER 145xR13 74 Q M+S. stan b. do
bry, z felgami. 4 szt., do Fiata Cinquecento. Poloneza. Fiata 
126p. - 200 zł. Dziećmorowice. tel. 074/847-39-08, 
0605/22-53-07
OPONY PIRELLI 205x55x16, 4 szt. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
OPONY PIRELLI 225/55/16, 2 szt. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPONY PIRELLI 225x50x16. 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY PIRELLI 175 R 14", wielosezonowe. 4 szt.. ok. 5 
mm bieżnika, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
OPONY PIRELLI P 6000.205/60 R15, stan b. dobry. 4 szt. - 
260 zł. Jawor. tel. 076/870-60-37, 0602/30-44-26 
OPONY PNEUMANT. letnie, 175x70x13. cena 100 zł/szt. 
Świeradów Zdrój, .tel. 075/781-74-01 
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. -200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
OPONY TERSUS13 x 165,2 szt. - 35 zł, Barum, 13 x 165, z 
felgą i dętką - 55 zł. Wrocław, tel. 071/361-56-44 
OPONY UŻYWANE 15 -18" - od 400 zł/kpi. Gorzów Wlkp., 
tel. 0604/96-46-48
OPONY UŻYWANE 13 i 15 cali - od 45 zł. Wrocław, tel. 
0605/24-58-11
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 sprzedały folgi bezdętkowe do aut 
ci^arowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 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, 2?5x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 205x50x16, 
205x45xff, 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 I UŻYWANE OSOBOWE I DOSTAW
CZE np. rozmiary 155/70 R13,175/70 R13,175/65 
R14,185/65 R14,195/65 R15,185/65 R15, 205/45 
R16, 205/55 R16, 215/55 R16, 225/50 R16 i wiele 
innych. Felgi stalowe i aluminiowe, czynne od 
pm-pt, w godz. 948, sob. w godz. 9-15. Wrocław, 
ul. Bora-Komorowskiego 53, tel. 071/345*47*34, 
0501/02*60*62 81009841

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12*17”, Dębica, Ba
rum, 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

ORUROWANIE OZDOBNE do samochodów terenowych, 
dostawczych, ciężarowych i osobowych. Wrocław, tel. 
0607/48-95-76 -

OPONY - FELGI
SPRZEDAZ, SERWIS, WYMIANA 

Wrocław, ul. Drzewna 4
tel. 071/359-20-41, RABAT D 0 15%

PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i Tył. czarne lub czer- 
wone - od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tempe
raturę. Również pokrowce do przykrycia kombaj
nów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 4 
zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na życzenie wy
syłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świdni
ca, tel. 074/853-72-77 01024301

REFLEKTORY BOSCH RALLY dalekosiężne, z żarówkami,
- 380 zł. Wrocław, tel. 071/347-62-00
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, relingi dachowe do aut kombi,
van. Trzebnica, tel. 071/312-32-91
SILNIK, diesel różne części do silnika 1HC102ER, S231ER,
Andrychów. Świdnica, tel. 074/852-51-96, 071/316-34-14
wieczorem
SPOILERY do samochodów ciężarowych i dostawczych, 
możliwość wyst. faktury VAT. Legnica, tel. 076/850-69-93 
SZYBERDACH uchylny, nowy, wym. 77.5 x 39 cm, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0602/63-65-21
SZYBERDACH uniwersalny, uchylny, 760 x 380 mm -140 
zł, szyba do szyberdachu, 720 x 340 mm - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31 
ŚRUBY DO FELG ALUMINIOWYCH chromowane, 16 sztuk
- 80 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-91, 0606/67-50-93 
TACHOGRAF + linka, stan b. dobry, - 250 zł. Czernica, tel. 
071/318-57-56
TACHOMETR na linkę, - 250 zł. Wrocław, tel. 345-46-25 
URZĄDZENIE DO NAUKI JAZDY do samochodów osobo
wych, prod. niemieckiej, nowe, sprzęgło, hamulec i gaz. 
Wrocław, tel. 788-89-47 rano i wieczorem 
ZAMIENIĘ OPONY PIRELLI WINTER 145xR13, z felgami • 
na opony letnie 175/70xR13. Dziećmorowice, tel. 
074/847-39-08, 0605/22-53-07 
ZBIORNIK DO INSTALACJI GAZOWEJ Stako 315/551, stan 
b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 321-67-30

KUPIĘ 
SAMOCHÓD

O  „AAA...AUTO” KUPIĘ 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. 
0605/38-04-78 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 01024601 

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  ABSOLUTNIE AKTUALNIE „UNIWER AUTO” kupi 
zdecydowanie każdego Fiata 126p, wypłata gotów
ki w 20 minut! Czynne całą dobę. Dzwoń!. Wro
cław, tel. 0501/40-31*35 01023761 

ALFA ROME0 164,1988/92 r., 3000 ccm. V6, benzyna. Ka
mienna Góra, tel. 0601/17-06-27 
ALFA ROMEO 75,1800 ccm, benzyna, rozbity, zarejestro
wany. - 2.000 zł. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, tel. 
0606/71-76-87
O  ALFA ROMEO, AUDI, FIAT PUNTO, TIPO, UNO, SE- 

ICENT O, CINOUECENTO, BMW, FORD Fiesta, 
Escort, Mondeo, Focus, Daewoo, Mercedes, Nis
san, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega B, A, Ka
dett, Agila, Peugeot 206, 406, Renault Megane, 
Clio, Laguna, Scenic, Seat Cordoba, Ibiza, Arosa, 
Toledo, Toyota, Honda, Mazda, VW Polo, Golf, Pas
sat, Vento Skoda Octavia, Fabia i wszystkie inne 
marki i modele, po. wypadku lub do remontu,, tak
że busy kupię. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 81009821

AUDI do naprawy lub z uszkodzonym silnikiem. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93

AUDI lob, 1983/87 r.. benzyna, diesel ;cygaro?, na białych 
tablicach. Szklarska Poręba, tel. 0607/65-59-61 
AUD1100 AVANT, 1983/91 r. na białych tablicach, stan b. 
dobry. Oława, tel. 0503/89-92-39 
AUD1100,1988/90 r. bez prawa ręjestraejirzadbany. na bia
łych tabJięach.-Leszno. tel' Ó6Ó2/81-43-13 
AUD1100 C4 ,1991-93 r. z pełnym wyposażeniem (klimaty
zacja, ABS, elektryka) - do 18 000 zł. .Wrocław, tel. 
0605/26-85 0̂0
AUD1100 .cygaro*, Uszkodzony, zarejestrowany w kraju - 
do 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
AUDI 80. 1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym iub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 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 TDI, 1992 r., 1900 ccm, TDi ABS, el. otw. szyby, 
najchętniej Avant, może być uszkodzony. Legnica, tel. 
0603/84-49-52
AUDI 80 do p̂oprawek blacharskich i lakierniczych, po wy
padku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10
O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 

mocno rozbite, również uszkodz. mechanicznie i 
do remontu blacharki, po pożarze i całkowicie roz
bite • osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto • dzwoń!!! Zero 
formalności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy 
auto własnym transportem gratis!!! Najlepsze 
ceny!!! Fachowa, i dyskretna obsługa, GOTÓW
KA NATYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 
0601/70-76-45, 0601/78-82-84 (non-stop) 
81008721

BMW 3 E-30, 1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 
700 DEM. Wrocław, teł. 0607/48-29-83 "
BMW 3 E-36 od 1988 r. lub Mercedesa 124,1985-86 
uszkodzonego. Wrocław, teł. 0502/50-86-13 
BMW 318, 1983-87 r., 1800 ccm stan silnika b. dobry, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 372-14-35 
BMW 318 E-30,1988/89 r., 1800 ccm w b. dobrym stanie, 
na zachodnich tablicach, do 1.300 DEM. Chróstnik, woj. le
gnickie, tel. 0601/50-25-81 
BMW 318, 320, 325 tds. Opole. tel. 077/431-23-73 .
BMW 320,1988 r. na białych tablicach, stan dobry. Toma
szów Bolesławiecki, tel. 0501/62-43-19 
BMW 320 KOMBI, 1990 r. ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, na białych tablicach. Zielona Góra, tel. 
0601/49-10-87
BMW 323, 1983/87j ., 2300 ccm stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, szyberdach. Wrocław, teł. 0504/96-08-40 
BMW 325,1983/87 r., 2500 ccm stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, szyberdach. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 730 i, 3000 ccm. V8, 32V w cenie do 45.000 zł. Wro
cław, tel. 071/784-55-22
CHEVROLET policyjny, model z lat 80., tel. 0608/31-12-40 
po godz. 16
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumenta
cją. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
CHRYSLER STRATUS. 1995-98 r. wersjaeuropejska. Wro
cław, tel. 0602/69-90-51,
CITROEN BERLINGO KOMBI lub inny kombi. Wrocław, tel. 
0501/73-38-30
CITROEN BX, 1990/93 r., 1900 ccm, D, TD, kombi, na bia
łych tablicach, w dobrym stanie. Kłodzko, tel. 074/811-31-27, 
0601/31-89-74
CITROEN XM, 1991/92 r., 2100 ccm, TDi bordowy lub zielo
ny metalic, pełne wyposażenie el. (szyby przednie i tylne, 
lusterka, fotele, klimatyzacja, ABS. wspomaganie, centralny 
zamek), w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 0603/36-99-81 
DAEWOO ESPERO mocno uszkodzony, spalony. Jerzma
nowice 4, tel. 0603/30-15-68
DAEWOO LANOS, 1999 r. na gaz. Lubin, tel. 076/842-72-21 
DAEWOO MATIZ, 2000 r. z małym przebiegiem. Wrocław, 
tel. 071/325-58-79, po godz.15 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., DOHC dużo wyposa
żenia, bez wypadku. Wrocław, tel. 0608/42-94-43 
DAEWOO NUBIRA SEDAN. 1997/98 r. w cenie do 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/333-85-41 
DAEWOO TICO, 1997/99 r., 800 ccm. Pb/ chętnie od I wła
ściciela. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-54-18 
DAEWOO TICO lub Matiz, rozbity, uszkodzony, spalony. Le
gnica, tel. 0602/23-11-56
DAEWOO TICO od 98 r„ uszkodzony, z małym przebiegiem. 
Wrocław, tel. 782-88-20
DAEWOO TICO po wypadku, każdy. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm. diesel na za
chodnich tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie lub do 
50 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 126p do 200 zł, pomogę wyrejestrować lub przyj
mę za wyrejestrowanie. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
FIAT 126p, 1985/99 r. po wypadku lub do remontu. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-84-63
FIAT 126p FL, 1988/94 r, 652 ccm uszkodzony, do remontu 
lub lakierowania. Wrocław, te). 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1989/91 r. stan dobry, w cenie do 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/52-44-50
FIAT 126p, 1990/93 r., 650 ccm - do 3.000 zł. Jawor. tel. 
076/870-60-02
FIAT 126p, 1991 r. do małych poprawek. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p. 1997/98 r., 25 tys. km, 650 ccm I właściciel, za
dbany, bez wypadku, serwisowany, w cenie do 6.000 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/481-86-65 
FIAT 126p, 1998 r. za rozsądną cenę. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p w cenie do 200 zł. Gajków, tel. 0501/71-00-82 
FIAT 126p może być do poprawek lakierniczych. Głuchoła
zy, tel. 077/439-63-60 do godz. 17 
FIAT 126p. Świebodzice, tel. 074/854-55-80.0607/83-71-95 
FIAT 126p może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 071/344-42-42. 0608/75-16-34 
FIAT 126p oryginalny lakier, I właściciel. Oława, tel. 
071/303-39-10, 0602/89-72-98 
FIAT 126p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p do remontu, skorodowany, zarejestrowany, po 
1986 r. Ząbkowice śląskie, tel. 0607/12-78-03 
FIAT BRAVA, 1998 r.. 40 tys. km, 1400 ccm I właściciel, 
kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, kpi. dokumen
tacja, el. otw. szyby, szyberdach, stan idealny, w cenie do
20.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/16-54-86 
FIAT BRAVA kupiony w kraju w salonie, płatne gotówką. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-79-99, 0603/06-09-87 
FIAT CINOUECENTO, 1993-99 r., 900 ccm. Wrocław, tel. 
0502/83-65-59
FIAT CINOUECENTO, 1994/97 r., 700 ccm. Pb/ od I właści
ciela. bez wypadku. Złoty Stok, tel. 0603/64-69-25

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 76 sp is treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) 8.05.2001



FIAT CINOUECENTO. Świebodzice. tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 *
FIAT CINOUECENTO od 98 r., uszkodzony, z małym prze
biegiem. Wrocław, tel. 782-88-20 
FIAT CINOUECENTO do poprawek blacharskich i lakierni
czych, po wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel'. 
0607/81-54-10
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm. Wrocław, teł. 0604/95-93-70 
FIAT CINOUECENTO, TICO, 1996/00 r„ 900 ccm od I wła
ściciela, w rozliczeniu działka budowlana 10̂  arów wraz z 
projektem, w miejscowości Chwałowice, wartość, • 15.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-24-02 
FIAT PALIO WEEKEND, po 1998 r., I właściciel, dzielona 
tylna kanapa, w cenie do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 

‘ 074/840-05-82
FIAT PANDA. 1993/94 r.. 1000 ccm, FIRE na białych tabli
cach. Legnica, tel. 0605/31-07-30 
FIAT PANDA po wypadku, z ważnym przeglądem. Kłodzko, 
tel. 074/867-11-47, 0603/38-50-25 
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma
gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zł, pil
ne. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
FIAT PUNTO, 1998/99 r. lekko uszkodzony, 5-drzwiowy, po 
wypadku. Zduny, tel. 062/72 .̂54-82, 0605/27-23-53 
FIAT PUNTO 4-drzwiowy, kupiony w Polsce. Świebodzice, 
tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. WrocłaW, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO I, II. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
FIAT PUNTO do poprawek blacharskich i lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81 -54-10 
FIAT SEICENTO:Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
FIAT SEICENTO do poprawek blacharskich i lakierniczych, 
po wypadku, stan b. dobry. Wrocław, teł. 0607/81-54-10 
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Strzelin, tel. 071/392-00-93 pto- 
sić Jacka ^
RAT SIENA HL. 1999 r.. 1200 ccm serwisowany, bez wy
padku, od I właściciela, w cenie do 24.000 zł. Opole, tel. 
0606/97-51-04
FIAT TEMPRA, 1991/96 r. może być uszkodzony, na za
chodnich tablicach. Leszno, tel. 0601/05-81-98, 
065/544-46-25
FIAT TEMPRA, TIPO. 1991/93 r.. 1900 ccm. diesel w dobrej 
cenie. Leśna, tel. 075/721 -14-89 
FIAT TIPO, 1988/90 r., 1900 ccm, turbo D na białych tabli
cach, do 1.000 DEM. Leszno, tel. 065/526-25-43 
FIAT TIPO, 1988/94 r., 1900 ccm, turbo D może być do 
małego remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
FIAT UNO, 1989/99 r. bez prawa rejestracji. Jelenia Góra. 
tel. 0603/61-59-50
FIAT UNO, 1992/93 r. stan dobry. 5-drzwiowy. oprócz białe
go. Wrocław, tel. 071/355-24-27. 0605/14-41-11 
FIAT UNO wyprod. po 90 r.. po wypadku lub skorodowany, 
poobijany, do lakierowania. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT UNO do poprawek blacharskich i lakierniczych, po wy
padku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81 -54-10
O  FIRMA „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każ

dego Fiata Cinquecento, 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, 1980/96 r„ diesel kolor obojętny, do remontu bla
charki, po wypadku, 5-biegowy, wspomaganie, długi, wyso
ki lub stan b. dobry, lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
FORD, 1800 ccm, turbo D turbina. Byków, teł. 071/315-17-86 
FORD do naprawy lub z uszkodzonym silnikiem. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FORD CARGO, 1990 r. kolor obojętny, silnik Cummins. 8-bie- 
gowy, koła 22.5", może być bez zabudowy lub na części. 
Kłodzko, tel. 0604/89-38-36
FORD ESCORT, 1980/84 r.. benzyna, diesel na białych ta
blicach. Szklarska Poręba, tel. 0607/65-59-61 
FORD ESCORT, 1986/89 r., 1600 ccm, diesel, 5-drżwiowy, 
na niemieckich numerach rej. lub bez prawa rejestracji, stan 
b. dobry - do 1.000 DEM, w promieniu 50 km od Zgorzelca. 
Zgorzelec, tel. 0609/27-13-12 
FORb ESCORT. 1989 r. na białych tablicach. Oleśnica, tel. 
0607/04-21-23
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1991/95 r. może być mocno uszkodzony, 
zarejestrowany w kraju. Kłodzko, tel. 0603/04-94-79 
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, do 89 r., najlepiej niebieski metalic, kpi. dokumenta
cja. na białych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT lub Fiesta, Sierra i inne osobowe, lekko 
uszkodzone, bez przeglądu, w całości lub na części, poniżej 
ceny giełdowej. Rakowice, tel. 0604/70-25-41 
FORD ESCORT KOMBI. 1300 ccm. Wrocław, tel. 
071/355-17-38
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA. 1991/95 r., 1100 ccm niebieski metalic, na 
białych tablicach. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-22 
FORD FIESTA, 1999/01 r., 20 tys. km kolor czerwony lub 
zielony, pełne wyposażenie. Wrocław, tel. 071/363-90-66 
FORD GALAXY w cenie do 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-55-212
FORD GRANADA. 1983/84 r.. 2100 ccm. diesel stan b. do
bry, na białych tablicach. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA. 1984 r.. 2500 ccm, diesel. Wrocław, tel. 
071/345-12-80
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 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, diesel wyprod. po 1994 r., spro
wadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, zare
jestrowany, w cenie do 18.000 zł. Głogów, tel. 076/834-80-61 
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 SIERRA, 1985/87 r. hatchback, uszkodzony lub sko
rodowany, z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
FORD SIERRA, 1987 r., diesel z uszkodzonym silnikiem lub 
bez prawa rejestracji. Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SIERRA, 1988/90 r., 2000 ccm. DOHC 3, 4 lub
5-drzwiowy, w cenie do 500 DEM. Kamienna Góra, tel. 
0606/11-26-50
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, DOHC stan do
bry, na białych tablicach. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD SIERRA KOMBI. 1992/93 r„ 2000 ccm ABS, central
ny zamek, el. otw. szyby lub zlecę sprowadzenie. Długopole 
Górne. tel. 074/813-90-83
FORD TRANSIT. 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzo

C U Ń IW ER -A U fO >

K A Ż D E G O

I & A T A  1 2 6  p
R O K | | p r t J  T E C H N IC Z N Y  O B O J Ę T N Y  

G O T Ó W K A  W  2 0  M IN ,

. . .  OTOM5TO* Najwięcej płacimy
* Posiadamy własny transport
* Skupujemy FIATY z całej Polski
* Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
Wrocław 

Tel/Fax 071342-62-64 
Lub 0501 403-135 

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białyćh tablicach. Wro
cław, lei. 071/349-27-14
FORD TRANSIT. 1986/91 r. bus lub blaszak. na białych ta
blicach 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
FORDTRANSIT, 1988/95 r., 2500 ccm, diesel, turbo D może 
być do małe^naprawy. Leszno, tel. 065/543-37-20, 
0501/70-04-56 ^
FORD TRANSIT, 1991/95 r. diesel lub turbo D, oszklony, z 
siedzeniami, na białych tablicach. Oława, tel. 0503/89-92-39 
FORD TRANSIT, 1992/94 r., 2500 ccm, diesel, TD wersja 
długa, wysoka lub kabina-kontener, najchętniej na wzmoc
nionym zawieszeniu, bez prawa rej. lub na zachodnich tabli
cach. Rydzyna, tel. 0501/77-03-81 
FORD TRANSIT D do remontu, skorodowany, zarejestro
wany, po 1986 r. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/12-78-03 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, teł. 071/349-27-14 
HONDA ACCORD, 1983/87 r., benzyna na białych tablicach, 
stan dobry. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
HONDA CIVIC, 1991 r., 1600 ccm. 16V w b. dobrym stanie, 
na białych tablicach - do 1.300 DEM. Krosno Odrz., tel. 
0605/52-08-92 , ^
HONDA CIVIC, 1994/95 r., 16V zarejestrowany w całości. 
2-drzwiowy, bez wypadku, z bogatym wyposażeniem, za
dbany. Lódź, tel. 042/634-03-78 
HONDA CIVIC, 1500 ccm do 88 r., może być uszkodzony 
lub zniszczony, zarejestrowany w kraju, do 1.000 zł. Poznań, 
tel. 0501/59-00-07
HONDA LEGEND na białych tablicach. Głogów, tel. 
0600/41-16-63
JELCZ wywrotka, stan dobry. Wrocław, tel. 0601/78-61-23 
LADA 2107 może być uszkodzona lub do remontu. Wro
cław, tel. 071/344-42-42, 0608/75-16-34 
LADA SAMARA, 1993/94 r. 5-drzwiowy. 5-biegowy, w ce
nie do 6.000 zł. Myślibórz, tel. 095/747-26-61 
LANCIA DELTA COUPE. 1987 r.. 1600 ccm białe tablice.
5-drzwiowy, stan dobry, może być z dodatkami w wyposaże
niu. Przejęsław, gm. Osiecznica, tel. 075/732-16-36, 
0609/17-52-83
LAND ROVER DEFENDER, 2500 ccm, diesel od 1990 r„ 
może być po wypadku lub do remontu - do 80.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-66-19, 0601/74-06-19 •
O  LAND ROVER DEFENDER, 2500 ccm, diesel od 

1990 r., może być po wypadku, do naprawy, w ce-

MERCEDES126 duża poj. silnika, na białych tablicach. Gło
gów. tel. 0600/41-16-63
MERCEDES 126 stan b. dobry, bez silnika, skrzyni biegów 
lub z uszkodzonym silnikiem. Poznań, tel. 061/830-53-62 
MERCEDES 190,1987/94 r. po wypadku, stan b. dobiy, zle
cę sprowadzenie. Święta Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 
0607/81-54-10
MERCEDES 200 D. Paczków. ter.^Q77/431-61-91. 
0606/39-29-31
MERCEDES 200/230 124. 2000 ccm, 2.300 chętnie *jn- 
stal. gazową lub diesla. Świerzawa, tel. 0600/28-93-96 
MERCEDES 207, 208,1980/94 r., 2400 ccm, diesel do re
montu, w cenie do 18.000 zł. Wrocław, tel. 0605/85-57-21 
MERCEDES 207, 208 BUS, 1988/91 r., diesel bez prawa 
rejestracji, stan b. dobry, Legnica, tel. 0607/20-56-22 
MERCEDES 207, 307. 1980/92 r., benzyna, diesel do re
montu, zarejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. 
Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
MERCEDES 207, 307 D, 1980/92 r., diesel może być do 
remontu lub uszkodzony, w cenie do 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/85-56-57
MERCEDES 207, 310 D, 1980/95 r., 2300 ccm, diesel lub
3000 ccm D, może być do małej naprawy. Leszno, tel.
065/543-37-20, 0501/70-04-56
MERCEDES 207, 409 D. 1980/91 r.. 2400 ccm. diesel do
remontu blacharki, do 15.000 zł. Grabowno, tel.
065/543-68-15
MERCEDES 208,210, 310,1980/96 r.. diesel kolor obojęt
ny, do remontu blacharki. po wypadku, 5-biegowy, wspoma
ganie, długi, wysoki lub stan b. dobry, lub zlecę sprowadze
nie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 208, 308, 1993 r. blaszak. może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
MERCEDES 210 D po wypadku, do remontu, stan b. dobry, 
długi, wysoki, zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES 230123 E, 1983/84 r. w bardzo dobrym stanie, 
na białych tablicach. Sulechów, tel. 0602/36-16-87 
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel. Wro
cław. tel. 071/789-18-06
MERCEDES 250 D. Paczków, tel. 077/431-61-91. 
0606/39-29-31
MERCEDES 310 D po wypadku, do remontu, stan b. dobry, 
długi, wysoki, zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES C-KLASSE. Paczków, tel. 077/431-61-91. 
0606/39-29-31

KUPIĘ SAMOCHODY
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nie 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 remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN może być do remontu. Wroćław, tel. 341-64-61, 
0608/25-02-11
LUBLIN bus osobowy. Radom, tel. 0606/50-99-68 
MAZDA 323 F, 1988/97 r. uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 323, 1989/93 r. bez prawa rejestracji, na zachod
nich tablicach lub zlecę sprowadzenie. Leszno, tei. 
0503/55-91-96 po godz. 17 . .
MAZDA 626, 1988/97 r. uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, diesel na białych tablicach 
lub bez prawa rejestracji. Ostrów Wlkp., tel. 0604/62-52-23 
MERCEDES 123, 1980/84 r. 2400-3000 diesel, zadbany, 
alum. felgi, kwadratowe reflektory, na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/354-24-12, 0604/66-34-70 
MERCEDES, 1980/95 r., diesel dostawczy, do remontu, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0605/11 -62-99 
MERCEDES 126 SEL, 1985/87 r. benzyna/diesel, zadbany, 
alum. felgi, na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/354-24-12, 
0604/66-34-70
MERCEDES automatic, do 5 lat. stan b. dobry, do 28.000 zł. 
., tel. 071/317-97-71. 0603/37-81-16 
MERCEDES KOMBI uszkodzony, z kpi. dokumentacją. Lesz
no, tel. 0607/09-85-14
MERCEDES 115 na białych tablicach, w b. dobrym stanie, 
za rozsądną cenę. Wrocław, tel. 0602/86-79-94 
MERCEDES .okularnik", w cenie do 45.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-55-22
MERCEDES 123,1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, 
zarejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bole
sławiec, tel. 0604/69-58-47
MERCEDES 123 D, 1981/85 r. bez prawa rejestracji, stan b. 
dobry. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
MERCEDES 123 D do remontu, skorodowany, zarejestro
wany, po 1986 r. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/12-78-03 
MERCEDES 124,1985/92 r., diesel może być z taxi, na bia
łych tablicach. Brzeg Dolny, tel. 0503/89-92-39

OPEL ASTRA, VECTRA, 1988/95 r. może być do małej na
prawy. Leszno, teł. 065/543-37-20, 0501/70-04-56 .
OPEL CORSA od 1982 r., najchętniej 5-drzwiowy, zadbany. 
Wrocław, tel. 071/788-65-07
OPEL CORSA mocno uszkodzony lub spalony, zarejestro
wany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/5^03-0^ 0502/54-08-12 
OPEL CORSA bez wypadku, z salonu, 5-drzwiowy, I właści
ciel. Złoty Stok, tel. 0608/47-58-97 
OPEL KADETT, 1981/84 r., 1300 ccm 5-drzwioWy, bez pra
wa rejestracji - do 1.100 zł. Sobótka, tel. 0604/12-53-23 
OPEL KADETT, 1984 r. rozbity, spalony lub „na chodzie”, z 
kpi. dokumentacją, zarejestrowany w Polsce, może być .łez
ka". Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/51-64-93 
OPEL KADETT, 1985 r.,"160frccm, diesel na zachodnich 
tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30' 1 - ^
OPEL KADETT GSi. 1985/86 r., 1800 ccm, wtrysk 3-drzwio
wy, szyberdach, 5-biegowy, wspomaganie kier., na białych- 
tablicach. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
OPEL KADETT, 1985/91 r., stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
OPEL KADETT GSI. 1987/90 r. o poj. 2.0 lub 2.0 (16V), z 
dodatkowym wyposażeniem, bez prawa rejestracji, na za
chodnich tablicach, z 87/90 r, w cenie od 500 do 1.500 DEM, 
w stanie dobrym. Legnica, tel. 0608/70-62-07 
OPEL KADETT GSI, 1988-91 r., 2000 ccm, OHC 3-drzwio
wy, szyberdach, stan b. dobry • do 1000 DEM. Wrocław, tel. 
0501/84-29-02
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r.. 2300 ccm, diesel granato
wy, na białych tablicach. Leszno, tel. 0605/05-90-51 
OPEL KADETT SEDAN, KOMBI, benzyna, z inst. gazową, 
w cenie do 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-67-00, 
0503/74-03-06
OPEL KADETT do remontu, skorodowany, zarejestrowany, 
po 1986 r. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/12-78-03 
Ol*EL MANTA A, 1970/75 r. do remontu. Leszno, tel. 
065/529-0246
OPEL OMEGA, 1987/92 r., diesel na białych tablicach, stan 
dobry. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96 ' -
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/93 r., 2300 ccm, TDi biały, bez 
wypadku, na białych tablicach, cena do uzgodnienia. Kowa
ry. tel. 075/761-44-89. 0608/48-85-78 
OPEL OMEGA B SEDAN. 1995/98 r.. 2500 ccm. benzyna 
na białych tablicach, stan b. dobry. Oborniki śłąskie, teł. 
0503/89-92-39
OPEL OMEGA KOMBI, diesel wyprod. po 1993 r., sprowa
dzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, zareje
strowany. w cenie do 15.000 zł. Głogów, tel. 076/834-80-61 
OPEL OMEGA do poprawek blacharskich i lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
OPEL OMEGA B automatic, do 5 lat stan b. dobry, do 28.000 
z ł.., tel. 071/317-97-71, 0603/37-81-16

ki, może byc bez zabudowy lub zamienię na Poloneza Truc- 
ka 95 r., dopłacę. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13-
RENAULT 11,1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, za
rejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesła
wiec, tel. 0604/69-5847
RENAULT 11,1987/88 r., benzyna poj. 1.4,1.71,5-drzwio
wy, w b. dobrym stanie, na zachodnich tablicach. Lubin. tel. 
0604/31-89-84
RENAULT 11. diesel na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/336-26-32
RENAULT 19.1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, za
rejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesła
wiec, tel. 0604/69-5847
RENAULT 19, 1991/93 r. rozbity, spalony, po wypadku, z 
polską dokumentacją. Jarocin, tel. 062/721-81-70 
RENAULT 19 3-drzwiowy, na białych tablicach, w cenie do
1.000 DEM. Wrocław, tel. 0502/37-79-82 
RENAULT 21; 25, ESPACE rozbity, uszkodzony, spalony, 
zniszczony, na białych tablicach. Lubin, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT 25,1990 r., 2900 ccm, V6 z pełnym wyposaże
niem, na białych tablicach; w b. dobrym stanie, do 1500 DEM. 
Jedlina Zdrój, tel. 0603/87-73-04 
RENAULT 9,1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, zare
jestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, 
tel. 0604/69-5847
RENAULT 9,1985 r., diesel na białych tablicach - do 1.200 
zł. Lubin, tel. 0603/53-94-56
RENAULT CLIO II kupiony w kraju w salonie, płatne gotów
ką. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-79-99, 0603/06-09-87 
RENAULT MEGANE. 1997/00 r. wszystkie oprócz białego,
1.6 E lub 1.9 TDI, klimatyzacja, bez wypadku lub minimalnie 
uszkodzony, z poduszkami pow., w rozsądnej cenie. Torzym, 
tel. 068/341-3849
RENAULT MEGANE SCENIC lub Peugot 406. kupiony w 
Polsce, z pełnym wyposażeniem, 1997 r., do 30000 zł. Zie
lona Góra, teł. 068/32240-74, 0601/06-96-39 
RENAULT RAPID, FORD EXPRESS Fiat Fiorino. tylko die
sel, do remontu, uszkodzony, skorodowany, rocznik obojęt- . 
ny, do 2.500 zł. Wrocław, tel. 060^78=28-97,071/787-31-08 
RENAULT SAFRANE na białych tablicach. Zielona Góra, 
tel. 0607/2549-13
RENAULT TRAFIĆ, 1993/97 r. ńa białych tablicach. Legni
ca, tel. 0602/23-11-56
SAMOCHÓD, diesel prod. niemieckiej, w b. dobrym stanie - 
do 10.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY skrzyniowy, ład. do 2 L Piława 
Górna. tel. 074/837-17-95
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1990/95 r. zachodni lub japoński, 
może być do poprawek blacharskich lub lakierniczych, pil
ne. Ryczeń, tel. 065/543-31-71. 0501/77-03-81 
SAMOCHÓD OSOBOWY w cenie do 50.000 zł. w rozlicze
niu mieszkanie M-4, lokatorskie, I piętro, nowe budowanic- 
two, balkon, c.o., plastikowe okna, kafelki, pow. 65 m2. Mal
czyce, tel. 0602/76-8749
SAMOCHÓD OSOBOWY KOMBI z homologacją na cięża
rowy, na fakturę VAT. Wrocław, tel. 071/328-10-73. 
0608/36-17-55
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MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. po wypadku. Zielona 
Góra, tel. 0600/58-6446
MERCEDES VITO BUS 7-9-osobowy, zadbany, klimatyza
cja, możliwa współpraca. Wilczyce, woj. wrocławskie, tel. 
0501/83-59-20
MITSUBISHI CELESTE stan b. dobry, na białych tablicach.
Zielona Góra. tel. 0601/49-10-87
MITSUBISHI COLT. 1982/86 r, benzyna na niemieckich lub
czeskich numerach, w cenie do 500 DEM. Wałbrzych, tel.
0607/8240-67
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN PRIMERA HATCHBACK, 1995 r., diesel klimatyza
cja, stan idealny, może być uszkodzony, za rozsądną cenę. 
., tel. 0602/28-2941
NISSAN SUNNY, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, 
zarejestrowany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bole
sławiec. tel. 0604/69-5847
OPEL BUS 7-9-osobowy, zadbany, klimatyzacja, możliwa 
współpraca. Wilczyce, woj. wrocławskie, tel. 0501/83-59-20 
OPEL ASCONA, 1982/84 r., 1600 ccm bez prawa rejestra
cji. Lubin, tel. 076/844-95-59
OPEL ASTRA, 1992/94 r., 1400 ccm, benzyna lub diesel
5-drzwiowy, nie w kolorze białym. Złotoryja, tel. 
076/87843-30
OPEL ASTRA, 1994 r. lub Opla Corsę, 94 r, kupiony w Pol
sce, 4-drzwiowy. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., benzyna, ABS, poduszka 
pow., z salonu, stan b. dobry. Wołów, tel. 071/38948-06 
OPEL ASTRA, diesel Vectra, Peugeot 306,405, Seat Tole
do. Wrocław, tel. 783-06-50
OPEL ASTRA do poprawek blacharskich 1 lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10

OPEL REKORD, 1985 r, 2300 ccm, diesel stan dobry, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0601/07-92-80 
OPEL TIGRA ABS, klimatyzacja, poduszki pow., wszystkie 
el. dodatki, w cenie do 25.000 zl. Wrocław, tel. 0601/77-26-25 
OPEL VECTRA, 1989/94 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL VECTRA do poprawek blacharskich i lakierniczych, 
po wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
OPEL ASTRA, YECTRA, KADETT, OMEGA. 1990/98 r.. 
benzyna, diesel do porawek blacharsko-lakiemiczych, po 
wypadku lub stan b. dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
071/37247-88 -
OSOBOWY, diesel lub TD kolor obojętny, do 7000 zł. Jedli
na Zdrój, tel. 0603/87-73-04
PEUGEOT 205, 1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 0604/06-55-32 
PEUGEOT 305,1986 r.. 1800 ccm, diesel na białych tabli
cach. Nowa Sól, tel. 0502/23-7449 
PEUGEOT 406 HDI, 1999 r.. Wrocław, tel. 0600/39-10-18 
PEUGEOT 406 HDI. 1999 r.. Wrocław, tel. 0600/39-10-18 
PEUGEOT 605,1991/93 r.. diesel uszkodzony, do lakiero
wania. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
PLYMOUTH VOYAGER, 1990/95 r., 3000 ccm z klimatyza
cją, na zachodnich tablicach. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
POLONEZ, 1983/93 r. uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 071/3444242, 0608/75-16-34 
POLONEZ do 200 zł, pomogę wyrejestrować lub przyjmę za 
wyrejestrowanie. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
POLONEZ ATU stan dobry. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
POLONEZ CARO, 1990/93 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
316-12-65, 0608/59-23-54
POLONEZ CARO, 1990/97 r. stan dobry lub do poprawek, z 
instalacją gazową lub bez. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/1441-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO GLE. 1995/96 r. moe być lekko uszko
dzony, I właściciel. Oława, tel. 071/31348-00, 781-28-99 
POLONEZ CARO, 1995/96 r. stan obojętny. Wrocław, tel.
316-12-65, 0608/59-23-54,
POLONEZ CARO, 1900 ccm, diesel 1996 • 98 r. Bralin, tel. 
062/781-29-30
POLONEZ CARO. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95
POLONEZ CARO po 1993 r. Wrocław, tęl. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
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. 2000/01 r.. 1600 ccm inst. gazowa, krót

SAMOCHÓD OSOBOWY po wypadku, do remontu, do spro
wadzenia - do 20.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77 
SAMOCHÓD OSOBOWY z Niemiec, cały lub lekko uszko
dzony (mówimy w j. niemieckim). Żarów, tel. 
074/858-99-67 '
SAMOCHÓD USZKODZONY zarejestrowany w kraju, płat
ne gotówką. Pleszew, tel. 062/742-51-25, 0502/24-52-28 
SEAT CORDOBA. 1994 r., 1900 ccm, TDI na białych tabli
cach, bez prawa rejestracji, bez dokumentacji, do 2.200 DEM. 
Gostyń, tel. 0606/27-63-94
SEAT CORDOBA, diesel może być uszkodzony, w cenie ok.
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32
SEAT CORDOBA kupiony w kraju w salonie, płatne go
tówką. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-79-99. 
0603/06-09-87
SEAT IBIZA, CORDOBA. 1997/01 r. silnik obojętny, na bia
łych tablicach. Kudowa Zdrój, tel. 0609/35-16-61 
SEAT TOLEDO, diesel może być uszkodzony, w cenie ok.
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32
SKODA 105,120 może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/3444 2 42, 0608/75-16-34 
SKODA FAVORIT lub Felicia, po wypadku, może być bar
dzo mocno uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/868-53-87, 
0604/58-77-14
SKODA FELICIA, 1999/01 r., 20 tys. km kolor czerwony 
lub zielony, pełne wyposażenie. Wrocław, tel. 
071/363-90-66
SKODA OCTAVIA, 1983 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDi kli
matyzacja, w cenie do 38.000 zł. WrocłaW, tel. 
0607/294 3 42
SKODA OCTAVIA KOMBI. Wrocław, tel. 0501/73-38-30 
STAR wywrotka, stan dobry. Wrocław, tel. 0601/78-61-23 
STAR 1142, 742. Radom, tel. 0606/50-99-68 
SUZUKI SAMURAI stan obojętny, zarejestrowany lub nie. 
Wrocław, tel. 0608/5848-08, 0603/61-5242 
SYRENA R 20 BOSTO może być do remontu. Lubin, tel. 
0606/27-52-61
TALBOT HORIZON. 1982/86 r., 1900 ccm, diesel stan do
bry, na białych tablicach. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
TARPAN skrzyniowy, w dobrym stanie, silnik diesel i ben
zyna. Opole, tel. 077/414-98-03 
TOYOTA CARINA. diesel bez prawa rejestracji. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50. 0609/26-96-78 
TOYOTA CARINA II silnik diesla lub benzynowy, może być 
uszkodzony, bez prawa rejestracji, stan techn. obojętny. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA PREVIA VAN, 1996/98 r., 2400 ccm, benzyna 7-, 
8-osobowy, zadbany, klimatyzacja, napęd 4x4, ABS, pełne 
wyposażenie, alum. felgi, na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/354-24-12, 0604/66-34-70 
TOYOTA SUPRA, 1991 r., 3000 ccm, benzyna uszkodzo
ny, po wypadku, zarejestrowany. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
VW, 1980/92 r., benzyna, diesel do remontu, zarejestro-
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wany w kraju lub na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69*58-47
VW PICK-UP. Wieruszów, tel. 0602/22-06-35 
VW BUS, 1978/79 r. .ogórek", 3-osobowy, blaszak, może 
być uszkodzony, bez opłat, tanio, w rozliczeniu wzmacniacz 
samochodowy Magnat, 1.000 W. Świdnica, tel. 
074/640-66-01
VW GOLF 1,1980/89 r., diesel na białych tablicach. Ole
śnica, tel. 0503/89-92-39
VW GOLF 1,1981/83 r. w dobrym stanie, na białych.tabli- 
cach, 5-drzwiowy, najchętniej diesel. Ząbkowice, śląskie, 
tel. 0503/77-97-64 po godz. 17 
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57.,-
VW GOLF !(; III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II. III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96 ~
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 , 
VW GOLF II, 1986/91 r. rozbity, spalony, po wypadku, z 
polską dokumentacją. Jarocin, tel. 062/721-81-70 
VW GOLF, 1986/92 r., diesel. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel mocno rozbity. 
Wrocław, tel. 0607/54-83-24
VW GOLF CABRIO, 1987/92 r.. 1800 ccm. wtrysk bez pra
wa rejestracji, stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
VW GOLF, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel w ciemnym kolo
rze, 3-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach lub 
bez dokum. Chojnów, tel. 0502/20-66-10 
VW GOLF II. 1988/91 r., diesel. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80, 0607/83-71-95 
VW GOLF II, 1988/91 r. 1.3, 1.6, uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0602/71-62-05
VW GOLF II. III, 1988/95 r. poj. 1300-1900 ccm/może być 
do małej naprawy. Leszno, tel. 065/543-37-20, 
0501/70-04-56
VW GOLF GTI. T989/9CT r., 1800 ccm stan dobry, na bia
łych tablicach,, uszkodzony tył lub bok. Brzeg, tel. 
0501/07-34-57
VW GOLF III. 1991/94 r. uszkodzony, po wypadku, zareje
strowany. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
VW GOLF III, 1994/97 r., 1800 ccm, benzyna, 4-drzwiowy, 

i najlepiej w wersji GT, el. otw. szyby, klimatyzacja., tel. 
0)601/82-11-91
VW GOLF do poprawek blacharskich i lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW GOLF II .cygaro*, uszkodzony, zarejestrowany w kraju 
- do 2.§00 zł. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
VW GOLF II na polskich tablicach. Wrocław, teL 
0502/84-72-88
VW GOLF do remontu, skorodowany, zarejestrowany, po 
1986 r. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/12-78-03 
VW JETTA H, 1990/91 r., 1800 ccm, wtrysk na białych ta
blicach. Jelenia Góra, tel. 0606/17-24-79 
VW LT, 1995/98 r. po wypadku. Zielona Góra, tei. 
0600/58-64-46
VW LT 35.1996/00 r., 2500 ccm, TDi maxi, 3 piaty, zareje
strowany na 6-9 osób + ładunek lub zamienię na Fiata Du
cato. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-31-82, 0605/95-16-41 
VW LT 35 do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW PASSAT, 1983/87 r., diesel do remontu. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzonym 
silnikiem, zarejestrowany. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r„ 1600 ccm, diesel lub 1900 
ccm, bez prawa rejestracji - w cenie do 2.500 DEM. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39, 077/460-73-18 
VW PASSAT KOMBI, 1990/93 r„ 200 tys. km. 1900 ccm, 
diesel bez wypadku lub lekko uszkodzony, techn. sprawny, 
może być sprowadzony. Leszno, tel. 065/520-92-29 
VW PASSAT KOMBI. 1991 ii, 1800 ccm, benzyna, na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0602/48-65-92 
VW PASSAT automatic, do 5 lat, stan b. dobry, do 28.000 
zł. .. tel. 071/317-97-71, 0603/37-81-16 
VW PASSAT do poprawek blacharskich i lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW PASSAT .cygaro’ , uszkodzony, zarejestrowany w kra
ju - do 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
VW PASSAT KOMBI po wypadku, do remontu. Wrocław, 
tel. 0607/33-95-83
VW POLO, 1984/86 r. stan obojętny, zarejestrowany w Pol
sce. Jelenia Górarlel. 0602/87-2 -̂35 
VW POLO FOX, 1987 r., 1300 ccm stan techn. obojętny, 
zarejestrowany. Wrocław, tel. 071/321-54-38 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI. 1991/94 r., 1043 ccm na białych tabli
cach. Mirków, tel. 0605/12-21-41 
VW POLO CLASSIC. 1996/98 r.. benzyna na białych tabli
cach, stan b. dobry. Oborniki śląskie, tel. 0503/89-92-39 
VW POLO CLASSIC. 1998/99 r., 1400 ccm lub poj. 1600 
ccm, przeb. do 40.000 km, I właściciel, faktura zakupu, ku
piony w salonie, ABS, szyberdach, stan techn. b. dobry, -
28.000 zł. Lubin. tej. 076/847-24-18 
VW POLO, 1999/01 r/, 20 tys. km kolor czerwony lub zielo
ny, pełne wyposażenie. Wrocław, tel. 071/363-90-66 
VW POLO do poprawek blacharskich i lakierniczych, po 
wypadku, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW POLO CLASSIC kupiony w kraju w salonie, płatne go
tówką. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-79-99, 
0603/06-09-87
VW SANTANA, 1984 r. na zachodnich tablicach • do 1000 
zł. Ścinawa, tel. 0504/95-73-89 
VW SHARAN. 1997/99 r., 1900 ccm. TDI dobrze wyposa
żony, może być mocno uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0604/47-41-88
VW SHARAN w cenie do 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-55-22
VW TRANSPORTER T4,1980/96 r., diesel kolor obojętny, 
do remontu błacharki, po wypadku, 5-biegowy, wspoma
ganie, długi, wysoki lub stan b. dobry, lub zlecę sprowa
dzenie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony

lub do remontu. Wrocław.' tel. 071/341 -61 -82, 
0604/06-55-32 • - : ; ■ ’ v ' £ } £
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel krótki, 
niski, z tylną klapą otwieraną do góry (ale nie koniecznie), 
z napędem 4x4, ogrzewaniem Webasto, oszklony do poło
wy lub cały. - 22.000 zł. Oława, tel. 071/313-81 -88 i . { 
VW TRANSPORTER T4 do sprowadzenia z Niemiec, w 
cenie 6.000-8.000 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 
0607/18-47-65
VW TRANSPORTER 7-9-osobowy, zadbany, klimatyzacja, 
'możliwa współpraca. Wilczyce, woj. wrocławskie, tel.. 
0501/83-59-20
VW TRANSPORTER po wypadku, do remonty,, stan b. do
bry, długi, wysoki, zlecę sprowadzenie.'‘Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
VW VENTO, 1993T., 1900 ccm.tur&ó D*'cZarny, na za
chodnich tablicach, zdecydowanie. Lubin, tel. 
076/842-39-57
WARTBURG tanio, z dokumentacją, zarejestrowany, ubez
pieczony, stan b. dobry, chętnie z wojjubuskiego. ., tel. 
0601/78-89-99, 0603/67-6438 "
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 1300 ccm na białych tabli
cach, w b. dobrym stanie. Legnica, tel. 0608/87-24-16. 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1300 ccm stan obojętny. Lu
bin. tel. 076/849-36-48
WOŁGA w dobrym stanie. Strzegom, tel. 0609/16-66-74 
ŻUK skrzyniowy, w dobrym stanie. Opole, tel. 
077/414-98-03

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROME0145: fotele przednie (najchętniej w kolorze 
zielonym). Leszno, tel. 0603/18-94-92 
ALFA ROMEO 156,1998 r., 1800 ccm : zderzak przedni, 
błotniki przednie, chłodnica, wentylator, obudowa-skrzyni 
biegów, plastiki, obudowa filtra powietrza,.Wrocław, tel.
346-23-39 •
ALFA ROMEO 33 : sprężyny zawieszenia przedniego, si
łowniki klapy tylnej. Legnica, tel. 0605/54-78-39 
AUD1100 C4, 1991 r„ 2300 ccm : maskę, lampy, błotniki 
przednie, zderzak, chłodnicę, wentylator. Wrocław, tel. 
0607/23-14-28
AUDJ100 C4 : podsufitka lub dach z podsufitką. Nysa, tel. 
Q607/38-85-70
AUD1100 .cygaro’ : wyłączniki szyb drzwiowych, pompa 
klimatyzacji. Wrocław, tel. 071/373-72-00 
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, benzyna: błotnik lewy przed
ni lub zamienię na inne części. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1987/91 r.: skrzynię biegów automatyczną. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-16 
AUDI 80 B4,1994 r.: maska, poduszki, lampy, drzwi, błot
niki, nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B3: maska, błotniki, lampy przednie, lusterki lewe. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
AUDI 80 B4, AVANT: szybę tylną, klapę tylną. Wałbrzych,
tel. 074/845-93-37, 0604/25-39-73
AUDI 80 B3, 2000 ccm; 16V : silnik. Wrocław, tel..
0603/85-23-89
AUDI 80 B4,1900 ccm, turbo D : klimatyzację kpi. Oleśni
ca. tel. 0607/61-65-96
AUDI A 3 ,1997 r . : podłokietnik, oryginalny. Wrocław, tel. 
0603/31-20-51. 787-77-56
AUDI A3, 1997 r. : dywaniki oryginalne. Wrocław, tel. 
0603/31-20-51, 787-77-56
AUDI A3, 2000 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0600/34-74-16
AUDI A4, 3000 ccm, V6 : instalacja do silnika, komputer, 
zegary, przełączniki świateł, części silnika. Wrocław, tel. 
0503/62-19-39
AUDI A4 : tapicerka skórzana (kanapa nie jest dzielona). 
Wrocław, tel. 0501/40-77-87
AUDI A 6 ,1996 r . : reflektory ksenonowe, poduszki pow., 
deska rozdzielcza, elementy przedniej części samochodu. 
Oleśnica, tel. 0605/68-81-77
AUDI COUPE, 1989/94 r . : mechanizm podnoszenia szy
by lewej strony. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27 
AVIA: sprężarka powietrza, książka napraw. Wrocław, tel.
312-92-03, 0607/28-47-15
BMW, 1989 r. : komputery, uszkodzone. Opole, tel. 
0603/54-43-09
BMW : części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 3 : felgi aluminiowe i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 316,1995 r.: chłodnicę wody i klimatyzacji, przewo
dy klimatyzacji, obudowę pod silnik, wentylatory z obudo
wą, łapę z poduszką prawą do silnika 1.6i, szybę przednią. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-31-79, 0503/68-04-99 
BMW 316 E-36,1995 r .: maskę silnika, reflektory i inne. 
Siedlęcin, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/Ź7-60-40 
BMW 316 M-40 : chłodnica klimatyzacji. Wrocław, tel. 
0601/49-10-73
BMW 318 E-36,1991/92 r.: silnik M-40,115 PS - do 1.500 
zł. Legnica, tel. 0608/78-94-55 
BMW 318, M-40 : wałek rozrządu, dźwigienki. Wrocław, 
tel. 0501/98-75-85
BMW 5, 2400 ccm, 12V : silnik 170 KM. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0608/42-62-11
BMW 5 : felgi aluminiowe i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V: głowica silnika kompl., 
światła przednie, szyba czołowa, maska, zderzak przedni 
kompl. i inne. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1995 r., 2000 ccm. 24V: ukł. wydechowy. Bole
sławiec, tel. 075/734-36-35
BMW 524 TD : most tylny. Bolesławiec, tel. 075/734-28-96 
BMW 524, turbo D : czujnik wtrysku z kabelkami. Wrocław, 
tel. 0608/44-32-29
BMW 525 tds, 1992 r. : różne części. Legnica, tel. 
0608/45-82-31
BMW 525 KOMBI, 1994/95 r .: klapa tylna z szybą, lampy 
tylne, zderzak tylny, zderzak przedni, błotnik przedni pra
wy. Góra, tel. 065/544-14-26, 0603/384-32-24 
BMW 7,1996 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 0607/44-01-24 
BMW 7 : felgi aluminiowe i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 735, 1992 r. : skrzynia biegów automatic. grill na
lampy. Wschowa, tel. 0601/55-67-08
BMW 8 : felgi aluminiowe i inne. Wrocław, tel.
0605/11-62-99
BMW E-30 KOMBI: drzwi prawe tylne i przednie, próg + 
słupek. Polkowice, tel. 0603/10-72-27

BMW E-39, 1996 r. : automatyczna skrzynia biegów. Le
gnica, tel. 0502/54-30-22
CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały 
samochód, po wypadku1.' .Późnań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CITROEN, 1900 ccm.. turbo D : silnik. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
CITROEN AX, 1992 r., 1400 ccm, diesel: skrzypią biegów 
(5). Kudowa Zdrój. tel. P603/86-29-Z® . >
CITROEN BERyNGOrl 999'r.,"l9'Ób ęcm, diesel: dużo 
części, silnnMfosprzętem, z małym przebiegiem. Rawicz, 
tei. 0603/99-24-24
CITROEN C15 : cały przód, ćwiartka lewa. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85
CITROEN JUMPER, 1995 r. podwyźszohyf drzwi boczne 
rozsuwane. Żary,-tel..068/374-35-72 w. 310, w godz. 8-17 
CITROEN JUMPER, 1995/96 r .: kabina podwójna 6-oso
bowa + skrzypja ładunkowa.. Polkowice, tel. 0601/94-23-61 
CITROEN XM, 1991 r . : pokrywę silnika, atrapę, zderzak 
przedni z lampami, lampa obrysowa, lampa tylna lewa, kule 
do zawieszenia i inne. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0604/37-47-27
CITROEN XSARA, 2000 r.: dach z podsufitką, drzwi lewe 
i inne części. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16' t 
DAEWOO ESPERO : próg lewy. Wrocław, tel. 355-68-43 
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna lewa), plastiko
wa. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
DAEWOO UNOS SEDAN. 1998 r.: lewy bok ze słupkiem 
środkowym, błotnik tylny, drzwi lewe, szyba przednia, pś 
tylna. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 - 
DAEWOO MATIZ; maskę przednią, szybę przednią, półkę 
tylną; pasy tylne, spoiler oraz listwy.ptóstikowe. Legnica, 
tel. 076/850-20-60, 0605/63-27*72 
DAEWOO MATIZ: podsufitka. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
DAEWOO MATIZ: podsufitka. Żagań, tel. 0602/83-81-67 
DAEWOO MUSSO, 1999 r . . różne części. Wrocław, tel.
341-64-61, 0608/25-02-11
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : zderzak przedni. Lądek 
Zdrój. tel. 074/814-77-58
FIAT 125p : okrągłe zegary • do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p, 1992/94 r.: nadwozie w stanie b. dobrym, bez 
korozji, bez prawa rejestracji. Lwówek Śląski, tel. 
075/713-69-43 po godz. 18
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przed
ni, maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, 
kierunkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p : koła, skrzynie biegów, alternator, zawiesze
nie, deskę rozdzielczą, siedzenia itp. Krotoszyn, tel. 
0601/17-79-03
FIAT 126p, 650 ccm, benzyna : silnik. Łazy, gm. Wińsko, 
tel. 071/384-86-46
FIAT 126p FL, 650 ccm: skrzynię biegów do 100 zł, alter
nator do 90 zł, siedzenia lotnifcze do 50 zł, zderzaki szero
kie do 30 zł, rozrusznik nowego typu do 50 zł, głowicę do 
30 zł, akumulator do 20 z ł,. resor do 10 zł, lampy H4 do 10 
zł, stacyjkę FL. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p : fotel kubełkowy, do 150 zł. Ścięgny, tel. 
0601/18-70-38
FIAT 126p: skrzynię biegów, może być uszkodzona. Wro
cław. tel. 0609/44-21-11
FIAT 126p : alternator - do 80 zł. Wrocław, teł. 
0603/85-13-62 -
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator,-rozrusznik, licz
nik, koła, głowica i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55, 0503/68-40-19 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik. Strzegom, tel. 074/855-53-26 
FIAT BRAVA, 1400 ccm, 12V : skrzynia biegów. Strzelin, 
tel. 071/392-08-98
FIAT BRAVO, 1997 r . : halogeny przednie, 2 szt. Jawor, 
tel. 0604/07-98-31
FIAT CROMA. 2000 ccm, benzyna : silnik. Zielona Góra, 
tel. 0604/86-22-03
FIAT DUCATO, 1985/00 r.: skrzynię biegów (5). Wrocław, 
tel. 341-50-52 w godz. 9-16
FIAT DUCATO, 1995/96 r .: kabina podwójna 6-osobowa
+ skrzynia ładunkowa. Polkowice, tel. 0601/94-23-61
FIAT DUCATO, 1997 r., 2500 ccm, TDI: silnik na części
(pompa, rozrusznik). Kłodzko, tel. 0602/36-18-07
FIAT PALIO : opony Goodyear, 2 szt., felga 14", ET 44,
lampa .stop’, szyby przednich drzwi, książka, podnośnik z
kluczami. Wrocław, tel. 0501/70-81-92
FIAT PANDA, 1991 r., 1000 ccm, FIRE : fotel lewy, drzwi
lewie i prawe. Legnica, tel. 0605/31-07-30
FIAT PANDA: karoseria z ważną rejestracją. Kłodzko, tel.
074/867-11-47, 0603/38-50-25
FIAT PUNTO II 3-drzwiowy: dach z podsufitką, drzwi lewe
z szybą, szyba czołowa, szyba lewa boczna, wykładzina
podłogi, drążek kierowniczy lewy. Prudnik, tel.
0604/60-81-13
FIAT SEICENTO: kompletne koła, z oponami letnimi. Wro
cław, tel. 0607/09-49-41
FIAT SEICENTO, 2000 r .: maska przednia, błotnik prawy, 
klapa tylna z szybą, stan idealny, w kolorze błękitnym, lampa 
przednia i tylna z kierunkowskazami, zderzaki. Bielawa, tel. 
0603/22-55-40
FIAT SEICENTO SX, 2000 r., 1100 ccm : przednie lampy, 
zderzak, zawieszenie tylne, drzwi z lusterkiem, osprzęt sil
nika, ukł. kierowniczy, deska rozdz., prawa ćwiartka nad
wozia, maska przednia. Rawicz, tel. 0603/94-57-43 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik. Żary, 
tel. 0605/59-03-89
FIAT TEMPRA : silnik (turbo diesel). Żary, tel.
0604/50-59-32, 0604/50-85-58
FIAT TIPO, 2000 ccm, benzyna : silnik. Zielona Góra, tel.
0604/86-22-03
FORD ESCORT, 1989 r . : zderzak, szyba, zamki, spoiler, 
inne. Duszniki Zdrój, tel. 0608/69-7346 
FORD ESCORT. 1989 r.: przód nadwozia kpi., stan dobry. 
Oleśnica, tel. 0607/04-21-23
FORD ESCORT, 1989 r.: szyba przednia* zamki, amorty
zatory, zbiornik paliwa. Szczytną, tel. 0608/69-73-46 
FORD ESCORT, 1996 r., 1600 ccm, 16V, benzyna: skrzy
nię biegów (5). Wrocław, tel. 0603/53-74-09 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r.: klapa tylna. 2 tylne lam
py, zderzak, konsola, tapicerki. Krapkowice, tel. 
077/466-52-06
FORD ESCORT, 1997 p i: zderzaki przednie i tylne, reflek
tory, szyba przednia, maska, lusterico prawe. Olesno, tel. 
034/358-34-95, 0604/90-54-24 
FORD ESCORT. 1997 r, 1800 ccm] turbo D : felgi alumi
niowe 14” z oponami, poduszkę pod silnik prawą, spoiler 
na klapę tylną, halogeny, alternator, pompę paliwa. Lubin, 
teł. 076/847-68-29, 0605/36-77-65 
FORD ESCORT, 1999 r..: tapicerka drzwi przednich pra
wych lub komplet na wszystkie drzwi. Paczków, tel. 
0606/99-56-29 ,

FORD ESCORT : siedzenia przednie. Legnica, tel. 
076/856-13-76, 0601/06-18-21 
FORD ESCORT: silnik 160. + skrzynia biegów, w rozsąd
nej cenie. Lipowa, gm. Nysa, tel. 077/435-45-53 
FORD FIESTA, 1996 r., 1800 ccm, diesel: obudowę filtra 
powietrza. Legnica, tel. 076/854-56-12, .0501/53-14-99 
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm, E#; błotnik lewy, zde
rzak przedni, słupek środkowy z progiem, plastiki, filtr po
wietrza, drzwi leWe przednie i tylne. Góra, tel. 
065/544-14-50, 0603/10-74-24 
FORD FIESTA, 1997 r.: komputer z immobilj?erem. Wro
cław, tel. 0607/33-71-90
FORD FIESTA : siedzenia przednie. Legnica, tel. 
076/856-13-76, 0601/06-18-21 
FORD FIESTA: pod. powietrzna pasażera + napinacz, sen
sor. Lubin, tel. 0605/23-88*16 
FORD K A : ćwiartkę lewą, lampę lewą, chłodnicę' klimaty
zację wody, konsolę, elementy zawieszenia i Inne. Legni
ca, tel. 076/862-79-71, 0604/94-32-12 
FORD MONDEO, 1998 r.: konsola pomiędzy siedzeniami, 
pokryćfó siedzeń, plastik pod przednim zderzakiem, pla
stik między grillem a przednim pasem, felgi aluminiowe 
15-16". Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
FORD MONDEO KOMBI: klapa tylna kompletna, wahacz 
tylny lewy, tarcza hamulcowa, 2 poduszki powietrzne. Wro
cław, tel. 0501/92-42-62 *
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm: kosz satelity do skrzyni
biegówrŁegnfóa, tel. 076/862-55-68 »
FORD ORION : siedzenia przednie. Legnica, tel.
076/856-13-76, 0601/06-18-21
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik
przedni lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm. DOHC : silnik 136
KM. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96, 0601/76-39-55
FORD SIERRA SEDAN : zielona przednia szyba, model
po 1987 r. Wrocław, tel. 071/350-00-42, 0502/82-81-12
FORD TAUNUS, 1980 r.: lampa tylna prawa, długa, do 40
zł. Wrocław, tel. 0600/42-29-69
FORD TRANSIT, 1980 r.: przekł. kierownicy. Wrocław, tel.
071/354-00-26
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel: nadwo
zie, może być na białych tablicach., tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1989 r„ 2500 ccm, diesel : chłodnica, 
dywan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwi
gni zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD TRANSIT, 1993 r., diesel: osprzęt silnika, koła kpi., 
8 siedzeń, zawieszenie tylne i przednie kpi., drzwi prawe 
kpi. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
FORD TRANSIT, 1994 r.. 2500 ccm, diesel: silnik. Świe
bodzin, tel. 0601/53-92-16
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, 
maska, wzmocnienie czołowe, belka przednia dolna, re
flektory, podszybie, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/39-64-94
HANOMAG F-45,2800 ccm, diesel, 4-cyl.: głowica uzbro
jona, w b. dobrym stanie lub cały silnik na części, skrzynia 
biegów, półosie tylne, przekładnia kier. Strzegom, tel. 
074/855-82-53
HONDAACCORD KOMBI, AERODEC, 1992 r.: różne czę
ści blacharskie, mechanicznem, szyby. Wrocław, tel. 
0601/70-18-61
HONDA CMC, 1996 r. 5-drzwiowy: prawe przednie drzwi 
kpi., przedni błotnik, maska, deska rozdz. kpi., nagrzewni
ca kpi., prawa przednia ćwiartka, elementy plastikowe i inne. 
Poniec, tel. 065/573-32-39
HYUNDAI SONATA, 1996 r. : drzwi, grill, inne. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-71-35, 0606/60-13-92 
IVECO: turbo (Star), w całości lub na części. Wrocław, tel. 
0607/50-54-33, 0605/37-43-07 
IVECO 35-8 : szyba drzwi lewych, nakładka na słupek 
przedni, amortyzator. Opole, tel. 0602/11-53-79 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r.: zderzak przedni. Le
gnica, tel. 0601/73-42-70
LANCIA THEMA, 1994 r. : kierunkowskaz przedni prawy 
pod lampą, szyba czołowa. Wrocław, tel. 071/357-62-75, 
0601/06-29-91
ŁADOWARKA AHELMAN : wał korbowy. Środa Śląska, 
tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
ŁADOWARKA AHELMAN : silnik 2-cylindrowy Deutz KHD 
F 2L 511 NR 6312563: wał korbowy. Wrocław, tel. 
071/317-84-32 dogodź. 16
ŁADOWARKA FADROMA LT-1 : felgi lub całe kola. Ząb- 
kpwice śląskie, tel. 074/641-03-02 
MAGIRUS DEUTZ 320 M26,1982 r.: skrzynia biegów (£), 
podwieszoną, typ ZE 1269401111. Złotoryja, tel. 
076/878-35-90./
MAN 10-150 : skrzynię biegów. Osola, gm. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-62-18
MAZDA 323 S, 1998 r . : poduszka powietrzna, pasażera, 
czarna. Leszno, tel. 065/540-15-06 
MAZDA 626,1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szybą, spo
iler, lampy tylne. pod. powietrzna pasażera i inne. Lubin, 
tel. 0601/92-33-07
MERCEDES .okularnik’ : różne części. Wałbrzych, tel. 
0607/44-01-24
MERCEDES : części. Wrocław, tel. 0605/37-47-03, 
0607/50-54-33
MERCEDES 123: karoseria uzbrojona, bez silnika i skrzy
ni biegów, bez śladów korozji, bez prawa rej., w cenie do
1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/94-96-53 
MERCEDES 124,1992 r.: maska, błotniki przednie, drzwi 
przednie lewe (w kol. kości słoniowej). Wrocław, tel. 
071/348-50-06, 0601/76-37-32 
MERCEDES 124 KOMBI po 90 r.: szyberdach kpi. oraz szy
bę przednią. Legnica, tel. 0604/82-22-47 
MERCEDES 124: antena elektryczna, klapa tylna z listwą. 
Wrocław, tel. 0602/86-35-51
MERCEDES 124 : felgi aluminiowe + letnie opony. Wro
cław, tel. 0601/83-60-76, 071/787-97-81 
MERCEDES 124 W : silnik, skrzynia biegów automatic. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
MERCEDES 124 : przednie fotele i tylna kanapa z opar
ciem. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
MERCEDES 190, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : szyba 
przednia, wentylator. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77 
MERCEDES 190 : tapicerka skórzana, wykończenia w 
drewnie, maska firmy Brabus. Wrocław, tel. 0503/67-16-76 
MERCEDES 190 : tapicerka skórzana, felgi aluminiowe ż 
szerokim rantem, drewniane wykończenia. Wrocław, tel. 
0503/57-16-76
MERCEDES 200 D, 2000 ccm. diesel : silnik, może być 
bez dokumentacji, w dobrym stanie. Lubin; tel. 
0608/25-37-60
MERCEDES 207 : resory, zamki, zderzak, Jampy, inne. 
Kłodzko, tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 210,1999 r.: czarną dęskę rozdzielczą. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
MERCEDES 220 C, 1994 r. : silnik na części lub części 
silnika. Udanin, tel. 076/870-92-10, 0601/73-72-86

MERCEDES 250,1995 r.: obudowa wentylatora, próg pra
wy, słupek przedni drzwi prawych, drzwi lewe tylne i prawe 
przednie, szyby drzwiowe, przednie prawe i lewe. Nowa 
Sól. tel. 0601/76-90-57
MERCEDES 280 124 E : silnik z  autdrhatyczną skrzynią 
biegów. Bolesławiec, tel.. 0603/13-04-06 ✓
MERCEDES 300 E KOMBI, 1991 r .: silnik. Wrocław, tel. 
0601/74-62-51 .
MERCEDES 300 124 D : silnik. Bolesławiec, tel. 
0603/43-04-06
MERCEDES 300 124 D, 3000 ccm, diesel: silnik kpi., stan 
b. dobry. Nysa, tel. 077/435-94-32 
MERCEDES 608,1979 r.: wał korbowy, silnik niekomplet
ny. Wrocław, tei: 0601/81-06-37 
MERCEDES 608: przystawka mocy do skrzyni biegów, .ko
gut* błyskowy liśtwowy,platforma hydrauliczna do pomocy 
drogowej. Wrocław, tel. 0603/85-1 
MERCEDES 913: przystawka mocy do skrzyni biegów, .ko
gut” błyskowy listwowy, platforma hydrauliczna do pomocy 
drogowej. Wrocław, tel. 0603/85-13-76 
MERCEDES C, E, S-KLASSE : poduszka pow. jjjpole, tef. 
0604/17-19-75 po godz. 15
MERCEDES C-KLASSE, 1994 r., 2500 ccm, diesel: drzwi 
kompletne przedrze lewe'i prawe, próg i słupek prawy 
przedni, deska rozdz. z drewnem. Lubin, teL 0601/76-90-57 
MERCEDES C-KLASSE, 1996 r., 2200 ccm, diesel : 
uszczelka tylnej szyby, konsola (czarna), obudowa wenty
latora, obudowa filtra pow., poduszki pow. i inne. Lubin, 
tel. 0601/92-33-07
MERCEDES E-KLASSE 124 : antena el., tylna klapa z li
stwą. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r.: mechanizm wycieraczek, 
uszczelka drzwi bocznych, przednia szyba. Wirysk sterują
cy lub komplet wtryskiwaczy. Wrocław, tel. 071/322-72-65 
MERCEDES SPRINTER 1997 r .: dach do wersji niskiej, 
średniej, drzwi od strony kierowcy. Kępno, tel. 
062/782-28-86
MERCEDES VITO : szyby boczne, fotele, tapicerka bocz
na, podsufitka lub wnętrze do osobowego z 1996 r. Pacz
ków, tel. 077/431-61-91. 0606/39-29-31 
MERCEDES VITO: podwójne siedzenie przednie pasaże
ra. Rawicz, tel. 065/546-06-34, 0602/65-52-48 
MERCEDES VITO: szyba przednia, wiązka insi elektr. lewe 
drzwi. Góra, tel. 065/543-23-68, 0603/70-95-52 
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przed
ni szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MITSUBISHI L300,1991 r., 2000 ccm, benzyna : głowica. 
Bolesławiec, tel. 075/736-32-60, 0502/26-20-73 
MITSUBISHI LANCER : kabina sypialna. Gorzów Wlkp., 
tel. 0602/45-05-64
MOTOCYKL AVO SIMSON 250 : różne części. Głogów, 
tel. 076/834-19-80
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600, 1990 r.. 600 ccm : rama, 
koła, wahacz tylny i inne, lub cały na białych tablicach. Wał
brzych, tel. 0607/82-40-67
MOTOROWER : silnik sprawny. Wrocław, tel. 
0501/55-48-12
MOTOROWER SIMSON : silnik lub cały motorower po wy
padku. Kłodzko, tel. 074/867-85-23, 867-81-05 
NISSAN ALMERA, 1998 r,: listwy na drzwi prawej strony, 
nadkole plastikowe tylne prawej strony, uszczelka na środ
kowy słupek prawej strpny. Legnica, tel. 076/866-18-22, 
0603/23-62-16
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1988 r., 2000 ccm. diesel: 
silnik, przekładnia kierownicza, lampa tylna. Miłocice, tel. 
071/318-62-20
NISSAN LAUREL: skrzynia biegów uszkodzona lub samą 
obudowę sprzęgła do silnika 2800 ccm. Głogów, tel. 
0605/30-42-10
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 3000 ccm. V6 : skrzynia bie
gów manualna, sprawna lub uszkodzona, ew. same koła 
IV biegu. Wrocław, tel. 368-75-88, 0501/84-26-79 
NISSAN PATROL, 1999/01 r ,: most przedni do silnika o 
poj. 2.8 turbo D lub 3.0 turbo D - 4.000 zł lub całe auto 
uszkodzone, na białych tablicach. Dzierżoniów, tel. 
074/831-09-78
NISSAN PRAIRE, 1987 r. : komputer. Opole-, tel. 
0602/34-57-86, 0602/18-27-48 
NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, diesel: piastę tylną. Wro
cław, tel. 0604/98-45-94-
NISSAN URVAN, 1988 r.: kieł lewy przedniego zderzaka. 
Kępno, tel. 062/782-28-86
OPEL ASCONA, 1984/86 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z 
dokumentacją, do remontu. Raszowa Duża 33, tel. 
0607/20-79-25
OPEL ASCONA B : ospoilerowanie, deska rozdz. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/74-62-81 
OPEL ASTRA, 1994 r.: deska rozdz., czarna. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-58-20, 0609/17-18-37 
OPEL ASTRA II, 1998 r.: konsolę, napinacze pasów, lam
pę tylną, wentylator. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1600 ccm, benzyna : instalacja 
silnika, komputer, części przodu, lampy, zbiorniczki, ABS, 
elementy błacharki, chłodnica.-Legnica, tel. 0602/74-48-90. 
OPEL ASTRA: maskę białą, instalację gazową do silnika 
z monowtryskiem. Legnica, tel. 0607/56-37-53, 
0600/85-30-22
OPEL ASTRA II. 1600 ccm, 16V : silnik z dokumentacją. 
Leszno, tel. 0605/23-98-80
OPEL ASTRA I : poduszka powietrzna pasażera, sensor, 
szyba tylnej pokrywy (kombi). Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu paliwa (do centralnego 
zamka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 1700 ccm, DTI: konsola, napina
cze pasów bezp., poduszka pow. pasażera, przewody kli
matyzacji., tel. 0600/19-32-12 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 2000 ccm, GTI; osprzęt silnika, 
deskę rozdz., dmuchawę, poduszkę pow. pasażera, po
duszkę boczną kierowcy. Moraczewo, gm. Rydzyna, woj. 
leszczyńskie, tel. 0600/27-76-06 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 1700 ccm, DTi: dach, drzwi przed
nie prawe i lewe, zderzak przedni, chłodnica klimatyzacji i 
wody, szyba przednia, felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
OPEL ASTRA II, 2000 r., 1700 ccm. TDi: głowica komplet
na lub silnik. Wrocław, tel. 071/354-31-62, 0503/77-76-25 
OPEL ASTRA, VECTRA, OMEGA B : części przodu. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
OPEL CALIBRA. 1988/96 r. : skrzynię biegów. Wrocław, 
tel. 0602/85-03-45 w godz. 9-20 
OPEL CORSA, 1990 r., 1500 ccm : chłodnica do diesla. 
Chojnów, tel. 0600/66-92-20
OPEL CORSA B. 1997 r., 1400 ccm : zwrotnica prawa. 
Nysa. tel. 0604/67-97-17
OPEL FRONTERA TDS, 2500 ccm : klimatyzacja, alumi
niowa rura do przodu oraz na progi, pokrowce na koło za
pasowe. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
OPEL KADETT : podnośniki el. szyb. Legnica, tel. 
076/862-96-42, 0605/94-59-31 
OPEL KADETT, 1600 ccm, S V : silnik, kpi., może być bez 
dokumentacji. Paszowice, tel. 076/870-14-79
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OPEL MONTEREY, 1994 r. 3100 ccm. turbo D : silnik., 
tel. 0603/64-64-44
OPEL OMEGA B. 1999 r.. 2000 ccm, DTL: ćwiartka przed
nia prawa, wózek pod silnik, części przodu i silnika. Wro
cław, tel. 0601/51-47-81
OPEL OMEGA B. 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0001(57-13-39
OPEL REKORD, 2300 ccm. diesel: most tylny. Głogów, 
tel. 076/831-78-52
OPEL VECTRA. 1988/96 r . : skrzynię biegów: Wrocław, 
tel. 0602/85-03-45 w godz. 9-20 
OPEL YECTRA, 1991 r.. 2000 ccm, wtrysk : instal. elek
tryczna. Świdnica, tel. 0604/55-57-10 
OPEL VECTRA B. 1996 r. : lusterko prawe el. reguł, z 
obudową, listwa czarna na drzwi prawe przednie, wyświe
tlacz komputera pokładowego (pełna opcja). Głubczyce, 
tel. 0606/75-70-27
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r.. 2000 ccm DTL: dach ze 
słupkami, drzwi lewe tylne, zderzak przedni, szyba przed
nia. Lubin, tel. 0601/06-09-76 
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r .: dach ze słupkami, błot
nik prawy przedni, drzwi lewe tylne. Lubin, tel. 
0601/06-09-76
OPEL VECTRA B, 1997'r.', 1800 ccm, benzyna : wyświe
tlacz (data, temp. jtd.j, katalizator, przewody wysokiego - 
napięcia. Świdnica, tel. 0603/98-3149 **
PEUGEOT, 1995/96 r. : kabina podwójna 6-osóbowa + 
skrzynia ładunkowa. Polkowice, tel. 0601/94-23-61 
PEUGEOT 206 : maskę przednią, błotnik lewy, zderzak 
przedni (najchętniej w kolorze srebrnym), chłodnicę, obu
dowę' termostatu, filtr powietrza i inne. Nysa, tel. 
077/439-83-98
PEUGEOT 405 GL. 1990 r.. 1400 ccm : skrzynia biegów 
(5). Wrocław, tel. 341-63-26 .
PEUGEOT 405, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : silnik 
1CT5V, gażnik Solex nr F16075/PSA566, instalacja silni
kowa, maska, reflektory, kierunkowskazy, grill, komputer 
nr 961119530. Zamysłów, gm. Szlichtyngowa, tel. 
0607/15-55-24
PEUGEOT 405.1993/95 r.. 1900 ccm, TDI: silnik. Biela
wa. tel. 074/833-1540, 0606/66-92-29 
PEUGEOT 405, 1400 ccm : skrzynię biegów. Wrocław, 
tel. 341-63-26
PEUGEOT 406.1996 r. 1800 ccm. 16V : radio oryginal
ne, zegarek, zagłówki tylne. Lubin, tel. 0602/57-73-31 
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm. benzyna: silnik. Wro
cław. tel. 0601/74-62-51
POLONEZ FSO, 1985 r., 1500 ccm,: karoseria, stan do
bry. Machnice 11/1. gm. Wisznia Mała, tel. 071/31241-29 
POLONEZ. 1989 r.: silnik. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
POLONEZ ATU, 1997 r . : przód karoserii lub karoseria z 
uszkodzonym tyłem. Pępowo, tel. 065/573-61-87 
POLONEZ CARO, 1997 r .: przód karoserii lub karoseria 
z uszkodzonym tyłem. Pępowo, tel. 065/573-61 -87 
POLONEZ CARO : inśt. gazową z dokumentacją. Wiń
sko. tel. 071/389-84-84
POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska, 
drzwi. Wrocław, tel.. 0603/85-13-62 
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, 
chłodnica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki 
szyb, reflektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lampy, błot
niki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most; 
skrzynia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, 
tel. 0604/06-55-32
POLONEZ CARO G S I: wtrysk, sondy, komputer, kolek
tor dolotowy. Wrocław, tel. 0608/3641-02 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r .: zderzak przedni, błot
nik prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 
POLONEZ CARO, TRUCK : instalacja gazowa do silnika 
z wtryskiem lub gażnikiem, z demontażu, felgi aluminio
we 13". Syców, tel. 0502/53-97-04 w godz. 7-23’ 
POLONEZ TRUCK, 1200 ccm: skrzynia biegów, stan do
bry. Opole, tel. 0501/29-36-58 
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tyl
na do nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
RENAULT : części. Wrocław, tel. 0605/37-47-03, 
0607/50-54-33
RENAULT 19 : silnik ż dokumentacją lub bez. Wrocław, 
tel. 0502/20-37-86
RENAULT 21, 2100 ccm, diesel: popychacz do zaworu, 
silnik. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 1800 ccm, benzyna ^ma
ska, prawy błotnik, łapy silnika, chłodnica z wentylatora
mi, komputer, światła, wzmocnienie, filtr powietrza, szy
ba przednia. Chojnów, tel. 0608/1948-29 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r. : podszybie, listewka na 
lewe drzwi przednie i tylne. Prusice, tel. 0602/1345-19, 
071/312-50-87
RENAULT MAGNUM, 2 tys. km : silnik, zawieszenie, ka
bina. rama i inne. Wrocław, teł. 0503/85-9449, 
0607/50-54-33
RENAULT MAJOR : różne części, rozbity lub bez prawa 
rej; Wrocław, tel. 0503/58-6449. 0607/50-54-33 
RENAULT MASTER. 1999 r.. 2500 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa. Oleśnica, teł. 0601/77-27-22 
RENAULT MEGANE, 1997 r„ 1400 ccm. benzyna : kpi 
przód, chłodnica, wózek, deska rozdz., tarcze i klock 
ham., szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/48-28-64 
RENAULT MEGANE, 1998 r.: szyba tylnej pokrywy. zwrol 
nica koła przedniego prawego. Wrocław, tel 
0503/03-0042
RENAULT SAFRANE, 1993 t.. 2200 ccm. diesel : wąż 
wspomagania, nadkola przednie i inne. Kłodzko, tel 
074/867-19-39
RENAULT SAFRANE. 1997/98 r.. 2200 ccm, turbo D 
nadkola przednie, wąż do pompy wspomagania, inne czę 
ści silnika. Kłodzko, tel. 074/867-19-39 
RENAULT TRAFIĆ. 1995/96 r . : kabina podwójna 6-oso 
bowa + skrzynia ładunkowa. * Polkowice, tel 
0601/94-23-61 
RENAULT TRAFIĆ: szyby boczne, tapicerkę, fotele, pod 
sufitkę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81 
0602/57-90*30
RENAULT TWINGO, 1997 t , 1200 ccm, benzyna : kom 
puter., tel. 0604/06-32-09
SEAT CORDOBA, 1996/97 r .: poduszkę pow. kierowcy 
Głogów, tel. 076/831-78-52
SEAT IBIZA, 1998 r. 3-drzwiowy: ćwiartka przednia lewa 
drzwi lewe kpi., zderzak kpi., konsola z poduszkami + sen 
sor. Świdnica, tel. 074/850-1249 
SKODA OCTAYIA: hak, bagażnik dachowy, tapicerka skó 
rżana, lewy wlot powietrza przy zegarach. Lubin, tel. 
0603/70-84-28
STAR 200 : wal korbowy nominalny, siłowniki hamulca 
ręcznego, zawór hamowania przyczepy. Legnica, tel 
076/722-97-28 /fax. 0607/38-91-12 
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98

TOYOTA AYENSIS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm : drzwi (4 
szt.). błotniki, zderzaki, lampy, dach, zawieszenia, ma
ska, klapa tylna, chłodnica do klimatyzacji, osprzęt silni
ka, siedzenia i inne. Wrocław, tel. 0605/53-17-63 
TOYOTA CAMRY, 1994 r . : różne części. Września, tel. 
0603/98-07-61
TOYOTA CARINAII, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: silnik. 
Milicz, tel. 071/384-20-97
TOYOTA COROLLA, 1995/96 r.: poduszki pow. z senso
rem. Mirsk. tel. 075/78345-96 i.
TOYOTA SUPRA, 1991 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0602/83-18-16
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś pra
wa, felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
VOLVO: kabina, silniki, zawieszenia, rama, w całości lub 
na części. Wrocław, tel. 0607/3747-03 
VOLVO 360: amortyzatory, kierunkowskazy boczne, sie
dzenia, hak, wlot powietrza. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 760 GLE, 2800 ccm, benzyna : rozdzielacz ben
zyny, typ Bosch 0436-120065. Wrocław, tei. 368-76-65, 
0605/21-59-31
VOLVO 960, 3000 ccm : silnik. Wrocław, teł. 
0607/22-62-68
VW, 1999 r., 1900 ccm, TDI, 110 KM : podstawa filtra 
oleju nr katalogowy 053115417A. Wrocław, tel. 
071/368-12-99
VW : koło zamachowe kpi., tarcza + docisk do silnika 2.3
IV5. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50
VW, 1600 ccm, diesel : silnik D lub TD. Świdnica,, tel.
0604/55-57-10
VW CADDY SDI, 1999 r„ 1900 ccm: nagrzewnica, ścian
ka działowa (grodziowa), silnik nowy.-Lubin, tel. 
076/847-07-88
VW GOLF i, 1983 r . : błotnik przedni lewy, komplet kół. 
Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 0603/58-60-90 
VW GOLF 111,1993 r.: prawe drzwi przedni i tylne, z tapi- 
cerką czarną, kompletną, szyby elektryczne i lusterka. 
Leszno, tel. 0602/18-36-93
VW GOLF III. PASSAT, 1994/96 r.,"1900 ccm. TDi, 110 
KM : silnik kpi., z dokumentacją lub bez, z małym prze
biegiem. Gostyń, teł. 0603/49-88-32 
VW GOLF III KOMBI : różne części. Opole! tel. 
0503/32-1241
VW GOLF II: amortyzatory sportowe, żółte. Polkowice, 
tel. 0609/52-02-16
VW GOLF, 1800 ccm. 16V : silnik. Polkowice, tel. 
076/845-00-58
VW GOLF III: szyberdach kpi. lub na części. Wrocław, 
tel. 0501/73-38-30
VW GOLF III KOMBI: wał, most, skrzynia biegów. Namy
słów. tel. 0503/32-1241
VW GOLF II: silnik 1.8116V lub 2.0116V. Polkowice, tel. 
076/845-00-58. 0600/23-38-76 
VW GOLF III: szyberdach, w całości lub na części. Wro
cław, tel. 0501/73-38-30
VW GOLF, VENTO, 1900 ccm, TD i: silnik kpi. z inst. elek
tryczną, pedały oraz intercooler (może być bez dokumen
tacji). Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW LT. 1998 r.: drzwi lewe, daćh podwyższony (średnio 
długi), lusterka, szyba przednia, narożniki tylnego zde
rzaka. Wrocław, tel. 0605/93;-04-75 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel : silnik. Żagań, tel. 
068/360-62-97, 0602/83-81-67 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel : silnik. Żagań, tel. 
068/360-62-97
VW LT 31, diesel: silnik, pompa wtryskowa. Piława Gór
na, tel. 074/837-16-87
VW PASSAT, 1988/95 r .: skrzynię biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-0345 w godz. 9-20 
VW PASSAT, 1989/96 r .: klimatyzację kpi., lampy przed
nie oraz plastiki wnętrza. Gostyń, {el- 0603/49-88-32 
VW PASSAT, 1990 r. : szyba przednia. Kłodzko, tel-. 
074/867-50-14. 868-29-03
VW PASSAT, 1990 r., diesel: maskę, błotniki, wzmocnie
nie, atrapę, zderzak, reflektory, chłodnicę, alternator, do 
diesla. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: klapa tylna bez uszkodzeń, 
najlepiej biała. Legnica, tel. 076/850-20-73 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, TD i: części tyłu. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-37-83, 0606/36-42-07 
VW PASSAT KOMBI B5,1997 r.. 1800 ccm,: dach z szy
berdachem i słupkami, błotnik przedni prawy i lewy, lam
py przednie z kierunk., lampy tylne do kombi, szyba p(zed- 
nia, klapa bagażnika, relingi dachowe, lusterko lewe, 
maska silnika., tel. 0601/82-11-91 
VW PASSAT, 1998 r., 1600 ccm.: czujnik ABS-u do pra
wego przedniego koła. Wrocław, tel. 364-53-68,
342-39-15
VW POLO, 1987 r. 5-drzwiowy: półka bagażnika - do 10Ó 
zł. Głogów, tel. 0602/45-94-57 
VW POLO, 1992/01 r. : skrzynię biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-0345 w godz. 9-20 
VW POLO, 1996 r, 1600 ccm : przednie lampy, maska, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica, szerokie zderzaki, lewy 
wahacz i zwrotnice, drzwi, dach z podsufitką, tylne lam
py. Rawicz, tel. 0603/94r5743 
VW POLO 3-drzwiowy: błotnik tylny prawy. Leszno, tel. 
0602/28-71-37
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDI: gumowe rury do 
intercoolera, przypływomierz pow. Pierburg. Jelfenia Góra, 
tel. 0604/47-41 -88
VW TRANSPORTER, 1982/86 r . 1600 ccm, diesel: sil
nik, może być do remontu, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
071/352-28-74, 0603/44-65-61 
VW TRANSPORTER T4,1990/99 r.: skrzynię biegów (5) 
i automatyczną. Wrocław, tel. 341-50-52 w godz. 9-16 
VW TRANSPORTER T4,1992/95 r .: bok lewy. próg lewy 
i inne. Zielona Góra. tel. 068/324-65-78 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r. : webasto, plastiki od 
CARAVELLE, tylne pasy, fotele tylne, chlapacze, tylna wy
kładzina długa. Wrocław, tel. 0602/28-82-64 
VW TRANSPORTER T 4 : komplet foteli (dwie ławki): Kro
toszyn, tel. 062/825-23-78
VW TRANSPORTER T4 : kpi. foteli, 2 ławki. Krotoszyn, 
tel. 062/725-23-78
VW TRANSPORTER CARAVELLE. 2500 ćcm, TD i: ósło- 
na pod silnik, siedzenia (3 rząd), koła 15" (do nowego 
modelu), amortyzatory, sprężyny (do wersji Multivan). Wał
brzych, tel. 074/847-33-33 wieczorem 
VW TRANSPORTER T4 : kierownica, nowego typu, bez 
poduszki pow. • do 250 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-78 
VW TRANSPORTER T3 : nadwozie, bez prawa rejestra
cji. w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER T4 Multivan, Caravelle: wnętrze, sil
nik (1.9 TD), z dokumentacją. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-62-98, 0601/79-67-28 
VW TRANSPORTER T4 : opony letnie, 195 x 70 x 15, z 
felgami. Oława, tel. 0604/27-51 -21 -

VW TRANSPORTER T4 multivan, caravelle: wnętrze, felgi 
aluminiowe. Wrocław, tel. 0601/79-67-28 
WÓZEK WIDŁOWY R A K : silnik diesel, C-330 oraz inne 
części. Strzelin, tel. 0602/24-82.-22, 0602/44-72-55 
ŻUK : kabina, w dobrym stanie. Wrocław, teł. 
071/33348-26, 36343-30

MOTOCYKLE
APRILIA125 TAUREG WIND, 1988 r., 15 tys. km. 125 cćm 
33 KM, - 4.100 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-38-57, 
0602/27-93-52
APRILIA 125 PRO. SPORT, 1990 r., 18 tys. km, 125 ccm 
5*kolorowy, ścigacz, obudowany. 1-stronny wahacz, roz
rusznik, tarcze hamulcowe, - 5.700 ,zł. Rakoszyce, tel. 
071/795-16-38
APRILIA RS 125, 1996 r, 11 tys! km7 125 ccm, czarny, 
atrakcyjny wygląd, moc 32 KM, Vmax 165 km/h, szybki 
ścigacz, hamulec tarczowy Brembo, stan b. dobry. - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-1345 
BMW R35,1952 r., 350 ccm, czarny, prod. niemieckiej, •
1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-63
CAGIVA125 MITO, 1992\93 r„ 200 tys. km, 125 ccm, żół
ty, po remoncie kapitalnym, wszystkie rachunki, nowa tyl
na opona, akumulator, świece i oleje, po tuningu, 38 KM, •
7.000 zł. Prudnik, tel. 0606/43-09-35, 077/436-26-04 
CAGIVA125 ENDURO, 20 tys/ km, 125 ccm, chabrowy, 2 
■hamulce tarczowe, 2 chłodnice, rozrusznik, 33 KM, 6-bie
gowy, nowe opony, stan idealny, • 5.800 zł. Wrocław, teł. 
0501/43-724,7
CHANGZHOU LX 125B CHOPPER, 2000 r., 14 tys. km, 
125 ccm, czarny, stan idealny, • 9.500 zł. Kochlice, tel. 
0601/7342,-88
CZ 175,1972 r. po remoncie kapitalnym silnika + drugi w 
częściach, • 280 zł lub zamienię na telefon Nokia, Siemens 
lub inny, z dopł.. Domaszowice, tel. 077/419-45-92 
CZ 350,1982 r., bordowy, brak 2. biegu i akumulatora.* 
200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0609/47-98-26 
CZ 350,1983 r., kolor wiśniowy, oryg. lakier, po remoncie 
silnika, na dotarciu, stan b. dobry, • 450 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-22-77, 0605/21-34*73 
CZ 350, 350 ccm na części lub w całości. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-07-32, 0606/23-86-81 
CZ 360,1987 r. nowy lakier i akumulator, silnik do popra
wek, stan b. dobry - 300 zł. 6iedlęcin, tel. 075/713-74-20 
GILERA125 ENDURO, 1997 r., 125 ccm udokumentowa
ne pochodzenie, sprowadzony z Niemiec, nie eksploato
wany w kraju, el. rozrusznik, tytanowe felgi, - 4.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/320-92-00, 0606/76-10-60 
GILERA 250,1988 r., 250 ccm, czerwony, ścigacz, chło
dzony cieczą, 2 tarcze z przodu, nowe opony, - 3.000 zł. 
Strzelin, teł. 0607/81-34-28
GILERA RX 50 CANIBAL, 1996 r., 6 tys. km, biało-niebie- 
ski, tuning Polinii, osiąga 120 km/godz, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/61 -25-65
GOKART, 1997 r., 125 ccm, żółto-cytrynowy, oryginalny, 
przygotowany do wyścigu w kategorii młodzieżowej, popu
larnej + częćci: opony, felgi, silniki, - 3.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/736-26-85, 0603/13-75-79 
GOKART, 150 ccm, samoróbka, koła od motorynki, drugi 
silnik, - 330 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-59-11 
GOKART oryginalny silnik Honda, automatic, hamulec tar
czowy. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
GOKART, 175 ccm. żółty, oryginalna rama, silnik WSK, •
1.000 zł. Oława, tel. 0603/23-94-82
GOKART KANT, 2000 r., 650 ccm, czerwono-żółty, 1-oso
bowy, terenowy, budowany na bazie Fiata 126p, 35 KM, 
fotel kubełkowy, atrakcyjny wygląd. - 4.800 zł. Jeszkowice, 
tel. 071/318-0340
HARLEY*DAVIDSON WLA 750, 1951 r„ 9 tys. km, 750 
ccm, czerwony metalic, zarejestrowany, stan b. dobry, dużo 
chromu, sakwy, szyba, atrakcyjny wygląd, • 24.500 zł. Le
gnica, tel. 076/854-39-53
HERCULES, 1994 r., 80 ccm brak tłoka. -1.500 zł. Dąbro
wa, tel. 071/315-98-31
HERCULES RX-9. 1986 r., 33 tys. km, 80 ccm, ciemno
czerwony, chłodzony cieczą, aluminiowe felgi, hamulec tar
czowy, tylne teleskopy olejowe, • 1.800 zł. Kluczbork, tel. 
077/41846-78
HERKULES, 1994 r., 80 ccm cross wyczynowy, stan b. do
bry, - 1.500 zł. Dąbrowa, gm. Twardogóra, tel. 
071/315-98-31
HERKULES KL-9, 1994 r., 80 ccm stan b. dobry, - 1.500- 
zł. Dąbrowa, tel. 071/315-98-31 
HONDA 125,1992 r., 14 tys. km, 125 ccm, biało-czerwo
ny, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, dozownik oleju, ści
gacz, - 2.800 zl lub zamienię na samochód. Osetno, tel. 
065/543-35-93
HONDA 200,1984 r., 200 ccm, 4-suw, czerwona, tereno
wa, regulowane zawieszenie, obrotomierz, 30 KM, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 2.000 zł. Paczków, tel. 
0606/99-56-29
HONDA 80 CROSS, 1983 r., 80 ccm, czarny, stan dobry, 
udokum. pochodzenie, - 1.200 zł. Dzikowiec, gm. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-35-56
HONDA CB 100 CROSS, 1971 r., 100 Ccm, 4-suw. bordo
wy, nowe opony. 5-biegowy, techn. sprawny, - 1.000 zł. 
Biała, tel. 077/438-71-22, 077/438-77-58 
HONDA CB 100 CROSS. 1980 r„ 100 ccm, bordowy. 4-suw,. 
nowy lakier, nowa opona, 5-biegowy, światła i kierunkow
skazy sprawne, koła 21", stan silnika b. dobry, dokumenty 
(Brief). zgubione dok. celne, dodatkowo kask crosowy No- 
lan, - 1.000 zł. Biała, tel. 077/438-71-22, 077/438-77-58 
HONDA CB 1000,1993 r., czamosrebmy, sprowadzony z 
Niemiec, od I właściciela, tłumik Sebring, -17.000 zł. Wał
brzych, teł. 0601/76-62-80
HONDA CB 250,1979 r., 43 tys. km, 250 ccm. ozerwony,
4-suw, po wymianie łańcuszka rozrządu i uszczelniaczy,
2.800 zł lub zamienię na Yamahę XJ 600S Diversion, + 
dopłata. Kościan, tel. 065/518-05-88, 0605/46-21-21 
HONDA CB 250G, 1975 r„ 250 ccm, czarny, stan dobry, 
garażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, • 1.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15, 0502/93-6049 
HONDA CB 400, 1982 r., 42 tys. km, 400 ccm, czarny, 
stan idealny, - 38.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-27-28 
HONDA CB 400N, 1981/87 r., 37 tys. km, 400 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 6-biegowy, 2 tarcze, 2 silniki; kufry 
boczne, dodatkowo dużo części, chłodnica oleju, przygo
towany do sezonu, zarejestrowany, opłacony, stan ideal
ny, • 3.400 zł łub zamienię na samochód (Fiat 126p). Klucz
bork, tel. 0503/91-63-73
HONDA CB 650,1983 r.. 35 tys. km, czarny, zarejestrowa
ny, aktualny przegląd. - 4.800 zł lub zamienię na samo
chód osobowy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-46, 
0604/83-92-91
HONDA CB 650,1985 r., 38 tys. km. • 4.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-26-75, 0608/70-62-29 
HONDA CBR1000F, 1992 r. bez wypadku, stan b. dobry, -
13.500 zl. Świdnica, tel. 0602/30-23-37
HONDA CBR 500V, 1989 r., biało-czerwony, ścigacz, przy
gotowany do sezonu, zarejestrowany, • 6.000 zl. Kamień 
8, tel. 071/315-2643
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HONDA CBR 600,1999 r., 3 tys. km, 600 ccm, czarno-czer
wony metalic, stan b. dobry - 7.600 DEM. Wrocław, tel. 
0605/3747-03
HONDA CBR 600,1999 r,do sprowadzenia ze Szwajcarii, 
uszkodzona lampa, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 351-1741, 
0606/65-51-02
HONDA CBR 600F1,1987 r., 37 tys. km, 600 ccm, czer- 
wono-żółty, nowy lakier, • 7.300 zł. Cieszków, tel. 
071/384-8148
HONDA CBX 550R, 1985 r., 550 ccm, biało-czerwony, nowe 
świece, olej i filtry, gotowy do sezonu, - 5.300 zł. Kępno, 
tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
HONDA CX 500,1982 r. stan dobry, • 3.000 zł. Kolonow
skie, woj. opolskie, tel. 0602/28-71-70 
HONDA CX 500, 1982 r. stan dobry, książka serwisowa, 
kask, - 3:600 zł. Lubań, tel 075/722-62-74,0604/90-35-34 
HONDA HELIX SKUTER, 1993 r., 36 tys. km, kolor wiśnio
wy, oclony, dod. kufer, nie eksploatowany w kraju, - 8.000 
zł. Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
HONDA MBX 80DX, 1983 r., 80 ccm, brązówo-zielono-tor- 
dowy, metaliczny, dozownik oleju, centralny amortyzator, 
tarcza ham. przednia, chłodzony wodą, nowy akumulator i 
przednia opona, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, opła
cony, - 2.200 zł. Strzelce, tel. 074/850-44-32 
HONDAMęX 80.1986 r., czerwony, dozownik oleju. 5-bie
gowy, alum. felgi, zarejestrowany jako motorower, kpi. do
kumentacja, - 2.700 zł. Namysłów, tel. 077/410-21-18, 
0605/14-51-91 •
HONDA MTX 80,1987 r., 80 ćfcm.czerwonozielony, techn.
sprawny, dozownik, kierunkowskazy, zarejestrowany jako
motorower, bezterminowy przegląd, • 1.800-zł. Wojnowiczki,
gm. Grodków, tel. 077/415-83-83
HONDA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, ćential-
ny amortyzator, opony kostki, drugi silnik, zarejestrowany,
stan b. dobry, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88
HONDA NSI80,1996 r., 21 tys. km, 80 ccm, czarny, *4.500
zł. Leszno, teł. 0502/16-00-17
HONDA NSR 125R, 1997 r., 4 tys. km. • 8.300 zł. Głogów.
tel. 076/834-10-13
HONDA NSR 125R, 1997 r.. 7 tys. km, 124 ccm, żółty, 31 
KM, stan b. dobry, w kraju od 03.2001 r., nowy akumulator,
-11.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-17 
HONDA VF 1000, 1986 r., 1000 ccm. V4, niebiesko-czer- 
wony, stan dobry jak na swoje lata, wydech 4/1, nowe świe
ce, olej, filtr, moc 120 KM, dodatkowo drugi silnik w czę
ściach, - 6.500 z ł... teł. 068/470-61-56, 0602/6141-35 
HONDA XBR 500, 1987 r., 500 ccm, czarny, kompletna 
dokumentacja, 5-biegowy, rozrusznik, Naked Bike, dodat
kowo silnik, stan b. dobry, .nie katowany”, • 6.000 zł lub 
zamienię. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-62 
HONDA XL 250 ENDURO. 1984 r., 30 tys. km. 4-suw, fio
letowy. nowa opona tylna, • 2.800 zł. Gubin, tel. 
0608/01-33-12
HONDA XL 600L ENDURO CROSS, 1986 t, 26 tys. km, 
pomarańczowo-żółty, pompowane teleskopy, kierunków- * 
skazy, silnik 2-gaźnikowy, 4-zaworowy, 2 tłoki, chłodzony 
olejem, dozownik, sprowadzony, oclony, stan idealny, -
5.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
IŻ 49,1951 r., 350 ccm, czarny metalic, tylko tylna lampa 
nie jest oryginalna, wózek boczny do remontu, udokumen
towane pochodzenie, nowy akumulator, - 900 zł. Legnica, 
tel. 0603/04-61-97
JAWA 175,1958 r., 5 tys. km, bordowy, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-54-29
JAWA 350, 1985 r. po remoncie silnika, w całości lub na 
części, bez dokumentacji, - 300 zł. środa Śląska, tel. 
071/795-14-65
JAWA 350 TS, 1989 r„ 350 ccm, czarny, stan b. dobry, 
12V, nowe opony i felgi, nowe łańcuchy, nowy wał, pier
ścienie, sprzęgło, instalcja el, - 350 zł. Kowary, tel. 
075/761-37-26 Łukasz
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czarny, kierunkowskazy, 
stan opon dobry, brak akumulatora, bez dokumentacji, r 
300 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-62 .
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czarny, stan dobry, po 
remoncie silnika, + części, - 700 zł. Wrocław, tel. 373-77-47 
JAWA 350 TS, 1991 r. hamulec tarczowy z przodu, owiew
ka, po przeglądzie, - 1.400 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-53-88 po godz. 20
JAWA 350,-1991 r.-, czarny, - 1.10Ó zł. Świdnica, tel. 
0501/25-10-22
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, 59430 Wądroże Wiel
kie 203
JUNAK M-10,1963 r., 5 tys. km. 350 ccm, czarny, zareję-. 
strowany, opłacony, przegląd do 04.2002 r., alternator, in-’ 
stalacja 12V, zapłon bateryjny, opona tylna 150 x 15 x 90', 
obniżony, długi przód, do malowania i poprawek + części,
-1.100 zł. Gierczyn, woj, jeleniogórskie, tel. 0605/69-57-28 
JUNAK M-10 CHOPPER. 1964 r„ 350 ccm, czarny, insta
lacja 12V, alternator Bosch, nowy akumulator, przedłużo
ny przód, koło tylne 15/135, profilowany tylny błotnik, za
rejestrowany, opinia rzeczoznawcy, przegląd do 04.2002 
r., ubezpieczony, -1.600 zł. Kłodzko, tel. 0503/99-89-12 
K 750, 1970 r., czarny, z bocznym wózkiem, sprawny, -.
1.250 zł. Bielawa, tel. 0601/4543-93 
KAWASAKI 750, 1982 /., zielony, przerobiony na ściga- 
cza, • 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/64-08-88 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AE0053 www.autogielda.com.pl)
KAWASAKI GPZ 1000RX, 1987 r., 33 tys. km, 1000 ccm, 
16V, niebiesko-srebrny, • 7.000 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-6440. 0607/76-37-35 
KAWASAKI GPZ 500S, 1988 r, 27 tys. km, 500 ccm, V 8, 
czarny, sprowadzony w 2000 r., do jazdy, mało używany, -
5.500 zł. Jasień, gm. Zielona Góra, tel. 0603/8447-30 
KAWASAKI GPZ 500S, 1989 r., 25 tys. km, bordowo-nie- 
bieski metali, nowy lakier, • 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-51-95
KAWASAKI GPZ 500S, 1995 r., 10 tys. km stan b. dobry, 
przygotowany do sezonu, - 9.800 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-83-64
KAWASAKI GPZ 600R, 1985 r.. 38 tys. km, 600 ccm, czer
wono-biały, nowy rozrząd, olej, filtry i świece, gotowy do 
pracy, - 5.500 zł. Kępno. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61

KAWASAKI GPZ 600R, 1987 r., 30 tys. km, srebrzysto- 
granatowy, nowy lakier, - 7.500 zł. Nysa, tel. 077/433-16-68 . 
KAWASAKI KLE 500,1999 r„ 24 tys. km, 500 ccm, srebr
ny, kupiony w salonie, serwisowany, gwarancja do 08.2001 
r., stan idealny, -15.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-13-27 
KAWASAKI KZ 750R, 1982 r., 37 tys. km, 738 ccm, zielo
ny metalic, turystyczny, lakierowany, nowe opona, sprzę
gło, świece, owiewka GPZ, akumulator gwarancja, wydech 
Marvin, techn. sprawny, - 5.200 zł. Biała, tel. 077/438-71-22,
438-77-58
KAWASAKI V N 1500 CHOPPER, 1990 r., 49 tys. km, 1500 
cćm; bordowy, stan b. dobry, silnik V2, chromowany, do
datki, konsola na zbiorniku, głośne wydechy, aluminiowe 
felgi, - 15.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-56-88, 
0606/32-02-44
KAWASAKI ZX 750A, 1983 r., biało-niebieski, I właściciel, 
sportowo-turystyczny, digital, .antynurek", unitrak, ukł. wy
dechowy 4W1 Sebring, po przeglądzie, stan b. dobry,- *
4.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-12-33, 
(5606/14-09-79
KAWASAKI ZXR 750, 1990 r. stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-70-55, 833-77-00 
KAWASAKI ZXR 750,1993 r., 40 tys. km. 750 ccm, zielo- 
no-niebiesko-biały, sprowadzony pół roku temu z Austrii, 
nie rej. w kraju, nie uszkodzony, • 13.500 zł. Legnica, tel. 
0608/82-95-68
KAWASAKI ZXR 750,1995 r., 28 tys. km, 750 ccm, -16.000 
zł. Żary, tel. 068/375-92-74, 0604/78-16-38 
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r., 30 tys. km, 600 ccm, 
niebieskosrebrny. po wymianie płynów, klocków hamulco
wych, nowy akumulator, przygotowany do sezonu, sprow. 
w całości z Niemiec, I właściciel w kraju, stan techn. i wizu
alny b. dobry, - 11.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
KAWASAKI ZZR 600,1994 r., 35 tys. km, 600 ccm. czar- 
no-zielony, import z Francji, nie eksploatowany w kraju, 2 
wloty powietrza, ładny, stan dobry, - 12.000 zł. Żary. teł. 
0600/38-71-68
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 1-częściowy, na szczu
płą osobę, na wzrost 170 cm, • 230 zł. Legnica, tel. 

'076/854-4542; 0603/9745-74 
KUFRY TURYSTYCZNE od motocykla Kawasaki 650 SR,
2 szt, -150 zł.,Lwówek śląski, tel. 0608/45-51-12 
KUPIĘ MOTOCYKL CHOPPER do 4.000 k  Kamienna 
Góra, tel. 075/744-19-14
KUPIĘ MOTOCYKL powyżej 500 cm3, na białych tablicach: 
Wałbrzych, teł. 0607/82-40-67 
KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO stan idealny. Wrocław, tel. 
071/353-8643, 0501/28-38-83 
KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO 50 lub 80 ccm zarejestro
wany na 50 ccm. Kłodzko, tel. 0601/79-67-28 
KUPIĘ MOTOCYKL CROSS 50-250 ccm, może być bez 
dokumentacji, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/56-92-36 
po godz. 15
KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO 50 lub 80 ccm zarejestro
wany na 50 ccm. Wrocław, tel. 0601/79-67-28 
KUPIĘ MOTOCYKL AVO 425 S. Wrocław, tel. 
0606/24-21-68
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA w rozliczeniu Fiat 125p, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/353-32-56 (Jacek)
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 stan b. dobry - 600 zl. w 
rozliczeniu może być wieża Diora, stan idealny, z pilotem. 
Kłodzko, tel. 074/647-1842
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 w b. dobrym stanie. Świd
nica, tel. 074/851-61-66
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL MZ w rozliczeniu Fiat 125p, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/353-32-56 (Jacek)
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 250, 251 lub 150. Wrocław, tel. 
0503/71-11-60
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250, 1987/89 r.« 20 tys. km, 
250 ccm, czerwony, niebieski, szeroka opona, kierunkow
skazy, tarcza, niekoniecznie z dokumentacją, stan dobry 
lub b. dobry, do 1.000 zł. Legnica, tel. 076/855-07-76 
KUPIĘ MOTOCYKL WSK 3, 125 ccm w dobrym stanie, 
.na chodzie*, w cenie do 150 zł. Wołów, tel. 071/389-30*26 
prosić Radka
KUPIĘ MOTOCYKL WSK, WSM, SHL lub cross, endurb, 
beż dokumentacji. Gajków, woj. wrocławskie, teł. 
0501/71-00-82
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. Wro
cław, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DT 80 może być, do remon
tu silnika lub bez dokumentacji. Wińsko, tel. 071/389-84-33, 
0600/54-05-23
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA XT CROSS. 600 ccm Suzii- 
ki DR. RM, Kawasaki KX, Honda CR. XL, XR, z oświetle
niem, na białych tablicach lub bez prawa rejestracji, stan 
b. dobry.., tel. 075/782-39-20 po godz.19 
KUPIĘ MOTOROWER CHART w rozliczeniu Fiat 125p, stan 
b. dobry. Wrocław, teł. 071/353-32-56 (Jacek)
KUPIĘ MOTOROWER HONDA, YAMAHA, PIAGGIO, PEU
GEOT, 1997/00 r.. Grodzisk, tel. 061/444-34-96; 
0602/35-89-80
KUPIĘ MOTOROWER KOMAR lub Ogar, z dokumentacją, 
zarejestrowany. Oleśnica, tel. 071/314-66-67 
KUPIĘ MOTOROWER OGAR 250 stan b. dobry, w rozli
czeniu telefon komórkowy Panasonic GD30.. Wrocław, tel. 
0503/71-11-60
KUPIĘ MOTOROWER ROMET KADET. 1989 r„ czerwony, 
stan b. dobry, zarejestrowany, z okolic Kępna. Kępno, tel. 
062/791-11-88
KUPIĘ MOTOROWER ROMET OGAR techn. sprawny, 
kompletna dokumentacja, może być do drobnych popra
wek, z Wrocławia lub okolic. Wrocław, tel. 35142-10 po 
godz: 14
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 0604/14-68-58 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub samą 
ramę, kompletna dokumentacja. Żarów, tel. 074/858-94-54 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON w rozliczeniu Fiat 125p, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/353-32-56 (Jacek)
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, CHART w rozliczeniu sa
mochód Fiat 125p. Wrocław, tel. 071/353-32-56 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON. ROMET tanio. Święto- 
szów, woj. jeleniogórskie, ul. Huzarska 17a/6 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, ROMET OGAR zareje
strowany. Lubin, tel. 076/843-60-63, 0603/43-82-66 
KUPIĘ MOTOROWER VESPA, OSA SKUTER. 1960 r. ory
ginalny lub po drobnych przeróbkach. Wrocław, tel. 
0503/70-87-15
KUPIĘ MOTORYNKĘ ROMET PONY czerwonąlub niebie
ską, techn. sprawną, w b. dobrym stanie, do 150 zł., teł. 
071/393-9740
LAMBRETTA150 LD, 1957 r., 150 ccm nie .na chodzie', 
części, dokumentacja, • 1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-80-53 
M-72 CHOPPER. 1959 r., 750 ccm, perłowoczamy, przód 
trapez, dyfer 10. wolny ukł. wydechowy, prosta kierowni
ca, polerowany silnik, nowa instalacja elektryczna 12 V, lam
py, lust^ka, kierunkowskazy Louis, chrom, - 4.400 zł. Wro
cław, tel. 364-51-08
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY TRAJKA V6. 1999 r„ 2300
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ccm automatic. potężnej budowy, koła od samochodu te
renowego, ukł. wydechowy pociski 100 mm x 4, duży. przód 
na trapezie, do wykończenia; - 7.000 zł lub zamienię na 
inny. Rzepin, tel. 068/341-41-33 
MOTOROWER APRILIA ENDURO, RX 50,1991 r, 50 ccm. 
2-suw, biało-żółto-różowy, silnik chłodzony cieczą, hamul
ce tarczowe przednie i tylne, nowe opony, bez wypadku, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany jako motorower, 
13 KM. t 3.500 zl. Wojcieszów, tel. 075/751-20-93. 
0607/35-72-05
MOTOROWER APRILIA RS 50, 1992 r., 19 tys. km. 50 
ccm, biało-czerwony, obudowany ścigacz, hamuleG tarczo
wy, centralny amortyzator, chłodzony wodą, el. rozrusznik, 
dozownik oleju, stan dobry, bez wypadku, atrakcyjny wy
gląd. pełna dokumentacja, - 4.500 zł. Wrocław, tel.
354-36-81. 0604/36-89-38
MOTOROWER BAJAJ, 1997 r., 5 tys. km, 50 ccm, niebie
ski metalic, stan b. dobry, I właściciel, serwisowany, - 2.300 
zł. Gostyń, teK 065/571-90-76 '
MOTOROWER BENELLI 491 GT SKUTER, 1999.X  50 
ccm; czerwony, rozbity z przodu, - 3.000 ż). Wroćław, tel. 
0604/56-92-36 po godz. 15 .
MOTOROWER BENELLI K-1.00 SKUTER,.£00.0 r. 3̂,*ys, 
km, 1Ó0 ccm, bordówyi 2-osobowy, amortyzator, autó&larm, 
hamulec tarczowy, na gwarancji, z salonu,.- 8.500 zł. Wro
cław, tel. 365-75-20
MOTOROWER BIG MAX SKUTER,. 1997 r., 8 tys. km. 50 
ccm. czerwony metalic, el. rozrusznik, dozownik oleju, au
tomatic, schowek na kask, • 3.700 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-86
MOTOROWER CHART ROMET, 1989 r.f 50 ccm, kolór Wi
śniowy, opłacony, zarejestrowany, po remoncie kapitalnym 
silnika, 3-biegowy, nowy akumulator, elektroniczny zapłon, 
kierunkowskazy, światło stop. stan b. dobry, -1.100 zł. Mi
chałów, tel. 076/817-42-09
MOTOROWER CHART 210, 1990 r., 2 tys. km. 50 ccm, 
biały, I rejestracja w 1994 n ,! właściciel,, mało używany, 
oryginalny przebieg, zadbany, brak akumulatora 6 V, - 550 
zł. Stara Rudna, tel. 076/843-42*02 
MOTOROWER HERKULES, 1987 r., 70 ccm stan b.do^ 
bry, - 1.400 zł. Dąbrowa, gm. Twatdógóra, tel. 
071/315-98-31
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1995 r., 50 ccm. czarny, 
zapłon na starter, • 3.000 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
MOTOROWER HONDA BALI. 1995 r„ 3 tys. km, biały, -
4.000 zł. Pogorzela, tel. 065/573-42-50 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1976 r., 50 ccm'stan 
techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, owiewka, 2 lusterka, 
kompletna dokumentacja, nowa tablica rejestracyjna + kask 
i dużo części zamiennych. - 350 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-08-36
MOTOROWER JAWA MUSTANG. 1984 r„ 17 tys. km. 5G 
ccm, czerwony, kompjetna dokumentacja, stan b. dobry, - 
490 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1988 r., 50 ccm. czarny, 
przerobiony na cross, • 250 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-01-14
MOTOROWER KADET. 1984 r.. 50 tys. km 2-biegowy, po 
remoncie silnika, bez dokumentacji, -170 zł. Oława, tej. 
0602/38-40-65
MOTOROWER OGAR 205,1972 r..niebieski, po remon
cie silnika, pełna dokumentacja. - 300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-91-32 , ,
MOTOROWER OGAR 205 ENDURO. 1987 r.. 50 ccm. czerr 
wony, przednie teleskopy WSK. teleskopy oryginalne, pod
niesiony tył - 230 zł. Wrocław, tel. 071 /321 -54-92 
MOTOROWER OGAR 200,1988 r.. 49 ccm 3-biegowy, po
marańczowy, po remoncie kapitalnym, mało używany, 
owiewka, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, opłacony, 
techn. sprawny, - 700 zł. Miłoszyce, woj. wrocławskie, tel. 
0600/15-76-38
MOTOROWER OGAR, 1989 r. po reńioncie silnika, stan 
b. dobry, techn. sprawny, - 500 zł. Wroćiaw, tel. 
0601/71-83-00
MOTOROWER OGAR 205, czerwony, 2-biegowy, silnik 
.kwadraciak" (po remoncie), 2-osobowy, nowe pierścienie, 
simeringi, uszczelki, nowy lakier, brak dokumentacji, -166 
zł. Wołów, tel. 071/389-30-26 prosić Radka 
MOTOROWER PEUGEOT. 1995 r.. 31 tys. km, 49 ccm, 
czarno-szary, zapłon na rozrusznik i starter, osobny dozow
nik oleju, stan b. dobry, • 2.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872*77-12
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER. 1997 r., 15 tys. km, 
50 ccm, czarny, Speedfight, stan b. dobry, atrakcyjny wy
gląd, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
MOTOROWER PIAGGIO, 1994 r., 80 ccm, zielony meta
lic. stan dobry. • 2.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-62 
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, 2000 rv 2 tys. km na 
gwarancji do 08.2002 r., dozownik oleju, stan b. dobry, -
5.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-83,0603/63-38-90 
MOTOROWER ROMET O.GAR, 1986 r., 50 ccm, czerwo
ny, po remoncie kapitalnym silnika, 2 nowe opony, orygi
nalny lakier, owiewka, opłacony, zarejestrowany beztermi
nowo, stan idealny, - 650 zł. Świdnica, tel. 074/853-40-83 
MOTOROWER ROMET KADET, 1987 r„ 50 ccm, czerwo
ny, chromowane błotniki, stan b. dobry, nowe opony, łań
cuch. zębatki, mało używany, - 250 zł. Piotrówek, tel. 
071/346-18-98
MOTOROWER ROMET OGAR, 1989 x.r czerwony, zareje
strowany, 3-biegowy, 2-osobowy, stan b. dobry, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 34840-18
MOTOROWER ROMET KADET, 1990 r., 50 ccm, czerwo
ny metalic. techn. sprawny, atrakcyjny wygląd, - 300 zł. Wro
cław. tel. 071/363-71-04
MOTOROWER ROMET KADET, 50 ccm, niebieski, w cało
ści lub na części, 3-biegowy • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/341-67-92
MOTOROWER SACHS, 1993 r„ 50 ccm, czarny, udokum. 
pochodzenie, stan b. dobry, -1.100 zł. Dzikowiec, gm. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-35-56
MOTOROWER SIMSON SR2,1957 r., żółty, stan b. dobry, 
po generalnym remoncie, kompletna dokumentacja. Grod
ków, tel. 077/415-48-50
MOTOROWER SIMSON. 1960 r., 8 tys. km, 50 ccm, meta
lic, techn. sprawny, .na chodzie', stan dobry, • 1.200 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0602/45-25-95 ,
MOTOROWER SIMSON, 1980 r. inwalidzki, - 500 zł. 
Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 071/313 1̂2-55 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO. 1982 r., 50 ccm, 
żółty, po remoncie kapitalnym silnika, podrasowany, nowy 
lakier, 4-biegowy, kierunkowskazy, stan idealny, -1.500 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-11-36, 0609/45-74-20 
MOTOROWER SIMSON S 51,1983 r., 7 tys. km. 50 ccm, 
zielony, stan b. dobry, zarejestrowany, opłacony, z miga
czami, 4-biegowy, - 1.200 zł. Głogów, tel. 076/832-25-05, 
MOTOROWER SIMSON F 51,1984.r., 16 tys. km, -1.100 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-64 
MOTOROWER SIMSON S 51,1985 r. zarejestrowany, opła
cony, stan dobry, • 1.000 zl Bolków k. Grodkowa, tel. 
077/415-24-57
MOTOROWER SIMSON S 51, 1985 r.. 50 ccm, zielony, 
stan dobry, - 1.000 zł. Gryfów śl., tel. 0607/13-23-39 ■ 
MOTOROWER SIMSON S 51.1986 r.. niebieski, oryginal
ny lakier, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry. -1.550 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-60-63, 0603/43-82-66

MOTOROWER SIMSON. 1986 r. stąp. dobry, - 900 zł. Głu
szyna, teł. 0607/51-64-38 / '
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r. ■ 50 ccm, czer
wony, zarejestrowany, udokum. poćHódzenie, regulacja 
amortyzatorów, stan b. dobry, - .1.750 zł. Legnica, tel. 
076/854-82-95, 0607/54-67-55 
MOTOROWER SIMSON ENDURO. ,1986.r. mało 'używany,
- 1.000 zł. Mochy, tel. 065/549-00-33 “
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r., 14 tys. km, 50 ccm, 
zielony metalic, 4-biegowy, po remoncie silnika, pełna do
kumentacja, stan b.; dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-93-49
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1987/88 r. stan dobry,
- 1.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-36-58, 0600/12̂ 08-21 
MOTOROWER SIMSON SikUTER,"l9fi r., szafirowy me
talic, stan idealny, mato ‘używany, 4-biegówy, - 2.500 zł. 
Bielawa, tel. 0604/14-68-58 ,
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 19&8 r., 50 ccm, wiśnio
wy metalic, kierunkowskazy, atrakcyjny wygląd, stan t). do
bry, - 1.450 zł. Kłodzko, tel. 074/86^76-84 “
MOTOROWER SIMSOŃ EŃeURb;1988 C ?0  rem, czar- 
ny, po remoncie kapitalnym silnika, na dotarciu, elektron, 
zapłon, stan b. dobry, • 1.750 zł. Międzylesie, tel. 
0608/29-16-34
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona gło
wica, - 1.200 zł. Mójesz 42, tel. 0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON SR50 B, 1988;! mało używany, 
stan dobry, udokum. pochodzenie. - 1.200 zł; Pokój, tel.' 
077/469-60-92
MOTOROWER SIMSON S 51 E, 1988 j., 50 ccm, czeiwo- 
ny, 4-biegowy, regulowane amortyzatory, kratka na lam
pie, kierunkowskazy, błotnik przedni, tłumik podniesiony, •
1.750 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-99 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r. 15 tys. km. 50 
ccm, bordowy, nowe opony, akumulator, owiewka, bagaż
niki, stan b. dobry, pierwszy właściciel, • 1.300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-18-17, 0601/44-90-20 
MOTOROWER SIMSON S 51 SKUTER, 1989 r., 50 cćm, 
szary metalic, pó lakierowaniu i remoncie silnika, - 2.100 
zł. Leszno, tel. 0605/40-49-92 
MOTOROWER SIMSON SR 51/ł, 1989 r., 80 ccnvczer- 

>wony, obrotomierz, migacze, 4-biegowy, zarejestrowany na 
50 ccm, I właściciel, w ciągłej eksploatacji,-stan b. dobry, • 
1.650 zł. Rawicz, tel. 0607/54-59-43 
MOTOROWER SIMSON. 1989 r. stan b. dobry’ -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 325-83-56
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r.. niebiesko-bia- 
ły. stan b. dobry. - 2.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-36-58. 
0600/12-08-21
MOTOROWER SIMSON S-51,1989 r., 4 tys. km, 50 ccm, 
zielony, ? 1.600 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-69-36 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r. stan dobry, • 800 zł. 
Mysłaków, tel. 074/850-59-08 
MOTOROWER SIMSON SR 50, SKUTER, 1989 r., 6 tys. 
km, 50 ccm, czerwono-biały, atrakcyjny wygląd, nowe opo
ny, linki i gażnik, zarejestrowany, opłacony, nowa biała tabl., 
przygotowany do sezonu, stan b. dobry, -1.800 zł. Oleśni
ca, tel. 0604/83-54-81
MOTOROWER SIMSON, 1989 r., 50 ccm, zielony metalic, 
stan techn. b. dobry, • 1.500 zł. Radwanice, tel. 
0602/48-79-06
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r., 3 tys. km, 50 
ccm, czerwony, po remoncie silnika, lakierowaniu, stan ide
alny, -1.700 zł. Ubocze, gm. Gryfów śl„ tel. 075/781-39-29, 
0606/19-46-22
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r, 13 tys. km, 50 
ccm, 12V, niebieski metalic, nowy akumulator, prostokątne 
kierunkowskazy, oryginalny przebieg, zarejestrowany, 
techn. sprawny w 100%, • 1.800 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Poloneza albo do remontu. Wrocław, tel. 
071/357-44-09
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1989 r., 50 ccm, 
czerwony metalic. stan dobry. I rej. 10.1992 r. - 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-80
MOTOROWER SIMSON S 50,1989 r., zielony, stan b. do
bry, po remoncie, 12 V, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 
071/789-51-47
MOTOROWER SIMSON SR 50.1989 r., 50 ccm, biało czar
ny, 2 lusterka, św. stop, nowe opony, licznik, akumulator, 
lakier, instalacja, 4-biegowy, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-79-02
MOTOROWER SIMSON S 51.1990 r. 50 ccm. biały. erv 
duro. po remoncie silnika, nowy'cylinder i wał. - 1.750 zł. 
Leszno, tel. 0605/40-49-92
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 4 tys. km. czar
ny, 4-biegowy, 2 lusterka, kaski, techn. sprawny, -1.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-23-55 .
MOTOROWER SIMSONS 51.1990 r.. 50 ccm. niebieski.
4-biegowy, garażowany, kierunkowskazy, zadbany, kask, • 
1:400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-20-56 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1991 r. po remoncie ka
pitalnym, na dotarciu, zarejestrowany bezterminowo, •
2.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-82 
MOTOROWER SMYK IC 50.1998 r.,-3 tys. km, 50 ccm, 
czerwonobiały, nowe opony, silnik 4.5 kW, 3-biegowy pół
automat, 2-osobowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
2.300 zł. Biała, tel. 077/438-71-22,. 077/438-7^58 
MOTOROWER SUZUKI TS-50,1993 r.. 50 ccm dozownik 
oleju, stan dobry, - 2.800 zł lub zamienię na motor. Wro
cław, tel. 0502/44-09-47
MOTOROWER SUZUKI RG 80R GAMMA. 1995 r.. 26 tys. 
km, 80 ccm, srebrzystofioletowy. zarejestrowany na moto-. 
rower, centralny amortyzator, dozownik oleju, hamulec tar
czowy, sportowy gażnik, blokada kierownicy, tylna opona 
120 x 90, nowy akumulator, stan dobry, - 5.200 zł lub za
mienię na enduro. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-45 
MOTOROWER TEKO 50 SKUTER, 1997 r , 2 tys. km, -
2.000 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-08-65 
MOTOROWER WERHOWINA, 1976 r., 50 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony + drugi na części, dowód rejestra
cyjny, - 250 zł. Klępina, tel. 068/327:62-92,0603/44-06-23 
MOTOROWER YAMAHA DT 8O-CROSS, 1991 r. 6-biego- 
wy, chłodzony cieczą, dozownik oleju, mato używany, -
2.600 zł. Zielona Góra, tel. 0608/18-58-68 
MOTOROWER YAMAHA DT 80,1991 r. 6-biegowy, chło
dzony wodą, dozownik oleju,. - 2.600 zł. Żary, tel. 
0608/18-58-68
MOTOROWER YAMAHA NEO’S, 2001 r., 50 cęm nowy. 
kask, -7.000 zł. Wrocław, tel. 0606/21-89-17 
MOTOROWER YAMAHA RD 50,1979 r., 50 ccm, bordo
wy metalic. hamulec tarczowy, dozownik oleju, 5-biegowy, 
stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, oclony, • 1.200 
zł. Lubin, tel. 0607/47-46-10
MOTOROWER ZUNDAPP, 1984 r., 1 tys. km, 50 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, stan dobry, brak lamp, • 500 zł. Kro
sno Odrzańskie, tel. 068/383-55-59, 0502/51-24-10 
MOTOROWER ZUNDAPP. 1987 r.. 324ys. km, 50 ccm,. 
srebrny metalic, chromowane błotniki, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, nie wymaga napraw, stan b. dobry, prod. 
niemieckiej, bez prawa rejestracji, - 990 zł. Kłodzko, tel.

. 0606/19-91-96 
MOTORYNKA, 1984 r., pomarańczowy, opony w dobrym 
stanie, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, - 390 zł.. 
Świdnica, tel. 074/856-84-59 
MOTORYNKA, 1986 r„ 60 ccm. żółto-czarna, po wymia

nie silnika, tłoków, pierścieni, głowicy, po lakierowaniu, na 
dotarciu, brak dokumentacji, - 250 żłtub zamienię na więk
szy. Wrocław, tel. .0503/57-15-71 , £
MOTORYNKA. 1988 r., zielony metalic, oryginalny ląkjer, 
stan techn. b. dobry, - 650 zł. Legnica, tel. 076/852-54-70 
MOTORYNKA, 1997 r., 12 tys. km; 50 cćm, niebieski, 6-oso- 
bowa, z sypialnią lub zamienię na ścigacza, 1100 ccm. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-25-99 
MOTORYNKA, czerwona, + dużo nowyęb Gzęści, udoku
mentowane pochodzenie, sfen b. dobry • 320 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075#67-8*--84 "
MOTORYNKA PONY, 1989 r., czerwony, stan dobry, -480 
zł. Wrocław, tel. 071/349-15-60 
MOTORYNKA ROMET, 1991 r., czerwony metalic, stan ide
alny, mało używana, zadbana, kompjetna-dokymeńtacja,; 
możliwość rejestracji, - 400. zł. Sława, tel, 0605/34-57-09 
MOTORYNKA ROMET, 1991 r., czerwony metalić, maty 
używana, zadbana, z dokumentacją, możliwość rejestra
cji, stan Idealny,--400 zł.- SłaWa,. 4el.' 0605/34-57-09 
MYOSUNG CRUISEII, 1997 r., 2 tys. km, 125 ccm, bordo
wy metalic, • 7.400 zł lub zamienię na*samochód. Radom
sko, tel. 044/683r83-77, 0608/09-92-31 
MZ 150 TS, 1979 r., 19 tys. km, czerwony, bez dokumen
tacji, akumulatora + 2. silnik, dó lekkich poprawek lakierni
czych, • 350 zł lub zamienię na samochód Trabant, Wart
burg. Zagrodno, tel. 0606/23-83-12 
MZ 150TS, 1982 r., 150 ccm, niebieski, po remoncie, stan 
idealny, nowy akumulator, nowe opony, - 500 zł lub zamia
na na Junaka. Bralin, tel. 062/781-21-97 
MZ 150 TS, 1983 r. po lakierowaniu, do remontu, * 250 zł̂  
Bratoszów, tel. 074/836-90-67 
MZ 250 ES2 TROPIĆ, 1972 r., 250 ccm po .remoncie silni
ka, stan b. dobry,- • 900 zł. Szprotawaytel. 068/376-56*73 
MZ 250 TS, 1976 r., 40 tys. km,"'250 ccni, czerwony, nie
mieckie części, mało używany, I właścicieli zarejestrowa
ny, opłacony, stan b. dobry, r  1.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-89-65 po godz. 22
MZ 250 TS, 1978 r., 250 ccm, czerwony, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, lekko przerobiony, elementy z Yamahy 
XJ, zbiornik, kierunkowskazy, tłumik i liczniki z Jawy, • 650 
zł lub zamienię, Barcinek, tel. 075/751-41-07, 
0609/27-57-78
MZ 250,1985 r., 8 tys. km, 247 ccm, benzyna, czeiwony, 
stan dobry, kompletna dokumentacja, nowy akumulator, kie
runkowskazy, kask + kufer, - 450 zł. Lubin, tef. 
076/846-16-88
MZ ETZ 150, 1987 r., 143 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
zarejestrowany, nowy dowód rejestracyjny, przegląd waż
ny, - 900 zł. Kluczbork, tel. 0502/20-91-13,0502/94-02-47 
MZ ETZ 150, 1987 r., 150 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
zadbany, -1.400 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-22 
MZ ETZ 150, 1987 r., 150 ccm, zielony, zadbany, po re
moncie, obrotomierz, • 1.450 zł. Kłodzko, tel. 074/867-74-23 
MZ ETZ 150,1987 r., 150 ccm, czerwony, zadbany, opony 
do wymiany, nowy akumulator, - 1.500 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-64-41
MZ ETZ 150,1987 r., 10 tys. km. 150 ccm, zielony, orygi
nalny lakier, i przebieg, stan b. dobry, hamulec tarczowy, 
H4, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52 
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm. czerwony, dowód rejestra
cyjny, sprawny, hamulec tarczowy, - 650 zł. Żarów, teł. 
074/858-90-52
MZ ETZ 150,1989 r., czamo-żółty, stan idealny, oryginal
ny, - 1.800 zł lub zamienię na komputer PC, na gwarancji, 
motorower. Bielawa, tei. 0604/14 6̂8-58 
MZ ETZ 150,1989 r., 13 tys. km, 150 ccm, malinowy me
talic, stan b. dobry, hamulec tarczowy, przygotowany do 
sezonu, -1.400 zł. Wrocław, tel. 351-28-37 
MZ ETZ 150,1990 r., 20 tys. km, niebieski metalic, nowy 
model, zadbany, stan b. dobry, • 1.400 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/20-05-51
MZ ETZ 150, 1991/92 r. niebieski, oryginalny lakier, ha
mulce tarczowe, -1.120 zł. Prudnik, tel. 077/436-26-96 
MZ ETZ 150 ,1991 r., 17 tys. km, 143 ccm. srebrny, stan 
b. dobry, H4, nowy akumulator, przegląd do 03.2002 r., 
dwie tarcze, nóżka boczna, - 1.350 zł. Gałążczyce, tel. 
077/415-66-84
MZ ETZ 150, 1991 r., 19 tys. km, 150 ccm, czerwony, 
oryg.lakier, owiewka, hamulec tarczowy, nowe opony i łań
cuch, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/722-66-93 
MZ ETZ 150,150 ccm, czerwony, zadbany, atrakcyjny wy
gląd, korek wlewu paliwa zamykany na kłuczyk, biała rama,
-1.150 zł lub zamienię na MZ ETZ 151, Junaka, Simsona 
skutera. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-61-70 
MZ ETZ 150, czerwony, zadbany, po remoncie, atrakcyjny 
wygląd. -1.150 zł lub zamienię na inny, uszkodzony. Do- 
maszków, tel. 074/813-61-70 
MZ ETZ 150, czerwony, zadbany, dużo nowych części, ob
rotomierz, hamulec tarczowy, • 1.150 zł lub zamienię na 
sprzęt RTV. Międzygórze, tel. 074/813-61 
MZ ETZ 250,1980 r., 250 ccm, njebiesko-Żółty, nowy aku
mulator, kierunkowskazy, dodatkowe światło .stop”, tylną 
opona 135, klakson, stan b. dobry, -1.200 zł. Kudowa Zdrój) 
tel. 074/866-97-51
MZ ETZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, zadba
ny, stan b. dobry, mało używany, - 1.550 żł. Oleśnica; tel. 
071/399-04-22
MZ ETZ 250, 1987 r. stan b. dobry, nowy akumulator, -
1.000 zł. Gierczyn. tel. 075/783-94-77 
MZ ETZ 250, 1987 r., 5 tys. km, niebiesko-żółty, stan b. 
dobry, dużo nowych części, ważny przegląd 2002 r.. owiew
ka, kufer, 3 światła „stop'', podniesiony tył i tłumik, opony 
od Ścigacza, przygotowany do sezonu, rasowany silnik, 
zamyka licznik ok. 170 km/godz, - 1.500 zł. Jugów, tel. 
074/871-82-97
MZ ETZ 250,1988 r., 250 ccm. niebieski metalic, hamulec 
tarczowy, żarówka H4 z osłoną, obrotomierz, po remoncie' 
silnika, nowe linki i tarcze sprzęgłowe, tylne koło od mode
lu 251, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, opłacony, stan b. 
dobry, pilne, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-80-30 
MZ ETZ 250,1988 r., niebieski, stan b. dobry, -1.150 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 0604/10-82-10 
MZ ETZ 250,1988 r. stan b. dobry, • 1 000 zł. Bojanowo, 
tel. 065/545-74-89
MZ ETZ 250,1990 r., 50 tys. km, ztelony, bez dokumenta
cji, techn. sprawny, - 500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/351-11-37 , Niemcy, 0049/76-65-94-28-52 ,
MZ ETZ 251,1991 r.. 201 tys. km. 243 ccm, 2-suw. żółty, 
elektron, zapłon, dodatkowo kufer i dwa kaski, sześciokąt
ne kierunkowskazy, lampa H4, hamulec tarczowy (2 z przo
du), nowy bezobsługowy akumulator, przegląd do 01.2002 
r, - 2.000 zł. Chwalkowice 2, gm. Prochowice, tel. 
076/858-48-94
MZ ETZ 251,1991/92 r.; niebieski, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Kłodzko, tel. 0605/06-83-81 
PIAGGIO 125 VESPA SKUTER, 125/icm, - 2.900 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-66-45 
SKUTER OSA M50,1960 r., 150 ccm kompletna, przygo
towana, do renowacji, brak dokumentacji, w całości łub na 
części, • 400 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-33,0600/54-05-23 
SUZUKI 250 RM CROSS, 1993 r. stan b. dobry, atrakęyjny 
wygląd, - 5.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/74-05*75 
SUZUKI 650 SL SAVAGE, 1994 r.. 12 tys. km. bordowy, 
stan b. dobry, - 10.200 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09

SUZUKI GM.25Q, 1992 r. zarejestrowa{iy, &łan.dobry;4
4.200 żł/Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 0607/38-74-46 
SUZUKI GN 125.1998 r., zielony, - 5.200 zł. Raszków, tel. 
062/734-32-17
SUZUKI GS 1100GK, 1984 r., 19 tys. km; 1100 ccm, srebr
ny metalic, 3 kufry, RO, owiewka, tempomat, nowe opony, 
zadbany, I właściciel, sprow. z Kanady, • 12.500 zł: PrUd-, 
nik, tel. 077/436-30-55 \
SUZUKI GS 450,-1980 r„ 29 tys. km, niebieski metalic, 
zarejestrowany, przygotowany do jazdy, stan techn. dobry, 
- 3.700 zł. Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
SUZUKI GS 500,1996 r., 30 tys. km stan^ dobry, - 9.500 
zł. Nysa. tełr 077/435-9^)9 >
SUZUKI GS 500 SPORT, 1996/20 r., 10 tys. km, 500 ccm: 
fioletowy metalic, ścigacz, obudowany, szyba Mrą,, silnik 
ohc, felgi białe aluminiowe, podwójna lampa z soczewką, 
b. atrakcyjny wygląd, stan idealny, pierwszy właściciel, po 
fabrycznym tuningu, obniżony, przygotowany do sezonu, 
wymienione płyny i filtry, po diagnostyce, -10.000 zł. Wał
brzych. tel. 0601/96-18-56
SUZUKI GS 500E, 1991 r., zielony, • 6.100 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-71-04, 0601/56-58-48 
SUZUKI GS 500E, 1992 rI 180 tys. km. 500 ccm, czerwo
ny, owiewki, dwie lampy, stan idealny, • 8.500 zł. Wrocław, 
teł. 0604/43-02-55
SUZUKI GS 500E, 1993 r., 500 ccm, benzyna, czerwony, 
nowe opony i łańcuch, stan bf dobry; - 7.800 zł. Oława, tel, 
0601/71-58-98 &  » ~
SUZUKI GS 500E, 1993 r., 500 ccm, czarny, stan b. dobry," 
bez wypadku, brak zegarów, • 6.300 żł lub zamiana na FZR 
600. Świerczów, tel. 077/419-61-55 Łukasz 
SUZUKI GS 550E, 1983 r., 550 cćm, czarny, stan dobry, 4 
cylindry, rozrusznik, szeroka tylna opona, nowy akumula
tor, • 2.550 zł lub zamienię na MZ ETZ 251,150 albo VW 
Golfa I. Chojnów, tel. 0604/24-33-90 
SUZUKI GSF 600N BANDIT, 1998 r.. 24 tys. km, 600 ccm, . 
czerwony, nie zarejestrowany w kraju, stan ideąlny, • 13.700 
zł. Wrocław, tel. 0501/86-34-36 
SUZUKI GSX 1100R. 1987 r., 52 tys. km, 1100 ccm. bia- 
ło-niebieski. przerobiony na model '92. serwisowany, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-31-13, 0603/55-31-83 
SUZUKI GSX 1100R, 1994 r„ 34 tys. km, 1100 ccm, fiole
towy, wersja otwarta, ukł. wydechowy Remus, sprowadzo
ny w całości z Niemiec, • 12.000 zł lub zamienię na samo
chód. Skalmierzyce, tel. 062/762-20-72, 0607/57-64-17 
SUZUKI GSX 250, 1983 r., 42 tys. km, 250 ccm, czar
no-czerwony, po wymianie oleju, łańcucha rozrządu, wał 
po szlifie, - 2.200 zł. Wołów, tel. 071/389-32-17 
SUZUKI GSX 400F, 1982 r., 400 ccm. bordowy metalic, •
3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Czepielowice, gm. 
Lubsza, tel. 077/415-97-34
SUZUKI GSX 600F, 1994 r„ 28 tys. km, .600 ccm, czerwo
ny, 91 KM, stan b. dobry, wydech 4 w 1, żółte felgi, ważny 
przegląd, do jazdy, - 9.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-56-88, 0606/32-02-44 
SUZUKI GSX 600F, 1995 r., 600 ccm, czamo-żółty, prze
bieg 6.000 mil, stan b. dobry, - 11.600 zł. Lubjn, tel. 
076/841-09-79. 0606/59-75-21 
SUZUKI GSX 600F, 1995 r., 16 tys. km, 600 ccm, niebie
ski, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, - 13.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-99-74 po godz. 17 
SUZUKI GSX 600F, 1998 r., 5 tys. km, 600 ccm. żółty me
talic, kupujący zwolniony z opłat, - 23.500 zł. Kępno, woj. 
kaliskie, tel. 0603/57-50-27
SUZUKI GSX 600R, 2000 r., 2 tys. km, 600 ccm, srebr- 
no-czarny metalic, stan b. dobry, na białych tablicach, •
16.000 zł. Wrocław, tel. 0501/19-39-16
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r., 33 tys. km, bordowy, nowy
łańcuch i zębatki, nowy akumulator, stan b. dobry, • 9.000
zł lub zamienię na samochód, możliwa dopłata. Głogów,
tel. 076/834-83-10, 0503/51-29-26
SUZUKI GSX 750F, 1993 r.,17 tys. km, czarnoperlowy,
stan dobry, - 9.300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-26-54,
0502/02-18-34
SUZUKI GSX 750F, 1995 r. 16 tys. km. kolór wiśniowy 
metalic. w kraju od 05:2000 r., 98 KM, i właściciel, bez 
wypadku, stan dobry, przygotowany do sezonu, • 12.000 
zł. Kalinowa 50. gm. Błaszki, tel. 043/829-33-73, 
0603/03-95-21
SUZUKI GT 185,1978 r., 185 ccm, czerwony. 2-cylindro- 
wy, dozownik oleju, chromowany, hamulec tarczowy, za
dbany, zarejestrowany, • 1.600 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Bolesławiec, tel. 075/734-57-43 
SUZUKI RG 80 GAMMA, 1993/94 r., 80 ccm. biało-niebie- 
ski, ścigacz, obudowa aluminiowa, hamulec tarczowy, chło
dzony wodą, dozownik oleju, nie eksploatowany w kraju,.
6-biegowy, oclony + dużo części zamiennych, • 3.500 zł. 
Lubin, tel. 0607/47-46-10
SUZUKI VX 800,1991 r„ czerwony, oryginalny lakier, ba
gażnik. stan idealny, sprowadzony z Nięmiec, od I. właści
ciela, - 10..500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-62-80 
WÓZEK BOCZNY do motocykla Junak, odrestaurowany • 
300 zł. Wrocław, tel. 071/347-91-81 
WÓZEK BOCZNY do motocykla Junak, odrestaurowany, » 
300 zł, Wrocław, tel. 071/347-91-81 
YAMAHA V-MAX, 1999 r., 11 tys. km, 154 KM, czarny, stan 
b. dobry, - 28.000 zł. Międzybórz, tel. 062/786-14-16, Ta
deusz
YAMAHA 125 VIRAGO, 1997 r, 7 tys. km. 125 ccm, błękit- 
no-biały. sprowadzony w 2001 r, - 7.800 zł. Opatówek, tel. 
062/761-91-46, 0607/04-06-16 
YAMAHA 250 CHOPPER, 1991 r. 14 tys. km. 250 ccm, 
czarny, dużo chromu, bez wypadku, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, • 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52, 
0601/58-33-32
YAMAHA 535 VIRAGO, 1992 r„ 27 tys. km, 535 ccm, sza
ry metalic, zadbany, wał Kardana, skórzane czarne sakwy, 
.piórnik”, atrakcyjny wygląd; charakterystyczny .dla chop- 
pera głośny .wydech’ , stan b. dobry. - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-10-92, 0602/82-29-68 
YAMAHA DT 400 ENDURO, 1984 r. bez dokumentacji, po 
remoncie, - 1.400 zł. Galewice, tel. 062/783-80-09 
YAMAHA DT 80, 1991 r.,.- 2.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/784-12-06 po godz. 19
YAMAHA DT 80 ENDURO, biatoniebieski, centralny amor
tyzator, po remoncie silnika, po lakierowaniu, b. dużo no
wych części, zarejestrowany, wszystko sprawne, zadbany, 
stan idealny, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-84 
YAMAHA DT 80LC ENDURO, 1983 r. hamulec tarczowy, 
dozownik oleju, oclony, • 3.800 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
YAMAHA FZ 750,1986 r., 22 tys. km, biało-czerwony, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 0603/09-99-34 
YAMAHA FZ 750,1990 r., 750 ccm, czarno-czerwony, stan 
b. dobry, • 8.700 zł lub zamienię na samochód, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 0608/78-67-49 
YAMAHA FZR 1000, 1991 r.. 56 tys. km 150 KM, nowe 
opony, nowy akumulator, głośny ukł. wydechowy, atrakcyj
ny wygląd, przygotowany do sezonu, -10.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/847-94-92
YAMAHA FZR 600,1989 r.. 32 tys. km, 599 ccm, biało-czer
wony, stan dobry, kompletna dokumentacja, mało używa
ny, - 7.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-13-70 
YAMAHA FZR 600 GENEZIS. 1993/94 r.. 38 tys. km. 600 
ccm, biało-czerwono-niebieski, wersja USA, przygotowa

ny do sezonu, atrakcyjny wygląd, stan idealny. - 10.700 zl 
lub zamienię na Renault Clio, w tej cenie/OleśnicaT tel. 
071/399-39-11, 0502/94-99-75 
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, biało-czerwony, 
oęlony, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -10.500 
zł.-Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
YAMAHA RX 100, 1997, r., 4 tys, km, 100 ccm, bordowy 
metalic, dwusów, dozownik, klasyk, stan idealny:’- 3.*9Su zł 
lub zamiana na Simsona skutera.Tffópłatą. Zgorzelec, tel. 
075/775-38-39- ;
YAMAHA SZR 600. 1996 r., żółtojczamy, 98»KM, wersja 
amerykańska, ukł. wydechowy sportowy, nowy akumula
tor, łańcuch, zębatki, serwisowany, - .13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/35-10-93
YAMAHA TT 350,1991 r., 350 ccm opony crossowe, kask,
• 6.500 zł. Zawada, woj. opoljskię. tej. 0602/58-69-89 
YAMAHA XJ 900,1985 r.. 900 ccm, czarny, wał kardana. 
ukł. wydechowy .Sebring', 10.0 KM, stan b. dobry, - 5.3.00 
zł. Ciepłowody, tel! 074/810-33-85 prosić Radka 
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1996 r. atrakcyjny wygląd,
-12.500 zł lub zamienię na motocykl cross, o poj. 250 ccm. 
Nysa, tel; 077/433-65-56, 0503/32-12-41 *' ^  , f .
YAMAHA XS 400 SPECIAL, 1981 r., 4Q0 ccm,'kolor wi
śniowy metalic, chopper, stan i?- dobry,' - 3.300 zł. Żary, tel. 
068/374-60-77 '  ? *<***' •
YAMAHA XS 7$drCHÓPPER szeroki zbiornik, dużbćhro- 
mu, perłótfy lakier, 3-warśtwowy, - 3.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/46-89-52
YAMAHA XT 600 TENERE ENDURO, 1988 r., 42 tys. km, 
595 ccm, benzyna, niebieski, duży zbiornik, sprowadzony 
z Niemiec, przygotowany do sezonu, stan b. dobry, - 6.900 
zł. Kłodzko, tel. 0607/80-97-95 
YAMAHA XZ 550,1990 r., 535 ccm, bordowy metalic. po 
serwisie, wał kardana, 5-biegowy, rozrusznik, 2-eylindro- 
wy, • 6.500 zł lub zamienię na samochód. Wrocław, teł.' 
0607/82:9745
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250, 1980 r„ 250 ccm, 
niebiesko-żółty, nowy silnik, kierunkowskazy,.dodatkowe 
światło .stop”, klakson, nowe opony - -1.200 zł, zamienię 
na Simsona, Hondę, Yamahę. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-97-51 po godz. 18 ^
ZAMIENIĘ MOTOCYKL YAMAHA TDR 125 (4GW), 1996 
r., 23 tys. km, 125 ccm, 2-suw, turkusowo-niebieski, elek
tryczny rozrusznik, dozownik oleju, hamulce tarczowe hy
drauliczne (przód i tył), aluminiowe felgi, nóżka boczna, 
obrotomierz, kierunkowskazy, 6-biegowy, udokumentowa
ne pochodzenie, serwisowany, stan b. dobry, - 6.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Zielona Góra, teł. 068/327-59-72, 
0602/50-34-70

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-ROTOTILER ak
tywny, szer. 3 m, stan idealny, • 12.500 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-06-18
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY szer. rob. - 5.500 zł, 
agregat uprawowy, zęby obrot., 3 m • 4.500 zł, pług Eber- 
hard, 3-skibowy, obrot. - 2.900 zł, siewnik do kukurydzy,
4-rzędowy - 2.300 zł, prasa do słomy, siana John Deere, 
0,8 -1,8 m, zwijająca -15.000 zł. Nysa. tel. 077/431-22-21, 
077/433-25-79
AGREGAT UPRAWOWY 2 brony ciężkie, podwójne wałki 
-1.100 zł, sadzarka do ziemniaków, prod. polskiej, taśmo
wa - 850 zł, kopaczka do ziemniaków, elewator. -1.250 zł. 
Ujeździec Wlk., tel. 071/312-88-27 
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3 m -%1.100 zł, roz- 
rzutnik obornika, 2-osiowy, po wymianie burt i podłogi •
2.900 zł, przyczepa do rozrzutnika obornika, 2-osiowego, 
wymienione burty i podłogi, śrutownik z walcami -1.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 07-1/318-48-77 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT szer. 5.2 m, skła
dany, - 2.850 zł. Brochocin, tel. 076/877-36-83

F O R T S C H R I T T  -  I F A

CZĘŚCI DO SILNIKÓW 
TEL. 071 /311 -27-00 

Bielany Wr. ul.Wrocławska 48 
AUTO-BOS

AGREGAT UPRAWOWY szer. 2 4 m, ciężkie brany, po- 
dwójne wałki, - 1.800 zł. Gołostowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/86-27-66
AGREGAT UPRAWOWY hydraulicznie składany, szer. ro
bocza 3.30 m. - 2.500 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21, 
0605/21-95-23
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 4.40 m, • 1000 zł. 
Nysa. tel. 077/431-22-21,0605/21-95t23.
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 metry. - 2.500 zł. Przed- 
borów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B-23 szer. 5.2 m, 
stan techn. dobry, • 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-08-78
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B 231 -szer. 5.2 
m, stan dobry, - 3.000-zł. Środa Śląska. tel; 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT 323 szer. 5.2 m,
- 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m. 3 bróny. wałki struno
we. - 1.800 zł. Wrocław, t’el. 0607/71-17-75
BECZKA ASENIZACYJNA ocynkowana. 600. j„- 250 zł. 
Ratowice, tei: 071/318-91-67 .
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY 3000 I, stan b. dobry. -
3.600 zł. Grodzisk, tel. 061/444-34-96, 0602/35-89-80 
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY-1000 litrów, • 600 zł. Kro
sno Odizańskie, tek 068/383-21-02 
BRONA talerzowa, U-236, na kołach, szer. robocza 3.3 m
- 3.800 zł. brona talerzowa, U-241, szer. robocza 2.7 m -
2.200 zł, brony ciągnikowe, .piątki" • .550 zt, .brony ciągni
kowe, .trójki" • 300 zł, rozsiewacz nawozów i wapna RCW-3, 
po remoncie, nowa taśma, • 2.500 zł, kultywator, szer. 3 m
- 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel, 071/318-48-77 
BRONA U-274 talerzowa, - 4.500 zł. lubsza , tel. 
077/411-8640, 0602/36-57-42 .
BRONA ciężka, podwójna włóka, półzawieszana, 11 m.stan 
dobry. - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75,28 -

OPRYSKIWACZE: 300,400,500,600,800,10001 
AGREGATY UPRAWOWE: 2.20-2.80 m 

KOSIARKI ROTACYJNE
Atest, gwarancja.

M ożliw ość dostaw y do klienta. » 
Cena od  1560zl.

Tomasz Filipiak, 55-045 Rogów Sobóckl 
ul. Wrocławska 61, gm. Sobótka 

lei. 071/316-35-79, 0-604 40 70 0 5 _ „ .OP988416
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BRONA 7-polowa. lekka. • 800 żł. Kłodzko, tel. 
^  074/867-70-17

BRONY zawieszane, .5*. 5 szt., zielone. 1 500 zł. Borek
Wlkp,, tel. 065/571-62-21 wieczorem
BRONY 20', ciężkie, 7 szt, - 400 zł. Broćhocin, tel.
076/877-36-83
BRONY półciężkie, 5 sztuk. • 500 z). Gołostowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0606/65-48-58 
BRONY ciężkie, zawieszane, trójpolowe, - 800 zł. Olsza
nica. gm. Zagrodno, tel. 076/877-43-35 
BRONY ciężkie, zawieszane, polowe, nowe, składane 
hydraulicznie. - 2.950 zł. Radziechów, tel. 076/877-38-05 
CIĄGNIK MTZ-550,1989 r. 1000 mth, stan b. dobry, cena
6.000 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1983 r., - 5.000 zł. Bukó- 
wek, tel. 071/317-14-51
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1987 r., technicznie spraw
ny, zamontowany, stan dobry, • 13.000 zł. Wojcieszów, 
tel. 075/751-24-60
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. stan b. do

bry • 14.000 zł, kombajn do buraków, 3-rzędo* 
wy, 98 r., Kuźnia Jawor • 14.000 zł, przyczepa 
HL 611, wywrotka 6-tonowa, stan b. dobry -
5.500 zł, naczepa 10 ton, z nakładkami, stan 
dobry • 4.000 zł, rozsiewacz nawozów RCW3 •
1.400 zł, pług 3-skibowy • 1.000 zł, 2 przyczepy 
gastronomiczne z wyposaż, lub bez, 2-oslowe, 
• 10.000 zł. Bud z iszów  W ie lk i 75, te l. 
076/857-46-02 84012321

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1989 r. I właściciel, stan 
dobry, • 15.000 zl. Brzeg, tel. 077/411-30-20 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82. 1991 r„ 2900 ccm czer- 
wony, kombajn zbożowy • 19.000 zł + wyciągarka prod. 
niemieckiej, lina dł. 30 m, masywna - 2.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-20-8$
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-121, 1997 r., 140 KM napęd 
4x4, - 48.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-30-20 

Ą t  CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82. • 6.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-48-71
CIĄGNIK ELPOL, 1998 r.. 20 KM nie używany, hydrauli
ka, Wałek, • 18.500 zł lub zamienię na inną maszynę, w 
tej cenie. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-45 po godz. 19 
CIĄGNIK FIAT, 1994 r. przebieg 3000 mtg, stan idealny, 
do sprowadzenia, • 75.000 zł. Starczówek, woj. wałbrzy
skie. tel. 0604/20-69-54
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1978 r. mało używany, 
stan b. dobry, - 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-18-45, 
0606/30-31-37
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300, 1978 r. stan dobry. -
8.000 zł. .Chojnów, tel. 076/818-73-36
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z-"300. 1979 r. stan dobry. -
4.100 żł. Popęszyce. tel. 068/388-92-22. 0603/83-55-66 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303D. 198Q r. zielony, techn. 
sprawny' - 8.300żł; Iwiny, teł. 076/818-98-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303. 1980 r. po wymianie 
silnika i podzespołów w 1990 r, • 7.000 zł. Rusocin, tel. 
077/433-91-80
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303, 1982 r. stan b. dobry -
4.500 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09-27 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZR 303 D, 1982 r. z przednim 
napędem, stan dobry, • 10.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-73-36
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300. 1983 r. techn. spraw
ny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.600 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0605/15-35-06, 0607/06-07-71 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303.1984 r. napęd 4 x 4, stan 
dobry - 2.800 DEM. Sieniawka, tel. 0049/35^83-70-91-62 
Niemcy
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303.1985 r. stan dobry, cena
3.000 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A. 1985 r. 4x4,125KM. 
komfortowa kabina. - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-40
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A. 1986 r. stan dobry - 
6:000 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91 -62 ,
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A. 1987 r. zielony, Stan 
b. dobry, - 16.500 zł. iwiny, tel. 076/818-98-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 300, 2 szt.. stan dobry, odbiór 
w Niemczech - 2.000 DEM/szt. Bolesławiec, tel. 
075/736-53-45, 0605/13-10-49 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303 4 x 4, stan dobry - 2.700 
DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 mało eksploatowany, 
stan techn. dobry, - 5.200 zł. Osiecznica, tel. 
074/880-45-42
CIĄGNIK KIRÓW K-150 6-cylindrowy, bez. wycieków, w 
pełni sprawny, przygotowany do pracy, stan b. dobry, cena 
- 13.000 zł łub zamienię na samochód osobowy, busa 
albo inne propozycje. Lubań śląski, tel. 0604/69-58-47 
CIĄGNIK LIAZ, 1979 r. 4x4, na kołach bliźniaczych, pług 
PHX, 6-skibowy. z zabezpieczeniami, kultywator. -15.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255.1985 r.. duża kom
fortowa kabina, stan dobry, - 11.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-94-45
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1992 r. + ciągnik z 
silnikiem 6-cylindrowym (z napędem i maszynami), -
19.000 zł . sprzedam z powodu likwidacji gospodarstwa. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-34-28 wieczorem 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3645,1993 r. pełne wy
posażenie, hydraulika przodu, stan b. dobry - 35.000 DEM 
oraz 3690,1994 r. klimatyzacja, pełne wyposażenie, stan

W* b. dobry - 35.000 DEM. Bolesławiec, tel. 0608/58-17-38 
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21.1980 r.. 350 ccm, ben
zyna 4-kołowy, oświetlony, zadbany, stan b. dobry, - 1.50Ó 
zł. Wińsko, tel. 071/389-89-63 
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ 4K 14,1981 r. zadbany, po 
remoncie kapitalnym i malowanki; z osprzętem, glebom 
gryzarka, pług, brony, kultywator. spychacz czołowy, łuż- 
ka załadunkowa, podnośnik hydrauliczny, - 6.500 zł. Słu
bice. tel. 095/758-51-82
CIĄGNIK OGRODNICZY TUR 10. 1986 r., diesel wałek 
mocy, pompa podnośnika, regulacja rozstawu, pług, kul
tywator, brony, przyczepa, pełne oświetlenie, - 4.500 zł. 
Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKTORETTE 220 KF 53D,
2-kołowy, prod. japońskiej, -  3.300 zł. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21, 350 ccm, benzyna + 
przyczepa wywrotka, wózek roboczy, drugi silnik w czę
ściach, wał korbodowy. 2 tłoki, z pierścieniami, 2 cylindry, 
wałek pośredni, po regeneracji, -1.200 zł. Sobocisko, gm. 
Oława. tel. 071/797-10-43
CIĄGNIK OGRODNICZY RS 09. diesel skrócony, doro
biona maska, podnośnik, wąskie opony, przystosowany 
do pracy z maszynami. - 2.800 zl. Mirski tel. 
075/647-00-88
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM. 2000 r.. benzyna 1-cylin- 
drowy. silnik rozruchowy, zapłon w stacyjce, 4-biegowy + 
wsteczny, pompa podnośnikowa z tyłu (od Cyklopa), prąd
nica. pompa wody, pełne oświetlenie + przyczepa i zapa
sowy silnik, • 2.000 zł. Jaworek, tel. 0600/19-76-67

CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r.. zarejestrowany, z kabi
ną, nowe opony, chłodnice, po remoncie kapitalnym, -
8.500 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-84 
CIĄGNIK URSUS C-330,1975 r. nowe opony, po remon
cie zawieszenia przedniego oraz silnika, • 9.000 zł. Le
gnica. tel. 076/866-44-37
dĄGNIK URSUS C-330,1976 r. z turem, zarejestrowa
ny, - 10.000 zł. Trzebnice, tel. 076/817-40-41 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1981 r., zarejestrowany, stan 
dobry, • 8.600 zł. Popęszyce, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK 0RSUS C-330.1981 r.. I właściciel, dobre ogu
mienie, płaska oś, stan b. dobry • 10.000 zł. Żary, tel. 
0601/43-49-09
CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r. duża kabina, zarejestró-' 
wany, stan dobry, - 8.300 zł. Targowisko, tel. 
065/534-03-34
CIĄGNIK URSUS C-330 M. 1988 r. stan dobry, kabina, I 
właściciel. - 12.500 zł. Romanów, gm. Przeworno, tel. 
0602/49-20-64
CIĄGNIK URSUS C-330.1989 r., z ładowaczem Tur i wi
dłami do sztaplowania, - 12.000 zł. Pleszew, tel.. 
0501/26-73-49
CIĄGNIK URSUS C-330 techn. sprawny, zarejestrowa
ny. • 12.000 zł. Kłodzkp, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. nowa kabina, nowe opo
ny tylne, po remoncie silnika, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Lubań Śląski, tel. 075/722-18-94 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1974 r., - 4.000 zł.' Wrocław, 
tel. 349-28-15
CIĄGNIK URSUS C-360. 1977 r. stan dobry, • 3.500 zł. 
Stary Śleszów, tel. 071/311-45-94 
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r. z kabiną, stan b. dobry, 
kultywator, • 7.000 zł. Osolin, tel. 071/310-60-49 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. po remoncie, - 7.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-83 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1979 r. po remoncie, sprawny 
technicznie i gotowy do pracy, duża kabina, • 7.200 zł. 
Stara Rzeka, tel. 076/831 -58-23 
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. + tur czołowy, stan do
bry, - 6.800 zł. Popęszyce, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. czerwony, po remoncie 
kapitalnym silnika, po wymianie błotn., nowa instalacja 
elektr., alternator, nowy akumulator, mała kabina, po la
kierowaniu, stan b. dobry, - 7.200 zł. Ujeździec Wlk., tel. 
071/312-88-27
CIĄGNIK URSUS C-360.1983 r. duża kabina. • 8.800 zł. 
Krzyżowa, tel. 076/817-29-62 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1983 r.. ZeTor sprawny tech
nicznie. silnik po remoncie kapitalnym, 115 MG, oszczęd
ny, - 8.000 zł lub zamienię na 902,912, może być z silni
kiem do remontu. Lubawka, tel. 075/741 -15-43 po 
godz. 20
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r. opony 50%, stan do
bry, z kabiną, • 10.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-48-71
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. stan b. dobry, mało uży
wany, - 9.000 zł lub zamienię na koparko-spycharkę bia- 
łoruś. Świerzawa, tel. 075/713-43-87 
CIĄGNIK URSUS C-360.1985 r. z kabiną, stan b. dobry. 
- 9.500 zł. Osolin. tel. 071/310-60-49 
CIĄGNIK URSUS C-360.1985 r., • 8.000 zł. Zawiść, tel. 
077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360. 1986 r.. diesel, przebieg 200 
mtg, po remoncie kapitalnym, pracował w transporcie, 
nowe akumulatory! w rolnictwie od 1998 r, - 9.500 zł. Oła
wa, tel. 0604/27-51-21

HALA UDOJOWA WESTFALIA 
2 x 4 ,  „rybia ość” (zagrody, zbiornik 
z agregatem, chromoniktowe przewo
dy, myjka, paszowniki) cena -13.500 zł 
UDOJNIA PRZEWODOWA ALFA 
LAVAL (6 aparatów udojowych, 
zbiornik z agregatem, myjka - kom
plet) cena - 10.500 zł 0 P011775 

tel. 0-602 282 534. 0-604 779 057

CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r. stan dobry, oryginal
ny lakier, • 12.000 zł. środa Śląska, tel. 0603/79-63-51 
CIĄGNIK URSUS C-360,1987 r. stan ciągnika b. dobry, 
zarejestrowany, ważny przegląd, dobre opony, bez kabi
ny, siln ik nominalny, • 7.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82 po godz. 18 '
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. płaska oś przednia, 
kabina oszklona, w ciągłej eksploatacji, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Pomianów Dolny, tel. 
077/431-73-19, 0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-360.19881. stan b. dobry, nowe aku
mulatory, gotowy do pracy, • 9.200 zł. Stara Rzeka, teł. 
076/831-58-23
CIĄGNIK URSUS C-360 zarejestrowany, pług 3-skibowy,
kultywator, brony, sadzarka, - 9.000 zł lub całość -10.500
zl. Gryfów Śl.. tel. 0608/49-69-36
CIĄGNIK URSUS C-360 4 nowe opony, kabina nowego
typu, oszklona, stan idealny - 8.500 zł. Żary, tel.
0601/43-49-09
CIĄGNIK URSUS C-362, 1985 r. po remoncie, -11.000 
zł. Tuchola Żarska, tel. 068/457-99-00 
CIĄGNIK URSUS C-380 nie pracował w rolnictwie, stan 
b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na ciągnik z przednim 
napędem. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-380. - 6.000 Zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-48-71
CIĄGNIK URSUS C-385, 1971 r. zarejestrowany, techn. 
sprawny, - 7.800 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-21, 
0607/15-27-43
CIĄGNIK URSUS C-385, 1975 r. stan b. dobry, po re
moncie silnika, nowe opony, wspomaganie kier, - 9.500 
zł. Nysa. tel. 077/435-61-52
CIĄGNIK URSUS C-385, 1977 r. do małego remontu, -
4.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-44-83
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r., - 12.000 zł. Bierkowi
ce, tel. 074/871-46-59
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r., - 11.500 zł. Janków k. 
Kalisza, tel. 062/741-85-13
CIĄGNIK URSUS C-385, 1982 r. w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, nowe opony i chłodnice, -13.000 zł. Legni
ca, tel. 076/850-64-87
CIĄGNIK URSUS C-4011,1969 r. po remoncie silnika, •
5.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-47-05 lub 
0608/26-55-22
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. stan dobry, • 4.500 zł.
Długołęka, tel. 071/315-72-07
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1982 r. stan techn. dobry, •
20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
CIĄGNIK URSUS U-1214.1982 r. stan techn. b. dobry. •
19.500 zł. Jawor, tel. 076/870-17-54, 0607/21-24-36 
CIĄGNIK URSUS U-1222, 1990 r. stan dobry. I właści

ciel,.- 30.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-16 
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-1224,1986 r., - 29.200 zł. Oleśnica, 
tel. 071/315-57-84
CIĄGNIK URSUS U-1614,1986 r. oryginalny lakier, stan 
b. dobry, - 34.500 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09 ;
CIĄGNIK URSUS U-1614, 1994 r., 1800 mtg, I właści
ciel, fabrycznie zamontowany przedni "TUZ" oraz przed
ni P-WOM", zarejestrowany, - 80.000 zł. Sucha, woj. opol
skie, tel. 0600/37*28-83
CIĄGNIK URSUS U-902,1984 r„ - 11.000 zł. Głogówek, 
tel. 07.7/437:18-16
CIĄGNIK URSUS U-912, 1985 r„ - 16.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS U-912. 1986 r. oryginalny lakier, stan 
b. dobry. • 16.500 zł. Męcinka, tel. 076/870-83-11 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25 A. 1988 r. nie pracował w 
rolnictwie + przyczepa D-44, stan b. dobry, - 8.000 zł lub 
zamienię na kombajn Fortschritt. 4 m. Lubań, tel. 
0603/40-00-89
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1988 r., I właściciel, kabi
na, mało używany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Tyniec n. 
Ślężą, tel. 071/390-83-65
CIĄGNIK ZETOR 10145, 1987 r., turbo przedni napęd, 
kopaczka. - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 12011, 1983/94 r. duża kabina, nowe 
opony i akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, •
17.000 zł..Świdnica, tel. 0^4/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12145,1986 r. czerwony, 4x4, - 28.900 
zł. Wambierzyce, tel. 0601/18-38-25 -•>
CIĄGNIK ZETOR 12245, 1988 r. stan dobry • 260.000 
CZK. Czechy, tel. 0606/96-43-38 
CIĄGNIK ZETOR 12245, 1991 r. techn. sprawny, stan 
techn. b. dobry, sprowadzony z Niemiec - 16.000 DEM. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-74-70. 0605/09-70-53 
CIĄGNIK ZETOR 16145, 1988 r. przedni napęd, nowe 
opony, stan idealny, • 32.000 zl. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
CIĄGNIK ZETOR 16245,1992 r. przebieg 4.200 mtg, stan
opon dobry - 20.000 DEM. Siekierczyn, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 5211, 1985 r. stan dobry. Sieniawka,
tel. 0049/35-83-70-91-62 Niemcy
CIĄGNIK ZETOR 5211.1988 r. stan b. dobry • 8.000 DEM.
Bogatynia, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 5245.1987 r. ładowacz czołowy, 4x4 •
14.000 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09-27 
CIĄGNIK ZETOR 5711,1980 r. 58 KM. stan dobry -6.000 
DEM. Siekierczyn, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 6711.1980 r. stan dobry • 6.000 DEM.
Bogatynia, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 6711, - 6.000 zl. Wrocław, tel.
071/317-01-73, 0608/82-79-64
CIĄGNIK ZETOR 7045,1986 r. stan dobry, po remoncie,
opony dobre. - 19.000 zł. Duszniki Zdrój, tel.
0603/63-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7211,1992 r. 2000 mtg. stan b. dobry.
- 26.500 zł. Poznań, tel. 061/513-41-26
CIĄGNIK ZETOR 8011,1976 r. techn. sprawny, stan do
bry. - 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-84-05 
CIĄGNIK ZETOR 8011.1979/93 r., -11.000 zł/Świdnica, 
tel. 074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011,1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, • 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8011. 1982 r.. - 14.500 zł. Opole, tel. 
077/469-25-61
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1983 r, stan b. dobry, -10.500 
żł. Starczówek. tel. 074/819-48-72. 0604/20-69-54 
CIĄGNIK ZETOR 8011. - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
CIĄGNIK ZETOR 8145, 1986 r. stan b. dobry, techn. 
sprawny, przedni napęd, sprowadzony z Czech, • 23.000 
zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-74-70. 0605/09-70-53 , 
CIĄGNIK ZETOR K-25 silnik do remontu. • 2,200 zł. Gi
lów. tel. 074/837-81-90
DESZCZOWNIA, diesel 1200 l/min., 700 m rury, - 20.000
zł. Wieruszów, tel. 071/389-84-84
DESZCZOWNIE 2 szt., napędzane silnikiem Diesla, 1.200
l/min + 300 m rur do każdej • 15.000 zł/szt. Jemielno, tel.
0601/75-65-75
DMUCHAWA DO SIANA, • 550 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-29-22 po godz. 20
DMUCHAWA DO ZBOŻA. - 1.100 zł. Doruchów, tel. 
062/731-51-61
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99. 0608/83-18-71 
DO JARKA 2-konwiowa, przewoźna, stan b. dobry, • 1.000 
zł. Zborowice, tel. 071/393-11-98 
DOJARKAALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, 2-kon
wiowa, • 1.500 zł. Gołostowice, woj. wrocławskie, tel. 
071/392-64-73
DO JARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, - 800 zł lub zamie
nię na rozsiewacz nawozów. Siedlec Trzebnicki, gm, Dłu
gołęka. tel. 071/398-76-70
DOJARKA ALFA-LAVAL mało używana, kompletna, za
pasowa konwią, pulsator, stan b. dobry, pilne - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-10-40 
DOJARKA AŁFA-LAVAŁ stan b. dobry, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-16-05
DOJARKA ALFA-LAVAL mało używana, kompletna, z za
pasową konwią, pulsator, -‘ 650 zł. Wrocław, tel. 
071/316-10-40
GLEBOGRYZARKA ciągnikowa, stan b. dobry, - 1.400 
zł. Brzeg. tel. 0608/44-13-12 
GLEBOGRYZARKA HOWARD prod. niemieckiej, szer. ro
bocza 250 cm, - 2.500 zł. Żmigród, tel. 0607/40-13-24. 
0607/40-13-23
GLEBOGRYZARKA TALPA 370 4-suwowa. moc 2,3 kW
- 3.200 rpn. na gwarancji, • 1.000 zł. Bierutów, tel. 
071/315-67-19
KOMBAJN DO BURAKÓW HERRIAN. 1991 r 6-skibo- 
wy, przerabia 1 ha w godzinę, cena 10.000 DEM. Niem
cy. tel. 0049/358-370-91-62
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. 1989 r. stan techn.. 
b. dobry, mało używany, • 5.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-17-91
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON po jednym se- 
zonie, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię na ładowacz 
Cyklop albo ciągnik Ursus C-330. Pisarzowice, tel.' 
077/466-82-49
KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMUTZER, 1961 r„ -
1.400 zl. Wierzbice, tel. 071/390-88-38 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V50. - 3.000 zl. Ml- 
chał Markiewicz, Pichórowice 9, gm. Udanin

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW. 1985 r. I wlaSciciel, - 8.500 
zł. Wilkowice, gm. Lipno, tel. 065/534-13-60 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, prod. niemieckiej, stan b. 
dobry, nowa taśma górna, wymienione łożyska i paski,
1-rzędowy, - 5.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-38 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA. 1990 r. stan techn. 
b. dobry, - 11.000 zł. Mąkoszyce, tel. 077/412-44-50 wie
czorem
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA II, - 9.000 zł. Win
nica, tel. 076/887-83-30
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW FORTSCHRITT E-686 
prod. niemieckiej, 2-rzędowy, stan b. dobry, • 12.000 zł. 
Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME 800,1990 r. wy
kop boczny, sortownik, - 16.0.00 zł. Podgaj, tel. 
071/346-18-88
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASIA, 1985 r, 1-rzędo
wy, stan dobry, - 4.500 zł. Borów, gm. Skokowa, tei7 
071/312-55-79
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK. 1984 r. niebie
ski, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-77-86
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK Z-642,1985 r. nie
bieski, stan b. dobry, mało używany, garażowany, - 7.000. 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-32-21
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1990 r. stan do
bry, • 12.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Zło
ty Stok. tel. 074/817-34-16
KOMBAJN ZBOŻOWY, 1991 r. zawiesżany, do ciągnika, 
prod. polskiej, I właściciel,.- 5.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-41-57
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040,1971 r., SW-400, -
7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 0605/44-05-40 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, 1976 r. techn. 
sprawny, - 12.000 zł. Rusocin, tel. 077/433-91-80 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056. 1977 r. w całości 
lub na części, stan dobry, • 5.900 zł. Popęszyce, tel. 
068/388-92-22, 0603/83-55-66
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050,1978 r., - 9.000 zł. 
Strzelin, teL 0604/86-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r. nowe opony, po 
remoncie kapitalnym silnika, po remoncie skrzyni biegów, 
nowy akumulator, - 20.000 zł. Dębno Polskie, gm. Ra
wicz, tel. 065/545-16-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1980 r. garażowa
ny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 15.000 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-66-06
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1980 r. kabina, sze-‘ 
rokie koła, stan dobry, • 13.900 zł. Popęszyce, tel. 
068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1983 r. z kabiną, 
siekacz słomy, I właściciel, stan b. dobry, - 24.500 zł. Krzy
żowa, tel. 076/817-30-89
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Ź-056,1983 r. kabina, ga
rażowany, szerokie koła, - 23.000 zł. Wilkowice, gm. Lip
no. tel. 065/534-13-60
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056; 1983 r. techn. 
sprawny, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1984 r. stan dobry, 
gotowy do żniw, - 16.000 zł. Ratno Dołne, woj; wałbrzy
skie. tel. 0603/63-12-95
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Ż-056, 1985 r. z szarpa- 
czem słomy, szerokie koła, - 24.000 zl. Lubsza, teL 
077/411-86-40, 0602/36-57-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1985 r. czerwony, 
na szerokich kołach, bez sieczkarni, techn. sprawny, •
18.500 zł. Legnickie Pole. tel. 076/858-23-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056. 1986 r. ciemnowi- 
śniowy. stan idealny, mało używany, garażowany, hęder 
(nowy typ), na sprężynach, - 24.000 zł (w rozliczeniu może 
być samochód osobowy). Nowogrodziec, tel. 
075/736-32-21
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1986 r. I właści
ciel. garażowany, bez kabiny, stan b. dobry, • 27.000 z ł.., 
tel. 0604/37-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. bez kabiny 
i szarpacza, szerokie koła, heder, na sprężynach, - 26.000 
zł lub zamienię na ciągnik Ursus U-914, C-363 P, MF-255. 
Pełcznica 18, gm. Kąty Wrocławskie 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. be? kabiny 
i szarpacza, szer. koła, heder na sprężynach, sprawny -
26.000 zł, lub zamienię na ciągnik Ursus U-914, MF-255, 
C-360 3P. Kamila Gruntkowska, 55-080 Pełcznica 18, gm. 
Kąty Wr.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. bez kabiny, 
szarpacza, szerokie koła, heder na sprężynach, w rozli
czeniu ciągnik Ursus C-363 3P, U-914 i inne, - 26.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. 1988 r. 2 sz t. z kabiną i 
szarpaczem słomy, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-90-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON stół do rzepaku, kosa bocz
na. - 3.800 zl. Brzeg, tel. 077/411-43-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 bez kabiny, stan b. 
dobry, pilne, • 27.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040 stan dobry, po re- 
moncie kapitalnym, dużo nowych części, - 9.000 zł lub 
zamienię na inne maszyny. Świerzawa, tel. 075/713-43-87 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050 garażowany, techn. 
sprawny, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po 
godz. 20.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050 nowy rozsiewacz. 
elewator ziarnowy, taśma nowy typ napędu młocami (pas 
potrójny), nowa taśma, do remontu, błacharki, techn. 
sprawny, - 6.500 zł. Wiązów, tef. 071/393-13-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1986 r. po ka
pitalnym remoncie, - 46.000 zł. Janowice Duże. gm. Kro
toszyce, tel: 0603/68-954)8
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1986 r.,
- 29.400 zł. Oleśnica, tel. 071/315-57-84 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD 58.1987 r., tur
bo D, po remoncie silnika, nowe sita, pszenicy, rzepaku, 
nowy Orkan do słomy, dużo nowych części, • 42.000 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0604/34-37-72 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1988 r. ż sie
kaczem do słomy, stan b. dobry, - 49.000 zł. Sady Górne, 
tel. 075/741-20-70
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-050.1975 r. bez 
kabiny, po wymianie silnika. • 12.500 zł. Brodno, tel. 
071/317-67-56
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056. 1981/82 
r., SW-400, stan b. dobry, po remoncie silnika, nowe opo
ny, I właściciel, - 18.500 zł. Legnica, tel. 076/850-64-87 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056. 1989 r. 
zmodyfikowany, 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, 1990 r 
przeb. 1500 mtg, rozdrabniacz słomy, sito do rzepaku, I 
właściciel, stan b. dobry. - 38.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-55-98

KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 330,1978 r. kombajn zbo
żowy, • 16.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/20-01-05 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30, 1988 r. 
szer. robocza 2,6 m, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1981 r., die
sel, szer. robocza 2.3 m, szarpacz do słomy, stan dobry, -
12.500 zł. Borów, gm. Skokowa, tel. 071/312-55-79 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1986 r. szer. 
robocza 2,4 m + sieczkarnia, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1988 r. szer. 
robocza 2.4 m, siekacz, • 12.000 zł. Borów, woj. wrocław
skie, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1976 r. z 
kabiną - 55.000 zł, bez kabiny - 40.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-04-29
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1984 r. sil
nik Mercedesa OM960,150 KM, 4.5 m, stół do rzepaku, 
rozdrabniacz, przystawka do kukurydzy Claas, 4-rzędo- 
wa, z rozdrabniaczem, + adaptacja młocami, - 65.000 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-62-23, 0604/18-37-36 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR! 1991 r. 
szer. hedra 5.1 m, pełne wyposażenie • 60.000 DEM. 
Brzeg. tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR, 1980 r., 
3000 ccm, diesel, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, szer. 
robocza 3 m, -.13.000 zł. Siciny, tel. 065/543-52-80 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1989 r. szer. 3,6 m. stan 
dobry, • 13.000 zł. Doruchów, tel. 062/731-52-50, 
0604/33-31-56
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1978 r. 2 
sztuki - 9.000 zł/szt. lub zamienię na beczkowóz o poj.
10.000 I lub opryskiwacz o poj. 2.000 I. Słaborowice k. 
Ostrowa Wlkp., tel. 062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1979 r. stan 
dobry, - 9.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1979 r. do
bre opony, po remoncie silnika, stan ogólny b. dobry, -
13.500 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0603/66-83-14 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1982 r., 
silnik po remoncie, stan dobry, - 9.500 zł. Lasfcowice, gm. 
Lubsza, tel. 077/437-53-16
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1984 r. 
stan dobry, • 12.800 zł. Raciborowice, gm. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-97-05 . .
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1984 r. 
zbożowy, stan dobry, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1984 r. 
stan b. dobry, gotowy do żniw, - 10.000 zł. Wambierzyce, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1986 r., 
stan techniczny i wizualny b. dobry, -.15.000 zł. Duszniki 
Zdrój. tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1986 r. zie
lony, - 15.500 zł. Wambierzyce, tel. 0601/18-38-25 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516 B, 1987 r. he
der 6,60 m • 8.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/358-370-91-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1987 r zie
lony, - 23.500 zL  Wambierzyce, teł. 0601/18-38-25 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1988 r. he
der 5:40 m, 1.600 mtg, sieczkarnia, przystawka do rze
paku - 15.000 DEM. Bogatynia, tel. 075/773-09'-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514.1988 r. he
der 4.2 m. stan b. dobry, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516B, 1988 r. 
siekacz słomy, stół do rzepaku, - 2.200 zł. Legnica, tel. 
076/854-79-85, 0601/05-92-47 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1988 r. stół 
do rzepaku, sieczkarnia, heder 5,60 m, cena 15.000 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/358-370-91-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517-1988 r. he
der 6.6 m, sieczkarnia Claas, przystawki do rzepaku, stan 
dobry - 11.000 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514.1988 r. he
der 5.4 m, sieczkarnia, przystawka do rzepaku -14,000 
DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 
r.. stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd, - 29.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517.1989 
r. 1.300 mtg, + przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, -
40.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY HOLLAND. 1980 r. silnik 6-cylin- 
drówy, stan b. dobry, - 18.000 zł. Koźminek, tel. 
062/763-74-72 wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL, 1986 r., -
18.000 zł. Żary, tel. 0608/38-76-57
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 960, 1975 r. z 
sieczkarnią, - 19.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1982 r. szer. ro
bocza 2.9 m, - 7.500 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 86, 1980 
r. heder 2.28 m - 4.000 DEM. Bogatynia, tel. 
075/773-09-27
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON RS 40, 
1996 r. z sieczkarnią, heder 6,20 m, • 150.000 zł + VAT. 
Kłodzko, tel. 074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1970. r. stan dobry, -
3.000 zł łub zamienię na samochód. Czernina, tel. 
065/543-16-39
KOMBAJNY ZBOŻOWE FORTSCHRITT, 1985/88 r. 
E-512, stan b. dobry, z kabinami, heder 4,2 m, 3 szt. - od
13.000 do 17.000 zł. Starczówek. tel. 074/819-48-72. 
0604/20-69-54
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW. 1980 r. elewatorowa, stan 
dobry, • 1.900 zł. Popęszyce, tel) 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, elewatorowa, 
stan techniczny dobry, - 1.650 zł. Wińsko, tel. 
071/389-84-84
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, elewatorowa. 
- 1.600 zł. Jemielno, tel. 0601/75-65-75 
KOSA SPALINOWA RYOBI żyłkowa, używana 1 sezon, 
kupiona w sklepie, średnica cięcia 38 cm, stan b. dobry, - 
400 zł. Legnica, tel. 076/855-06-65, 0603/43-93-11 po 
godz. 18
KOSA SPALINOWA nie używana, na gwarancji, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/788-91-32 
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011, 1980 r., do ko
szenia poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, - 20.000 
zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
KOSIARKA DO ROWÓW I POBOCZY stań dobry, w cią
głej eksploatacji, - 14.500 zł. Brzeg, tel. 077/444-29-65, 
0600/14-72-70
KOSIARKA DO TRAWY TECUMSECH. 1997 r. czerwona, 
zapłon elektryczny, 3.5 KM, kosz, reg. wysokości cięcia, 
po remoncie kapitalnym, stan idealny, - 470 zł.' Jordanów
SI., tel. 071/316-15-06, 0608/04-17-50 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA Jecumsech’ . no
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wego typu, czerwona, regulowana wysokość koszenia, 
koła ♦ kosz, stan idealny, uszkodzona, - 200 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-43-70
KOSIARKA DO TRAWY silnik Tecumsech 4-suw, śred.
noża 55 cm, samojezdna, reguł, koszenia bezpośrednio
na 4 koła, stan b. dobry, - 650 zł. Kudowa Zdrój, tel.
074/866-41-37, 0605/74-60-12
KOSIARKA DO TRAWY. 4-suw traktorek z koszem, 5-bie*
gowy, wsteczny, hak, • 2.800 zł. Legnica, tel.
076/852-57-19
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA z koszem, - 350 zł. 
Legnica, tel. 0601/78-73-43
KOSIARKA DO TRAWY GOLF 50 mały traktorek. stan b. 
dobry,'-1.100 zł. Lubań, tel. 0603/40-00-89 
KOSIARKA DO TRAWY SABO spalinowa, 4-suwowa, z 
napędem, - 350 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95 
KOSIARKA DO TRAWY 4-suw, spalinowa, stan b. dobry, 
- 250 zł. Paczków, tel. 077/431-71-67 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczny, z koszem, - 200 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY OSA listwowa, ciągnikowa, stan 
b. dobry, • 500 zł. Strzelin, tel. 071/392-6848 po 15 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 4-suw stan b. do
bry. - 260 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-99-82 
KOSIARKA ROTACYJNA. 1988 r. prod. polskiej. • 1.400 
zl. Paszowice, tel. 076/843-43-80 
KOSIARKA ROTACYJNA. 1990 r. prod. polskiej, stan ide
alny, • 1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
KOSIARKA ROTACYJNA SAMROL SŁUPSK. 1992 r. do 
remontu. - 650 zł. Opole. tel. 077/456-26-11 
KOSIARKA ROTACYJNA. 1996 r.. - 1.300 zł. Lubin. tel. 
076/843-64-61
KOSIARKA ROTACYJNA. 1998 r. prod. niemieckiej, dys
kowa, składana hydraulicznie, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/09-05-77
KOSIARKA ROTACYJNA .słupska’ , • 1.450 zł. .. tel. 
065/547-78-61
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA. • 1.400 zł. Łąkoci- 
ny. gm. Ostrów Wlkp., tel: 062/734-84-69 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, stan b. dobry, -
1.000 zi. Żielona Góra, tel. 068/351-11-37 , Niemcy, 
0049/76-65-94-28-52
KOSIARKA ROTACYJNA stan dobry, - 1.500 zł. Stoszo
wice. tel. 074/818-13-67
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA. • 1.000 zł lub zamie
nię na zboże paszowe, inne propozycje, środa §łąska, 
tel. 0608/76-66-51
KOSIARKI DO TRAWY spalinowe i elektryczne, różne, 
od 50 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-92-76,0605/53-23-20 
O  KOSIARKI SPALINOWE z silnikiem 4- i 2-suwo- 

wym oraz elektryczne z koszami, regulacją wy
sokości koszenia, z napędem, różne marki i wiel
kości, po przeglądzie oraz inny sprzęt ogrodni
czy • 260-650 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
84012651

KULTYWATOR brony (3), pług 3-skibowy, - 850 zł. Ka
mienicą, woj. opolskie, tel. 0604/15-70-72 
KULTYWATOR 5,20 m lub 7 m, z bronami, stan dobry, 
ceny od 2.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-75-28 
KULTYWATOR z wałkiem. - 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360, 1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio: Ratno Dotne. tel. 
074/871 -28-29, 0603/71-67-11 
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 14 prod. cze
skiej, do remontu lub na części. Wrocław, tel. 
0601/70-79-79
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY 4-kołowy, z osprzętem. 
Wrocław, teł. .354-24-92
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. 1980/90 r. w stanie b.
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel.
074/871-28-29, 0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄ'GNIK URSUS C-330 . C-363P, U-914, U-912,
Zetor 7211, 5211, inny z przednim napędem. Radom, tel.
0606/50-99-68
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 lub inny ogrodniczy, może 
być z osprzętem, w cenie do 3.000 zł. Wrocław, tel. 
( .̂1/354-02-96
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-4011, do remontu, 
może być niekompletny. Sobin, gm. Polkowice, tel, 
076/845-96-52
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 . C-330. C-328 3P. T 25, 
może być uszkodzony lub niekompletny. Wrocław, tel. 
0604/22-09-34
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P C-330, U-912. 
U-1614, Massey-Ferguson 255. Jelenia Góra, tśl. 
0600/63-30-62
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360,330, 328,3P T-25 może 
być uszkodzony lub niekompletny. Wrocław, tel. 
0604/22-09-34
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211, 7711'łub MTZ. Rozdra
żew, tel. 062/722-22-72
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7245, 5245, 7211, 1985-90 r. 
może być do remontu. Miechów, tel. 041/383-23-83 
KUPIĘ DOJARKĘ dla kóz, z pulsatorami i kubkami. Zgo
rzelec. tel. 075/771-32-50. 0602/47-19-88 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. Opole. tel. 
077/431-23-73
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD prasę do 
słomy Z-224, rozrzutnik obornika (1-osiowy), ładowacz Cy
klop (nowego i starego typu). Pietrzykowice, tel. 
0606/50-99-68
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD prasa do 
słomy Z-224, ładowacz Cyklop, rozrzutnik obornika. Ra
dom, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. Wro
cław, tel. 0606/50-99-68
KUPIĘ KOPACZKĘ DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, stan 
dobry lub do remontu. Nowogrodziec, tel. 075/736-12-07 
wieczorem
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ średniej mocy, z trójzębem. 
Wrocław, tel. 0601/81-12-51
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY spalinową, w b. dobrym 
stanie - do 250 zł. Gajków, tel. 071/318-52-47 
KUPIĘ KOSIARKĘ SADOWNICZĄ lub kombajn do po
rzeczki czarnej. Trzebnica, tel. 071/312-33-10 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROLL. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do ciągnika C-330 lub C-360. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-12-07 wieczorem 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do ciągnika Ursus C-330. Od
ce, gm. Bolesławiec, tel. 0601/06-99-84 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224 wysokiego zgniotu. Ka
lisz. tel. 062/763-15-28

KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224 stan dobry. Czarny Bór. 
tel. 074/845-08-19
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek' Chwałków, gm. 
Marcinowice, tel. 074/850-79-73 
KUPIĘ SIECZKARNIĘ DO KUKURYDZY Fortschritt 
E-281C. techn. sprawną • do 6.000 zł. ., tel. 
0502/54-56-01. 0605/73-93-80 
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY 4-metrowy. Wilków, gm. Na
mysłów. tel. 077/419-5246
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY konny, może byó przerobło- 
ny na ciągnikowy, w stanie dobrym lub do remontu. Lu
bin, tel. 076/842-84-06
ŁADOWACZ, 1990 r. udźwig 1 1, • 2.600 zł. Żmigród, tel. 
0607/40-13-24, 0607/40-1343 
ŁADOWAtZ czołowy, do obornika, belek, + łyżka, stan 
b. dobry. • 3.500 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-57-98 
ŁADOWACZ CYKLOP T 214/3.1987 r., z kabiną, górny 
wysięgnik, techn. sprawny, - 7.000 zł. Grabów n. Prosną, 
tel. 0603/64-70-83
ŁADOWACZ CYKLOP T-214 kabina, stan b. dobry, -
3.600 zł. Bolesławiec, teł. 0601/57-16-35 
ŁADOWACZ CYKLOP stan b. dobry. - 5.200 zł. Miejska 
Górka. tel. 065/547-46-88
ŁADOWACZ CYKLOP .na chodzie*. - 3.500 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0603/79-63-51
ŁADOWACZ TIH. 1986 r. techn. sprawny. - 7.500 zł. Za
widów. tel. 0601/78-73-67. 075/778-84-30 
ŁADOWACZ TUR do ciągnika Ursus C-360. stan dobry, -
1.200 zł. Brzeg. tel. 0608/44-13-12 
ŁADOWACZ UNH-750 prod. czeskiej, po remoncie kapi
talnym + 2 czerpaki i 4 siłowniki, - 6.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-43-26
ŁADOWACZ WIR 08, 1989 r. odpowiednik UNHZ 700, 
prod. czeskiej, na łapach, kabina podnoszona na wys. $ 
m, mało używany, 2 pompy, poj. łyżki 0.4 i 0.5 m3, • 5.500 
zł. Oborniki Śląskie,-tel. 071/310-72-22 
MASZYNA DO OBCINANIA I SORTOWANIA CEBULI
4-wałkowa, napęd ciągnikowy i elektryczny • 2000 zł oraz
6-wałkowa, dużej wydajności • 2500 zł. Jordanów śl., tel; 
071/316-12-34
MASZYNY ROLNICZE: brona talerzowa zawieszana, 
szer. robocza 1,8 m, stan b. dobry • 1000 zł, rozsiewacz 
nawozów lejowy, zawieszany, nowy • 1000 zł, pług 5-ki- 
bowy, podorywkowy. zawieszany do C-360,-stan dobry - 
900 z ł . ., tel. 075/782-39-20 po godz.19 
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Ursus 1614 Turbo, 1992 
r., przeb. 1000 mtg, czerwony, wersja fińska, stan b. do
bry, mało używany, pług PHX, brony ciężkie, siewnik hy
drauliczny, orkan II, dmuchawa do zboża, agregat upra
wowy, przyczepa 8-tonowa z nakładkami, rozsiewacz na
wozów, - 55.000 zł. Góra, tel. 065/544-75-93 
MIERNIK WILGOTNOŚCI ZBÓŻ. - 300 zl. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
MIERNIK WILGOTNOŚCI ZBÓŻ I RZEPAKU elektronicz- 
ny, przenośny, • 700 zł. Wrocław, tel. 0503/89-59-93 
MŁOCARNIA stan dobry, + silnik el. • 1.000 zł. Legnica, 
tel. 076/887-83-36, 0605/54-78-39 
OPIELACZ OO BURAKÓW 10-rzędowy, - 800 zl. Bole- 
sławiec, tel. 075/736-11-14
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, stan b. dobry, - 
700 zł. Gołostowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/65-48-58 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 000 zł. Owsian
ka, tel. 071/311-84-12
OPRYSKIWACZ. 1997 r. szer. 12 m. • 1.500 zł. Gierał- 
tów. tel. 075/736-81-90
OPRYSKIWACZ 400 litrów. - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
OPRYSKIWACZ poj. 2200 litrów, belka o szer. 18 m, stan 
b. dobry - 6.500 zł; kombajn do buraków Neptun, kolor 
zielony, - 16.500 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-83. 
0603/63-38-90
OPRYSKIWACZ PILMET, 1991 r. sprawny. I właściciel, 
garażowany, poj. zbiornika 2000 I, szer. 18 m, -11.000 
zł. Sucha, woj. opolskie, tel. 0600/37-28-83 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1995 r. 400 litrów, zawieszany, 
stan b. dobry, • 1.300 zł. Ząbkowice śląskie, teł. 
074/817-34-16
OPRYSKIWACZ PILMET na wózku, 100 I, - 500 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-24-28
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 2000 I, szer. 16 m, na wy
sokich kołach, lance podnoszone hydraulicznie, • 5.500 
zł. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
OPRYSKIWACZ PILMET 4001. lance 12 m. mało używa
ny. - 2.850 zł. Radziechów, tel. 076/877-38-05 
OPRYSKIWACZ SOLO. - 350 zl. Wrocław, tel. 
071/354-26-55
OPRYSKIWACZ TERMIT. 1985 r. zawieszany. - 800 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-86-40. 0602/36-57-42 
ORKAN, 1987 r. do słomy i zielonek, • 1.600 zł. Ocice 
65e, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ORKAN ścinacz zielonek, stan b. dobry, - 3.500 zł. Koź
minek, tel. 062/763-74-72 wieczorem 
ORKAN do cięcia słomy i zielonek, - 1.200 zł. Legnica, 
tel. 076/866-44-37
ORKAN 2 do słomy i zielonek, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Maniów Wielki, gm. Mietków, tel. 071/390-77-35 
„PA JĄK " DO SIANA nowy - 6Ó0 zł. Brzeg, teł. 
077/412-39-77
PARNIK ELEKTRYCZNY nowy, - 350 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-16-48
PASZOCIĄG, -15.000 zł. Zebrzydów, tel. 074/858-54-08 
PASZOCIĄG ROXSELL spiralny, z dwoma silosami, -
21.500 zł. Pęgów, gm. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-73-05
PŁUG, 1987 r. podorywkowy, 5-skibowy, - 700 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-48-71 
PŁUG, 1997 r. 3-skibowy. wysokie słupice, -1.000 zł. Obo
ra, gm. Lubin, tel. 076/846-72-83 
PŁUG 3-skibowy, obracany, prod. niemieckiej, -1.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PŁUG obrotowy, 4-skibowy • od 6.000 zł. Golczowice, tel. 
077/412-11-43
PŁUG 2-skibowy, • 150 zł. Legnica, tel. 0604/31-51-52
PŁUG prod. polskiej, 3-skibowy, • 600 zł. Miejska Górka,
woj. leszczyńskie, tel. 0602/46-29-68
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, - 1.000 zł; Oleszna, gm.
Łagiewniki, tel. 071/345-19-27
PŁUG 2-skibowy, ciągnikowy, • 200 zł. Kłodzko, tel.
074/867-88-63
PŁUG 4-skibowy, - 1.200 zł oraz 7-skibowy, • 1.100 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-70-17
PŁUG 5-skibowy. podorywkowy, • 1.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-21-00
PŁUG ATLAS. 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, z zabez- 
pieczeniemi hydraulicznymi przeciw kamieniom, - 2.800 
zł. Kostomłoty, tel. 0600/63-30-62

PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, z zabezpieczeniami hy
draulicznymi, zawieszany, -2.900 zł lub zamienię na roz
rusznik obornika, 1-osiowy, ładowacz. Nowa Wieś, Woj. 
leszczyńskie, tel. 0600/63-30-62 
PŁUG ATLAS 4-skibowy, zabezpieczenie hydrauliczne na 
kamienie, • 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
PŁUG FORTSCHRITT B 200,1991 r. kolor zielony, techn. 
sprawny, 5-skibowy, - 2.500 zł. Iwiny, tel. 076/818-98-42 
PŁUG FORTSCHRITT B-200 5- lub 6-skibowy. stan b.‘ do
bry • od 2.000 zł/szt. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
PŁUG GASSNER 3-skibowy, obrotowy, - 2.500 zł. Jawo
rzyną Śl., tel. 074/857-86-06 
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy. do głębokiej orki, • 1.350 
zł. Gołostowice, woj. wrocławskie, tel. 071/392-64-7.3 
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy, nowe
go typu • 700 zł, pług 5-skibowy - -1.550 zł. Jelcz-Lasko- 
wice. tel. 071/318-48-77
PŁUG KRONE 6-skibowy, odwrotniak wahadłowy, zabez
pieczenia na. kamienie, • 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-40
PŁUG KRONE podorywkowy, 5-skibowy, - 1.000 zł.
Ostrzeszów, tel. 062/730-21-00
PŁUG PH-1, 1996 r. zawieszany, 4-skibowy, • 4.000 zł.
Michał Markiewicz, Pichorowice 9, gm. Udanin
PŁUG PHX 5-skibowy, z przedpłużkami, stan b. dobry, •
3.500 zŁ Tymowa, tel. 076/843-55-45
PŁUGI PHX 5- lub 6-skibowe, z zabezpieczeniami hydrau
licznymi, stan dobry, ceny od 2.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
PODAJNIK ŚLIMAKOWY DO ZBOŻA, - 1.000 z l Przed- 
borów, tel. 062/731 -03-99, 0608/83-18-71*r 
PODBIERAK DO RZEPAKU do kombajnu Bizon, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 311-41-82 .
PRASA DO SŁOMY wysokiego zgniotu (kostka), • 6.500
zł. Golczowice, tel. 077/412-11-43
PRASA DO SŁOMY BAUTZ, - 5.000 zł. Gierałtów, tel.
075/736-83-69
PRASA DO SŁOMY CLAAS, 1987 r. wysokiego zgniotu, 
stan b. dobry, - 7.000 zł. Kalisz, tel. 0502/01 -59-38 
PRASA DO SŁOMY CLAAS stan techn. b. dobry, kostku
jąca + części, • 6.000 zł. Krzemieniewo, tel. 065/636-03-15 
PRASA DO SŁOMY CLAAS, • 4.000 zł. Żary, tel. 
0608/38-76-57
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 62 rolująca. •
14.000 zł. Doruchów, tel. 062/731-51-61
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K-442. wysokiego 
zgniotu, prod. niemieckiej, techn. sprawna, • 2.500 zł. 
Dzielice, tel. 062/722-61-56
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL razem z częścia
mi, + prasa Claas, ceny od 4.500 zł do 5.000 zł. Przedbo- 
rów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY JOHN DEERE od 0,8 do 1,8 m, zwi
jająca. - 15.000 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21, 
077/433-25-79
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON, 1979 r z 
przeciwwagą, stan b. dobry, • 3.700 zł. Popęszyce, teł. 
068/388-92-22, 0603/^3-55-66 
PRASA DO SŁOMY NEW HOLAND 658, 2000 r. nowa, 
nie używana, z komputerem, foliarka, centralne smaro
wanie. duża wydajność. • 49.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/09-05-77
PRASA DO SŁOMY ROLAND 85 również do siany i zie
lonek, rolująca, • 15.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-21-64, 0608/19-61-39 
PRASA DO SŁOMY Z-224, 1986 r.. - 9.000 zł. Lubsza, 
tel. 077/411-86-40. 0602/36-57-42 
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca. • 4.000 zł. Legnica, 
tel. 076/887-84-90, 0603/66-78-12 
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca - 3.500 zł, kosiarka 
rotacyjna - 1.200 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-33 
PRZENOŚNIK DO ZBOŻA łańcuchowy, 25 mb. cena 150 
zł/mb. Świdnica, tel. 0600/11-35-52 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA, 1997 r. karuzelowa, 
- 4.200 zł. Kalisz, tel. 0502/01-59-38 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 4-gwiazdowa. • 300 
zł. Brzeg, tel. 077/412-39-77 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA do siana. prod. nie
mieckiej, na wałek przekazu mocy, stan dobry, - 700 zł 
albo inne propozycje. Karpacz, tel. 075/761-31-16 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, •
1.000 zł. Owsianka, tel. 071/311-84-12 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA FAHR 4-bębnowa. 
składana, szer. 4 metry, • 1.300 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-tarczowa, - 450 zł. 
Wilczkowice 31, tel. 071/316-13-77 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 5-kołowa, • 850 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-29-22j)o godz. 20 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA zawieszana, szer. 3 
m, - 280 zł. Wińsko, tel. 071/389-85-85 
PRZYCZEPA ROLNICZA 7 1. niskie osie, orkan, opryski
wacz, pługi, brony, kułtywatory, suszarnia podłogowa, 
dmuchawa, - 9.000 zł. Dębowy Gaj, woj. jeleniogórskie, 
tel. 090/67-93-05
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA TO-55,1991 r., -4.000 
zł. Sady Górne, tel. 075/741-20-70 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan dobry, - 2.000 zł 
lub zamienię na przyczepę wywrotkę. Dobroszów, gm. 
Chojnów, tel. 076/818-81-42 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T050/1 po remoncie 
kapitalnym, stan b. dobry, - 2.500 zł. Pawłowiczki, tel. 
077/487-45-27
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY, 1989 r. do kombajnu 
Bizon, - 25.000 zł. Rogoźnica, tel. 074/855-9248 
PRZYSTAWKI DO KUKURYDZY. 1987 r. prod. węgier- 
skiej, do kombajnu zbożowego Bizon, z docinaczem,
4-rzędowy - 15.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-92-48 
PRZYSTAWKI DO KUKURYDZY GERINGHOFF 4- i 6-rzę- 
dowy, z rozdrabniaczem, - 95.000 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-62-23. 0604/18-37-36 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy. stan dobry, - 3.000 
zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-64, 0608/19-61-39 
ROZRZUTNIK OBORNIKA RCW 3 do remontu. - 700 zl. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-44-19. 318-48-83 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-o$iowy. do remontu, -1.100 
zł. Koźlice, tel. 076/843-44-03 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT 10 ton, przy
stosowany do zielonek, • 4.000 zł. Ocice 65e, gm. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-14
ROZRZUTNIK OBORNIKA po remoncie, - 3.200 zł. Pę
gów. gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-73-05 
ROZRZUTNIK OBORNIKA stan b. dobry, • 4.500 zł. Sta
re Strącze, gm. Sława, tel. 068/356-87-02 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan b. dobry, •
4.500 zł. Targowisko, tel. 065/534-03-34 
ROZRZUTNIK OBORNIKA. • 3.500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-83
ROZRZUTNIK OBORNIKA. - 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/887-84-90, 0603/66-78-12

ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy. stan b. dobry, •
2.500 zł. Środa Śląska, tel. 0603/79-63-51 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, nowego typu, stan 
b. dobry - 3.000 zł, pług, 3-skibowy, nowego typu, stan b. 
dobry • 650 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW VICON. 1993 r. 1200 kg, stan 
dobry, szer. robocza 12 m, - 4.000 zł. Nadołice, tel. 
0602/47-86-73
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ACCORD 18 m, turbo, łańcu
chowy, • 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3, • 1.800 zł. Brocho- 
cin, tel. 076/877-36-83
ROZSIEWACŻ 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 
litrów i 800 litrów, • 2.300 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-21-32'
ROZSIEWACZ NAWOZÓW i wapna, RCW-3. nowa taśma, 
nowe opony. - 1.300 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, - 600 zł. Ląkociny, gm. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, - 250 zł. Nowogrodziec, 
tel. 0605/44-0540
ROZSIEWACZ NAWOZÓW pneumatyczny, stan b. dobry, 
- 1.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 oraz RNP. hydraulicz
ny, ład. 3 tony, w cenie 1.000 • 2.000 zł. Ocice 65e, gm. 
Bolesławiec, teł. 075/736-11-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 5 5 1. nowa taśma, na
pęd hydrauliczny, • 29.500 zł. Iwona Sochacka. 55-080 
Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2 sztuki. 2-talerzowe, -1.100 
zl. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 5 5 t, napęd hydrau- 
liczny, nowa taśma, • 2.800 zł. Wrocław, teł. 
0606/50-99-68
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek’ , - 550 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-29-22 po godz. 20 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2 szt. - 650 i 900 zl. Kamień, 
gm. Mirsk, tel. 0603/64-60-89 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 prod. polskiej, łańcu- 
chowy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/87146-59
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE lad. 600 kg. stan 
dobry, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0607/05-11-09 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW WRC-3A, 2000 r. nowy. -
7.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/817-34-16
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3.2000 r. ład. 3 1. nowy. 
nie używany, - 7.000 zł lub zamienię na samochód oso
bowy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW 3 3.51,2-let- 
ni, - 4.000 zł. Źmigródek, tel. 071/385-36-92 
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE od 300-600 I.
2-talerzowe, od 1.000-1.300 zł. Nysa. tel. 077/431-22-21. 
0605/21-95-23
SADZARKA prod. czeskiej. - 850 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-70-17
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL poj. 12001, wy
miennik ciepłej wody 1501 oraz 8001 - 3.000 zł4.300 zł. 
Grębocice, tel. 076/831-53-66 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 600 I, • 4.000 zł. Ka
mienna Góra, teł. 075/744-70-56 
SCHŁADZARKA DO MLEKA WESTFALIA 2501, na wóz
ku, izolowana bańka, stan b. dobry, • 1.400 zł. Nysa, tel. 
077/431-22-21, 0605/21-95-23 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 600 litrów, stan b. dobry, •
4.000 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-70-56 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 600 I, el. wyświetlacz 
temperatury, stan b. dobry, - 3.200 zł. Wiązów, tel. 
071/393-11-82
SCHŁADZARKI DO MLEKA stacjonarne i wywozowe, poj. 
100 - 4.0001, stan idealny, cena od 1.500 zł. Opole, teł. 
077/437-63-38-
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281C, 1988 r. sprowa
dzona z Niemiec, stan b. dobry, - 11.000 zł. Ocice 65e, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA ręczna, do renowacji, • .100 zł. ., tel. 
0502/25-99-09
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY zaczepiana do trakto
ra, prod. niemieckiej, prasa do słomy, pług dwustronny,
3-skibowy, chłodnie do mleka, 2001 • 1.000 I. Bralin, tel. 
062/781-26-27, 0607/35-01-30
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa. - 1.800 zł. 
kultywator Gruber, z wałem, • 2.900 zł. rozsiewacz do na
wozów Amazone, 2-talerzowy, • 1.500 zł, roztrząsarka do 
siana, szer. rob. 5 m, -1.100 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21. 
077/433-25-79
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, • 2.000 zł. 
Przedborów. tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek. 3 
przystawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 
zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
SIECZKARNIA DO ZIELONEK I KUKURYDZY silnik 2.2 
kW, - 350 zł. Gilów, tel. 074/837-81-90 .
SIEWNIK ACCORD KRERUELAND 6 m, zawieszany, skła
dany, stan idealny, - 16.000 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-62-23
SIEWNIK DO BURAKÓW 12-rzędowy, pneumatyczny, 
punktowy, pród. niemieckiej, - 3.100 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-17
SIEWNIK DO BURAKÓW pneumatyczny. 12-rzędowy, 
stan dobry - 2;000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
SIEWNIK DO KUKURYDZY. 1998/99 r. 6-rzędowy. nie 
używany, z wysiewem nawozu, • 25.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-92-48
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONOSEM, 1999 r. 6-rzę
dowy, nowy, nieużywany, - 25.000 zł. Rogoźnica, tel. 
074/855-9248 *
SIEWNIK DO KUKURYDZY pneumatyczny. 12-rzędowy. 
• 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIEWNIK DO KUKURYDZY AMAZONE punktowy, nowy. 
redlice tarczowe, dozownik oleju - 25.000 DEM- Oborniki 
Śląskie, tel. 0609/06-73-84
SIEWNIK DO KUKURYDZY 6-rzędowy. z nawozem. •
12.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-28-91
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW punktowy, 
8-rzędowy, • 15.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0609/06-73-84
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1983 r. ciągany, • 2.100 
zł lub zamienię na siewnik Poznaniak. Iwona Sochacka,
55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1983 r. stan średni, •
1.700 zł. Głuszyna, tel. 0607/51-64-38 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5. 1987 r. zawieszany, -
3.100 zł. Gniechówice. woj. wrocławskie, tel. 
0600/63-30-62
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5. 1988 r. zawieszany. •
3.100 zł lub zamienię na siewnik Poznaniak, rozrzutnik 
obornika. Legnica, tel. 0600/63-30-62
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5, 1988 r. szer. robocza

4.5 m, zawieszany, • 3.100 zł lub zamienię na ładowacz 
.Cyklop”, siewnik .Poznaniak*. Pełcznica 18, gm. Kąty 
Wrocławskie
SIEWNIK ZBOŻOWY ROLMASZ, 1994 r. szer. 9 m, z kom
puterem, mało używany, - 15.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-20-74
SIEWNIK ZBOŻOWY FAMAROL S-025,1997 r.. - 4.500 
zł. Głogów, tel. 076/8314045 >
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 2.7 m, - 1.600 zł. ., 
tel. 065/547-78-61
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSIA z bronami, - 1.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 2.7 m, - 1.900 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-00 
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA szer. robocza 3 m, 2 
sztuki - 2.700 zł/szt. Chojnów, tel. 076/818-73-36 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK na wąskich kołach, 
szer. 270 cm, - 2.600 zł. Myśliszów, tel. 074/64540-11 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 szer. 4 m, gumowe koła, 
do remontu, - 400 zł. Pogwizdów, gm. Paszowice, tel. 
076/870-16-03
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 4 m, techn. sprawny, -
2.000 zł. Środa Śląska, tel. 0607/17-53-14 
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN 6 m..- 1.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-70-17
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR ciągany, - 2.200 zł. Nowa 
Wieś, woj. leszczyńskie, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 27 m. •
1.300 zł. Porajów, tel. 075/773-82-17
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, - 2.000 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0603/79-63-51
SIEWNIKI DO BURAKÓW 6 i 12-rzędowe, cena - 2.700 
zł. Legnica, tel. 076/854-79-85, 0601/05-9247 
SIEWNIKI ZBOŻOWE MAZUR 5 2 sztuki, zawieszany i 
ciągany, z lat 1988 i 1983, ceny 2.100-3.100 zł. Kostom
łoty, tel. 0600/63-30-62
SIEWNIKI ŻBOŻOWE Amazone, Isaria, 3 sztuki, cena od
1.300 zł do 2.500 zł; Przedborów. tel. 062/731-03-99. 
0608/83-18-71
SNOPOWIĄZAŁKA prasa, młocamia, dojarka Alfa Laval,
- 3.500 zł lub zamienię na Poloneza. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW prod. radzieckiej, - 2.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW ręczny napęd, - 550 zł. 
Łazy, tel. 071/389-84-84
SUSZARNIA DO KUKURYDZY. 2000 r. poj. 24 tony. -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-90-35 
SUSZARNIA DO ZBOŻA wyd. 10 t/godz., na olej opało
wy, stan b. dobry, - 24.000 zł. Siekierczyn, tel. 
075/722-14-38 , '  - ■
SUSZARNIA DO ZBOŻA prod. rosyjskiej, na kołach, stan 
dobry, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
ŚRUTOWNIK BĄK 7.5 kW, + części (oś z łożyskami), -
1.000 zł. Jawor. tel. 076/870-57-39
ŚRUTOWNIK BĄK uniwersalny, b. mało używany. -1.100 
zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95 
ŚRUTOWNIK BĄK. - 800 zł. Wrocław, tel. 364-12-38 
ŚRUTOWNIK BĄK nowy. 7.5 kW, - 1.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-37-03
O  TAŚMA ♦ zbiornik, komplet do kombajnu Nep

tun - Kleine., tel. 0602/47-91-75 03002551.
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ .RE- 
DLER 100’ dług. 45 m, silnik, przekładnią - 25.000 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 0602/75-8141 
URZĄDZENIE DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ RE- 
DLERY 100 dł. 45 m, - 25.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
0602/75-81-41
WAGA INWENTARZOWA do 1000 kg, • 900 zł. Tymowa. 
ter. 076/843-5545
WAGA INWENTARZOWA do 1000 kg, stan dobry, -1.000 
zł lub zamienię na źrebaka, krowę cielną. Wrocław, tel. 
34844-90, 0501/80-1845
WYCINACZ DO KISZONEK 2 sztuki, ceny od 2.000 zł do
2.400 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C360,1983 r.. ZeTor spraw
ny tech. po remoncie kapitalnym! 115 MG zamienię na 
Ursus 902, 912, Zetor 8011, 8111, może być z  silnikiem 
do remontu. Lubawka, tel. 075/741-15-43 po godz. 20 
ZAMIENIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ NIMAJER z lekkim 
uszkodzeniem - na bronę talerzową, szer. 2.7.0 - 3 m. 
Stronie śląskie, tel. 074/814-12-83 
ZBIERACZ POKOSÓW T050 stan b. dobry. • 8.000 zł. 
Tłoki. tel. 068/384-31-16
ZBIORNIKI NA MLEKO 2 sztuki o poj. 200 litrów i 250 
litrów. - 1.700 zł. Przedborów. tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
ZGNIATACZ ZIARNA 3-walcowy. silnik 7,5 kW. - 2.000 
zł. Tłoki, tel. 068/384-31-16
ZGRABIARKA DO LIŚCI I TRAWY elektryczna, z .koszem. 
• 170 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
"ŻMIJKA" DO ZBOŻA szer. robocza 4 m, 380 V, wyd. 25 
m3/godz, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57

CZĘŚCI DO
MASZYN ROLNICZYCH

CIĄGNIK : pompa podnośnikowa. • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17.
CIĄGNIK BIZON REKORD : oblachowanie kpi. na części, 
podajnik, rura do wysypywania zboża oraz rozdzielacze. 
Rzepin, tel. 068/34141-33, 0604/30-2941 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303 D : most tylny kpi., kabina, 
błotniki, opona tylna, pomalowana, - 2.000 zł. środa Ślą
ska, tel. 0607/17-53-14
CIĄGNIK MTZ: koła bliźniacze z pierścieniami dystanso
wymi (2 szt.) - 800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-21-00 
CIĄGNIK MTZ 82,1995 r.: silnik, prawie nowy. mały prze
bieg. - 5.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81548-71 
CIĄGNIK MTZ, KOPARKOSPYCHA&KA BIAŁORUŚ: ze
staw kół bliźniaczych z pierścieniami dystansowymi. - 800 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-21-00 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS : nośnik narzędzi, części sil
nika 2V. Rzepin, tel. 068/34141-33, 0604/30-2941 
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA H-20: cylinder, tłoki, pier
ścienie, gażnik, sprzęgło, rozrusznik, inne. Legnica, tel. 
076/722-24-66
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28. 
Wrocław, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-325 : uszczelka pod głowicę, zawory 
kpi., zbiornik paliwa, wałek przekaźnika mocy. Ratowice, 
tel. 071/318-91-67
CIĄGNIK URSUS C-330 : silnik kompletny, technicznie 
sprawny. - 2.300 zł. Brzeg. tel. 077/412-39-77 
CIĄGNIK URSUS C-330 : pompa wtryskowa nowa. stan
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b. dobry + drobne części, -320'zł Janków/ gm. Oława; tel. 
071/313-03*90
CIĄGNIJ URSUS C-330 kuprę: opony; Oleśnica, tel. 
071/314-85 1̂1- W #
CIĄGNIK URSUS C-355 : koła przednie z oponami i pia
stami, -450 żł. Ząbkowice Śląskie, t&<074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-360: koła kpi., tylne, 3 szt. • 350 zł/szt. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/31844-19;318-48:83'
CIĄGNIK URSUS C-360 stary typ: kabinaf- 200 zł. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-48-77 
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, blok. wał, skrzynia bie
gów z obudową, zwolnice, podnośniki, most tylny, oś przed
nia, koła, obciążniki, pochwy, blachy, inne. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360 : most tylny, rozrusznik, wtryski- 
wacze nowe, zaczep centralny nowy, pompa wtryskowa, 
pompka zasilająca, nowa, sprzęgło, miska olejowa, kolek
tory, koło zębate i inne. Lubin, tel. 0503/94-02-11 
CIĄGNIK URSUS C-360 : felga tylna • 100 zł. prądnica • 
50 zł, zębatki do zwolnicy • 50 zł, docisk sprzęgła z kołem 
zamachowym,- 200 zł, chłodnica -120 zł, zawieszenie 
przednie miękkie/kompletne, z rurą- 250 zł, ramię do pła
skiego zawieszenia przedniego - 50 zł. Sobin, gm. Polko
wice. tel. -076/845-96-52 •7-...' "i VW ,
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, skrzynia biegów, kolumna 
kierownicy, kompletny przód. wolńice-H inne częśdi.^Wiń- 
sko, tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360 : podnośnik, po remoncie, na wy
mianę (również z pękniętym korpusem). Wołczyn, tel. 
Q604/62-51-48
CIĄGNIK URSUS C-360 : przednie zawieszenie, kolumna 
kierownicy, silnik, skrzynia biegów, duża kabina. Wrzeszów. 
tel. 071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, bloK- wał,> skrzynia bie
gów, obudowa skrzyni, podnośnik, zwolnice; most,'blachy, 
koła, obciążniki, oś przednia, zaczepy, kolumna Wer., inne. 
Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360 ; zwolnica, most tyfńy, skrzynia 
biegów, kolumna kierownicy, inne. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS C-360 : blok, koła tylne, pompa wtry
skowa, części skrzyni biegów, - 1.000 zł. Popęszyce, tel. 
068/388-92-22. 0603/83-55-66 
CIĄGNIK URSUS C-360 : opona tylna i 2 przednie, zużyte 
30%. - 500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-360 : opona tylna i przednia, stan do
bry, - 450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16. 
CIĄGNIK URSUS C-385: nowy blok silnika, silnik Andoria 
HC-231-S, 15 KM, nowy. Kępno. tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK URSUS C-385 : podnośnik na 2 lub 4 wyjścia, 
po remoncie. Wołczyn, tel. 0604/62-51-48 
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika. nov*y. Kępno. tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385 : pompa paliwa, po remoncie, 
gwarancja, • 500/Zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS U-1012 : kupię napęd przedni, opony 
12".., tel. 075/782-39-20 po godz.19 
CIĄGNIK URSUS U-1224 : oś przednia kpl„ stan dobry. 
Kwielice, gm. Grębocice, tel. 076/831-51-85 
CIĄGNIK URSUS U-914 : turbina - 350 zł, obciążnik na 
przednią oś, komplet - 250 zł. Rzeżuszyce, gm. Sobótka, 
tel. 071/316-20-89
CIĄGNIK WŁADIMIREC : silnik, inne części. Kępno. tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25 : blok silnika i inne części. 
Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR 50 : 2 wały, tłoki, tuleje, 2 pompy wtry
skowe, koła zębate do skrzyni biegów, inne, - 450 zł. Po
pęszyce. tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
CIĄGNIK ZETOR K-25 kupię: Opony, rozm. 900/36, ew. 
całe koła miękkie. Buków, tel. 068/385-72-34 
DOJARKA ALFA-LAVAL stan b. dobry, - 50ff żł. Wrocław, 
tel. 071/346-16-05, 071/362-80-08 
O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, kombajny • sprze

daż części zamiennych, serwis na miejscu. Bie
lany W rocławskie, u l. W rocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81009491

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJN • siln i
ki po naprawie głównej, na wymianę lub bez, skup 
s iln ików  używanych., tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81009331

KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy, 
5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77 -  ' *
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupi? przystawkę 4o zbio
ru kukurydzy, prod. niemieckiej'lub węgierskiej. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-20, 312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : pompa wtryskowa nowa,
- 400 zł. Bolków k. Grodkowa, tel. 077/415-24-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON stół do rzepaku, kosa bocz
na, - 3.800 zł. Brzeg, teł. 077/411 -43-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON nóż boczny, montaż, ser
wis,^ 1.200 zł. Namysłów, tel. •077/410-30-92 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: dętki, rozmiar 23/5-25, sze
wkiem fGS/żł/sii.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: opona 23/26 (2 ŚŻŁ). Strze
lin, tel. 060 /̂86-8 -̂97 i  \  • .. : ! y .... Vif, -V-
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : błók-sitóK^ŚvtóO; stań 
b. dobry, - 6Ó0 zj. Wołów,leL 071^89-92-79'pó godz.‘18 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZM;zęstow naprawczyt(nowy), 
tuleje. ttóW, pierścierlte'! -r1:8ÓÓ ŻT. 2«iwiaoW',' Tel! 
075/778-97-84 . . ..
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kupię szyby do kabiny 
(starszego typu). Wiązów, tel. 071/393-13-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON B S ; łańcuch podajnika po
chyłego, • 600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-20-74 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT. 512,514, 517,524 
: wszystkie części, nowe. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11 . ; , . | M g |
KUPIĘ INSTRUKCJĘ NAPRAWY CIĄGNIKA Zetor 8145. 
10145,12145. 16145, Ursus 912, 914,1Q12,1014,1222, 
1224, 1614. Wiązów, tel. .071/393-13-83 
KUPIĘ KOMPLET NAPRAWCZY do silnika Perkins 4P. Ku
dowa Zdrój, tel, Q74/869-16=-11, 0602/78-77-91 
KUPIĘ KOMPLET NAPRAWCZY do silnika Perkinsa 4P. 
Polanica Zdrój, tel. 074/869-16-11. 0602/78-77-91 
KUPIĘ OBORNIK kurzy. Wrocław, teł. 071/324-10-55 
ŁADOWACZ CYKLOP: widły, nowe, - 220 zł. Męcinka, tel. 
076/870-83,11
OPONY 23.1-26, do kombajnu Bizon, balonowe. 2 szt., stan 
b. dobry • 1.400 zł. opona do ciągnika Ursus C-330,12 x 
28. Krzemieniewo, tel. 065/536-03-15 
OPONY 12.4 x 28,. zużyte w 50 % - 2 szt. -150 zł. Wro
cław. tel. 071/316-35-93
OPONY ROLNICZE nowe. 12.5 x 20. • 250 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0607/17-53-14
ROZRZUTNIK: wałek • 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK OBORNIKA RCW 3 : skrzynia ładunkowa, 
nowa, - 1.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-44-19, 
318-48-83

GORCZYCA czyszczona • 2 zł/kg, dó “siewu • + 50 zł/kg. 
Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84 
GRYKA ok. 101 - 700 zł/t. Bolków, tel. 075/741-31-75 
GRYKA 10 ton - 850 zł/tona. Wrocław, tel. 071/353.-32-49, 
074/865-54-15 a
JĘCZMIEŃ jary, ok, 6 t - 530 zł/t. Bolków, tel. 
075/741-31-75
JĘCZMIEŃ 201 - 570 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
JĘCZMIEŃ - 500 zł/tona. Zawonia, tel. 071/312-91-28 
KUKURYDZA - 550 zł/t. Bolesławiec, tel. 062/783-61-19 
KUKURYDZA 201 - 570 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ. Polanica Zdrój, tel. 074/868-^-3/. 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ SIEWNY. Wrocław, tel. 071/346-40-47 
po godz. 20
KUPIĘ MIÓD z tegorocznego zbioru, odbiór własnym 
transportem, płatne przy odbiorze. Kępno, tel. 
0303/72*63-62 £  „ */ ; —  *
KUPIĘ OWIES jęczmień, każdą ilość. Złoczew,, tel. 
043/820-27-67
KUPIĘ PSZENICĘ oraz żyto i jęczmień. Sierakówo, gm. 
Rawicz, tel. 065/546-34-93
KUPJĘ PSZENICĘ PASZOWĄ własny, transport. Grodków, 
tel. 077/431-31-05, 0604/45-30-60 £
KUPIĘ ZBOŻE. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, tel. 0603/80-95-31 
KUPIĘ ZIEMNIAKI JADALNE. Wrocław, tel. 
0603/97-58-55
KUPIĘ ZIEMNIAKI JADALNE każdą ilość, płatne gotów- 
ką - 0.15 zł/kg. Wrocław, tel. 793-45-58- 
ORZECHY WŁOSKIE łuskane, cena • 10 zł/kg. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
PSZENICA 6 1, • 580 zł / 1. Głogów, tel. 076/831-58-34. 
0604/69-61-92
PSZENICA 101 - 580 zł/t. Prusice, fel. 071/312-51-15 
PSZENICA paszowa, 14 t - 580 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
PSZENICA dobrej jakości, 30 ton • 600 zł/tona. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-37-53 
PSZENICA - 500 zł/tona. Zawonia, tel. 071/312-91-28 
PSZENICA 301, dobrej jakości • 600 zł/t. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/817-34-16
PSZENICA OZIMA • 60 zł/q. Oleśnica, tel. 071/314-85-11 
PSZENICA PASZOWA 14 t - 580 zł/t. Wińsko, tel. 
071/389-82-02 •
SIANO - 150 zł/t. Kudowa Zdrój. tel. 074/866-42-74 po 
godz. 21
SIANO PRASOWANE cena - 2 zł/kostka. Mleczno 10. tel. 
076/843-40-37
SIANO PRASOWANE cena 5 zł/kostka. Oborniki Śląskie, 
tel. 0609/06-73-84'
SIEMIE LNIANE ceny .1.5 - 2.0 zł/kg. Mściszów, tel. 
075/722-19-67
SŁOMA duża ilość, za darmo. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-04-15
SŁOMA PRASOWANA cena 4 zł/kostka. Oborniki Śląskie, 
tel. 0609/06-73-84
SŁOMA PRASOWANA, -1 zł / kostka. Świdnica Śl., tel. 
0609/46-83-79
WYSŁODKI granulowane, cena 450 zł/tonę. Piecowice 
11 a, gm. Długołęka, tel. 071/399-07-67 
ZIEMNIAKI młode, duże, większą ilość dowiozę, cena - 2 
zł/kg. Sulechów, tel. 0603/44-43-11 
ZIEMNIAKI JADALNE • 20 zł/100 kg. sadzeniaki Bila. Be
kas, Beata, kupione w Instytucie Hodowli - 20 zł/100 kg. 
Głogów, tel. 076/831-64-86
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA I BASZTA 0,2 zł/ kg Łę
gów, tel. 071/312-53-90
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki, cena • 30 groszy/kg. 
Mleczno 10, tel. 076/843-40-37 
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI Maryna i Bryza • 
0.30 zł/kg. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
ZIEMNIAKI JADALNE oraz sadzeniaki - 25 gr/kg. Legni
ca, tel. 076/858-22-29
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA cena 25 zł/100 kg. Stefan 
Trybus, 55-115 Powidzko 1, gm. Żmigród ; . 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI .BRYZA' ok. 2 t - 20 gr/kg: Bu- 
dziwojowice. tel.. 071/315-48-15 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI PRIMA - 2Q gr/kg. Wrocław, tel
783-39-32, 0602/85-07-47 •
ZIEMNIAKI SADZENIAKI BRYZA - 30 gr/kg. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-16-4.8 . . . u .
ŻYTO 25 ton - 550 zł/tóna. Kamieniec Ząbkowicki, teh 
074/817-37-53.
ŻYTO 201, dobrej jakości - 520 zł/t. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/817-34-16

OGRODNICTWO
AGROWŁÓKNINA szer. 250 cm - 0.20 zł/m2. Lubiń, te\. 
076/842-19-79, 0605/82-76-26 
ALTANKA o wym. 3x3 m, • 1.200 zł. Prochowice, tel 
0606/59-07-31
DAGLEZJA ŚWIERK na żywopłoty, wys. 1.5 -.4 m, cena 
od 30 zł. Skokowa, tel. 071/312-65-^5 
O  DĄB CZERWONOLISTNY 6-letni, wys. 300 cm •

1.9 zł/szt., 2-letni, 100 cm - 0.4.zł/szŁ, daglezja 
2-letnia, 40 cm -.0.9 zł/szt., świerk pospolity 2-let
ni, 40 cm - 0.8 zł/szt., jodła posp. 6-letnia, 40-60 
cm - 5 zł/szt., tuja żywotnik, 5-letnja, 80-100 cm • 
4 zł/szt., liguster posp. 2-letni, 40-60 cm • 0.7 
zł/szt. oraz forsycja, modrzew, jodła kaukaska. 
Zbąszyń, tel. 068/384-65-30, 068/386-04-14 
87019531

DRZEWKO POMARAŃCZOWE domowe,- owocujące, 
duże. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 346-66-52 
FONTANNA OGRODOWA rzeźba kamienna • 2.000 zł. dba 
Iwy na bramę wjazdową • 1.600 zł/para. ., tel. 
0607/21-85-23
FONTANNA OGRODOWA z kamienia, b. ładna • 2.000 zł 
oraz Iwy. z kamienia, 2 szt..- 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/21-85-23
HUMUS dobra jakość, 1000 m3 • 4 zł/m3. Lubin, tel. 
076/846-88-30
HUMUS CZARNOZIEM duże ilości. I klasa, od 200 zł, 13 
ton, z transportem. Wrocław, tel. 071/367-49-52, 
0602/23-46-80

tel. 071/348-77-41
HUMUS CZARNOZIEM posiadam duże ilo&ęi/^lepsze
go gatunku, nadającego się na plantowanie i wyrówny
wanie terenów po zakończonej budowie, zakładanie traw
ników -10 zł/tona. Wrocław, tel. 071/316-94r32 
HUMUS CZARNOZIEM duża ilość, I klasa, 13 ton, od 220 
żł'(z transportem). Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
JUKA, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/353-61-38 
JUKA 2 metry.: 100 zł. Wrocław, tel. 07.1/348-46-49 ,, 
KAMIENIE OZDOBNE do ogrodów, otacźaki, głazy-180 
zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIEŃ DO BUDOWY OCZEK WODNYCH oraz kaskad 
i chodników • 30 zł/m2. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-04-78.
KORA SOSNOWA 1.000 I - 50 zł. Leszno, tel.
065/529-61-96 ...
KOSZYKI NA TRUSKAWKI cena • 90 gr/szt Siechnice, 
tel . 07,1/i11(-,53-21 . - * ,... .
KRATKI DREWNIANE o wym: 1.8x1.8 m, • 70 zł. Pro
chowice, tel. 0606/59-07-31
KRZEWY OZDOBNE na żywopłoty: bukszpan - 3 zt/szt.1, 
cyprysy od 10- zł/szt/, tuja od 6vzł/śzt. oraz-inne krzewy, 
również duże. Kopjojpiki, teł i *076/3-17-27-22 
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia, 80 
cm - 9 zł/szt.r cyprysy 6Q-70 ćpLi 1.0 zł/szt.. bukszpan, 
30 cm • 4 zł/szt., laurowiśnia -. 10 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-31 \  ^
KWIAT FIKUS wys. 1.8 m, w białej donicy, -120 zl-G i
lów, tel. 074/837-81-90
LIGUSTER POSPOLITY 2-letni, duży - 80 gr/szt. Wro
cław, tel. 071/354-11-34 po godz.. 16 
MEBLE OGRODOWE z drewna: fotele - 60 zł. stół -150 
zł, donica - 40 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
MIODARKA duża, na 4 ramki, nierdzewna, • 900 zł. Pę- 
gów. tel. 071/310-72-94
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ • 45 zł/kg. Jordanów Śl., 
tel. 071/316-12-32
NASIONA KONICZYNY CZERWONEJ odmiana Nike • 8 
zł/kg. Stoszowice, tel. 074/818-11-33 
NAWÓZ kurzy, w formie pyłu, worki 30 kg -10 zł + trans
port. Wrocław, tel. 347-89-41 
NOŻYCE DO CIĘCIA ŻYWOPŁOTU THT-230 po remon
cie, - 600 zł. Legnica, tel. 076/722-24-66 
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU elektryczne, prod. zachod
niej, nowe 50 cm, prowadnica 400 W, • 200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 po godz. 20 
OBORNIK PIECZARKOWY -160 zł/5 ton. Tyniec Mały. 
tel. 071/311-80-74
PALMA duża, wys. 2 m, • 230 zł. Odolanów, tel. 
062/733-23-26
PALMA w donicy, wys. 3 m, szer. 2.5 m, • 500 zł. Jawor, 
tel. 076/872-87-81
PALMY 2 duże, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/357-77-18 
PAWILONY OGORODOWE ze ściankami i oknami, różne 
wym. (3 x 3, 3 x 6, 3 x 12 m), nowe - od 200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17. 782-29-22 po 
godz. 20
PERGOLE DREWNIANE i inne artykuły do ogrodu - od 
50 zł. Legnica, tel. 076/857-04-09 ,
POMIDORY HOLENDERSKIE sadzonki, z genem twar
dości - 3 zł/szt. Szewce, tel. 071/310-72-05 
RDEST AUBERTA pnącze długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 6 m - 7 zł/szt. Zielona Góra, tei. 
0605/91-86-70
ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI i odpadów ogrodniczych; 
silnik Tecumsech, na gwarancji, pilne. - 2.000 zł (w skle
pie 2.800 zł). Świebodzice, tel. 074/854-31-75 po godz. 20 
ROZSADA PAPRYKI HOLENDERSKIEJ,-1 zł/szt.., tel. 
065/537-01-32 po godz.20 '
RUSZTA do pieca'węglowego/30 x 30 cm. Legnica, tel. 
0604/31-51-52
SADZONKI SÓSNY POSPOLITEJ - 30 gr/szt. Wielgie -Mi- 
lickie, tel. 0602/22-12-33
SADZONKI ŚWIERKÓW nadają się na drżewka choinko
we lub ozdobne, ogrodowe,-wys. ok.' 20-ćm -1-zf, 30 cm 
- 2 zł, 50 cm - 8 zł, 1 m - 10zł, 1.5 m-15 zł/2 m - 50 zł. 
Cigacice, gm- Sulechów,_tęL p68/385-12-74wewn. 21. 
SADZONKI TRUSKAWEK • 15 gr/szt. Dobroszyce, tel. 
071/314-85-4.0 - J g jg  I  § £ $
SADZONKI TRUSKAWEK 4 odmiany - 0,10-0,15; zł/szt. 
Dobrzeń, gm. Dobroszyce, tek 071/315-̂ 35-51 
SADZONKI TRUSKAWEK odmiana Dukat, cena - 0.15 
zł/szt; Głuchów Dolny,'gm. Zawonia, tel. 071/315-35-51, 
0502/04-83-86
SADZONKI TRUSKAWEK ELSANTAI KENT cena 0.25 •
0.30 zł. Lutynia, ul. Kościuszki 63, tel. 071/317-76-90
SADZONKI TRUSKAWEK odmiana .Elkat", .Elfanta” -15
zł/szt- Głubczyce, tel. 0606/7844-17
SKRZYNIE NA KWIATY duże narożniki, toczone, wym.
120 x 50 x 40 cm, - 170 zł. Polanica Zdrój; teł.
074/868-18-18
STUDNIA z drewna, • 390 zł. Prochowice, tel. 
0606/59-07-31
STUDNIA OGRODOWA drewniana, - 400 Zł. Lubiń, tei'. 
0602/74-07-02
O  ŚWIERKI DO NASADZEŃ różno gatunki, wys. do

2.5 m, z własnej plantacji, cena • 15 zł. Trzebni- 
; ca, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 80006671 

TORF OGRODNICZY Ph 5.5, nadaje się pod wszystkie 
rośliny ogrodnicze i kwiaty, pakowany w worki 60 litrowe, 
hurt-detal, W cenie 6 zł ża 60 1/ Wrocław, teł. 
071/346-46-85, 0608/59-18-32 
TUJA RABAN na żywopłoty, wys. .60-80 cm, cena 5 zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/05-86-87 
TUNEL FOLIOWY oszklone szczyty, wym. 6 x 30 nri, stań 
b. dobry, - 1.600 zł. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
TUNEL FOLIOWY 7x30 m. + 2 siatki. - 700 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/351-11-37 , Niemcy. 0049/76-65-94-28-52
O  URZĄDZANIE OGRODÓW, oczka wodne, kaska- 

dy, wodospady, rzeczki, ścieżki, skalnik! oraz 
nawodnienia. Posiadamy kamień ogrodowy, 
korę, krzewy., tel. 074/815-68-20,0604/29-78-45 
03002521

ZIEMIA OGRODNICZA kora, piasek, żwir, kamień polny, 
granit, do oczek wodnych, do zagospodarowania ogro
du. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
ZIEMIA TORFOWA pH 5.5, czarna, pulchna, 101, z trans
portem do Wrocławia, idealna na trawniki i pod iglaki, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/314-92-40, 0602/63-31-61

BYCZEK, 14-mies, - 850 zł. Rokitki, gm. Cłidjnów, tel. 
076/817-22-25
BYCZEK 6-miesięczny, - 750 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-33-18
BYK 3-tygodniowy, - 3Q0 zł. Tymowa, tel 076/843-64-08 
BYK 6-tygodniowy, biało-czerwony, - 650 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/390-81-26 c W ;
CHOMĄTO nowe, na konia, 2 szt, - 220 zł lub zamłtfhię.na 
kowadło. Lipnica 12, gm. środa śląska, tel. 071/317-33-88 
CIELAK 2 szt.r3-tygodniowe (czarno-biały i bury), cena •
4.50 zł/kg. Lażyf gm. Wińsko,' tel, 071/389-86-46 
CIELAK 6-tygodńiowy - 400 żł.1 Świebodzice, tel. 
074/858-67-18
CIELAKI 2 szt., 3-tygodniowe - 350 zł/szt. Chojnów, tef. 
076/818-87-45
GOŁĘBIE gadacze angielskie i pawikr czysto czarne, ceny
50-100 zł/para. Sława, tel. 068/356-65-83

SPRZEDAM KURY NIOSKI
• 5-miesięczne • 85% niosności • 

• pełny program szczepień'*cena6 zł/szt. •
• woj. dolnośląskie (k. Legnicy) *-.
tel. 0-608 850 577

GOŁĘBIE POCZTOWE młode, po gołębiach sprowadza
nych, Janssen, Mulęmans i gołębiach lotowanyęh, dobre 
wyniki - 60 zł/para. Syców, tel. 062/785-47-78, 
0608/46-79-42
GOŁĘBIE POCZTOWE młode, po dobrych lotnikach - 50 
zł/para. Twardogóra, tel. 071/315-92-68 wieczorem ' 
JAJA STRUSIA EMU, -100 zł. Wrocław, tel, 0603/23-46-47 
JAŁÓWKA, 14-mies, -1.000 zł. Rokitki, gm. Chojnów, tel. 
076/817-22-25
JAŁÓWKA, 8-tygodniowa, - 500 zł. Chrząstawa Mała, tel. 
071/318-96-35
JAŁÓWKA CIELNA 4-miesięczna, • 1.900 zł. 56-120 Ra- 
decz 33, gm. Brzeg Dolny
JAŁÓWKA HODOWLANA czerwono-biała, 18-miesięczna,
- 1.600 zł. Jugów, tel. 074/871-81-83
KACZKI MANDARYNKI karolinki, bażanty • 300 zł/parę. 
Legnica, tel. 0603/62-61-37
KLACZ 3-letnia, rasa pogrubiony ślązak, chodzi pod sio
dłem, spokojna, lubi dzieci, - 4.700 zł. Stara Kamienica, 
tel. 075/751-43-93
KLACZ 7-letnia, z pochodzeniem, gniada, wzrost 170 cm,
- 4.500 zł. Stoszowice, gm. Wińsko, woj. wałbrzyskie, tel. 
0600/52-92-32
KLACZ 10-letnia, dereszowata, zaprzęgana, - 3.400 zł.
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67
KLACZ 4-letnia, ze źrebakiem, zimnokrwista, waga 650
kg, spokojna, zaźrebiona • 6.500 zł. Stoszowice, tel.
074/818-13-67
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ, 1998 r.. w kłębie ISO cm. spo- 
kojna, dobra do zaprzęgu, • 4.200 zł. Ratowice, gm. Czer
nica, tel. 071/318-91-76 wieczorem 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ gniada, spokojna, źreb- 
na, dokumentacja • 5.000 zł; ogier, 1-roczny, kasztan, spo
kojny, dokumentacja, • 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/54-81-67 po godz. 18
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 6-letnia, główna księ
ga, doskonała matka, spokojna, • 3.800 zł. Czaplice, woj. 
dolnośląskie, tel. 071/389-05-21 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 2-letnia. chodzi w za
przęgu, - 3.800 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-40
KLACZE kare, wys. 1.64 m, zaprzęgane, idealnie pasują
ce do siebie, - 10.000 zł. Kamień SI., tel. 0605/73-34-10 
KLATKI DLA KUR NIOSEK na 18 tys. szt., 3 rzędy, 3 po
ziomy, biała taśma, do sprowadzenia z zagranicy - 26.000 
DEM. Legnica, teł. 076/722-48-68, 0601/84-47-11 
KLATKI DO HODOWLI LISÓW pojedyncze, z karmidłami i 
poidłami, 30 szt. - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 364-12-38 
KONIE zaprzęgowe, do skoków, ujeżdżenia óraz rekreacji, 
po rodzicach z niemieckich linii sportowych oraz kucyki: 
szetlandy, miniszetlandy, welsh Pony; Deutsche Reit Pony 
oraz haflingery - od 3.000 zł. Gołaszyn, gm. Nowe Mia
steczko. tel. .0606/61-23-82
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251.30 szt., na miód lub mle
ko -50. zł/szt. Wrocław, tel..357-10-93 • .;
KOŃ wałach, czerwono-biały, pod siodło, - 3.200 zł. Jele
nia Góra, tel.,075/78441-06
KOŃ RASY ANGLOARAB ogier 8-letni, kary, zdrowy, 
wszystkie badania, nie kontuzjowany, bardzo dobry .ruch, 
wysokość 170 cm, skoki, - 12.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/71-33-51 '
KORYTA BETONOWE 50x50x20 cm. większa ilość - 4.5 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
KOZA 2-letnia, czarno-biała, - 60 z)., tel. 075/718-32-45 
KOZA dojna, czarno-biała, z małym koziołkiem, . - 160 zł. 
Gajków, tel. 071/318-53-29
KOZA młoda oraz koziołek, - 50 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-04 do godz. 18
KOZA DOJNA 2-letnia -.250 zł. Wrocław, tel. 071/373-70-63 
KOZIOŁKI 2 szt. oraz kózka - 100 zł/szt. Wołów, tel. 
071/389-78-13 j
KOZY dojne, 2 sztuki, jedna z młodą kózką-130 zł/szt. lub 
całość - 250 zł. Łomnica, tel. 075/713-03-82 
KOZY i cap -140 zł/szt., owce - 50 zł/szt., ze świadec
twem weterynaryjnym, jarki -150 zł/szt., tryki. 20 szt. -150 
zł. Wrocław, tel. 0607/14-51
KOZY młode - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/320-09-44 
KOZY DOJNE kolorowe, 3 sżt. -110 zł/szt. Irena Woliń
ska, Dzbanów 28, gm. Bardo 
KOZY DOJNE -150 zł/szt. Pielgrzymka, tel. 076/877-55-94 
KROWA, 1997 r., wysokocieina, - 1.900 zł. Rokitki, grrf. 
Chojnów, teU 076/817-22-25 i \
KROWA, 1998 r., z cielakiem 3-mies, • 2.300 zł. Rokitki,
gm. Chojnów, tel. 076/817-22-25
KROWA 2 szt., mleczne • 1.800 zł/szt. Czaple, teł.
076/877-53-09
KROWA wysokocieina, duża, • 1.700 zł. Krajów, tel. 
076/887-82-75.
KROWA waga ponad 100 kg, mleczna, spokojna, • 450 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-97-03 
KROWA wysokocieina, czarno-biała, 7-letnia, - 2.000 zł. 
Krzelów, tel. 071/389-83-67
KROWA na ocieleniu, młoda, maści siwej. • 2.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/817-34-16

KROWY po wycieleniu, 2 sztuki - 2.700 zł/sżtr Karwiahy, 
tel. 071/316-55-69
KROWY mleczne, wysoko cielne, 2 sztuki, młode, • 4.800 
żł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-90 
KROWY rasy chaloleise, cielne. 8-miesięczne, mięsne -
3.200 zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
KROWY RASY HAROLISE mięsne, młoda, termin wycie

len ia  30.05.2001 r, • 2.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/817-34-16
O  KUC SZETLANDZKO-WALIJSKI 1.5-roczny, kolo

rowy, wys. 120 cm, dokumenty - 2.500 zł oraz 
klacz szetlandzka, kara, wys. 95-105 cm, doku
menty, spokojna, lubiąca chodzić z  dziećmi -
2.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-35-02 01024491

KUCYK, - 1.500 zł lub zamienię na motocykl. Olesno, tel. 
034/358-31-47
KUPIĘ INKUBATOR do wylęgu strusi emu. Polkowice, tel. 
076/845-35-68, 076/844-96-93 
KUPIĘ KARPIA handlowego'. Gryfów Śl.. lei. 
075/781-2 -̂6 f, '0606/55-'34̂ 2&
KUPIĘ KONIA do zaprzęgu lub pod siodło. Legnica, tel> 
,0601/99-31-09
KUPIĘ KONIE pod siodło lub do zaprzęgu, w rozliczeniu 
samochód terenowy Daihatsu Rocky, z 1992 r. Legnica, 
tel. 0601/99-31-09
KUPIĘ TCHÓRZOFRETKI białe. Ostrów Wlkp./tel. 
062/733-60-55
KUPIĘ WARCHLAK1100 sztuk, płacę gotówką. Kobierży- 
ce, tel. 071/311-17-90
KURY PERLICZKI 2 koguty, 3 kury, nioski, - 50 zł. OłaWa, 
tel. 071/301-52-06
LOSZKI ) KNURKI hodowlane rasy PBZ, 600 i 700 zł/ szt. 
Żmigród,'^!. 071/385-32-17
OGIER 2.5-letni, zimnokrwisty, ciemny kasztan z pręgą, gru
ba budowa ciała, spokojny, - 4.000 żł. Trzebieśzbwice, tel. 
074/868-98-93
OGIER rocżrty, zimnokrwisty, grubej budowy, - 3.200 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-13-67 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe .
3,5-miesięczne, czarne podpalane, -1.100 zł. Wrocław, tel. 

'316-17-77
PASIEKA PSZCZÓŁ stan uli b. dobry, cena 250 zł/szt. Mir
ków, tel. 071/315-12-61
PROSIĘTA 50 szt. -110 zł/szt. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-84
PROSIĘTA 50 szt. - 100 zł/szt. Środa Śląska, tel. 
0608/76-66-51
ŚWINIE loszki prośne • 6 zł/kg, prosięta - 8 zł/kg, warchlaki 
- 6 zł/kg, owce i kozy • 250 zł/szt. Stoszowice, tel. 
074/818-11-33
ULE 4 sztuki, nowe. bez ramek - 80 zł/szt. Legnica, tel. 
076/887-19-25
WYPOSAŻENIE KURNIKÓW .kwoki’  -100 zł, poidła - 20 
zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-04-78

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM 4501, z osprzętem, - 500 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0501/03-74-81
AKWARIUM poj. 80 I, filtr energooszczędny, -100 zł. Le
gnica, tel. 076/850-65-72, 0600/30-67-82 
AKWARIUM poj. 601, filtr Aqua El Fat 1, grzałka, brzęczyk, 
termometr, wąż do spuszczania wody, karmnik; - 70 zł. Wał
brzych. tel. 074/843-44-08
AKWARIUM 2 sztuki. 300 i 250 litrów, szafki. 2 filtry (303 i 
203), 12 gatunków roślin, rybki, osprzęt, oświetlenie, • 700 
zł, Głogów, tel. 076/837-10-28 
AKWARIUM nowe, klejone, wym. 130 x 35 x 50 cm. - 200 
zł. Piechowice, tel. 075/761-17 3̂6. 0606/58-88-64 
ALASKAN MALAMUTE szczenięta - od 500 do 800 zł. Ko
żuchów, tel. 068/355-52-42
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER - 500,1.000 zł. 
Kalisz, tel. 0503/82-24-28
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 5-miesięczne 
pieski (2 szt:). mocnej budowy, ładne umaszczenie, rodo
wodowe, zaszczepione, hodowane w domu, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 076/866-17-15
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, ro
dowodowe, 10-tygodniowe, wystawowe, harmonijnej bu
dowy, zaszczepione, po częmpionie Polski ż lini Sasqu- 
ahanna i złotej medalistce - 800-1.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-95-70
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta 6-ty- 
godniowe.- 250 zł. Piaski, tel. 065/571-93-26 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta 8-ty- 
godniowe,'szczepione, odrobaczone, piaskowe i pręgowa- 
ne, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/341-60-04 
AMERICAN'STAFFORDSHIRE TERRIER 'szczenięta, po 
rodowodowych rodzicach, urodzone 30.03.2001 r. - 500 
zł, b. pięknej maści. Wrocław, tel. 071/363-68-55 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szćzehięta, z ro
dowodem, rodzice na miejscu - 500 zł, yorkśhire terrier. 
szczenięta, rodzice na miejscu • 1.000 zł, dog de Borde- 
aux, szczeniaki, z rodowodem - 1.500 zł. Komprachcice, 
tel. 077/464-63-65
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, mocnej budo
wy. rodzice do wglądu, • 600 *zł> Ścinawa, tel. 
076/843-95-96, 0609/41-47-73 -
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczeniak, najładniejszy z 
miotu, rodowodowy, - 500 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-92-68 wieczorem
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodowodo
wych rodzicach. mocna budowa, szczepione, rodzice do 
wglądu, cena 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
BOKSER szczenięta, mocna budowa, odrobaczone, szcze
pione, książeczka zdrowia --230 z(/szt. Bojanowo, tel. 
065/543-09-45
BOKSER 3-letni, pies, b. ładny, lubi dzieci, spokojny, zrów
noważony charakter, - 250 z i  Jelenia Góra. tei. 
0602/88-86-60
BOKSER złote z białymi dodatkami i pręgowane. pieski i 
suczki, odrobaczone, - 400 zł. Wrocław, tel, 0608/16-37-64 
BOKSER 8-letnia suka, pręgowaną, łagodna, lubi dzieci, 
oddam w dobre ręce. Namysłów, tel. 077/419-41-74 
BOUVIER DES FLANDRES suczki po championach, pies 
obronny, stróżujący, śreniej wielkości, kocha dzieci i koty, 
imponujący wygląd, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-03-11
BUDA DLA PSA nowa, duża, ocieplona, sosnowa, - 400 
zł. Legnica, tel. 076/857-04-09 
BULDOG AMERYKAŃSKI szczenięta. • 500 zł. Zbąszyn, 
tel. 068/384-64-56
BULDOG FRANCUSKI suczka, z rodowodem. • 1.500 zł. 
Gniewków, tel. 0605/34-85-97
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BULDOG FRANCUSKI pręgowany, 4 szt. - 200 zł. Kłodz
ko. tel. 0604/92*16-22
BULL TERRIER suka. 1 5-roczna, biała, bez rodowodu, - 
500 zł. Buszkowice Małe, gm. Wińsko, tel. 071/389-60*24, 
0608/50-54-64
CHIHUAHUA krótkowłosa suczka, waga 0.75 kg, poszu
kuje partnera do pokrycia, z okolic Kamiennej Góry, Jele
niej Góry, Wałbrzycha. Kamienna Góra, tel. 075/746-11-69, 
0605/34*56*77
CHIHUAHUA szczeniaki, najmniejsze psy świata, • 700 zł. 
Sulechów, tel. 068/385*67*49 
CHIHUAHUA szczenięta długowłose, • 1.700 zł. Zbąszyn, 
tel. 068/384-64*56
CHOW-CHOW szczenięta, rude, rodowodowe, 6-miesięcz- 
ne, po czempionie Polski, doskonałe dla dzieci i do miesz
kań, nie hałasują, wystawowe, mocny kościec • 1.399 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 0502/84-48-47
CHOW-CHOW szczenięta bez metryk, zaszczepione, od
robaczone, książeczka zdrowia, • 800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
COCKER SPANIEL szczenięta, • 300 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
DOBERMAN po rodowodowych rodzicach, szczeniaki, uło
żone, gruba kość, brązowe i czarne oraz dorosła suka czar
na, dobrze ułożona, 1.Mroczna, -180 zł. Gromadka, tel. 
0607/42-51-39
DOBERMAN szczenięta mocnej budowy, odrobaczone, 
szczepione, 2-miesięczne, czarne, psy -150 zł/szt., suki - 
120 zł/szt. Lubiąż, tel. 0607/61-69-45, 0608/46-70-43 
DOG DE BORDEAUX mocna budowa, ciemnorude, elitar
ne pochodzenie, po wielokrotnych zwycięscach wystaw, w 
rodowodach czempiony i interczempiony, bez rodowodu • 
800 zł, z rodowodem - 1.200 zł. Robótka, tel. 
0608/66-40-44, 0602/12-66-69 .1.
DOG DE BORDEAUX szczenięta, • 1.000 zł. Strzyżewo, 
woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
FOKSTERIER. - 300 zł. Długołęka, tel. 071/314-94-37 
FOKSTERIER. - 300 zł. Długołęka, tel. 071/314-94-37 
GOLDEN RETRIEVER szczenięta rodowodowe, po czem
pionie, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09, 
071/384-62-83

go, o ładnej budowie, odważnego, agresywnego. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-45-27
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO do 4 mies. Strzelce 
Opolskie, tel. 0605/63-53-97
KUPIĘ OWCZARKA SZETLANDZKIEGO może być bez ro
dowodu. Nysa, tel. 077/433-67-77 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras. Ostrów Wlkp, tel. 
062/735-67-43, 0606/13-34-11 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras lub całe mioty. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-67-43, 0606/13-34-11 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, 
tel. 0604/92-37-03
LABRADOR-RETRIEVER suczka 6-miesięczna, bez rodo
wodu, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09 
071/384-62-83
LHASAAPSO suczka 8 m-cy, po interczempionie, z  kokar 
dą, radosna, książeczka zdrowia, - 1.300 zł. Ścinawa, tel 
0606/41*95*20
ŁAJKA SYBERYJSKA szczenięta* • 350 zł. Świdnica, tel 
074/852-18-95
MALTAŃCZYK szczenięta, * 400 zł. Wrocław, tel 
0603/50-24-52
MANCHESTER TERRIER urodzony 22.04.2001 r„ cena
1.000-1.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-88-55 
MASTINO NAPOLETANO szczenięta, odrobaczone i 
szczepione, po doskonałych rodzicach, -1.200 zł. Jabłów, 
tel. 074/845-03-07
MIESZANIEC 6-letnia suka, wygląd owczarka niemieckie
go, oddam w dobre ręce. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 * 
ODDAM KOTKI szara w paski i czarna, samodzielne, pa
romiesięczne, mogą być cały dzień na dworze. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-34-37 w godz. 8-23 
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO (dwie suki), w do
bre ręce, wiek 4 i 5 lat, ułożone, obecnie stróżujące na 
parkingu. Wrocław, tel. 071/357-71-03. 0602/28-52-47 
OWCZAREK BELGIJSKI rudowłosy, z września 2000 r., 
suczki, rodowodowe, po czempionie, wychowane w domu, 
cena 600 - 1.000 zł. Czaplice, tel. 071/389-05-21 
OWCZAREK KAUKASKI suczka rodowodowa, 2.5-rocz
na, po czempionie Polski, b. czujna, wilczasta, duża, moc-

SZKOŁA DLA PSÓW
LESZKA KALISZA £

ZAPRASZA NA SZKOLENIE = 
POSŁUSZEŃSTWA OD 9.05.2001 r.§ 
tel. 071/373-68-53,0-601 758 844

SZKOLENIE PSOW i
c

Profesjonalne kursy prowadzone przez Związek Kynologiczny w Polsce, c 
Początek 12 maja. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia 

Psów na Niskich Łąkach 3 razy w tygodniu (I - sob., niedz. i śr.,
II - pon., śr. i piątek).

Informacje i zapisy: sekretariat Oddziału -Vyroclaw, ul. Leszczyńskiego 7, 
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 15 do 201 w poniedziałki od 11 do 14; tel. 343-25-22,342-13-41.

JAMNIK szczenięta, -120 zf. Świdnica, tel. 074/853-03-73 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 4,5-miesięczny - 350 zl. Wrocław, 
tel. 316-17-77
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 2,5-miesięczny, - 200 zl. Wrocław, 
tel. 316-17-77
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, suczki, po rodowodo
wych rodzicach, - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/82-37-40 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 4.5 miesiąca, szczepione. • 350 
zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77 
JAMNIK GŁADKOWŁOSY i szorstkowłose, zaszczepione 
- 180-300 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel. 076/870-88-63, 
0601/55-71-82
JAMNIK GŁADKOWŁOSY szczenięta, odrobaczone, ksią
żeczka zdrowia, brązowe, podpalane, • 170 zł. Pudliszki, 
tel. 065/573-85-07
JAMNIK GŁADKOWŁOSY. średnie. 6 tyg, - 200 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-25-15, 0606/24-97-94 
JAMNIK GŁADKOWŁOSY 2.5 miesiąca, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-17-77
JAMNIK MINIATUROWY pieski i suczki, gładkowłose, od
robaczone. - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczeniaki 12-tygodniowe, 
odbrobaczone, po dobrych rodzicach, z rodowodem, - 200 
zł: Rzeplin, gm. Żórawina, tel. 071/316-46-53 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY miniaturowy, szczenięta ro
dowodowe (wystawowe), ur. 30.01.2001 r., wszystkie szcze
pienia, odrobaczone, wychowywane w domu, kontakt z 

.dziećmi i innymi zwierzętami, • 1.000 zł. Solarhia, tel. 
077/483-05-43. po 16
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta. - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY I GŁADKOWŁOSY 8-tygo- 
dniowe, odbrobaczone, książeczka zdrowia, miłe i sympa
tyczne, - 300 zł. Wrocław, tel: 071/328-74-64 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY I GŁADKOWŁOSY 7-tygo- 
dniowe szczenięta, odrobaczone, ks. zdrowia - 300 zł/szt. 
Wrocław, tel. 328-74-64
KLATKA DLA PAPUGI 50 x 25 cm - 40 zł. Kościan, tel. 
067/851-67-18
KOT PERSKI kocięta po rodowodowych rodzicach, ładnie 
umaszczone, książeczka zdrowia- 250 • 280 zł. Legnica, 
tel. 076/850-63-75, 0603/35-47-00 
KOT PERSKI 6-tygodniowe kocięta, różne kolory, - 300 zł. 
Syców, tel. 062/785-68-70
KOT PERSKI rodowodowe, po czempionach - od 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353r34-39
KOT PERSKI czarny, wystawowy, 10-miesięczny, idealny 
do hodowli i do domu, nie znaczy terenu, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/783-46-58
KOT PERSKI roczny, rodowodowy, dobrze ułożony, kre
mowy, pozna kotkę również rodowodową, w celach matry
monialnych. Lubin, tel. 0502/68-63-52 
KOT SYJAMSKI kocięta po wzorcowych rodzicach, - 300 
zł. Groblice, gm. Święta Katarzyna, tel. 071/311-39-05 
KOTKI PERSKIE 2-miesięczne - 250 zł. Oława, tel. 
0608/05-84-18
KOTY EGZOTYCZNE , atrakcyjne kolory, rodowodowe, w 
cenie 700-2000 zł. Wrocław, tel. 071/787-28-48, 
0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -AC0165 www.autogielda.com.pl) 
KOTY PERSKIE 2-miesięczne, - 280 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-00-28
KOTY PERSKIE 8-tygodniowe - od 300 zł. Wrocław, tel.
355-91-67, 0607/55-39-79
KOTY PERSKIE 6-tygodniowe, różne kolory, - 260 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-68-70
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, 
zdrowe - 15 zł/kg łub za zboże. Małujowice, tel. 
077/412-32-34 do 15,411-75-02 po 18 
KUPIĘ CHOW-CHOW suczkę, rudą, 5,6-miesięczną, w ce
nie do 700 zł. Wrocław, tel. 0503/84-94-71 
KUPIĘ DOGA NIEMIECKIEGO 6 miesięcy do 4 lat. z rodo
wodem lub bez, do 2.500 zł. Tychy, tel. -032/217-06-29 
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO 10-14 miesięczne

ny kościec - 1.399 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
OWCZAREK KAUKASKI po rodowodowych rodzicach, 
mocnej budowy, odbiór 20. maja - 550 zł. Legnica, tel 
076/722-07-40
OWCZAREK KAUKASKI 2.5 miesiąca. - 400 zł. Piotrowi
ce 49, gm. Jawor, tel. 0601/870-88-63. 0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta, po ro 
dowodowych rodzicach, - 500 zł. Bolesławiec, tel 
075/736-97-54 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, 7-miesięczny, rodo 
wodowy, ułożony, szczepiony, • 1.000 zł. Legnica, tel 
0503/87-27-55
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta - 30 zł. Mirków, tel 
071/315-15-11
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 8-tygodniowe, za 
szczepione, - 250 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel 
076/870-88-63, 0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI, 2-letni, ostry. • 100 zł. Skokowa, 
gm. Prusice, tel. 071/312-55-80 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, rodowodowe • 800 
zł/szt. Szklarska Poręba, tel. 075/717-4541 
OWCZAREK NIEMIECKI długo- i krótkowłose, mocnej bu
dowy, rodzice do wglądu, • 400 zł. Ścinawa, tel 
076/843-95-96
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, grubej kości, po ro 
dowodowych rodzicach, • 500 zł. Świebodzice, te 
074/854-07-63
OWCZAREK NIEMIECKI długo- i krótkowłose, szczenię 
ta, mocna budowa, czarne podpalane, książeczka zdro 
wia, cena 250-400 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
0606/92*75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka, oddam, 1.5 roczną, do
brze ułożoną, ostrą, dobra do pilnowania posesji, mocna 
budowa, oddam w dobre ręce. Wolimierz, tel 
0602/85-37-62
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowłose psy i suki, mocne 
budowy oraz owczarki niemieckie długowłose, mocnej bu 
dowy, psy i suki, cena: 500-650 zł. Wrocław, te 
0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem. FCJ, szczeniak 
suczki, szczepione. - 800 zł. Wrocław, tel. 314-12-51 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczeniaki, rodowo 
dowe, szczepione, - 1.300 zł. Wrocław, tel, 785-79-50 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowe, po wybitnych ro 
dzicach, w rodowodzie zwycięzcy świata, karmione Euka 
nubą - 1.500 zł/szt, Wrocław, tel. 071/325-15-97 
0601/55-35-83
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, mieszańce - 30 zł/szt 
Mirków, tel. 07.1/315-15-11 po godz. 17 
OWCZAREK NIEMIECKI podpalany, 1.5-roczny, książecz 
ka, - 200 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 4-miesięczne, z ro
dowodem FCI, w tym jedna suczka długowłosa - 1.000 zł
3.5 • letnia suka z rodowodem, bez dysplazji (A1), hodow 
lana - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-25-55 po godz. 20 
0604/64-02-92 
OWCZAREK NIEMIECKI 3.5 miesiąca, rodowodowy, czar 
ny podpalany, grubokościsty, • 1.100 zł. Wrocław, tel 
071/316-17-77
OWCZAREK PODHALAŃSKI 8-tygodniowe szczenięta, 
350 zł. Miszkowice, tel. 075/742-66-40 
OWCZAREK PODHALAŃSKI szczenięta, 7-tygodniowe 
zaszczepione, - 350 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel 
076/870-88-63, 0601/55-71-82 
OWCZAREK PODHALAŃSKI 8-tygodniowy, - 350 zł. Je 
lenia Góra, tel. 075/742-66-40.
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta 3-miesięczne 
• 300 zł. Lipowa, gm. Grodków, tel. 077/415-26-43 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta, tri-colour, od 
robaczone, książeczki zdrowia, wspaniałe dla dzieci, • 300 
zł. Pudliszki, tel. 065/573-81-64 
PAJĄKI PTASZNIKI gekony, małe i duże, różne gatunki 
cena od 35 zł., Wrocław, tel. 0603/60-61-17 
PAPUGA NIMFA - 55 zł/szt. Nysą, tel. 077/433r68-87

PAPUGA NIMFA z klatką, • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/786-93-02
PAPUGI ŚWIERGOTY - 60 zł/szt. Nysa, tel. 077/433-68-87 
PINCZER szczenięta, 12-tygodniowe, zaszczepione, czar
ne podpalane, - 250 zł. Piotrowice, gm. Jawor, tel. 
076/870-88-63, 0601/55-71-82 
PINCZER szczenięta po rodzicach rodowodowych, • 400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 ; 
PINCZER MINIATURA szczenięta rodowodowe, po czem
pionie, zaszczepione, odrobaczone, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-35-67
RATLEREK szczenięta, książeczka zdrowia, po szczepie
niach, rodzice do wglądu, ceny od 400 do 600 zł i 4 repro
duktory. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05/ 0606/92-75-53 
RATLEREK MINIATUROWY rodzice do wglądu, zaszcze
pione, odbrobaczone, - 500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-07-63
RATLERKI szczenięta - 400 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-12-83
ROTTWEILER suczka 4-miesięczna. po rodowodowych ro
dzicach, zaszczepiona, łagodna, wesoła. • 400 zł. Głogów, 
tel. 076/834-76-39
ROTTWEILER szczenięta 10-tygodniowe, odbrobaczone. 
książeczka zdrowia, po rodowodowych rodzicach, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0602/77-89-62
ROTTWEILER szczenięta rodowodowe, - 400 zł. Namy
słów, tel, 0604/24-52-89
ROTTWEILER szczenięta, -1.000 zł. Strzyżewo. woj. zie
lonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
ROTTWEILER suczki 2-miesięczne, - 300 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-24-25
SETER IRLANDZKI roczny, najchętniej dla myśliwego, - 
100 zł. Wilczyce, tel. 0502/41-58-55 
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tei. 
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI, 2000 r. pies, książeczka zdrowia, -
550 zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-03
SHAR PEI szczenięta, po rodowodowych rodzicach, - 900
zł. Wrocław, tel. 349-20-50 po godz. 20
SHIH-TZU suczka 11-tygodniowa, trójkolorowa, - 550 zł.
Bielawa, tel. 074/834-05-42
SHIH-TZU biało-złote, pies, roczny, bez rodowodu, • 700 
zł, suczka roczna, z rodowodem, - 1.300 zł. Gajków, tel: 
071/318-52-67
SHIH-TZU szczenięta. 3-kolorowe. zaszczepione, - 550 zł 
(posiadam reproduktora). Łagiewniki, tel. 071/393-94-77* 
0604/43-63-88
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER suczka. • 3.000 zł lub
zamienię. Opole, tel. 077/441-22-37
SYBERIAN HUSKY niebieskie, szczepione, odrobaczone
- 800 zł. Wrocław, tel. 316-17-77
SZNAUCER MINIATUROWY 8-tygodniowe szczenięta.
.pieprz i sól', rodowodowe • 500 zł/szt. Chojnów, tel.
076/818-67-54
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER ŚREDNI bez rodowodu. - 600 zł. Gniewków, 
tel. 0605/34-85-97
TERIER ROSYJSKI czarny, po dobrych rodzicach, -1.400 
zł. Leszno, tel. 0607/26-47-94 
TERRIER ROSYJSKI szczenięta, 7-miesięczne, rodowo
dowe, pies • 1.000 zł, suka • 1.500 zł. Buszkowice Małe, 
gm. Wińsko, tel. 071/389-60-24, 0608/50-54-64 
TERRIER WALIJSKI szczenięta, po psach polujących - 230 
zł/szt. Twardogóra, tel. 071/315-94-50 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodowe, 
do odbioru pod koniec maja. cena 1.300 • 1.800 zł. Czapli
ce, tel. 071/389-05-21
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta po utytu
łowanym importowanym psie, cena 2.000-2.500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-72-41
WHIPPET szczenięta, rodowodowe, po czempionce, do
skonale odchowane, możliwy dowóz - 800 zł/szt. Strzelin, 
tel. 071/392-12-75
WYŹEŁ SZORSTKOWŁOSY, • 1.000 zł. Wrocław, tel.
373-78-42
YORKSHIRE TERRIER piesek po czempionie, - 950 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/320-88-55 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, pieski, zaszczepione, 
-1.100 zł. Lubin, tel. 076/749-30-50 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta - 900 zł/szt. Opole; tel. 
077/455-09-26, 0601/98-39-89 
O  YORKSHIRE TERRIER • 3 pieski 7-tygodniowe, 

szczepione, odrobaczone itd. *1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-22-74 80007501

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO HYDROMASAŻU nowy, prod. niemieckiej, - 
550 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI HUGER fa
brycznie nowy, elektroniczny, automatyczny, b. dokładnie 
mierzy także puls, podświetlany, zasilany bateriami .pa
luszkami" (2 szt.), sprowadzony z Niemiec, możliwość prze
słania pocztą, - 230 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA I PULSU wielkości 
komputera, na żetony, z wydrukiem, - 900 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-17-07, 0603/56-58-01 
APARAT SŁUCHOWY, - 200 zł. Głogów, tel. 076/834-67-69 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MOWĘ SERVOX prod, nie
mieckiej, - 1.500 zł. Gorzanów, tel. 074/812-12-32 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po ope
racji krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowoczesny, - 
900 zł. Wrocław, tel. 071/355-77-77 
APARAT DO MANICURE I PEDICURE KOSMETIKS fa
brycznie nowy, bogato wyposażony, z ładowarką, etui, 220 
V/18 V, sprowadzony z Niemiec, możliwość przesłania pocz
tą, -100 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
BŁOTO Z ALG MORSKICH do profesjonalnych zabiegów 
wyszczuplających oraz różne kremy po zabiegach’, reno
mowanej firmy włoskiej Phyto Syntezi, atest PZH, • 134 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-28-55, 0601/25-69-36

reduk- 
tel.

żaczem t odsysaczem, nowy • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/784-45-10
CIŚNIENIOMIERZ MARSHAU MB70 z pomiarem pulsu, sa- 
mopompujący, na nadgarstek, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
DŹWIG do podnoszenia i przenoszenia chorego, hydrau
liczny, prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-96-08
DŹWIG OSOBOWY do podnoszenia i przenoszenia cho
rych osób, nowy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-52-84 
FOTEL GINEKOLOGICZNY prod. francuskiej, nowy, ste
rowany elektrycznie, meble ze stali nierdzewnej, zabudo
wa narożna z umywalką szafki z szufladami, wysuwany 
blat, szafka jezdna, pojemnik na brudne narzędzia w bla
cie, 2 foteliki jezdne, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-83-76 w godz. 8-16 (Zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00479 www.auto- 
gielda.com.pl). j
FOTEL KOSMETYCZNY stan b. dobry, - 650 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/84-94-54
FOTEL KOSMETYCZNY stolik, statyw, nowy, na gwaran
cji, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 325-94-15, 0604/79-59-22 
FOTEL STOMATOLOGICZNY EDMA GALAXY, tapicerka 
brązowa razem ze spłuczką oraz lampa Ritter mocowana 
do sufitu, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-98-60 po 
20, do 10, 0502/35-28-40
FOTELE STOMATOLOGICZNE UNIT skaler, nowe i uży
wane - 800 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-81-40. 
.0602/23-30-08
HYDROMASAŻ LUXANAMEDdo kąpieli perełkowej. -710
zł. Legnica, tel. 076/866-34-07
HYDROMASAŻ WHIRLPOOL do kąpieli perełkowej, - 410
zł. Legnica, teL 076/866-34-07
KABINA SAUNY wym. 240 x 160 x 210 cm, • 6.000 zł.
Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18
KOC ELEKTRYCZNY do zabiegów odchudzających, - 400
zł. Bolesławiec, tel. 0604/84-94-54
KOZETKA LEKARSKA niska, • 240 zł. Bolesławiec, tel.
0604/84-94-54
KÓŁKA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH, nowe. małe, - 60
zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50
KÓŁKA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH małe, nowe, - 60
zł. Wrocław, tel. 071/785-96-09
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY z  regulacją wysokości.
Wrocław, tel. 071/373-39-46
KUPIĘ NOŻYKI GILETTE oryginalne, możliwa stała współ
praca. Oława, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ WÓZEK INWALIDZKI dla dorosłej osoby. Legnica, 
tel. 076/856-41-27 po godz. 16 
KUPIĘ WÓZEK INWALIDZKI SIMSON DUO 4/1 najchęt
niej zarejestrowany. Zielona Góra, tel. 068/320-72-30 
LAMPA LECZNICZA ZEPTER leczy trudno gojące się rany, 
bóle kręgosłupa, oparzenia, alergie, migreny, inne scho
rzenia, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/45-89-59 
LAMPA OPERACYJNA 7-OGNISKOWA z zasilaczem, su
fitowa, • 1.000 zł. Chocianów, tel. 0606/37-45-52 
LEKARSTWO zestaw do leczenia nowotworu: vilcacora, 
manayupa tahuari, flor de arena, .smocza krew*, -100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-96-71, 0604/30-15-95 
LEKARSTWO MELATONINA 3 mg, 120 szt. w opakow., 
80 zł/ opakow., Dhea 25 mg, 60 szt. w opakow., 150 zł/ 
opakow. Oława, tel. 071/313-45-49 
LEKARSTWO OMNADREN 35 zł/opakowanie, Testoste
ron • 28 zł/opakowanie, Decadurabolin - 30 zł/ampułka 200 
mg, Metanabol -19 zł. Winstrol. Agoviron, Cienbuterol, inne, 
wysyłka. Zgorzelec, tel. 0608/27-55-45
O  VIAGRA • LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN orygi

nalna tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg 
• 42 zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapew
niona. 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. 
Katowice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mg - 60 zł/szt., 50 mg
- 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-99-35 
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zł. Wrocław, tel. 
0609/15-17-27
LEKARSTWO VIAGRA cena 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży 
wysyłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
ŁÓŻKO inwalidzkie, rehabilitacyjne, 1-segmentowe, skła
dane, reg. wysokość, wysięgnik, na kółkach, hamulce, stan 
idealny, prod. niemieckiej, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-08
ŁÓŻKO DLA OSOBY CHOREJ obłożnie, - 350 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-04-17 
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 1-segmentowe, z wysięgni
kiem, na kółkach, hamulce, stan idealny, prod. niemiec
kiej, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
ŁÓŻKO SZPITALNE EGERTONA z elektrycznym pilotem,
- 1.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-80-77 
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY nie używany, auto
matyczna reguł, napełniania powietrzem, -450 zł. Wrocław, 
tel. 782-88-20
MATERAC VIOFOR JPS do magnetoterapii, najnowszy 
model, używany, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 344-20-02 
MATERAC ZDROWOTNY z gorczycą, - 460 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-59-83
NAKŁADKA SEDESOWA MEYRA z odchylanymi podłokiet- 
nikami, nowa, prod. niemieckiej, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-09
PAS LECZNICZO • REHABILITACYJNY do akupresury, 
zgłoszenie patentowe.nr W-106442, usuwa bóle kręgosłu
pa - 100 DEM. Jelenia Góra, tel. 075/755-43-68, 
0602/89-88-27
PODUSZKA PNEUMATYCZNA ROHO przeciwodleżynowa, 
fabrycznie nowa, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA żelowa, nowa, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHO pneuma
tyczna, fabrycznie nowa. z wyposażeniem, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 071/785-96-08
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA żelowa, nowa. - 300 
zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
POSZUKUJĘ POMOCY w usunięciu polipów nosowych. 
Wrocław, tel. 344-81-35

PROTEZA STAWU KOLANOWEGO LEWEGO, firmy Gil 
Rehab, stan bardzo dobry, - 350 zł. Ołatoa, tel. 
071/313-34-35 lub 0605/13-50-07 
ROTOR ELEKTRYCZNY do ćwiczeń kończyn górnych i dol
nych, nowy, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/332-52-84
O  SOLARIA wszystkie modele, nowe i używane, 

stan techniczny ! wizualny idealny, atrakcyjne 
ceny. Transport, montaż i sterownik gratis. 
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bez
pieczeństwa i 10-miesięczną gwarancję. W ofer
cie sprzedaży lampy „new technology” kosme
tyki, środki dezynfekujące, części i inne akceso
ria. „SUNSTORE SOLARIA", 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, Vit 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. „SUNSTO
RE SO LARIA” , Poznań, tel. 061/849-24-03, 
0501/64-06-00 01022371

S Ł O N E C Z N E  
S T U D I O

• s o la r ia  now e ł u żyw ane firm : 
E R G O LIN E , G O LF, U V E , K B L

• lam py: N E W  T E C H N O LO G Y
• ko sm e tyk i
• bezp ła tne  do radztw o
• k lim a tyzac ja
• se rw is , kom is , raty, le a s in g  OPOH917

ul. Czysta 2-4, Wrocław 
tel. 071 / 343 98 90, O 501 153 740

O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa 
techniczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, le
asing), więcej informacji w wysłanym na życze
nie bezpłatnym katalogu lub w internecie 
(www.ergoline.pl). „AURORUM” , Słupsk, tel. 
059/848-10-00,0601/66-01-49 01015481

O  SOLARIA KBL kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym fcatalogu lub w internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM", Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01015491

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - 
Ergoline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A  do Z”, gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96 01023471

O  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (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 zł, 600 Ergoline • od 50.000 zł, UWE CPS • 
od 15.000 zł, UWE Black Power VW 12 - od 25.000 
zł, Black Power • od 15.000 zł i inne. Ceny hurto
we i detaliczne, transport, montaż i zegar steru
jący gratis na terenie całego kraju, raty, leasing, 
serwis. Słupsk, tel. 059/842-14-76,0603/55-77-35 
81009401

SOLARIUM 24-lampowe, + łóżko, używane, - 450 zł. Le
gnica, tel. 076/854-28-70
SOLARIUM na żetony, 26-lampowe + 2 lampy na twarz 
(lampy po 80 godz. pracy), - 3.500 zł. Leszno, tel. 
065/52 -̂47-81
SOLARIUM Wrocław, ul. Legnicka, - 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-57-48, 0605/32-21-98 
SOLARIUM AYK 2 szt., 50 lamp + 5 wzmocnnień na twarz, 
33 lampy + 2 wzmocnienia, el. podnoszone, prod. niemiec
kiej, profesjonalne, nowe lampy - 7.000 zł i 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/35-17-00
SOLARIUM ERGOLINE 58/5 TURBO POWER lampy 160 
W; klimatyzacja, automatycznie podnoszone, - 19.500 zł. 
Namysłów, tel. 0604/83-69-08.
O  SOLARIUM ERGOLINE 50/3; 160 W, UTP • cena 

~ do uzgodnienia. „SUNSTORE SOLARIA” , Po
znań, tel. 0501/64-06-00 01022361

SOLARIUM ERGOLINE profesjonalne, białe, zamykane 
ręcznie, pleksa profilowana, 35-lampowe, 3 wzmacniacze 
na twarz, - 6.200 zł. Wałbrzych, tel. 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 KETLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp, 4 wen- 
tyaltory, - 700 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
SOLARIUM PRIVILEG z kanapą, stan b. dobry, - 630 zł. 
Legnica, tel. 076/866-34-07
SOLARIUM UWE bronsaum 34/3, stan idealny, bardzo 
mało używane, tylko do użytku prywatnego - 4.300 zł. Lu
bin, tel. 076/846-13-69, 0604/08-68-46 
SOLARIUM VITA SUN profesjonalne, 28-lampowe, 3 
wzmacniacze na twarz, pełna automatyka, - 2.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SPRZĘT KOSMETYCZNY. - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/28-52-95
STERYLIZATOR SPW-65 suchy, powietrzny, 200 stopni C, 
- 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-58-68 
SUPLEMENTY Primobolan - 35 zł/1 amp., Testoviron - 30 
zł/1 amp., Metanabol - 46 zł/100 tabl., Omnadren 250 - 48 
zł/opak., Vinstrol - 25 zł/amp., Deca-Durabolin - 45 zł/amp., 
Prolongatum • 36 zł/opak., wysyłka. Głogów, tel. 
0605/28-05-45
UNIT STOMATOLOGICZNY 3-łetni. kompletny, z fotelem,

BUTLE LEKARSKIE z tlenem medycznym, 11 kg, rei 
tor, wózek samojezdny, -1.000 zł. Świebodzice, 
0606/40-26-26 
BUTLE Z TLENEM MEDYCZNYM oraz reduktor z nawil

CENTRUM TERAPII LASEROW EJ
Bezkrwawe leczenie i usuwanie znamion barwnikowych, brodawek wirusowych, “kurzajek”, 

odcisków, wrastających paznokci, kłykcin, włókniaków, innych narośli skórnych, 
tatuaży, poszerzonych naczyniek krwionoślnych, 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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5 rękawów (2x turbina, mikrósiłnik, skaler, podgrzewana 
dmuchawka), ssak, ślinociąg, mało używany, -18.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/47-85-12
O  URZĄDZENIA FIRMY ZEPTER: lampa Bioptron -

1.500 zł, mixsy - 700 zł, hand massager • 750 zł, 
sculpturelle - 500 zł. Lombar „EURO-P.A.”, Wro
cław, ul. P iłsudskiego 92, tel. 071/341-75*48 
01024551

URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU i ozonoterapii, w wa
runkach domowych, w wannie, w komplecie waniennka do 
masażu stóp i łydek, • 2.990 zł. Lubin, tel. 076/842-70-78 
po godz. 21
WINDA- PODNOŚNIK WANNOWY stosowany przy kąpie
li, reg. wysokości oparcia, sterowany pilotem, nowy, prod. 
niemieckiej (Meyra), - 700 zł. Wrocław, teł. 0501/23-30-51 
WÓZEK INWALIDZKI prod. polskiej, nie używany, nowy, - 
300 zfc Lubin, tel. 076/749-04-37 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, 3-kołowy, zasięg 25 km, 
prędkość 6 km/h, prostownik, 2 kpi. opon, - 4.800 zł. Biela
wa. tel. 074/833-61-5av
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, stan b. dobry. - 320
zł. Kwietno. tel. 071/317-20-58
WÓZEK INWALIDZKI stan b. dobry. -130 zł. Wrocław, tel.
363-25-20
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod, niemieckiej, stan 
b. dobry, -350 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI EXPRESS elektryczny, sterowany 
mikroprocesorem, nowy,. - 4.600 zł. Wrocław, tel. 
071/332-52-84
WÓZEK INWALIDZKI elektroniczne sterowanie, duży, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-58-68
WÓZEK INWALIDZKI toaletowy, z pojemnikiem, podnóż
ki, hamulce, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
WÓZEK INWALIDZKI 3-kołowa, ręczny, stan b. dobry - 350 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-79 
WÓZEK INWALIDZKI toaletowo-prysznićowy, na małych 
kółkach, hamulce, odchylane podłokietniki, zdejmowane 
podnośniki, prod. niemieckiej, nowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-30-50
WÓZEK INWALIDZKI ACTIV sportowy, koła na szybkozłą
cza', regulacja wysokości, • 2.500 zł. Wrocław, tei. 
071/332-52-84
WÓZEK INWALIDZKI EXPRESŚ elektryczny, sterowany 
mikroprocesorem, nowy, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 

'071/332-52-84
WÓZEK INWALIDZKI FX ALBER sterowany mikroproce
sorem, stan b. dobry, 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-09
WÓZEK INWALIDZKI KUESCHALL prod. szwajcarskiej, 
koła na.szybkozłącza, nowy, ultra lekkie - 4.300 zł. Wro
cław. tei. 071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI MEYER stan idealny • 500 zł i wó
zek sanitarny gratis... tel. 0600/36-21 
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA lekki, koła na szybkozłącza, 
nowy, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-09 
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA lekki, nowy, koła na szyb
kozłączach, reg. wysokość, hamulce dla osób towarzyszą
cych, - 1.600 zi. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI PICCOLO DUO. 1989 r. jasnobeżo
wy, mało używany, przestronna kabina, * 700 zi. Ryszard 
Wielgusiak, 56-400 Oleśnica, ul. Lwowska 29/2 
WÓZEK INWALIDZKI SIMSON DUO, 1986 r., 50 tys. km, 
dla inwalidy, po remoncie, sprawny, - 500 zł. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-73-92
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 5.400
zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, • 5.400
zł. Międzylesie, tel. 0606/38-96-67
WYPOSAŻENIE SALONU FRYZJERSKIEGO WELLA. -
5.000 zł. Wrocław Pilczyce, tel. 071/399-06-17

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE" f ORTEPIANY, 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 guzikowy, nowy, -5-rzędowy oraz fortepian 
Bechstein, stan b. dobry, na gwarancji, - 4.000 zł. .. tel. 
0603/89-23-00
AKORDEON 60 basów, czarny, 7+2 registry, pród. polskiej 
na bułgarskich stosach, Kujawiak, stan b. dobry, • 250 zł. 
Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-04-77 
AKORDEON WELTMEISTER 40 basów-, - 400 zł. Legnica, 
tel. 0605/56-91-59, 0605/56-91-58 
BĘBNY AFRYKAŃSKIE DJEMBE oryginalne, nowe: duży, 
z pokrowcem - 1.200 zł, średni - 800 zł. Pastuchów, tel. 
074/850-82-50
COMBO GITAROWE BOSS, 1979 r. prod. USA, profesjo
nalne, - 900 zł. Wroćław, tel. 0504/90-78-71 
COMBO GITAROWE LUXOR JUMBO 302 B basowe, 100 
W, prod. włoskiej, stan b. dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
EFEKT GITAROWY .Boss Metal Zoon H" - 250 zł. Wro
cław, tel. 0603/81-71-95
EFEKT GITAROWY COMBO Marshall VS 265, stereo cho- 
rus, używany w studio i w domu, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
FORTEPIAN E. KROSKOWIKZ WIEN do naprawy, - 7.000 
zł. Rawicz, tel. 0503/03-94-59 
FORTEPIAN GROTRIAN STEINWEG współczesny, po re
moncie. czarny połysk, stan idealny, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/83-75-49 *
FORTEPIAN GUSTAW HOFFBAUER z 1873 r . Wiedeń. -
8.300 zł. Nowa Sól. tel. 068/387-86-84 
FORTEPIAN RONISCH. dl. 140 cm, stan dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-90-45 _
GITARA EPIPHONE .kopia Gibsona, Les Paul Standard, 
futerał, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00

GITARA BASOWA JAZZ BASS FEND£R prod: USA.^ało 
używana, - 2.3'dO zl. Otmuchów, tel. 0604/09-04-53 
GITARA BASOWA CHERY stan dobry, - 600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-18-75 ,
GITARA BASOWA MANSFELD czarna deska z białym gry
fem, 3 potencjometry, 3 przystawki, pokrowiec, - 600 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-08-79 
GITARA BASOWA FENDER JAZZ BAS. • 780 zł. Legnica, 
tel. 0605/56-91-59, 0605/56-91-58 
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA HOHNER, -480 zł. Wro
cław. tel. 071/355-80-14
GITARA ELEKTRYCZNA ROCKSON STRATOCASTER, 
1981 r. prod. brytyjskiej, replika Fendera - 320 zł. Wrocław, 
tel. 0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA TRELA DIABLO z b. cienkim, wy
godnym gryfem, wzmacniacz Tonsil .Ouattro’  50 W, 2 ka
nały, 4 głośniki + efekt Distortion .Boss”, kable; - 750 zł. 
Ciepłowody, tel. 074/810-33-85 prosić Radka 
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA PACYFICA 521 + fute
rał sztywny, przewód, pasek, • 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-62-11, 0608/04-59-29 
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG 470 JB - 1.500 zł, 
wzmacniacz High & Kettner Altax 100, głowica + paczka -
2.000 zł, procesor RP-10, Digitech - 1.500 zł. Opole, tel. 
077/457-74-01
GITARA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, z futerałem, 
stroik, fuzz, wzmacniacz gitarowy Kutson 40 W, - 800 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES czarna, „tremolo’ , na 
gwarancji, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/348-54-29 
GITARA ELEKTRYCZNA Yamaha Pacifica 604 w. mostek 
2-stronny Wilkison, stan idealny, kolor podpalana wiśnia, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 0502/83-40-87, 345-44-28 
GITARA ELEKTRYCZNA IPH-100 PETRUCCI wykonana 
na zamówienie, korpus mahoniowy, 24 progi, w tym ostat
nie 2 z frezami, 2 x humbacker Ibanez Super-58,2-stron- 
ne „wibro", profesjonalne brzmienie, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA TEDY’S MUSIC Gibson SG Cu- 
stom, 1972 r., znakomite brzmienie, stan b. dobry, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0504/90-78-71 
GITARA ELEKTRYCZNA .CORC STEARLING" 2 single, 
tremolo, struny, skórzany pas, twardy futerał, brak 1 klu
cza. - 650 zł. Wrocław, tel. 0603/81-71-95 
GITARA KLASYCZNA prod. niemieckiej, z twardym fute
rałem, cena - 320 zł oraz gitara elektryczna, prod. japoń
skiej, cena • 160 zł lub całość, cena - 480 zł. Lubin. tel. 
076/846-76-35. 0601/50-18-94 
GITARY JOLANA 2 szt. -*400 zł/szt., sequencer Yamaha 
QY22 - 1.200 zł, stacja dysków Yamaha MDF3 • 1.000 zł, 
sekcja rytmiczna Yamaha DD-14 - 650 zł, wzmacniacz Com
bo Bass Regent 50 - 500 zł, mikser 8-kanałowy stereo - 
300 zł, kamera pogłosowa stereo ADS • 200 zł Flanger 
Ibanez FL-5, nowy - 200 zł, gitara basowa - 500 zł. equali- 
zer mono * 100 zł, Lądek Zdrój, tei. 074/814-65-85 
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-66-28
KEYBOARD CASIO CTK 811 PX na gwarancji. - 1.500 zł 
lub zamienię na Solton MS 100. Wrocław, tel. 
071/341-21-78
KEYBOARD HOHNER PSK-20 duże klawisze, idealne do 
nauki, 4 oktawy, 100 rytmów, 100 instrumentów, pulpit na 
nuty, stan b. dobry, - 400 zł. Strzeszów, tel. 071/31.2-82-94 
KEYBOARD KORG 130 HD z twardym dyskiem + twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD TECHNICS KN 6000 nowy, - 9.000 zł. Graje
wo. tel. 086/272-34-91
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, in
strukcja, możliwy transport, - 4.400 zł. Bielawa, tel. 
074/836-67-17, 0602/53-76-61 
KEYBOARD YAMAHA PSR-620 5 oktaw. 100 podkładów, 
150 barw, stacja dysków, dynamiczna klawiatura, wyświe
tlacz, instr. w jęz. polskim, - 1:800 zł. Borów, tel. 
0601/83-58-66, 071/393-31-60 
KEYBOARD YAMAHA PSR 330 5 oktaw, dynamiczna kla
wiatura, komunikacja z komputerem przez wbudowany midi 
port, wejście na kardridźe, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-92-79
KONTRABAS prod. niemieckiej, - 20.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-79-.68
KONTRABAS DEFIL prod. polskiej, - 2.000 zł: Lubin, tel. 
076/844-79-68
KUPIĘ AKORDEON HOHNER 120 basów, dużo złoceń, 
stan idealny. Wrocław, tel. 0601/78-89-99, 0603/67-64 9̂8 
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER może być do napra
wy. Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ stan dobry! w cenie do 100 
zł. Żary, tel. 068/374-03-09, 0503/55-08-73 
O  KUPIĘ SKRZYPCE  stare. Wrocław, tel.

071/347-87*07 przed południem 02018441 
KUPIĘ WZMACNIACZ GITAROWY 100 W - do 800 zł. Gło
gów, tel. 076/834-80-77
LEKCJE GRY NA GITARZE elektrycznej i akustycznej, su- 
perszybkość, improwizacja, zasady harmonii - 80 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/353-07-85, 0501/94-75-27 
MIKSER BOX PROFESSIONAL 7-kanałowy, - 800 zł. Wro
cłaW, tel. 0501/47-70-09
MULTIEFEKT GITAROWY ZOOM 2020 stan b. dobry, dużo 
funkcji, ;t500 zł. Brzeg, tel. 0502/02-37-63 
MULTIEFEKT GITAROWY VGS 50 dod. lampowy, mało 
używany, • 1.300 zł. Krapkowice, tel. 077/466-22-78 po 
godz. 14
ODSŁUCH ELMUS monitor, nowy, aktywny. 100W • 600 
z l.  Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
ORGANY z pedałem, 2 oktawy, z ławką, elektroniczne, ko
ścielne, - 3.000 z ł . t e l.  0603/89-23-00 
ORGANY mahoniowe, z podwójną klawiaturą, • 1.400 zł 
lub zamienię na samochód osobowy. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-52
ORGANY VITJKE 2 oktawy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/336-71-43
ORGANY YAMAHA PSR DJX duże możliwości, stan b. do
bry. z zasilaczem, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/847-06-78 po 
godz. 20
ORGANY YAMAHA PSK 4 oktawy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/336-71-43
ORGANY YAMAHA duże klawisze, - 700 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/326-45-22
PERKUSJA naciągi Remo. blachy Paiste2002, werbel Pre
mier, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/357-04-82

PERKU8JA AMATt JEZZ, w zestawie werbel i tam; kocioł, 
£ fceutralą t̂siteźe:; brekcras itide, łk-ride.itodatkoWa 2 małe 

• bębenki, śtanvb, dqbry, * 1.000 zł'. Trzebnica, iel. 
i  .071/387*08-7$

PERKUSJA PEARL + Stopa Ludwig, siary móefóf/^WO zł. 
Legnica, tel. 0605/56-9t-59, 0605/56-91-58 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwój- 

: riy pedał do stopy Ppwer Beat, rocznik 2000, stań Idealny,
- 2.0*00 żł. Wrocław, iel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA RANGER czarna, 3 przejściówki, kocioł wiszą
cy, przejściówka i kocioł osadzone na statywie, centrala, 
break Yamaha, stopa Pearl, krzesełko, hi-hat Meinl • 800 
zł + bongosy, 3 szt., białe, na statywie • 140 zł, razem lub 
osobno. Lubin, tel. 076/846-76-36, 0601/50-18-94 
PIANINO przedwojenne, metalowa'płyta, nastrojone, -
1.400 zł. Brzeg, tel. 0607/31-64-15
PIANINO BOGS&WOJGT, - 1.500 zł. Żórawina, tel. 
071/316-54-19
PIANINO CALISIA N-105 retro, olcha matowa, nowe, •
2.200 zł. Wschowa, tel. 065/540-45-94, 0609/39-03-18 
PIANINO LEGNICA stan b. dobry, • 3.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-03, 0603/91-07-42 
PIANINO LEGNICA mahoniowe, 3-pedałowe, - 2.500 zł. 
Lubsko, tel. 068/457-94-65
PIANINO LEGNICA z metalową płytą, • 1.500 zł. Wrocław,

. tel. 0501/43-45-09
PIANINO SCHUPPE&NEUMANN 1900 r., ze stylowym ob
rotowym taboretem, stan b. dobry, - 3.000 zł. Legnica, tel. 

. 076/862-25-35 
PIANINO STEINBERG niemieckie, czarne, częściowo rzeź
bione, płyta metalowa, 2 pedały, nagrodzony 6 medalami,
- 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-90
PIANINO VyAGNER BERLIN. - 3.000 zł. Wrocław, tel.
363-48-16
PIANINO WOLKENHAUER STETTIN przedwojenne, pięk
ne brzmienie, strojone, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-41-54
POWERMIXER PEAVEY XR 600 400 W + kolumny 2 x 200 
W, - 2.300 zł. Lubin, tel. 076/749-76-00, 0604/30-96-07 
SAKSOFON SOPRANOWY WELTKLANG. -1.000 zl. Świę- 
toszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/84-26-58 
SAKSOFON TENOROWY B-S. stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-05-90
SAKSOFON TENOROWY WELTKLANG. - 530 zł. Legni
ca. tel. 0605/56-91-59, 0605/56-91-58 
SALKA DO PRÓB dla zespołów muzycznych, z komplet
nym wyposażeniem firm: Yamaha, Hohner, Marshall, Ce- 
lestion, Shure - 8 zł/godz. Wrocław, tel. 071/353-07-85, 
0501/94-75-27
SKRZYPCE naprawione w Wiedniu, w pracowni Mullera, 
w 1935 r., spód i boki jaworowe, • 1.000 zł. ., tel. 
0600/22-06-58
SYNTEZATOR CASIO CTK 611 5 oktaw, stojak, zasilacz, 
kupiony w 1999 r., b. mało używany, wyświetlacz, - 800 zł 
(kupiony za 1.200 zł). Niemcza, tel. 074/837-62-29 
SYNTEZATOR ROLAND MICROCOMPOSER MC 300, - 
450 zł. Legnica, tel. 0605/56-91-59. 0605/56-91-58 
SYNTEZATOR SOLTON MS 5 sequencer, 60 styli, pateny 
i inne. - 1.500 zł. Legnica, tel. 0607/10-62-28 
SYNTEZATOR SOLTON KETRON X1 pełna wersja, - 9.600 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-58 po godz. 15 
SYNTEZATOR YAMAHA CS ZX nowoczesny, cena skle
powa ok. 3.500 zł, stan idealny, - 2.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-22-63 po godz. 22
SYNTEZATOR YAMAHA QF 300, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/341-21-78
TRĄBKA POLMUZ, 3 tłoczki, nie pogięta + futerał, stan b. 
dobry, - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-79 
UTWORY SMF/GM lata 60, 70, 80, 90, 2000, 2001, pol
skie i zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dąnce, disco 
polo), na dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co ty
dzień nowości. Wschowa, tel. 065/540-20-10. 
0603/08-77-29
WZMACNIACZ ESTRADOWY stereo, 2 x 200 W/8 Ohm - 
200 zł i kolumny 2 x 200 W/8 Ohm, nowe, z japońskimi 
głośnikami - 800 zł, gwarancja. Lubin, tel. 0602/46-72-21 
WZMACNIACZ GITAROWY ADS 2 x 150 W łub 1 x 300 W. 
8/4 Ohm, wbudowany mikser, 10 kanałów, mini korektor, 
moduł pogłosowy, 12 efektów, nie używany, • 1.300 zł. Je
mielno, tel. 065/544-71-49
WZMACNIACZ GITAROWY MARSHALL 75 W, z przeste- 
rem, z echem, używany, - 1.200 zł. Pastuchów, tel. 
074/850-82-50
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER PRORPCK1000100 
W Rombo, tranzystor, lampa, - 1.600 zł: Wrocław, tel. 
0601/58-52-46
WZMACNIACZ GITAROWY PEAVEY 5110 model Vanha- 
len, 100 W .głowa’ , - 3.300zł. Wrocław, tel. 0501/10*77-15 
WZMACNIACZ GITAROWY LDM-GA100 stan b. dobry, - 
950 zł. Piechowice, tel. 075/761-17-36, 0606/58-88-64 
WZMACNIACZ GITAROWY VERMONA 60 W, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 372-22-35
ZAMIENIĘ PERKUSJĘ + gitara basowa - na Simsona Sku
tera, z dokumentacją. Trzebnica, tel. 071/387-08-79 
ZESPÓŁ MUZYCZNY poszukuje do składu 3 osoby, woka
listy lub muzyka wokalisty, najchętniej z Lubina lub okolic, 

~ szeroki repertuar, mile widziany samochód. Lubin, tel. 
0602/46-72-21

: ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY kolumny głośnikowe, mikser, 
kompakty, efekty świetlne, ultrafiolety - od 150 zł. Wrocław, 
tel 345-46-25 •

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ a także wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary. Wro* 
cław, tel. 071/315-20-46, 0603/88*71*04 
02020331

O  ANTYKI • pracownia renowacji antyków, wyko* 
nujemy usługi w zakresie renowacji starych me
bli, zegarów, stolarki, wykonywaniu replik, posia* 
damy w sprzedaży meble odrestaurowane • za
praszamy. Wrocław, ul. Radomska 9 (Złotniki), tel. 
0607/03-99-20 81009741

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 LUMIERE z 1900 r, - 300 zł. Radwanice, gm. 
Św.Katarzyna, tel. 071/789-18-63 
ATLAS niemiecki, z indeksem, z 1897 r., stan dobry, • 600 
zł. Mrozów, gm. Miękinia, tel. 071/317-07-08 
BIBLIOTECZKA 10-letnia, lite drewno, stan dobry, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA sosnowa, - 280 zł. My- 
śliszów, tel. 074/645-40-18
BIBLIOTECZKA LUDWIK FILIP sosnowa. - 280 zł. Myśli- 
szów, tel. 074/645-40-18

BIBLIOTEKA czereśniowa, odnowiona, politura * 1.350 zł. 
Wrocław, tel. 0607/03-99-20
BIELIŻNIARKA na kolumnach, orzechowa • 880 zł. Wro
cław, tel. 0607/03-99-20
BIELIŻNIARKA EKLEKTYCZNA orzechowa, do renowa
cji, 2 sztuki - 600 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/865-94-21 po 
godz. 20, 074/867-00-65 po godz. 15 
BIURKO powojenne, okleina, stan dobry, -100 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-59-81, 0607/43-44-13 • .
BIURKO DĘBOWE dwustronne, po renowacji + fotel, •
2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98 
BIURKO LUDWIK FILIP orzechowe, z politurą, • 1.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19
BRYCZKA KONNA dębowa, odrestaurowana, w idealnym 
stanie, - 4.500 zł. Augustów, tel. 087/644-62-61 
BRYCZKA KONNA .połówka’ , do małych poprawek, koła 
drewniane, - 1.200 zł. Kluczbork, tei. 077/413-12-24 Ł 
BRYCZKA KONNA stan dobry, - 3.000 zł. Sobin, tel. 
076/845-96-29
BRYCZKA KONNA przedwojenna. • 3.000 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/323-42-76, 0601/65-42-56 
ENCYKLOPEDIA FRANCUSKA z 1935 r. - 200 zł Radwa
nice. gm. Św.Katarzyna, tel. 071/789-18-63 
FOTEL, stół oraz widokówki i akcje (polskie, niemieckie i 
amerykańskie), w cenie 1-250 zł. Legnica, tel. 
076/721-74-59
GÓRA MASZYNY DO SZYCIA ERDA przedwojennej - 60 
zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
HEŁM Mk II, z odznaką 2 Batalionu Piechoty, zima 1940-41 
r., w Szkocji • 130 zł, polskie odznaczenia wojenne • 15 
zł/szt., niemiecka rakietnica • 170 zł, hełm niemiecki wz. 
35 • 40 zł, rosyjski, z II wojny światowej - 20 zł. Świerzawa, 
tel. 0606/41-82-20 po 19
KOMODA i szafa, przedwojenne, • 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
KOMODA LUDWIK FILIP czereśniowa, po renowacji, poli
tura -1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/03-99-20 
KREDENS międzywojenny, dębowy, rzeźbiony, - 1.700 zł. 
Lubin. tel. 0600/54-08-20
KREDENS-z nadstawką, z okresu międzywojennego, stan 
dobry, - 1.000 zł. Pastuchów, tel. 074/850-81-63 
KREDENS EKLEKTYCZNY bogato rzeźbiony, wysoki, ma
honiowy, ok. 100-letni, z głębokimi rzeźbami zwierząt, b. 
ładny, po renowacji, -10.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-20-71 
KREDENS EKLEKTYCZNY na kolumnach - 3.800 zł, po
mocnik dębowy, rzeźbiony, pod telewizor, komputer - 700 
zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
KREDENS LUDWIK FILIP - 2.500 zł, stół na toczonych 
nogach (eliptyczny) - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/867-5 -̂95 
KREDENS LUDWIK FILIP kuchenny i inne • 200, 2.000 
zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98 
KREDENS PRZEDWOJENNY, - 1.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-01-24
KRZESŁA w stylu .Chappendalle’ , na lwich łapach oraz 
fotel .Ludwik-Filip’ - od 500 zł. Brzeg, teł. 0605/67-67-58 
KSIĄŻKA opowiadania z życia Jezusa .Droga krzyżowa* 
w języku niemieckim, z początku XX wieku • 500 zł. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
KUPIĘ BIBLIOTECZKĘ kredens, bieliźniarkę, bez pośred
ników. Kłodzko, tel. 074/647-59-83 
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ MILITARIA stare i współczesne, szable, bagnety, 
odzież, odznaczenia, hełmy, książki i inne. Wrocław, tel.
362-65-93, 0605/76-57-97
KUPIĘ PRZEDMIOTY związane z III Rzeszą, odznaczenia 
wojskowe i cywilne, porcelanę, dokumenty, przedmioty ze 
swastyką i inne. Wrocław, tel. 362-65-93, 0605/76-57-97
O  KUPIĘ STARE MEBLE, obrazy, porcelanę i inne.

Wrocław, tel. 071/387*21*53 82000971
KUPIĘ STARE MASZYNY DO LICZENIA I STARE OBRA
ZY. Niemcy, tel. 0049/17-76-62-08-61 
KUPIĘ STARE MEBLE płacę gotówką, odbiór natychmia
stowy. Wrocław, tel. 071/373-01-56 
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ ZEGAR STOJĄCY antyk, pośrednicy wykluczeni. 
Kłodzko, tel. 074/647-59-83
LAMPA WISZĄCA aluminiowa. - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-91
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, 
tel. 071/785-69-58, 0501/96-18-01 
ŁÓŻKO metalowe, z numerem patentu, odnowione, czar
ny mat + mosiądz, stan idealny, • 400 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-30-67
MAGIEL MIELE 3-wałkowy. przedwojenny, - 500 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-30-67
MAGIEL zabytkowy, duży, na korbę i inne starocie. Piława 

-Górna, tel. 074/837-16-27
MAGIEL ręczny, z 1936 r., J. Schammel-BresIau, możliwe 
przeróbki na elektryczny (za dopłatą), - 2.300 zł. Opole, 
tel. 077/464-66-15, 0603/54-27-55 
MAGIEL RĘCZNY. Wrocław, tel. 071/353-30-38 po godz.19 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER kompletna, stół na żeliw
nych podstawach, - 400 zł. Bardo, tel. 074/817-13-94 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER ze stołem, przedwojen
na, - 200 zł. Lubomierz, tel. 075/783-30-67 
MASZYNA DO SZYCIA KOEHLER fok 1900, zabudowa 
drewniana, 100% oryginał, napęd nożny, stan dobry, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/316-10-40 po godz. 20 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER około 100-letnia, tech
nicznie sprawna, -150 zl. Lubsko, tel. 068/372-08-54 
MASZYNA DO SZYCIA .KOHLER’  zabudowa drewniana, 
oryginalna, napęd nożny, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 316-10-40 po godz. 20 !
MASZYNA PAROWA stara. - 600 zł. Łagiewniki, tel. 
071/346-28-96 ’
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MEBLE antyczne, klubowe, kanapa + 2 fotele, po renowa
cji, tkanina obiciowa • belgijski plusz, w zielono-żółte pasy, 
- 5.000 zł lub zamienię na samochód. Prusice, tel. 
071/387-06-56, 071/312-63-58. 0606/14-33-76 
MEBLE : kredens dębowy - 2.000 zł, serwantka -1.500 zł, 
stół - 600 zł, 4 krzesła -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-94-21 
po godz. 20, 074/867-00-6$,po godz. 15 
MEBLE sofa Art Deco, po renowacji, 2 m, zielona, ładna - 
1500 zł, toaletka dębowa, z owalnym lustrem, 5 szuflad - 
400 zł, ława Ludwik Filip, orzechowa, po renowacji -1.000 
zł. Wrocław, tel. 322-23-10
MEBLE : witryna na kolumnach • 450 zł oraz kredens dę
bowy, na kolumnach - 300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-52-95 
MEBLE : sofy, szafy, kufry, komody, kredensy, inne - dti 
100 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/665-11-33 
MEBLE : szafa eklektyczna pałacowa, z lustrem - 8.500 zł, 
krzesła w kompletach po 2, 4 i 6 szt., w cenie 300-500 
zł/szt. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
MEBLE : witryna na .lwich łapach", ze szkłem kryształo
wym - 3.000 zł, iustro i bieliźniarka eklektyczna, orzecho
wa - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
MEBLE EKLEKTYCZNE po renowacji: 1 wieszak dó przed

pokoju z lustrem -1200 zł, bufet dębowy -'1 SOD zł (2szt.), 
lustro - 1200 zł, biblioteka dębowa - 2500 zł. Komorniki, 
tef. 076/317-27-22
MEBLE LUDWIK XVI białe, do sypialni, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-61-38
MEBLE STYLOWE bardzo ładne kredensy, krzesła, stoły,
- 5.000 zł. Kamienica, tel. 077/431-77-92, 0603/60-73-41 
MILITARIA z lat 1939-41, do renowacji, - 700 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/880-53-69
MŁOCKARNIA lata trzydzieste, stan b. dobry, - 4.000 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37 
NEGATYWY SZKLANE z ok. 1920 r, - 400 zł. Radwanice, 
gm. Św.Katarzyna, tel. 071/789-18-63 '
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt,
- 9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIEC KAFLOWY poniemiecki, zdobiony, duża korona z pła
skorzeźbą, wys. 2.7 m, - 2.500 zł. Nowa Ruda. tel. 
074/872-47-76 ,
PIEC KAFLOWY 100-letni, wys. 3 m, ornamenty i korona,
- 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-32-16 po godz. 16 
PIEC KUCHENNY KREFFT-BLUME ALLES BRENNER, do 
małego remontu, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/3.16-10-40 
wieczorem
PIEC KUCHENNY .Kreft-Blume’ . do małego remontu. -
12.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-10-40 wieczorem 
PŁYTY GRAMOFONOWE przedwojenne, szerokorowko- 
we, na 78 obr/min, prod. polskiej, zachodniej i rosyjskiej, 
w cenie 20-80 zł/szt. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
PRALKA MIELE sprawna, stan b. dobry, przedwojenna, - 
650 zł. Bolesławiec, tel. 0609/27-41-81 po godz. 18 
RADIO GRUNDIG 1950 r., .na chodzie’ , bez głośnika • 50 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-03
RADIO RAPSODIA 61 stan dobry -100 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-14-03
RAKIETNICA NIEMIECKA -170 zł. Świerzawa, woj. jele
niogórskie, tel. 0606/41-82-20 
SERWANTKA BIEDERMEIER brzozowa, czeczot. jasna, 
gięte szuflady. - 2.400 zł. Lubin, tel. 0600/54-08-20 
STARE KSIĄŻKI: .Matka Świętych Polska - Żywoty Świę
tych’ z 1893 r.. 296 str.- 90 zł, .Wieczór Świętego Sylwe
stra’  z 1900 r., 331 str. - 95 zł, .Plan Wrocławia" z 1948 r. - 
20 zł. Legnica, tel. 076/852-48-97 
STÓŁ + 4 krzesła, szafa 4- i 2-drzwiowa, bufet + pomocnik 
zdobiony, maszyna do szycia - od 150 zł. Leszno, tel. 
065/520-83-00, 0605/06-97-09 
STÓŁ LUDWIK FILIP + 6 krzeseł, całość po renowacji, •
4.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02, 0607/18-50-38 
STRZELBA z pierwszej połowy XIX wieku, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 071/327-85-34
SZAFA LUDWIK FILIP kompletna, - 400 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0606/12-93-01
WANNA przedwojenna, duża, czerwono-czarna, na złotych 
nóżkach, odrestaurowana, stan b. dobry, • 3.500 zł. Legni
ca, tel. 0607/59-92-86
WITRYNA BIEDERMEIER czereśniowa, na kolumnach,
1-drzwiowa, -1.800 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
WITRYNA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach.
2-drzwiowa, -1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
WYDAWNICTWA MUZYCZNE G. F. Peters, Leipzig, 1920 
r. - od 50 zł/szt., wydawnictwa Schneider & Co.. Leip- 
zig-Wien, 1930 r. • od 100 zł. Radwanice, gm. Św.Katarzy
na. tel. 071/789-18-63
ZAMIENIĘ BRYCZKĘ KONNĄ czarna, czerwone siedze
nia, cena ok. 2.500 zł, na kuca szetlandzkiego, powyżej 2 
la l Leszno, tel. 0609/39-50-07 
ZASOBNIK NA TAŚMĘ AMUNICYJNĄ prod. niemieckiej, 
do karabinu masz. Maschinengelehr MG-34, II wojna świat., 
autent., stan b. dobry, - 60 zł. ., tel. 0603/85-26-20, 
0603/48-3042
ZEGAR GUSTAV BECKER stojący, kwadransowy, 2 melo
die. - 8.000 zł. Karpacz, tel. 0603/24-79-06 
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER oraz inne - 350 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 0606/19-76-82 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty i srebr
ny, - 7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ŻYRANDOL 30 kg, 16 ramion, mosiądz, - 900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-11-33

RÓŻNE  
KUPIĘ

AKCJE  PZU S.A. w cenie 680 zł/szt. WrocłaW, tel. 
0502/86-18-03
O  BUTELKI MONOPOLOWE KUPIĘ 0.751, po piwie, 

winie, oranżadzie oraz różne transportery. Polko
wice, tel. 0603/33*65*95 84004191

AKCJE PZU 
0-600 139 339

OPP11964

DREWNO LIŚCIASTE. Wrocław, tel. 349-21-69 
EUROPALETY każda ilość, stan obojętny, własny odbiór, 
w okolicach Legnicy. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
EUROPALETY oraz palety zwykłe, 80 x 100, używane, duża 
ilość. Żagań, tel. 068/477-57-15, 0608/21-71-57 
FRYZY JESIONOWE. Korfantów, tel. 077/431-91-89 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA PIKO pojedyncze wagony, 
przejazdy, domki, zwrotnice, szlabany itp. Lubin, tei. 
0603/70-84-28

A K C J E  

D.Z. S.A.
OP006679

0-601 788 801
SKUP EUROPALET 

UŻYWANYCH §
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  |  
tal. 0-601 579 626. 071/342-32-39 O
Wrocław, ul. Tęczowa 82
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SORT CENTRUM "M1KATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
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ODZIEŻ UŻYWANA Z HOLANDII 
duży wybór - pełny asortyment0P004795

Sprzedaż codziennie w godzinach od 8°° do 15°°, 
tylko w środę od 8°° do 18°°.

P A L E T  Ys
SKUP EUROPALET UŻYWANYCH |  

KOSZE METALOWE (GITERBOX) 
ORAZ ELEMENTY PALET 

tel. 071/349-51-16, 0-601 57 96 26

rSKUP PALET' 
UŻYWANYCH
AUTOSTRADA - ZJAZD LEGNICA

OP006481
t̂el. 076/850-61-60,0-601 579 626̂

KONOPIE lniane, drobno czesane. Jaszów, tel. 
077/431-23-77. 431-23-55
NOSIDEŁKO ze stelażem, od 9 kg, Wrocław, tel. 
071/780-89-18
ODPADY PCV miękkie, kable i inne. duże ilości. Ludów 
Śląski, tel. 071/393-32-62 
OLEJ NAPĘDOWY. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
OLEJ OPAŁOWY. Krotoszyn, tel. 0502/98-72-12 
PALETY używane, euro. 80 x 100 cm, zwykłe, każdą ilość. 
Żagań, tel. 068/360-62-97, 0602/83-81-67 
PALETY jednorazowe. 96 x 75 cm, po 200 szt. tygodniowo 
przez cały rok, stała współpraca, także 9 innych typów pa
let. duże ilości. Kłodzko, tel. 074/865-52:2g -^ ' ! 
PARALIZATOR ELEKTRYCZNY. Wrocław, tel. 
0607/83-44-56
PRACA LICENCJACKA z ekonomii. Wrocław, tel. 
0502/31-63-89
PRZEKAŹNIKI RTS 61/24 V styczniki, rozłączniki RB-2, 
odłączniki OZK 600 A, 1000 A, 1500 A. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-80-89
PUDEŁKA PO PAPIEROSACH marki Golden American, 
płacę 50 gr/szt. Wrocław, tel. 0501/94-72-99 
SATURATOR DO WODY SODOWEJ lub wynajmę. Wro
cław, tel. 071/344-59-48, 071/354-32-02 
STYCZNIKI ID i IDX, różne typy. Nysa. tel. 077/433-76-07 
WAŁKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO średn. 40-110 itp. 
Wrocław, tel 317-80-76 do godz. 16, 317-84-32 
WIADERKA PLASTIKOWE z pokrywą 15 i 201, do artyku
łów spożywczych, 300 sztuk. Głogów, tel. 076/831-42-83 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP na akumulator, stan do
bry. Środa Śląska, tel. 0607/04-70-00
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

RÓŻNE
O  „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek • sku
pujemy, oferujemy wysokie ceny! Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy, płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81009371

ATRAKCYJNY PAN 26/188, pozna panią 35 - 55 lat, spon- 
sorkę i nie tylko., tel. 0608/09-30-95 
AUTOMAT ZAROBKOWY LOWEN, 1991 r. lotki na mone
ty 1-złotowe, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/15-57-88
AUTQMAT ZAROBKOWY .łapacz maskotek”, nowy, • 8.000
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
AUTOMAT ZAROBKOWY fliper Jocker, 1989 r., w pełni
sprawny, stan b. dobry, - 1.100 zł. Wrocław, tel.
071/339-85-60. 0605/51-94-24
AUTOMAT ZAROBKOWY POKER technicznie sprawny, -
110 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60
AUTOMATY DO GIER TV 11 sztuk - 2.000 zł, flippery (2
szt.) - 3.500 zł, oprogramowanie do gier TV, ceny 100 -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-50-54
AUTOMATY ZAROBKOWE, 1993 r. flipery - 2.000 zł/szt., 
automaty (gry) - 500 zł/szt. Legnica, tel. 0603/84-49-17 
AUTOMATY ZAROBKOWE flipery, 5 szt., w cenie 700 -
1.200 zł. Legnica, tel. 0605/46-72-67 
AUTOMATY ZAROBKOWE typu Fliper Dracula z 93 r, cena 
• 2.400 zł i Police For z 1989 r, cena - 1.200 zł. Lubin, tel. 
076/847-54-80, 0601/84-81-19 
AUTOMATY ZAROBKOWE typ - .łapacze maskotek’ , -
4.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-86 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 21 rat + wpi
sowe na sumę 7120 zł (raty połówkowe), - 5.100 zł. Wro
cław, tel. 071/333 8̂5-08, 0603/88-91-69 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 26 łat. 2 raty gratis, od
biór samochodu w lipcu, • 5.100 zł. Chróścina Nyska, woj. 
opolskie, tel. 0604/21-75-18
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 30 rat, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 354-32-71
AUTOSYSTEM DAEWOO NUBIRA cesja roczna (7.000 zł),
- 2.600 zł. Wrocław, tel. 0607/23-14-24 
AUTOSYSTEM DAEWOO, POLONEZ możliwość wyboru 
modelu, wpisowe 650 zł, talon promocyjny 650 zł, 18 rat, 5 
rat przedpłatowych, wartość 9.570 zł - cena 8.200 zł. Gło
gów, tel. 0602/52-06-43
AUTOTAK FIAT PUNTO II wpłaconych 15 rat, wartość
8.700 zł. - 5.000 zł. Głogów, tel. 0502/68-20-57 
BARWNIK P.E., prod. zachodniej, w granulacie - 3 zł/kg. 
Wrocław, tel. 0601/31-20-33
BASEN wolno stojący, wym. 3.6 x 0..9 m, z osprzętem, nowy,
- 1.350 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-35 po godz. 17 
BECZKA ALUMINIOWA 17001. owalna, na kołach 750x20.
- 1.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-39
BECZKA ALUMINIOWA po piwie. 501 (ozdoba przed bar)
- 200 zł, beczki plastikowe 60 I. -10 zł/szt., zawiasy mo
siężne meblowe, dł. 130 cm, szer. 4 cm - 5 zł/szt. Świdni
ca, tel. 074/853-35-21
BECZKA ASENIZACYJNA, 1986 r. poj. 40001, do remon
tu, - 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-44-19, 
318-48-83
BECZKI 2001, w cenie 15 zł/szt. oraz pojemniki o poj. 1000 
I, na palecie w koszu - 350 zł. Wrocław, tel. 0602/57-34-19 
BECZKI OCYNKOWANE 2001 - 350 zł/śzt., zbiorniki pla
stikowe, 1,000 I - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 071/316-95-02 
po godz. 17, 071/363-40-66 w godz. 10-16 
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew”, zakręcane i hoboki,

do celów'spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
BIBLIA DLA MŁODZIEŻY ilustrowana ’  50 zł oraz .Ilustro
wany Wielki Atlas Świata’ • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-46
BIŻUTERIA łańcuszek srebrny 200 gr + pantera srebrna 
60 gr. - 700 zł. Lubin. tel. 076/846-71-84 po godz. 21 
BRYCZKA KONNA do zaprzęgu z kucyków, • 2.800 zł lub 
zamienię na dużego konia. Leszno, tel. 0603/80-73-71 
BRYLANTY w pierścionkach, 70% wartości -1.600-16.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml. ok. 30 tys. sztuk, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
BUTLE NA WINO 2 szt. - 50 zł/szt. Lubsko, tel. 
068/372-08-54
BUTY skórzane, długie cholewki, rozm. 41,-80 zł. Legni
ca. tel. 0604/31-51-52
BUTY (półbuty), skórzane, brązowe, rozm. 50, - 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-35-72
BUTY ADIDAS męskie, nowe, białe, nr 44, - 60 zł. Wro
cław, tel. 0503/37-60-77
BUTY ZAMSZOWE, rozm. 42, nowe, - 85 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-43-29
CENTRALKA ALARMOWA SUPRALARM prod. francu
skiej, syrena, akumulator, możliwość podłączenia różnych 
czujników, 2 piloty, instrukcja po polsku, • 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-69-52. 0601/78-51-51 
CZASOPISMA o tematyce erotycznej, różne, ok. 500 sztuk 
-100 zł/kpi. lub 50 gr/szt. Legnica, tel. 0605/54-78-39 
CZASOPISMA o tematyce erotycznej. z 2001 r., dużo tytu
łów, możliwość wysyłki, cena 1-4 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
CZASOPISMA, KATALOGI, PROSPEKTY o tematyce mo
toryzacyjnej, ok. 500 sztuk -100 zł/kpi. lub 50 gr/szt. Le
gnica, tel. 0605/54-78-39
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1 do 46, w 2 segre
gatorach, stan idealny - 50 zł lub zamienię. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
CZASOPISMO „MOTOR” tygodniki 1983-86 r., 250 sztuk, 
całość 80 zł. kłodzko, tel. 074/867-58-21 
CZASOPISMO „MOTOR” z lat 1987-1-988, w segregato
rach - 70 zł, .Młody Technik’ , z lat 1982-1989, różne - 2 
zł/szt. lub zamienię. Nakło, tel. 077/464-47-86 
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE” oraz 
inne ogłoszeniowe - 80 gr/szt. Wrocław, tel. 0608/84-61-27 
CZASOPISMO „PRZEWODNIK WĘDKARSKI” 5 segrega
torów, wszystkie numery 1-120, - 400 zł. Wrocław, tei 
071/329-13-78. 0600(43-23-65
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY” nr 1-216. - 600 zl. Bole- 
sławiec, tel. 075/732-58-94
DIODY prostownicze, 200 A, - 20 zł. Wrocław, teł: 
0606/73-75-45
DREWNO KOMINKOWE cena od 70 zł. Świerzów, gm. Pru
sice. tel. 0607/30-64-25
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1, tei. 071/349-21-69 
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3. Jordanów Śląski, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/40-27-41 
ETERNIT 100 arkuszy • 12 zł/szt. Mietków, tel. 
071/316-91-59
FARTUCH ROBOCZY cena 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
FARTUCH ROBOCZY prod. zachodniej, -15 zł. Wrocław, 
tel. 071/369-26-66, 0503/04-31-66 
FIGURY OGRODOWE fontanny, gazony, kolumny, tralki z 
betonu - od 28 zł/szt. Wrocław, tel. 364-35-93, 
0602/81-16-60
FILC grub. 20 mm, wym. 190 x 180 cm, waga 18 kg - 600
zł, gwintowniki, fabrycznie nowe M-24 i M-18 - cena 15
zł/kpi. Świdnica, tel. 074/853-35-21
FIRANY, 2 szt., ręcznie robione na szydełku - 50 zł/szl
Nowa Ruda. teł. 074/872-14-87
FOTEL, dla dzieci, rozkładany, stan dobry, ze schowkiem
na pościel, - 200 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-32-10
FUTRO damskie, długie, ciemnobrązowe, wzrost 165 cm,
- 700 zł. Wrocław, teł. 071/339-27-55
FUTRO Z LISÓW SREBRNYCH, rozmiar 3/4,170 cm, 3-let-
nie, stan idealny, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58
GARNITUR KOMUNIJNY, - 80 zł. Bolesławiec, tel.
075/734-38-03
GARNITUR KOMUNIJNY + biała koszula. - 80 zł. Wrocław, 
tel. 328-24-16
GARNITUR KOMUNIJNY oraz buty, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/783-89-33
GARNITUR MĘSKI nowy, jasnopopielaty, rozm. 
170/96/82A, - 175 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9 i 18-22
GARNITUR MĘSKI na wzrost 170-176 cm, granatowy w 
cienkie prążki, stan b. dobry, - 70 zł. Wołów, tel. 
071/389-60-16
O  HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ - jakość gwa

rantowana. 63-740 Kobylin, Rębiechów 21, tel. 
065/548-23-38 01018161

HUŚTAWKI OGRODOWE firmy Ketler, prod. niemieckiej, 
dla dzieci, używane, od 200-400 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-92-76, 0605/53-23-20 
KALENDARZE Tewo, Tepol, biurkowe, jednoplanszowe, 
kuchenne, kieszonkowe i inne - od 1.5-17 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0606/82-81-56
KALKULATOR INŻYNIERSKI CASIO 7700 GB. Bielawa.
tel. 074/645-31.-71, 0607/85-09-31
KAMIZELKA WEST, 2001 r. rozm. XL, 100% bawełny. -
50 zł. Zielona Góra, tel. 0502/16-69-05
KAMIZELKA KULOODPORNA, - 300 zł. Legnica, tel.
0603/92-76-30
KARNET DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ we Wrocła
wiu, 10 godzin-korzystania z internetu, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-69-80
KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, nowy 
wzór, -150 zł. Wrocław, tej. 372-44-46 
KASETON REKLAMOWY wym. 66 x 70 cm, 2-stronny, pod
świetlany, - 300 zł. Wrocław, teL 071/346-08-30, 
0502/23-82-18
KLOCKI LEGO 10 kompletów, w tym duże i małe + wia
derko klocków, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/21-30-18 
KLOCKI LEGO PLAYMOBIL serie: Turtles, Transformers, 
Dinoraiders, gry, el. klawiatura dla dzieci do muzyki, plu
szowe zabawki, resoraki i inne zagraniczne, dla dzieci w 
wieku 3-15 lat, stan idealny oraz książki, kasety, w jęz. 
angielskim, niemieckim i polskim - od 10 zł. Wrocław, tel.
343-66-26
KOŁYSKA DZIECIĘCA huśtawkowa, drewniana, nowa • 
550 zł. Wrocław, tel. 071/349-40-05 
KOMBINEZON DZIECIĘCY z kapturem, cena 10 zł/szt. 
Świdnica, tel. 074/853-69-86 
KOMBINEZON ROBOCZY prod.'zachodniej, - 45 zł. Wro
cław. tel. 362-65-93, 0605/76-57-97 
KOMBINEZON SKÓRZANY DAINESE

ODZIEŻ UŻYWANA
OP005750

oryginalna
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

biało-czerwono-czarny, rozmiar 52, 2-częściowy, - 650 zł. 
Wołów, tel. 071/389-.32-17
KONTENER ALUMINIOWY z samochodu ciężarowego, o 
wym. 5.20x2.20x2.20 m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-26-15
KOPERTY białe, 7.000 szt. - 170 Zł. Lubin, tel. 
076/846-36-68, 0607/45-56-53 
KRZESEŁKO DZIECIĘCE VOX do karmienia, stan b. do
bry, - 80 zł. Wrocław, tel. 352-41-55 
KSIĄŻKA .Instrukcja - naprawa sam. Fiat 500,600, Zasta
wa 750 i Fiat 850", - 35 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9 i 18-22
KSIĄŻKA .Instrukcja obsługi Fiat Cinquecento’ , - 25 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-22 
KSIĄŻKA .Atlas anatomiczny”, .Anatomia prawidłowa czło
wieka’ , - 200 zł. Wrocław, tel. 071/788-14-08, 
0602/21*23-32
KSIĄŻKA o życiu Jezusa, z początku XX w., w j. niemiec
kim, - 500 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-91 
KSIĄŻKI i kasety z bajkami, dla dzieci w wieku 3-15 lat, w 
jęz. polskim, niemieckim i angielskim, serie popular
no-naukowe dla dzieci, słowniki w j. angielskim, francuskim, 
włoskim, niemieckim i hiszpańskim, lektury k̂siążki medycz
ne i komputerowe - od 8 zł. Wrocław, tel. 343-66-26

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkujących, ka
sety + ćwiczenia. - 70 zł., tel. 0502/13-75-85 
KURTKA SKÓRZANA typu .Ramoneska’ , stan b. dobry, 
na wzrost 180 cm, zadbana, mało używana, • 150 zł. Lu
bin, tel. 0503/32-78-45
KURTKA SKÓRZANA męska, czarna, nowa, rozm. 48/50. 
- 330 zł. Wrocław, tel. 0502/29-95-68, 071/365-76-01 
KURTKA SKÓRZANA .ramoneska’ , rozmiar 48. • 200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/45-51-12 
LAMPY ŚWIETLÓWKI kompletne. 2 x 40 W, - 35 zl. Wro
cław. tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
LINA STALOWA o średnicy 18 i 16 mm, cena • 3 zł/kg. 
Koźmin, tel. 062/721-50-63
LINY KONOPNE nowe, zarobione, 30 m - 45 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
MARYNARKA nowa, rozm. 50. • 90 zł. Wrocław, tel. 
0606/89-71-06
O  MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań mi

lionerem, rewelacyjna książka, 120 systemów 
DUŻEGO LOTKA, każdy system to gwarancja wy
granej, systemy od 7 do 40 liczb (zastosowanie 
MULTI-LOTEK) - 40 zł + koszt wysyłki. Wrocław, 
tel. 071/372-64-49 02019461

MŁODY SPORTOWIEC POSZUKUJE SPONSORA za re
klamę na strzelnicy (tereny różnych targów) oraz na wszel
kiego rodzaju zawodach ogólnopolskich. Zielona Góra, tel. 
068/454-91-13 po godz. 20, 0605/91-57-62 
MOSIĄDZ wałki sześciokątne 32 mm, ok. 150 kg -11 zł/kg. 
Kamienna Góra. tel. 075/744-51-30 /fax, 0605/42-36-39 
NAGROBEK GRANITOWY różne kolory, w cenie od 1.800 
zł/szt. Świdnica, tel. 0602/86-42-64 
NAGROBKI GRANITOWE z granitu .Strzegom’ , z ciemną 
tablicą, litery, transport, montaż w cenie - od 1.500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-82-53

Pierw sza firma w  Polać*, realizująca kompleksowa 
usługi ślubne w  system ie ratalnym np. strojenie kościołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 

restauracle.podróże poślubne-Wiochy od S12 zł.l wiele Innych usluo.
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NAMIOT HANDLOWY konstrukcja stalowa, wym. 5.5 x 5.5 
x 2.3 m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 354-32-51 
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE cena 7 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15. 0606/73-3ą-15 
NIANIA ELEKTRONICZNA fabrycznie nowa, oryginalne za
pakowana, prod. zachodniej, zasialna na prąd i na bate
rie, - 130 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO - 50 zł. Wrocław, tel. 
322-37-85
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE Maxi Cosi, 0-10 kg. z funkcją fo
telika samochodowego, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0600/82-17-07, 344-18-12
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE na stelażu, regulacja siedziska, 
stan b. dobry, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
071/786-49-44
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI 0-10 kg, z funkcją 
fotelika samochodowego, stan b. dobry, -110 zł, Wrocław, 
tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
OBRAZ poniemiecki, czarno-biały, 90x100 cm, sygnatura 
wrocławska, - 80 zł. Wrocław, tel. 327-87-28 
OBRAZY OLEJNE współczesne, różnież na zamówienie, 
ceny 100-400 zł.,, tel. 0503/86-46-44 
OBRAZY OLEJNE reprodukcje, od 100 zł. Wrocław, tel.
347-84-25, 0603/69-40-13
ODZIEŻ UŻYWANA idealna do sprzedaży, ok. 800 kg, •
1.500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-30-67 
ODZIEŻ UŻYWANA z Kanady - 6zł/kg. Wrocław, tel. 
.0604/48-56-52
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE duże ilości, od 3 zł. Le
gnica, tel. 076/856-48-66
PALETY DREWNIANE cena 8 zł/szt. Jordanów śląski, tel. 
071/316-10-74
PALETY DREWNIANE 600 x 800 • 5 zł/szt., 800 x 1200 • 9 
zł/szt., 100 x 1200 - 15 zł/szt. Polanica Zdrój, tel. 
0608/18-61-34
PALETY JEDNORAZOWE - 10 zł/szt. Bielawa, tel. 
074/833-21-92
PAPIER, belowany - 1  zł/kg. Legnica, tel. 0604/31-51-52 
PIELUCHY PAMPERS 132 szt., różne rozmiary. - 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-93-02
PISTOLET GAZOWY 2 magazynki, kaura, - 450 zł lub za
mienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 0501/97-96-25

PLAKAT KAYAH z autografem, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/782r69-80
PLAN „WYSTAWEK" na rok 2001, - 50 zł. Twardogóra, 
tel. 0607/74-03-26
PLANY „WYSTAWEK” na cały rok, 160 miejscowości, - 
60 zł /całość. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PŁASZCZ nowy, rozm. 50, - 90 żł. Wrocław, tel. 
0606/89-71-0.6
PŁASZCZ SKÓRZANY męski, rozmiar XL, ciemnopopie- 
laty, stan b. dobry, -150 zł. Wołów, tel. 071/389-60-16 
POJEMNIKI z żywicy, z pokrywą i uchwytem, 90 x 50 x 50 
cm i 1,000 szt. - 6 zł/szt. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62 
POJEMNIKI PLASTIKOWE na olej opałowy, poj. 1500 I - 
900 zł, 20001 - 1100 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
POSZUKUJĘ OSÓB OSZUKANYCH przez pana ogłasza

jącego się pod telefonem 0603/50-73-90 i oferującego ta
nie telefony komórkowe. Niemcy, tel. 0049/17-19-49-30-46 
POSZUKUJĘ SPONSORKI chętnie starszej, 30-letni męż
czyzna. Wrocław, tel. 0606/20-57-10 
POŚCIEL DO ŁÓŻECZKA dziecięcego, puchowa, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/15-75-12
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem w bardzo trud
nej sytuacji materialnej, dziękuję ludziom dobrego serca; 
Bank Zachodni S.A I Oddział Ząbkowice Śląskie, nr rachun
ku 11201610-573780-170-4.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄjestem bezrobotny, mam 
zadłużenie w banku (8.700 zł), nie mam z czego spłacić, 
za każdą pomoc z góry dziękuję, konto 
10205297-13-291-61, tytułem Wi 700 335, PKO BP SA 
O/Oleśnica..

HURTOWNIA HOLENDERSKIEJ j 
ODZIEŻY UŻYWANEJ 3

i 
Legnica, ul. II Armii Wojska Polskiego 35 i 

Tel. 076/854-97-15 0P011127I

PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ młode małżeństwo z 
dzieckiem, bez środków do życia i mieszkania, prosimy lu
dzi dobrej woli o pomoc, chociaż dla dziecka, nr konta PKO 
BP 10203075-209634-270-41. Jawor 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ przyjmę wszelką pomoc, 
jesteśmy bezdomni, mieszkamy w opuszczonej walącej się 
chacie, nie mamy żadnych dochodów, mamy na utrzyma
niu córkę w wieku 14 lat, która uczęszcza do gimnazjum, 
za wszelką pomoc będziemy b. wdzięczni, nie mamy tele
fonu. Wanda Klimczuk, 97-566 Józefów 8, gm. Przedbórz 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem niewidoma i w 
trudnej sytuacji - z góry dziękuję za pomoc, Bank Cuprum 
O Lubin 1690 1023-729015-27014-1. Joanna Zarychta,
59-300 Lubin, ul. 1 Maja19, tel. 0605/43-53-38 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ pochodzę z biednej ro
dziny, mieszkam w małym miasteczku, brakuje mi pienię
dzy na studia, z powodów zdrowotnych nie mogę podjąć 
pracy, BZ Jelenia Góra 11201069-5003110, b. dziękuję za 
pomoc. Pasiecznik
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄjestem inwalidką II gru
py, renta 380 zł/miesiąc, nie mam rodziny, grozi mi eksmi
sja z mieszkania, za pomoc z góry dziękuje, PBK Wrocław 
11101620-401620082. Wrocław 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ potrzebuję pieniądze 
aby spłacić długi u sąsiadów oraz pożyczki w banku, jeste
śmy bez pracy, mamy troje dzieci, jestem załamana, BSK 
O/Wrocław, numer rachunku 10501490-2244082265.. 
PRZE WI JAK DLA NIEMOWLĄT, - 100 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-23-22
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy gł. trasie z Wro
cławia do Opola - 2.000 zł/rok. Oława, tel. 071/313-91-88, 
0605/78-66-92
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ. Wrocław, tel. 
071/349-27-07
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter, 
blaszak. Czernica, tel. 071/318-57-56 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD na 2 samochody i 
pawilon handlowy, przy głównej drodze. Świebodzice, tel. 
074/841-63-29, 854-73-92
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD TAXI. Wrocław, tel. 
071/348-50-06, 0601/76-37-32 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD RAJDOWY. Zdzie
szowice, tel. 077/484-45-43, 0602/50-21-58 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Fiat Ducato Maxi. 
Legnica, tel. 0608/16-30-72
PUDEŁKA TEKTUROWE 37 x 18 x 15 cm, pakowane po 
50 szt. - 50 gr/szt. Wrocław, tel. 071/355-82-64 
RAPIDOGRAFY ROTRING 4 szt., komplet. • 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/50-17-33
RURY KOMINKOWE cena • 100 zł/m3. Łagiewniki, woj. 
wrocławskie, tel. 0600/11-36-51 
SAMOLOTY ODRZUTOWE MIG-21 idealne na reklamę, 
identyczne jak samolot licytowany przez Jurka Owsiaka w 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - 6.000 zł. 12.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15
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SIATKA MASKUJĄCA wym. 11 x 12 m, nowa, w pokrow
cu, - 800 z ł. ., tel. 071/317-90-90 
SIEĆ RYBACKA 50x2 m, oczka średnie, - 500 zł. Ochla, 
gm. Zielona Góra, tel. 068/321-10-02, 0600/38-58-99 
SKÓRA Z DZIKA wyprawiona, - 200 zł. Wołów, tel. 
071/389-73-72 wieczorem
SKÓRY Z LISÓW garbowane, 50 sztuk -100 zł/szt. Kroto
szyn, tel. 0606/31-68-84
SKÓRY Z LISÓW RUDYCH 50 szt. -100 zł/szt. Krotoszyn, 
tel. 0606/31-68-84
SKRADZIONO ROWER GÓRSKI UNIVEGA, ze złotopo- 
marańczowym amortyzatorem przednim RS Tec oraz elek
tronarzędzia Bosch, Black & Decker, Maister Kraft, za od
nalezienie lub pomoc w odnalezieniu nagroda. Wrocław, 
tel. 071/311-23-10, 0603/75-17-15^
SKRZYNKI plastikowe, po mleku, ok. 60 śzt. • 6 zł/szt. Ko
nary, tel. 076/870-92-10 prosić Tomka 
SŁOWNIK ELEKTRONICZNY polsko-angielsko-niemiecki, 
stan idealny, bardzo dużo funkcji, - 700 zł. Lubin, tel. 
0609/25-18-26
SPODNIE "BOJÓWKI” koloru żółtego, szerszy krój (31-34), 
-100 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-77 
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, - 85 zł. Wrocław, tel. 
372-44-46
SPODNIE DAMSKIE ogrodniczki, dla kobiety ciężarnej, roz
miar 38, cena - 50 zl oraz kostium wyjściowy, popielaty, dla 
kobiety ciężarnej, rozmiar 40, cena - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-56
SPODNIE JEANSOWE niebieskie, nowe, rozmiar 30 i 34 - 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
SPODNIE LEE obwód pasa 76 cm. dł. 104 cm, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0502/89-26-51
SPODNIE LEE dżinsowe, rozmiar 76/104, - 100 zł. Wro
cław, tel. 0502/89-26-51
SPODNIE OGRODNICZKI prod. zachodniej, -'30 zł oraz 
kurtka, prod. zachodniej. - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/369-26-66, 0503/04-31-66 
STÓŁ KREŚLARSKI skala 100x170. wyposażony. - 500 
zł. Bielawa, tel. 074/833-62-61 po godz. 17 
SUKIENKA KOMUNIJNA z dodatkami. • 80 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-38-03
SUKIENKA KOMUNIJNA wzrost 134 cm. dodatki, -150 zł. 
Nadolice, tel. 071/318-98-57
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 134 cm + dodatki i bu
ciki nr 34,- 160 zł. Wrocław, tel. 071/361-56-59 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 136 cm + dodatki, bar
dzo ładna, -150 zł. Wrocław, tel. 071/321-65-87 
SUKIENKA KOMUNIJNA. - 100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-77-38
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 134 cm, rękawiczki, 
oddam gratis. Wrocław, tel. 366-16-68, 0609/63-25-32 
SUKIENKA KOMUNIJNA. - 110 zł. Wrocław, tel. 
071/348-92-10
SUKIENKA KOMUNIJNA, na 134 cm wzrostu, stan bdb. 
Wrocław, tel. 071/328-32-10
SUKIENKA KOMUNIJNA na 160 cm, ładna, na kole, z do
datkami. -170 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-50 
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, bogato zdobiona, 
dużo falban, torebka, wzrost 140 cm - 80 zł. Piława Górna, 
tel. 0602/60-19-47
SUKIENKA KOMUNIJNA, na kole miękkim, z atłasu, zdo
biona białymi kwiatkami, - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/782-98-70, 0608/08-13-65 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wysoką dziewczynkę, + to
rebka i wianek z koralików, - 300 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 140 cm, na kole, ład
ny wygląd, stan b. dobry, buty nr 34,-170 zł. Wrocław, tel. 
071/788-98-11
SUKNIA ŚLUBNA prod. włoskiej, rozmiar 38, - 450 zł. Czer
nica, tel. 071/318-02-16
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40. + dodatki, • 500 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-22-28 '
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SUKNIA ŚLUBNA francuskiej firmy Cymbeline, 2000 r., 
sznurowana na plecach, halka na kole, stan idealny, - 650 
zł. Lubin, tel. 076/844-54-66, 0503/94-02-11 
SUKNIA ŚLUBNA z krótkimi rękawami, rozmiar 40. + do
datki, welon i rękawiczki, - 500 zł. Lubin, tel. 076/841-14-83 
do godz. 18, 076/749-85-79 po godz.. 18, 0608/98-22-65 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, kolor eeru, z krótkimi rę
kawami, na kole, prosty krój, delikatnie zdobiona, stroik na 
głowę, - 200 zł. Polkowice, tel. 076/749-65-96 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, z gorsetem, dół na 
kole, rękawy 3/4, w łososiowe różyczki + welon w różycz
ki, - 350 zł. Rogów, gm. Prochowice, tel. 076/858-40-56, 
0605/40-14-42
SUKNIA ŚLUBNA modny fason, krótki rękaw, na kole, góra 
z koronki, dół z tiulu, różowe różyczki w dole i w pasie z 
tyłu, welon i rękawiczki gratis. - 300 zł (w sklepie 950 zł). 
Sława,, tel. 068/356-61-59
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38. szerokie ramiączka. • 500 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-47-11 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38-40,176 cm, na wysoką, szczu
płą osobę, z trenem, kolor biały, góra z gipiury, dół z tafty i 
szyfonu, zdobiona łososiowymi różyczkami, stan b. dobry, 
- 400 zł, Świdnica, tel. 074/856-93-16, po 17 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38. na 160 cm wzrostu, biała, 
atłasowa, zdobiona, długi rękaw, welon, - 200 zł. Twardo- 
cice, tel. 076/877-55-23
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 36, krótki rękaw, dekolt w 
łódkę, odcinana pod biustem, dół na rozkloszowanej hal
ce, model z francuskiego katalogu, atłasowa, • 180 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-02-24
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 38/40, dla wysokiej dziewczyny, 
2-częściowa, z francuskiego materiału, używana 1 raz, wy
czyszczona, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/780-85-33 f
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SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE rozmiar 38/170. gorset i 
spódnica, dodatki • 700 zł. Wrocław, tel. 071/322-25-11 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 170 cm, góra z gipiury, b. ele
gancka. - 250 zł. Wrocław, tel. 0600/31-78-24 
SUKNIA ŚLUBNA modei Cymbeline Jousse, kolor ecru, • 
700 zł. Wrocław, tel. 785-69-69 
SUKNIA ŚLUBNA.rozm. 38, krótki rękaw, góra z gipiury, 
dół gładki na kole, po czyszczeniu, bardzo elegancka, + 
dodatki. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/362-25-60. 
0607/63-77-78
SUKNIA ŚLUBNA z welonem, Cymbeline. biała, rozmiar
34-40, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/336-42-83 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 30. - 500 zł. Wrocław, teł. 
071/339-70-30
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42-44, wzrost 170 cm, • 300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-00-57
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, z dodatkami, welon, rę
kawiczki, stroik, • 550 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 po 
godz. 14
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, rozmiar 38-40, welon, 
rękawiczki, stroik. - 600 zł. Legnica, tel. 076/722-34-81 
SUKNIA ŚLUBNA 2-częściowa, gorset + spódnica, - 500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-47-60 
SUKNIA ŚLUBNA nie używana, kupiona w La Mirage, ko
lekcja Madonna 4, wzrost 170-175 cm, dół na kole z tre
nem, welon gratis, • 1.500 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-57-68
SUKNIA ŚLUBNA na ślub cywilny, srebrna satyna, na kole, 
rozmiar 42 cm, wzrost 176 cm, długie rękawiczki, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-82-62. 0604/24-02-67 
SUKNIA ŚLUBNA firmy .La Mirage", rozmiar 38, wzrost 
168-170 cm, stan b. dobry, po czyszczeniu, góra wykłada
na na ramiona, dół gładki atłasowy, na kole, - 260 zł. Wro
cław, tel. 071/349-22-10, 0502/17-57-44 
SUKNIA ŚLUBNA biała, na kole, z falbanami, z przodu 
bogato zdobiona, z tyłu kokarda, krótki rękaw, rozmiar 
38-39, wzrost 164-165 cm, rękawiczki, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-93-65
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 40-42, wzrost 175 cm. 
jeden raz używana, wyczyszczona chemicznie, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-28-89
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r. kolor ecru, krótki rękaw, odkry
te ramiona, b. elegancka, prod. USA, cena zakupu - 2.200 
zł, + dodatki gratis, sprzedam za - 1.000 zł. Oława, tel. 
071/313-74-30. wieczorem, 0502/06-71-61 
SWETER dziewczęcy, biały, komunijny, nowy, rozm. 140 
cm - 20 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 '
SWETER BOSCH rozpinany, 3-kolorowy, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
SWETER BOSCH rozpinany, 3-kolorowy -150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
SYRENA STRAŻACKA zasięg 600 m, 200 V/700 W, -110 
zł. Pieszyce, teł. 0608/12-26-69 
SZYLD REKLAMOWY blaszany, oprawiony w ramie, go
towy do zainstalowania, wym. 100 x 140 cm, treść reklamy 
branża ogrodzeniowa, -120 zł. Lasocin, tel. 074/836-98-09 
TABLICE REJESTRACYJNE amerykańskie, ze wszystkich 
stanów • 20 zł/szt. Świebodzin, tel. P68/382-43-05, 
0603/74-93-56
TKANINA WOJSKOWA .MORO’  ok. 100 m - 5 zł/m.b. Wro
cław. tel. 0602/21-23-32
TOALETA KEMPINGOWA 2-komorowa, do kempingu i na 
działkę, stan dobry, - 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16 do godz. 17. 782-29-22 po godz. 20 
TOALETA TURYSTYCZNA chemiczna, do kempingu, na
miotu, stan idealny, -160 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
TRANSPORTERY plastikowe, monopolowe, po winie i wód
ce, ok. 200 sztuk -1 zł/szt. Herby, tel. 034/357-41-32 
TROFEA MYŚLIWSKIE lustro kryształowe z rogami pała
cowe, 3 x rogi jelenia, 1 x rogi daniela, 1 x bawoła, 7 x rogi 
koziołków, w komplecie lub pojedynczo, - 4.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-66-45* 0605/22-66-76 
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał poliwęglan, polipropy
len. włókno szklane -2 zł. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62 
TWORZYWO SZTUCZNE PE aglomerat -120 zł/kg. Śliwi
ce, tel. 071/315-37-08
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UBRANKA DZIECIĘCE do 1.5 roku, kurtki, bluzki, śpiosz
ki, od 0.5Ó zł do 4.00 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-69-86 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w wieku do 7 mies.; fir
mowe, stan idealny - od 20 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka do 4 miesięcy, stan 
idealny, ceny od 20 zł. Wrocław, tel. 787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE rozmiar 50-114 cm, buty dziecię
ce (rozmiar 18-26), ceny od 5 zł.. Wrocław, tel. 
071/360-82-62, 0604/24-02-67 
UBRANKO DO CHRZTU .pajacyk’ + beret + buciki, atła
sowe. rozmiar 68/74, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
WAGON MIESZKALNY SALONKA 21.5 m2, luksusowy, dł.
8.3 m, do zamieszkania od zaraz, ogrzewany, • 17.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-54-60
WIESZAKI PLASTIKOWE w cenie 0.50 zł/szt. Wrocław.
tel. 071/324-17-36 po godz. 18
WISIOREK SREBRNY na łańcuch, pantera z zielonym
oczami, 60 g, -170 zł. Lubin, tel. 076/846-71-84
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, -130 zł. Gryfów Ś l, tel.
075/781-22-28
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK nowy, nowe koła. - 400 zł. 
Jaworzyna Śl., tel. 074/858-70-40 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, ze spacerówką, -100 zł. Je
lenia Góra. tel. 0607/82-89-97 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA głęboki, duże koła. gra- 
natowo-biały, stan idealny, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/844-73-30
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, z nosidełkiem, 2-funkcyjny, 
Polak 3, -150 zł. Lubin, tel. 076/749-55-14 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO 2-funkcyjny, typ Coan Rider, 
niebiesko-żółty, stan b. dobry, folia przeciwdeszczowa (cena 
w sklepie 900 zł), - 500 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02. 
0605/69-96-37
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy, kremowe do
datki, używany 5 miesiący, reg. rączka, torba śpiwór gra
tis. stan b. dobry. - 250 zl. Lubin. tel. 076/844-74-90. 
0602/85-75-06
WÓZEK DZIECIĘCY wielofunkcyjny, z parasolką, stan do
bry. ciemny, kpi, - 80 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16 
do godz. 17, 782-29-22 po godz. 20

WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniąt, głęboki, stan b. dobry. + 
wanienka, -150 zł. Oława, tel. 071/313-54-62 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, nowy, używane nosideł
ko, przekładana rączka, osłona na nogi, folia przeciwdesz
czowa, siatka na zakupy, torba, - 400 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-50-27
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budką i folią przeciw
deszczową, stan dobry, siatka i kosz na zakupy, • 90 zł. 
środa śląska, tel. 0503/96-18-41 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK rozkładany, kosz na zakupy, 
stan b. dobry, - 200 zł. Świdnica, tel. 074/852-19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO dla bliźniaków, jeden 
obok drilgiego. -150 zł. Twardogóra/teł. 071/398-73-18 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, stan b. do
bry, błękitny, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21, 
0602/84-62-71
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy z funkcją głę
bokiego, granatowy w żółtą kratę, niski, lekki, przekładana 
rączka, zadbany, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ .labamba’ , 2-funkcyjny. 
na dużych kołach (skrętnych), profilowana rączka, duży 
kosz na zakupy, rozkładany do spania, ruchoma kołyska, 
model z 2001 r., aluminiowy, stan idealny, • 450 zł. Wro
cław, tel. 329-22-03, 0603/63-45-52 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO .parasolka", rozkł. do spa- 
r.nia - 80 zł. Wrocław, tel. 322-37-85 
WÓZEK DZIECIĘCY typ .parasolka". • 400 zł, Wrocław, 
tel. 0609/49-48-91
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, spacerowy, duże podwójne 
koła, duży kosz, rozkładany do spania, folia przeciwdesz
czowa gratis, -150 zł. Wrocław, tel. 071/345-45-35 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, stan dobry, głęboki, spa
cerowy, granatowy w bordową kratkę, torba, folia przeciw
deszczowa, • 150 zł. Wrocław, tel. 0601/74-02-17 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, roczny - 85 zł. Wrocław, 
teł. 071/367-31-14
WÓZEK DZIECIĘCY firmy Graco, spacerowy, stan b. do
bry, granatowy z żółto-niebieskimi dodatkami, z budką, duże 
koła obrotowe, pokrowiec na nogi, kosz na zakupy, - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/373-44-59 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, • 110 zł. Wro
cław, tel. 325-30-68
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny. używany 1 mies. • 350 
zł. Wrocław, tel. 786-46-23. 0606/95-97-10 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, -100 zł. Wrocław, 
tel. 354-15-44
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, składany, z budką, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/346-08-30, 0502/23-82-18 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy z funkcją głębokiego, ma
terac, kosz, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, spacerowy, niski, nowy 
model, przekładana i reguł, rączka, duży kosz, folia, gra
natowy w kratkę, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/341-99-45 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny. stan b. dobry, - 
150 zł. Wrocław, tel. 327-87-61 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy w białą krat
kę, regulowana rączka, stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, 
tel. 348-09-84
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniąt, 2-komorowy. 3-funkcyj
ny. - 450 zł. Wrocław, tel. 785-70-01 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budką, rozkładany, -125 
zł. Wrocław, teł. 0609/15-65-52 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki. + spacerów- 
ka, 2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duża tor
ba. folia, regulowany podgłówek. łekki. - 730 zł. Wroęław, 
tel. 372-44-46
WÓZEK DZIECIĘCY podwójny, spacerowy, granatowy, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-10 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki. - 45 zł. Wrocław, tel. 
071/368-80-12
WÓZEK DZIECIĘCY Chicco Choice Lux. półroczny, z gwa
rancją, 3-funkcyjny, granatowy, pompowane koła, stan b. 
dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 373-89-19 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg., głęboki, stylowy, 
duże chromowane koła, biało-niebieski (bez wzoru), mało 
używany, stan b. dobry (taki sam stoi na wystawie sklepu 
przy PI. PKWN), cena nowego 1.850 zł, - 799 zł. Wrocław, 
tel. 0502/31-65-51
WÓZEK DZIECIĘCY JANE ROYAL 3-funkcyjny. głęboki, 
spacerowy, fotelik-kołyska samochodowy, najnowszy wzór, 
regulowany podgłówek, duża torba, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry. - 850 zł. Wrocław, tel. 071/785-62-72 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerowy, duże koła, śpi- 
worek, - 80 zł. Wrocław, tel. 0607/19-76-68 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO spacerowy, typ .para
solka’ , budka, pałąk, rozkładany, ładny, lekki, -160 zł. Wro
cław, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO rozkładany do spania, nowy 
model, rączka z przodu, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-89, 0600/55-91-57 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK LA BAMBA kolor granatowy 
w białe misie, 2-funkcyjny, może być dla noworodka, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, w granatowo-czerwoną 
kratę, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 071/343-53-66 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków, rozkładany, 
podwójne, skrętne koła, kosz na zakupy, stan b. dobry, • 
400 zł. Wrocław, tel. 071/355-19-60, 0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, dla bliźniaków, granato
wy w duże misie, nowy, mało używany, - 350 zł. Wrocław, 
teł. 323-31-99, 0607/42-51-49 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACCO, spacerowy, stan b. dobry, 
z osprzętem oraz fotelik Gracco, • 650 zł. Wrocław, tel. 
071/361-99-94, 0602/68-78-07 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, z koszem na zakupy, fo
lia przeciwdeszczowa i bujaczek, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-54-00
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, w czerwono-zie- 
loną kratkę, stelaż ciemnozielony, śpiwór, parasolka, spa- 
cerówka rozkładana do spania, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-67, 0501/43-54-81 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, spacerowy, stan b. do
bry, + huśtawka stojąca dziecięca, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/329-05-50
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy z wzorkiem, 
mało używany, duże koła, 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 .MARCO" spacerowy, żółto-niebie- 
sko-granatowy, na dużych kołach, rozkładany, pokrowiec, 
śpiwór, - 300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-04-17 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK granatowo-zielony, kosz. pro
filowana rączka, duże obrotowe, terenowe koła, stan b. 
dobry, - 260 zł. Oława, tel. 071/303-01-27 po godz. 16, 
0607/27-39-53
WÓZEK DZIECIĘCY ALEXIS rok prod. 2000. kolor grana
towy w kratkę, głęboki z funkcją spacerowego, buda z okien
kiem, nadaje się dla niemowląt, podwójne koła obrotowe, 
regulowana i przekładana rączka, kosz, pokrowiec na nóż
ki, stan b. dobry, - 450 zł. Oława, tel. 071/313-70-27 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, atrakcyjny wygląd, nowy.

zapakowany, - 150 zł. Wrocław.'"tel. 071/351-23-55. 
0604/97-47-19
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, stan b. dobry, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/364-52-31 ,
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z funkcjągłębokiego, ma
terac, kosz - 300 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budką, • 130 zł. Wro
cław, tel. 355-46-98
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, Graco, przednie koła 
skrętne, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-82-62, 0604/24-02-67 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, głęboki, spacerowy, wy
ciągana .gondola", regulowana rączka, torba, granatowy, 
- 230 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, prod. włoskiej, rozkłada
ny do spania, kosz na zakupy, przekładana rączka, -130 
zł. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, typ .parasolka", bez budy, 
czerwono-zielony, na małych kołach, kosz na zakupy, stan 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
WÓZEK DZIECIĘCY + fotelik samochodowy, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0607/04-00-08
WÓZEK DZIECIĘCY PEG-PEREGO, 3-funkcyjny,' gondo
la, głęboki, spacerowy, stan dobry, łóżeczko białe z mate
racykiem, - 500 zł. Wrocław, tel. 0608/25-59-02 
WÓZEK DZIECIĘCY BABY WELT, 2000 r. przekładana 
rączka, zapasowe koła, folia przeciwdeszczowa, stan b. 
dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/43-68-30 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI sprzęt oświetleniowy i gra
jący, boksy tapicerowane, barek, lady i inne, - 22.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-82-36, 0600/30-23-61 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI. • 6.000 zł. Gaworzyce, tel. 
076/831-61-37
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI kompletne: światła, kolum
ny i inne, -15.000 zł. Ścinawka średnia, tel. 0601/54-97-08 
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDE01500 ka
set. regały, lady, stojaki, etui, program komputerowy, -
19.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
ZABAWKA SAMOCHODZIK na pedały i łańcuch - 160 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/54-85-76
ZAGAREK SHARP sportowy, wskazówkowy, stan b. do
bry, -150 zł. Wrocław, tel. 0608/21-30-18 
ZAMEK DMUCHANY do skakania, - 7.000 zł. Brzeg, tel. 
0605/74-44-84
ZAMEK DMUCHANY DO SKAKANIA dla dzieci, wym. 6.0 
x 7.5 m, 15 osób, używany 4 sezony, z osprzętem, prod. 
angielskiej, -12.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
ZAMIENIĘ AYTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacona 
pierwsza rata + wpisowe, możliwość zmiany modelu, umo
wa promocyjna, na samochód osobowy z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/793-45-58
ZBIORNIK po oleju, poj. 24 tys. I, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
ZBIORNIK 1000 I, na palecie, w koszu stalowym (typu 
.mauser"), idealny na szambo, olej napędowy itp, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-45-82
ZBIORNIK do transportu mąki, poj. 4.000 kg, opróżniany 
pneumatycznie -100 DEM. Opole, tel. 077/412-71-64 
ZBIORNIK PLASTIKOWY 1000 I, - 400 zl. Jawor, tel. 
076/870-41-51
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 1000 I, na palecie euro. 
nowy - 200 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/482-38-57, 
0602/27-93-52
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 11001, w aluminiowym ste
lażu, na palecie, - 250 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
ZBIORNIK PLASTIKOWY z zaworem spustowym, poj. 110 
I, - 220 zł. Wrocław, teł. 0603/46-02-76 
ZBIORNIK STALOWY na szambo lub paliwo, poj. 20 lub 
30 m3 -1.500 zł -1.800 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-74 
ZBIORNIK STALOWY na szambo, konseiwacja, włazy, poj. 
7 m3, - 1.600 zł. Oława. teł. 0603/83-59-46 
ZBIORNIK STALOWY 50.000 I, - 7.000 zł. Wołów. tel. 
071/389-31-59. 0602/33-58-92 
ZBIORNIK STALOWY emaliowany, poj. 15 tys. I, na szam
bo lub inne, duża ilość, cena - 3.000 zł/szt. Zielona Góra, 
tel. 0607/25-42-02
ZBIORNIKI METALOWE poj. 7500 I • 1.300 zł. 20.000 I •
1.600 zł oraz beczki ocynkowane 5001 - 50 zł/szt. Legnica, 
teł. 076/862-04-36
ZBIORNIKI METALOWE poj. 115001. wym. 4 x 2 m. waga 
ok. 3.3 t. grubość 14 mm, - 2.900 zł. Nowa Sól. tel. 
0606/77-88-99
ZBIORNIKI METALOWE poj. 22500 I, wym. 2,2 x 6,5 m, 
waga Ok. 5 t, grubość 14 mm, - 4.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0606/77-88-99
ZBIORNIKI METALOWE z blachy ocynkowanej, na wodę i 
inne ciecze, poj. 20001, na płozach, fabryczne, typowe, z 
zaworami, - 690 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-26-76 
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 
internecie pod numerem -AC0215 www.autogielda.com.pl)
O  ZBIORNIKI STALOWE IKWASOODPORNE poj. 3, 

5,10,15,20,251, kompletne, z mieszadłami i ma* 
tecznikami, KRL-ki mleczarskie, maselnica kpi., 
mateczniki 300 i 6001, zbiorniki kwasodpome* 1 
i 2 tys. I, armatura mleczarska, fi 50 i fi 75, beto* 
n iarka spalinowa 80 I. Tel. 062/785*65*75 
80006971

ZEGAREK ATLANTIC nowy, męski, • 400 zł. Jaworzyna 
ŚL, tel. 074/858-70-40
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko 
Marta Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wro
cławski. Wrocław, tel. 0602/49-45-73
ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE 15 W -  75 W -12 zl/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
ŻARÓWKI HALOGENOWE 20 W. 12 V, sprowadzone z 
Niemiec - 4.20 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
ŻARÓWKI JARZENIÓWKI 2 x 20 W - 5 zł/szt. Bielawa, tel. 
074/833-01-98 po godz. 17

FOTO
APARAT CANON EOS-5 z datownikiem, stan idealny, •
1.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-47-66 
APARAT CANON T70 z obiektywem Soligor zoom, 28-200 
mm, fi 72, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
APARAT CANON EOS 300 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/352-89-33 
APARAT CANON 300 EOS 1 rok gwarancji, nowy, obiek
tyw Canon 28-90 mm, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
APARAT CANON EOS 300 stan idealny + instrukcja na 
CD, obiektyw 28-80 mm, - 1.380 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
APARAT CANON PRIMA AS1 wodoszczelny, możliwość ro

bienia zdjęć podwodnych do 8 metrów, - 360 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-65-80
APARAT EOS 300 obiektyw Sigma 28,300 mm, nopwy, w 
akrtonie, instrukcja po polsku, gwarancja, • 2.300 zł. Zielo
na Góra. tel. 068/324-49-75
APARAT JENOPTIC BLOTAR zoom 38-70, datownik, sa- 
mowyzwalacz, nowy, - 380 zł. Wrocław, tel. 325-45-92, 
0603/94-02-16
APARAT KODAK Advantix, nowy. pełny automat, 3 forma
ty zdjęć, - 200 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
APARAT MINOLTA zoom, stan idealny, gwarancja, -1.480 
zł. Wrocław, tel. 071/789-96-22, 0501/43-42-28 
APARAT MINOLTA X-700 obiektyw 35-70, filtry, akceso
ria, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/56-19-39 
APARAT MINOLTA DYNAX 500 SI SUPER obiektyw 200 
mm, torba, instrukcja, bez datownika, wiele funkcji, stan 
idealny, lustrzanka. -1.450 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
APARAT NIKON F80 f  obiektyw Nikor 28-80 mm i Nikor
75-240 mm, nowy, z gwarancją, oryg. zapakowany. - 3.090 
zł. Chmielowice, tel. 0601/06-43-93, 077/457-37-18 
APARAT NIKON F70 obiektyw Nikkor 35-80, filtry, -1.700 
zł lub zamienię na kamerę video albo aparat cyfrowy. Jele
nia Góra, tel. 0607/15-57-78
APARAT NIKON F 80 nowy w pudełku, instrukcja w języku 
polskim, 2 obiektywy, 28-80 i 75-240, najnowszy model, -
3.100 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/83-50-04 
APARAT NIKON F 50 mało używany, zoom 35-70, torba, 
instrukcja, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/91-64-04 
APARAT NIKON F-801 profesjonalny, obiektyw Sigma 
28-70, nowa lampa błyskowa, ruchoma głowica, Auto-Ma- 
nual-TTL. - 1.800 zł. Niemcza, tel. 074/837-60-93. 
0605/46-65-65
APARAT NIKON F80 z obiektywem Nikkor 28-80D, naj
nowszy model, nowy, fabrycznie zapakowany, instrukcja 
po polsku, gwarancja 1 rok, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-29-14
APARAT OLYMPUS JS-100 pełny automat 28-110, uszko
dzona migawka, - 350 zł. Wrocław, te l. 317-79-03, 
0605/35-91-47
APARAT OPTICAL LENS 35 mm, • 50 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
APARAT PENTAX ESPIO 160, ZOOM 38-160 mm, stan 
idealny, samowyzwalacz, data, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/787-27-49
APARAT POLAROID SPECTRA SYSTEM f 10/125 mm. - 
150 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT POLAROID 3000 AF czarny, pełny automat, DX, 
datownik, samowyzwalacz. zdjęcia panoramiczne, reduk
cja efektu czerwonych oczu, etui, mało używany, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-55-22
APARAT PREMIER PC 640 F 3,5 34 mm. Focus Free. - 

-100 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT RICOH XF 301:4, f 35 mm. -100 zł. Legnica, teł. 
0604/35-58-96
APARAT ROLLEI PRĘGO 145’  nowy. zoom 38-145 mm. 
step zoom, fuzzy automatik, ujęcia snap shot, tele 90,100, 
145 mm, sterowany mikroprocesorem, autom, drukowanie 
daty, - 965 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 
18-22
APARAT SMENA 8. - 50 zł. Lubin. tel. 076/749-06-06 
APARAT SMIENA 8. - 30 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-46 
APARAT TRAVELER nowy. AF, datownik, czas B, samo
wyzwalacz, red. czerwony oczu, czytnik DX, 1 film, bate
rie, futerał, - 140 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81, 
0604/07-59-49
APARAT YASHICA zoom 38-105, dużo funkcji, automatic, 
pokrowiec, baterie, film gratis, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-25-08
APARAT ZENIT 2 szt.. obiektyw Pentacon 2,8/135,3,5/30, 
teleplus 2x, pierścienie do makrofotografii. statyw. • 500 zł. 
., tel. 0600/30-18-64
APARAT ZENIT futerał, mało używany, stan idealny, • 150 
zł. Wałbrzych, teł. 074/842-55-24 
APARAT ZENIT TTL z obiektywem Helio 44M - 4.2/58 oraz 
obiektyw Pentacon MC 1.8/50, lampa błyskowa. + łado
warka . zielony filtr, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0603/67-21-45
APARAT ZENITH TTL. - 220 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-46 
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD C500 2.1 me- 
gapiksli, 1600 x 1200 dpi, 16 MB RAM Compact Flash (LCD 
2"). 3 x zoom optyczny, 2 x zoom cyfrowy, USB, software 
Flash, nowy, w pudełku, • 1.890 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-80-06
APARAT CYFROWY MINOLTA DIMAGE 2300 nowy, 2,3 
miliona pixeli, - 1.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-62, 
0501/10-98-76
APARAT CYFROWY OLYMPUS Camedia c-2100, ultra 
zoom 38-380 mm, 2.1 min. piks., rozdz. 1600x1200; nowy, 
w pudełku, pamięć 8 mb lub większa, gwarancja, • 3.400 
zł. Lubin. tel. 0605/24-01-57
APARAT CYFROWY SONY S70 3.3 mega pixeli. komplet
ne wyposażenie, karta 8 MB, nowy - 3.500 zl. Domaniów, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/91-57-75 
APARAT CYFROWY TOSHIBA 3.37 megapiksli, port USB, 
3 x zoom, karta 16 MB, nagrywarka głosu i filmu, wyświe
tlacz ekranowy, nowość, na gwarancji, w kartonie, - 3.000 
zł. Żagań, tel. 068/478 1̂4-30, 0602/17-14-43 
APARATY NIKON, CANON, MINOLTA, PENTAX, OLYM
PUS nowe, w pudełkach, na gwarancji, + lampy i obiekty
wy, ceny 1.300-3.000 zł/szt. Legnica, tel. 0502/95-22-27 
APARATY CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm -1.370 
zł; Olympus IS-200 -1.130 zł; Miju II, z datownikiem • 560 
zł oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrocław, tel. 
387-13-75. 0606/77-92-47
FILTR POLARYZACYJNY. - 80 zł. Wrocław, tel. 
06OO/15-62-75
KUPIĘ APARAT lustrzanka, dobrej firmy i w dobrej cenie. 
Wrocław, tel. 0608/68-48-96
KUPIĘ APARAT LINHOF 6x9 kasety oraz obiektyw Su- 
perangulon 53 mm. Zielona Góra, tel. 068/320-40-40 
KUPIĘ APARAT ZENIT. Strzegom, tel. 074/855-53-26 
KUPIĘ KOLBY KSENONOWE 1600 lub 2500 W, zapłon
niki i inne do projektorów kinowych 35 mm. Wrocław, tel.
785-67-32
KUPIĘ LAMPĘ BŁYSKOWĄ do aparatu Zenit, na baterie, 
stan dobry. Złotoryja, tel. 076/878-76-22. 0602/52-56-48 
KUPIĘ LORNETKĘ dobrą. Wrocław, tel. 348-57-00 
LAMPA BŁYSKOWA UNIMAT + bateria. - 65 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-51-46
LBORATORIUM FOTOGRAFICZNE minilab Noritsu 801. 
Lafot F5. studio Polaroid, wszystko w pełni sprawne, -
34.000 zł lub zamienię na samochód. Dzierżoniów, tel. 
074/837-18-86, 0607/63-23-07 
LUNETA prod. radzieckiej, stan idealny, w plastikowej tu
bie, powiększenie od 8-20 x 32, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-43-29
LUNETA MYŚLIWSKA HAKKO 4 x 42, z nowym monta
żem hakowym, - 500 zł. Lubin, tel. 076/844-95-51 
OBIEKTYW do aparatu YASHICA 80-100 mm, fi 52 mm, • 
190 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
OBIEKTYW FED 4 2.8/55 Industar G1/I, • 30 zł. Lubin. tel. 
076/749-06-06

OBIEKTYW MINOLTA AF 3.5-70 mm - 350 zł. AF 70-210 
mm - 850 zł. stan b. dobry - za całość 1.100 zł. .. tel. 
0608/01-75-70
OBIEKTYW DO APARATU PRAKTICA bagnet. Maginon
70-210 mm, cena - 390 zł i Prakticar 28 mm, cena -140 zł. 
Lubin, tel. 076/847-07-70
PIEC DO WYPALANIA zdjęć nagrobkowych, - 2.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-20-73 
POWIĘKSZALNIK KROKUS 3§ SL + aparat .Lubitiel" 
2-obiektywowa lustrzanka, prod. ZSRR, -100 zi lub za
mienię. Lubomierz, tel. 075/783-30-67 
POWIĘKSZALNIK KROKUS zegar elektroniczny, suszar
ka, maskownica. - 200 zł. Wołczyn, teł. 077/418-93-61 
POWIĘKSZALNIK KROKUS 69S, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/339-16-59
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ SUPER 8 x 8 mm, -100 zł 
lub zamienię na powiększalnik. Wrocław, tel. 789-34-51 
ŚWIATŁOMIERZ L E N IN G R A D ,75 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-46
TELESKOP ASTRONOMICZNY UNIWERSAŁ model nr 5, 
na gwarancji, stan idealny + dodatki: literatura, aparat Ze
nit, ekran do obserwacji słońca. - 900 zł. Ciepłowody, tel. 
074/810-33-85 prosić Radka
TELESKOP ASTRONOMICZNY PRECISION prod. nie
mieckiej. zwierciadlany, fi 76 mm, f = 700 mm, przedłuża
cze ogniskowej Fx1.5, Fx2, okulary, lunetka celownicza, 
statyw, stan b. dobry, - 720 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74

TELEFO N Y  
I AKCESORIA

O  „EXPRESS PLUS GSM” - UWAGA!!! Tak tanio 
jeszcze nie było: nowe taryfy, nowe ceny apara
tów!!! Aktywacja przez internet * telefon działa w 
kilka sekund po podpisaniu umowy. Wszystkie 
formalności na miejscu u klienta. Dojazd gratis. 
Wrocław, tel. 071/341*08*25, 0601/20*51*70 
01016301

O  „SIM LO CK” • usuwanie z telefonów Nokia 
(wszystkich), Ericsson, Siemens; Alcatel, Mitsu
bishi, Sagem, Panasonic, Bosch, Philips. Kaso
wanie kodu aparatu, wgrywanie polskiego menu, 
logo, net monitora, gier do Nokii 3210. Możliwy 
dojazd, niskie ceny - od 10 zł. Karty Pop - 35 zł, 
Simplus • 50 zł, Tak Tak • 85 Zł, nowe. Przewody i 
oprogramowanie, do usuwania SIM locków. Możl. 
wysyłka, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 Wro
cław 02020601

0  „VIBRA" W NOKII 3210 • 60 zł, a takie 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

AKUMULATOR DO TELEFONU. NOKIA 5100, 6100 lito
wo-jonowy, oryginalny - 55 zł. Wrocław, tel. 0502/95-57-28 
AKUMULATOR DO TELEFONU ERICSSON T 18S, - 50 
zł. Żagań, tel. 0601/49-10-87 
AKUMULATOR DO TELEFONU.NOKIA 310 litowo-jono
wy, nowy, - 60-zł. Wrocław, teł. 0501/97-31-61 po godz. 15 
AKUMULATORY DO TELEFONÓW od 30 zł. Wrocław, tel. 
0603/18-50-09
BAZA DO TELEFONU BEZPRZEWODOWEGO Siemens 
2015 Plus, z cyfrową sekretarką, stan idealny, - 250 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-69-27
DZWONKI I KODY DO TELEFONÓW do wszystkich mo
deli, -12 zł. Oleśnica, tel. 0603/10-05-75 
GENERATOR KODÓW POP, TAK TAK, SIMPLUS SIM loc- 
ki, logo, Netmonitor, hasła, kody, dzwonki, dodatkowe 
menu, SMS graficzne, vibro 3210, wysyłka • 15 zł/szt. Je
lenia Góra. tel. 0503/59-97-39 
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 3210. -10 zł. Jele
nia Góra, tel. 0608/84-00-57
INSTRUKCJA DO TELEFONU MOTOROLA CD 930. Wał
brzych, teł. 0608/17-95-59
KABEL DO TELEFONU Nokia, Siemens, łączący telefon 
GSM z komputerem PC, do zdejmowania blokad SIM lock
1 fleszowania, - 40 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83
O  KABLE I PRZEWODY DO WGRYWANIA LOGO, 

dzwonków i usuwania SIM locków z większości 
modeli telefonów komórkowych • 60 zł/szt. Ze
staw promocyjny: 14 sztuk w komplecie z boxem 
i zasilaczem sieciowym do większości telefonów 
- teraz tylko 590 zł. FLASHER do wszystkich te
lefonów NOKIA z kompletem wtyczek i okablo
waniem tylko 490 zł!!! Najnowsze programy, so* 
lucje * też na wymianę, Możliwość dowozu lub 

‘ w ysyłk i. GSM. Legnica, tel. 0606/43*22*59 
03002591

KARTA POP ważna 11 mies., 10 zł za ankietę, dokumen
tacja - 30 zł. Lubin, tel. 0601/17-52-56 
KARTA POP STARTOWA nowa. - 38 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-30. 0503/71-03-00 
KARTA POP nowe + 200 darniowych SMS-ów, - 50 zł: Ole
śnica. tel. 0503/71-03-00
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 2 szt. - 35 
zł/szt. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
KARTA POP ceny od 30 zł, oraz Tak-Tak. Plus. Wałbrzych, 
tel. 074/849-14-33
KARTA POP nowa. 15 zł na koncie, + 10 zł. zapakowana. 
Wrocław, tel. 071/342-67-11, 0501/94-75-89 
KARTA POP z ważnym numerem, z zerowym stanem kon
ta, - 25 zł. Wrocław, tel. 0503/30-90-21, 0503/30-92-22 
KARTA POP na koncie 25 zł. ważna rok, - 40 zł. Wrocław, 
tel. 0603/64-16-61
KARTA POP nowa. zapakowana. 15 zł na koncie + 10 zł 
na kuponie, płyta CD. portfelik, wizytówki - 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83, 0501/34-29-26 
KARTA POP nowa. zapakowana, 15 zł na konice, + 10 zł 
na kuponie, możliwość wysyłki - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWE 15 zł na koncie + 50 zł na kupo
nach (po wysłaniu) - 38 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42, 
0603/48-48-18
KARTA POP STARTOWA nowa. zapakowana - 32 zł. Wro-s 
cław. tel. 071/398-81-80. 0604/93-59-99 
KARTA POP 10 zł na koncie, nowa, nie używany, ważna 1 
rok, - 37 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
KARTA POP STARTOWA nowe, limit 20 zł, oryginalnie za
pakowane, numer do wyboru, wizytownik, płyta CD. instruk
cje. - 34 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42. 0503/64-30-40 
KARTA SIMPLUS STARTOWE nowe, ważne przez 3 mies., 
dokumentacja, na koncie 3 zł, zapakowane • 25 zł/szt.; na 
koncie 33 zł - 50 zł/szt.; karty startowe POP, nowe, doku
mentacja, płyta CD, na koncie 15 zł - 40 zł/szt. oraz karty
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SKUP
SPRZEDAŻ I ZAMIANA
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PA1D, 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 07,0 602 49 23 51 §

0-602-76-33-32, 071/321-14-06

SKUP TELEF0N0W

startowe TAK TAK, ha foncie 75 zł :-90 zł/szj.^ołeślawi&c, 
tel. ,Q609%11-32
KARTA SIMPLUS nowa. na konGie 35 zł. - 50 zł:VVrocłaW. 
tel. 0603/64-16-61
KARTA SIMPLUS nowa. 33 złna koncie -Ś0 zł. Wrocław,
tel. 071/788-55-83, 0501/34-29-26
KARTA SIMPLUS nowa,' zapakowana, 33 zl na koncie,
możliwość wysyłki,'- 50 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,
0503/99.-0^99
KARTA SIMPLUS 3 złote na koncie • 25 zł/szt. Wrocław.
tel'. 071/343-62-42, 0603/48-48-18
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 ważna 3.5 mią&iąca, łatwy numer, • 29 
zł. Wrocław, tel. D501/96-20-94 '
KARTA SIMPLUS. ? 23 zł. Wrocław, tel. 391-96-52, 
0609/49-95-88
KARTA SIMPLUS 3 zł na koncie - od 20 zł. Wrocław, tel. 
0609/34-93-39
KARTA TAK TAK z zerowym stanem konta, ważna do 
3.08.2001 r. - 50 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-70-19 
KARTA TAK TAK 50 zł na koncie, ważna do 08.2001 r. - 
70 zł. Wrocław, tel. 0607/70-07-19 
KARTA TAK TAK nowa, na koncie 65 zł, cena, • 80 zł. 
Wrocław, tel. D603/64-16-61
KARTA TAK TAK stan konta 120 zł, ważna 5 miesięcy, 
cena -160 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 0604/87-53-33 
KARTA TAK TAK (55 zł - 80 zł). Wrocław, tei. 
0502/60-03-97
O  KARTY SIMPLUS • hurt. Legn ica, tel.

0607/15-17-50 84014221
O  KARTY STARTOWE SIMPLUS nowe, numer wai- 

ny 3 miesiące, dokumentacja, 3 zł na koncie, za
pakowane, z kodami PIN i PUK • 35 zł/szt. KAR
TY STARTOWE POP - nowe, numer ważny 12 mie
sięcy, dokumentacja, 15 zł na koncie, zapakowa
ne z kodami PIN i PUK, dodatkowo portfelik i płyta 
CD Idea gratis, cena • 40 zł/szt. Możliwość dowo
zu lub wysyłki. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
03002571

KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS do telefonu Erics
son T 10,788, S 868, SH 888. T 18. A 1018, R 250s Pro. w 
futerale plastikowym, - 40 zł. Lubin, tel. 0605/51-57-60 
KOŃCÓWKI MOCY DO TELEFONU ERICSSON T 28S, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-69

Znudził Ci się te lefon?
s k u p .  s p r z e d a ż ,  z a m i a n a  
t e le f o n ó w  k o m ó r k o w y c h  
1 a p a r a t ó w  s t a c j o n a r n y c h

Wrocław, ul. Drobnćra 12, teł. 321 66 37
KUPIĘ KARTĘ POP, SIMPLUS, TAK TAK startowe, nowe 
oraz kupony uzupełniające. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS lub POP czy TAK TAK. z prostym 
numerem, propozycja numeru przez SMS. Lubin, tel. 
0601/17-52-56
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Motarola V2288. 
stacjonarną. Wrocóaw, tel. 0503/31-65-34 
O  KUPIĘ, SPRZEDAM, ZAMIENIĘ TELEFONY GSM 

nowe i używane. Skup: Nokia 3310 -420 zł, 3210 
• 310 zł, Ericsson T28 - 520 zł, T20 • 450 zł, Sie
mens C35i - 330 zł, Nokia 8210,8850,8890,62.10, 
Sony J5, Z5, Siemens S245, Motorola Timeport, 
V3688, V3690. Możliwy dojazd, najlepsze ceny. 
Wrocław, tel. 0501/47-70-47 02020421

KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłącze
nia kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51 ‘
KUPIĘ TELEFON GSM na kartę, do 200 zł, z ładowarką, 
może być bez dokumentów. Bolesławiec, tel. 075/732-58-94 
KUPIĘ TELEFON GSM mały, do 200 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 301 302, 303, W cenie

5 S K U P  5
Nokia 3210 - 3 0 0  Z ł  
Nokia 3310 - 4 0 0  Z ł  

I Inna - nawa 1 używana

tel. 071 / 343-62-35

do 220 zł. 501 do 400 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 Legni
ca, 0607/82-34-20
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
KUPIE TELEFON GSM ALCATfeL CLUB Easy, Max, View. 
DBT, 302. 501; Nokia13110. 5110. 5130. 6110. 6150. 3210. 
3310, 6210, 8810,8210, 8850, Ericsson GA 628, GF 768, 
S 868, A 1018s, T 10s, T 18. R 3210. A 2618s. Motorola D 
520, M 3188.-3288, 3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288. 
CD.930, V 3690 V  3688. .Wrocław, tel. 0608/11-60-2 .̂ -, : 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL VIEW, MAX, CLUB; Wro
cław, tel. 0502/95'47-28
KUPIĘ TELEFON GSM BOSCH 509 do 100 zł, 608 do 80 
zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 Legnica, 0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON. WrocłaW, m  
0503/51-30-79 ^
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON ńowfe i starsze mode
le. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 -
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON A 1018S do 100 zł. 
Jawor, tel. 0603/84-85-36 Legnica; §607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GA 628 do Plusa. ew. 
zamienię za RO samochodowy z głośnikami, do60 zł, nbwy: 
Wrocław,: tel, 0603/47-00-62 *
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 T-10S, T-18S, 
T-28S, Nokia. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI 

SKLEP - KOMIS OP010475 

Ś w id n ica , ul. W ałb rzyska  5 
te l. 0 6 0 4  30  20  40

MIRMARKOM
AKCESORIA GSM/DCS

P O K R O W C E . Ł A D O W A R K I. B A T E R IE . Z E S T A W Y  
S A M O C H O D O W E . O B U D O W Y . K A B L E  I IN N E , 

D U Ż Y  W Y B Ó R . N A JT A N IE J I

TELEFONY GSM/DCS
K O M IS -S K U P -S P R Z E D A 2 -Z A M IA N A  

S K U P -S P R Z E D A Ż  K A R T  S IM P L U S  TAK TA K, P O P . 
S T A R T O W E . U Z U P E Ł N IA JĄ C E

SERWIS, NAPRAWA
W S Z E L K IE  U S Z K O D Z E N IA  

S P R Z E D A Z  C Z Ę Ś C I  Z A M IE N N Y C H . W Y Ś W IE T L A C Z E  
W T Y C Z K I, G Ł O Ś N IK I I IN N E

USUWANIE SIMLOCK
K O D  A P A R A T U , L O G O , N E T M O N IT O R , W IB R A  3 2 1 0  

S IM L O C K  Z  M O T O R O L I 
I P R A W IE  W S Z Y S T K IC H  T E L E F O N Ó W

N A JT A N IE J  I________________________

Wrocław - Nowy Dwór, ul. Gubińska 8 
(wieżowiec obok kościoła), pon.-pt. 10.00-17.30
tai. 071/357-78-58, 373-61 -41
prosić: telefony
KOM. O 607 73 55 66 .

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768868,628,1018,
T 10s. Wrocław, tel. 0502/95-87-28
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON PF 768. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, PF768, A1018s. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S. Wrocław, tel.
071/788-55-83, 0501/34-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S - do 400 zł. T 
28S - do 450 zł, T 10S - do 160 zł, nowe i używane, bez 
ładowarek. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S R 320, T 20, 
uszkodzony, zniszczony, używany lub nowy. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S, T10s. Wrocław, 
tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S, • 500 zł. Wro
cław, tel. 0600/13-71-05
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S, T 20. Wrocław,
tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA 7800 INTERNATIO
NAL. Wrocław, tel. 0503/95-27-13 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA CD 160, CD 520. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 160 z SIM lockiem 
Plusa, ładowarka, niebieski, pokrowiec, nowa bateria, stan

TELEFONY KOMÓRKOWE GSM
SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA

szeroki wybór akcesoriów 
. karty Tak-Tak, Simplus, POP od 35 zł 

największy wybór -najniższe ceny 
serwis, sim/lock
ZAPRASZAMY opo, , , „

tel. kom. 0 607 787 893,0 603 838 861 
Centrum , Rynek, Wrocław

D.T.H. FENIX IV p.
b. dobry • 80 zł<lub>z kartą SIM-PLUS (ważna 4 mies) -100 
żł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 930. 3588. 
3888. , t 2288. Wrocław, tel. 0502/95-87-28 . . >•
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 9 3 0 ^ 6 8 8 , V 3690, 
Ericsson GA 628. GF 768, S868, AT018s. T 10s, T 28s, T 
20s, A2618s. R 3.20; Nokia 3110, 5116, 5130,6110,6150, 
3210 3̂3-10,-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 17j0 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 
768 - do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A^OIŚ - do 100 żł, t  lOs 
- 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. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130, 80, 
85, T 2288. Wrocław, tel. 0605/91-62-00 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 V 3690, V 50 
Time Port 250 Jade, uszkodzony, zniszczony, używany lub 
nowy. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 V 3690. Kłodz
ko, tel. 074/865-51-78, 0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA. Wrocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowe i starsze modele. 
Wrocław, tel. 0503/89-92-39
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 w cenie do 100 zł. 
5110 do 150 zł. 3210 do 240 zł. 3310 do 340 zł. 6110 do 
240 zł, 7110 do 600 zł. 8210 do 900 zł. Jawor. tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 3210. 5110. 5130. 
6110, 6130. Wrocław, tel. 0502/95-87-28 
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 3110 5110. Strzegom, tel. 
074/855-53-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Legnica, tel. 
0606/43-22-59
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310 i inne, poniżej 
ceny giełdowej. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w sieci Plust może 
być bez ładowarki • do 200 zł. Nowa Sól, tel. 0607/73-69-84 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73. 0603/23-45-49 ' '
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 220 zł. 3310 do 
400 zł, 5110 do 120 zł. karty Tak Tak do 30 zł, mogą być 
niekompletne. Oława, tel. 0606/42-15-39

S K U P
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 INNE FABRYCZNIE NOWE

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

PROMOCJA AKCESORIAPokrowce czarne i kolorowe 18 zł 
pokrowce skórzane boczne 35 zł 
pokrowce skórzane z klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 35 zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panel nokia 3210 39 zł 
panel nokia 3310 49 zł o
obudowa siemens c35 49 zł s
baterie od 69 zł §
antenki wymienne 19 zł

SPRZEDAZTELEFONOWKOMORKOWYCH ^RTYSTARTOWE
-NOW E i UŻYW AN E -NAJWIĘKSZY WYBÓR -TAK TAK stan konta 50
-NA K A ŻD Y APARAT U D ZIELA M Y G W A RAN CJI*
■DO K A Ż D EG O  APARATU W  K O M P LE C IE  J E S T  
O R YG IN A LN A  ŁA D O W A R KA  I IN STR U K CJA **
•FACH O W E D O RA D ZTW O  
-NAJNIŻSZE CENY
•T E LE F O N Y  NA K A R T Ę  TAK TA K S IM P LU S P O P  
■STARE APARATY PRZYJM UJEM Y W ROZLICZENIU  
-Z K A Ż D EG O  Z A K U P IO N EG O  T E L E F O N U  
SIM -LO CKA  USUW AM Y GRATIS***
-PROMOCJA DO K A Ż D EG O  K U P IO N EG O  T E L E F O N U  
A K C E S O R IA  D O D ATKO W E M O Ż ES Z  D O K U P IĆ  Z  15% RABATEM

PROMOCJA 
HOLOGRAMY 3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 wzorów

-TAK TAK stan konta 50 9 9  z ł -
 -SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł
O  -SIM PLUS stan konta 33 59  Z Ł  

-sim PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
-POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł

KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

KUPJĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 51*0, 6110, 3310. 
Wrocław, tel. 0607718-20-26 *;
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 7110, 5110, 
5130. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 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 zł, 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 - do 200 zl. Wrocław, 
tel. 0602/60-93-81 1
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 321 Ô z uszkodzonym wy
świetlaczem, bez ładowarki i baterii; że sprawną płytą głów
ną lub samą sprawna płytę-z^ślM -lockiem Plus lub Era. 
Zielona Góra, tel. 0600/82 0̂9-16 - 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 5510, 6110,
62t0, 7-110, 8210 , 8810 , 8850 «. Kłodzko, tel.
074/865-51-78, 0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 lub zamienię na No- 
kię 3210, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310 lub inny model, 
może być bez osprzętu. Wrocław, tel. 0501/73-38-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 270 zł. 5110 - do 
120 zł. 6150 - do 37JUIJ110,- do6,Q0 zł. T 28S - do 440 
zł. 3310 - do 360 zł, inne. Wrocław tel. 0502/60-03-97 
KUPIĘ fELEFÓN GSM NOKIA 3210 - do 200 zł, 331Ó - do 
380 zł, 8210 - do 780 zł, nowe i używane, bez ładowarek. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310 oraz Ericsson 
T 20s. Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24 - *
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 5110, 7110. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83, 0501/34-29-26

Nokia:3310 . . . zł  
E r ic s s o n - fE S '.......... 500. z ł «
S iem en s C 2 5 ..........220 zł
S iem en s Q 3 5   - 350 zł |
Motoro la 1180  -1 8 0  zł |

oraz inne!!! § 
Tylko nieużywane!

WROCŁAW 0-501 93 22 36

KUPIĘ TELEFON GSM NOłfJA 8110 z ładowarką samo-, 
chodową. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8110. Wrocław, tel. 
0605/91*62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 z polskim menu, uży
wany lub nowy. Wrocław, tel. 071/325-06-79, 
0606/42-96-23
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850, 8310, 8210, 
7110,6210,3310,3210,5110, używany, zniszczony, uszko
dzony lub nowy. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wro
cław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G450 520,600. Wro
cław. tel. 0502/95-87-28
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

SKUP ■ SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH 1 UŻYWANYCH

-  u suw anie  blokad  
S IM  lo ck  -o d  20 zł
W Y Ś W I E T L A C Z E  L C D

nazwa artykułu

wyświetlacz Nokia 5110 
wyświetlacz Nokia 3210 
wyświetlacz Nokia 3310 
wyświetlacz Nokia 6210 
wyświetlacz Nokia 8210 
wyświetlacz Nokia 8850 
wyświetlacz Nokia 7110 
wyświetlacz Altacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nokia 6210 
panel z klawiaturą Nokia 8850 15 
antena Nokia 3210 40
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

detal
(zł)

60
100
130
100
120
140
120
50
50
50

hurt od 
10 szt.(zf) 

45 
80 

100 
80 
90 

105 
100 
40 
35 
35 
12 
30

hurt od 
100szt.(zł) 

40 
60 
75 
60 
70 
85 
80 
30 
20 

. 20 
10
17,50

- karty aktywacyjne - od 30 zl 
■ akcesoria
- podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/szt. 
S E R W IS  I N A PR A W A

TELEFO N Ó W
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46

(obok sklepu ALPINUS})

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783,0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
. możliwa jest negocjacja cen.

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wałbrzych, tel.
0601/07-77-74, 0602/60-36-43
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tei.
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0600/85-51-95
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, - 400 zl. Wrocław, 
tel. 0600/13-71-05
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0502/99-48-57
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 lub zamienię na No- 
kię 3210, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
KUPIE; TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. Lubań. tel. 
0603/12-38-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka lub 
zamienię na Nokię 6150, polskie menu, bez SIM locka. Wro
cław. tel. 0503/84-40-22 l
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Oleśnica, tel.
071/314-33-73, 0603/23-45-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel.
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 lub 3210, do 350 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-13-46, 0603/25-31-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w ce
nie do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 
0605/05-44-21
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 3210, 6110, 3310. z 
ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110, 6150. Wrocław, tel.- 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Oleśnica, tel.
071/314-33-73, 0603/23-45-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel.
0502/99-48-57
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00 •
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 lub 6210, z promocji, 
bez SIM locka lub w sieci Era. Trzebnica, tei. 0608/16-04-79

KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30 50. 90. Wro
cław. tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30, GD50. Wro
cław. tel. 071/788-55-83, 0501/34-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD92 GD93, GD95. 
PHILIPS OZEO, Xenium, uszkodzony, zniszczony, używa
ny lub nowy. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS. Wrocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS nowe i starsze modele. 
Wrocław, tel. 0503/89-92-39
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35. Wrocław, tel. 
0502/95-87-28
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. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 - do 150 zł, C35 - 
do 250 zł, nowe i używane, bez ładowarek. Wrocław, tel. 
0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel. 
071/788-55-83. 0501/34-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35IC25. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78. 0606/98-26-09 .
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I stan idealny, gwa
rancja, kpi., bez SIM locka lub z SIM lockiem Plusa, in
strukcją po polsku, najchętniej żółty, do 520 zł. Radogoszcz, 
gm. Lubań, tel. 075/722-37-88 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S8 bez ładowarki. Ko- 
chlice, gm. Miłkowice, tel. 076/722-85-22 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMO C5 Z5. 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 J5 Z5,-uszkodzony, 
zniszczony, używany lub nowy. Wrocław, tel. 0501/29-4f -45 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5. Legnica, tel. 
0601/57-48-87

SERWIS
ZMIANA KOLORU
P O D Ś W I E T L A N I A !!!
N O K I A  3 2 1 0  OD79ZŁ 
N O K I A  3 3 1 0  Q 
N O K I A  8 2 1 0  UUIZSłiL 
KOLOR NIEBIESKI I CZERWONY
W IB R A C JA  N O KIA  3210-59 ZŁ
W YŚW IETLACZE 
Z WYMIANĄ OD 79 ZŁ

nlo udtla lam y gwaransj n» aparaty powyti *Ja±all Instrukcji nla ma w momoncln zaku| **Ja£all potrafimy wykonań tą  ualug* •am l
1 OOOzl. talafonu ti mlajaou. > odbioru

L. KAZIMIERZA WIELKIEGO 39 i p >
TAKŻE SPRZEDAŻ W YSYŁKOW A

w o i( 0 7 i)7 8 # 6 5 6

U SU W A N IE
SIM,-LOCKÓW n n  
K 0 D 0 W  APARATÓW  u u
W SZYSTKIE MODELE
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0CKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
WGRYWANIE
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
N O K I A  - 9 9  Z Ł . ( c z a s  d o  14 d n i )
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KUPIĘ TELEFON GSM, FAKSY, TELEFAKSY mogą być 
niekompletne. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
ŁADOWARKA DO TELEFONU ALCATEL DB samochodo
wa, pokrowiec, - 35 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-24-60 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 5110, - 30 zł. Wro
cław, tel. 314-75-03, 0600/64-42-52 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210. - 35 zł. Wro
cław. teł. 0502/60-03-97
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW stacjonarne i samocho- 
dowe, w cenie 15-30 zł. Wrocław, tel. 0603/18-50-09 
OBUDOWA DO TELEFONU SIEMENS S25 przezroczysta, 
nowa, - 30 zł. Wrocław, teł. 0607/60-99-42 
OPROGRAMOWANIE DO TELEFONÓW GSM: generato- 
ry kodów do Tak Taka, Simplusa i POP. schematy i opisy 
kabli, loga do telefonów, dzwonki, kody inżynierskie do uru
chamiania niektórych ukrytych funkqi w telefonie i inne, 
informacja na temat GSM, wszystko na 1 płycie, możliwa 
wysyłka, -15 zł (CD). Wołów, tel. 0605/50-94-98
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOC- 

KA z  większości modeli telefonów komórkowych, 
wgrywanie logo, net monitora, dzwonków, mu
zyczek, schematy kabli, instrukcje, generatory 
kodów Tak Tak, Pop, Simplus, rozkodowywanie 
„Canal+", instrukcja założenia wibracji do Nokii 
3210, niebieskie podświetlenie itd. Wszystko na 
1 płycie CD • 27 zł. Możliwość dowozu lub wysył
ki. Legnica, tel. 0606/43-22-59 03002601

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo, 
dzwonki, net monitor, blue light, wibracja, przypominanie 
kodu zabez., generał kodów, dodatkowo 2 gry do Nokii 
3210, schematy - 30 zł/CD + kabel do Nokii 3210 - 60 zł, 
możl. wysyłki. Trzebnica, tel. 071/387-20-28 po godz. 18 
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3210.srebrny - 25 zł. Ole
śnica. tel. 0503/71-03-00
POKROWCE NA TELEFON Nokia 3210-5510, Ericsson 
T10S, Siemens C25, przeźroczyste, - 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/70-81-38
POSZUKUJĘ OSOBY, która potrafi wgrać polskie menu 
od telefonu kom. Motorola CD 930. Wałbrzych, tel. 
0608/17-95-59
PROGRAM DO OPROGRAMOWANIA wszystkich kart te
lefonicznych - 50.000 USD. Niemcy, tel.
0049/17-39-01-32-54
PRZEWÓD NCOS do telefonu Nokia 51xx, 61xx, 6210, 
7210, 3210, 3310, do logo. SMS-ów. intemetu. muzyki - 
50 zł. Wrocław, tel. 0603/18-50-09 
RADIOTELEFON MOTOROLA 950 + kogut. - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/62-41-42
RADIOTELEFON MOTOROLA GM 350 samochodowy, -
1.100 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
RADIOTELEFON MOTOROLA GP 1200 RADIUS na czę
ści. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA PANASONIC. - 150 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-64-62. 0501/10-98-76 
O  FAKSY już od 150 zł, telefaksy od 250 zł. Skup, 

sprzedaż, naprawy: telefaksów, telefonów, kse
rokopiarek, drukarek, monitorów, kamer. Od po
niedziałku do soboty w godz. 8-19. Wrocław, ul. 
Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80007101

TELEFAKS CANON po przeglądzie, obcinarka, instrukcja. 
- 250 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-52-48. 
0602/38-72-71
TELEFAKS CANON 170 na papier termiczny, z automa
tyczną sekretarką, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/345-24-60. 
0501/32-68-16
TELEFAKS MEDION, - 280 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09. 
0603/55-70-44

KUPUJEMY TELEFONY
* KAŻDY MODEL
* PŁACIMY NAJLEPIEJ 
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFAKS PANASONIC KX-F 2400G z sekretarką, stan 
b. dobry, papier termiczny, w kartonie, z instrukcją. - 450 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-52-48, 0602/38-72-71 
TELEFAKS PANASONIC KX F130, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
TELEFAKS PANASONIC KXF 3550 na papier termiczny, 
automatyczna sekretarka, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/345-24-60, 0501/32-68-16 
TELEFAKS PANASONIC KX-82 nowy, gwarancja, format 
A4, menu w j. polskim, - 790 zł. Wrodaw. tel. 071/372-17-74, 
0607/11-20-36
TELEFAKS PANASONIC KX-82 nowy, na gwarancji, na 
papier A4. menu po polsku, - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/372-17-94. 0607/11-20-36 
TELEFAKS PANASONIC KXT 25 nowy. papier termiczny, 
cyfrowa sekretarka, - 790 zł. Wrocław, teł. 071/372-17-94, 
0607/11-20-36
TELEFAKS SHARP na gwarancji, dużo dodatków • 570 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-91-31
TELEFAKS SIEMENS dużo funkcji, w ciągłej eksploatacji. 
- 250 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-27-19. 
0603/03-47-47
TELEFAKS TRIUMPH-ADLER FX 610, 99 r.. atramento
wy, na zwykły papier A4, stan idealny - 540 zł, telefaks Sta- 
bo-Fax-30, z automatyczną sekretarką-180 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-69-27
TELEFAKS XEROX 450 C faks, skaner, drukarka koloro
wa. atramentowa, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/321-06-28 
po godz. 19, 0607/11-20-36
TELEFAKS XEROX 450 C faks. skaner, drukarka koloro
wa (atramentowa), - 900 zł. Wrocław, tel. 071/321-06-28 
po godz. 19, 0607/11-20-36

SKUP - SPRZEDAŻ  
TELEFONÓW  KOMÓRKOW YCH  

AKCESORIA  
KARTY POP, SIMPLUS, TAK-TAK  

K R IS -K O M , Wrocław, ul. Św leradowska 70 
Centrum Handlowe „Gaj", sto isko 63

teł. 0-602 385 508 OPOH528

O  TELEFONY G S M : Nokia 3210 (280-320 zł), 3310 
(420-460 zł), 5110 (1S0-230 zł), 6150 (350-460 zł), 
6210 (950 zł), 8210 (1.050 zf). 7110 (820 zł); Erics
son T20s, bez SIM locka (640 zł), T28s (500-580 
zł), TIOs (240-300 zł). GF 768 (150zł). A1018 (130 
zł); Motorola Timeport L-7089 (450 zł), D-520 (120 
zł), M-3888 (160 zł). Także inne nowe i używane, 
oraz akceroria , karty. Skuf> i zam iana, tel. 
0606/98-26-09, 074/865-51-79 K łodzko
03002401

TELEFONY NA KARTY
J u i  O D  l O O  Z Ł .  

O POH724 Z E S T A W Y  
K A R T A  +  T E L E F O N  O D  1 3 0  z ł

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
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O  TELEFONY GSH: Nokia I31t do 400 zl, 1210 do 
250 zl, 5110 do 150 zł, 6150 do 400 zl, 6210 do 
750 zl, 1210 do 100 zl; Siemens A36 do 220 zl, 
C25 do 200 zl, C35 do 300 zt Motorola M3SIS do 
100 zl, V 2288 do 170 zl, T 2288 do 150 zl; Erics
son T10 do 200 zl, R320 do 280 zl, T28 do 460 zl, 
A2618 do 160 zl; Alcatel 301 do 200 zl. Wrocław, 
tel. 0501128-09*13 02020011 

O  TELEFONY GSM - skup, sprzedaż, zamiana. 
Sprzedam telefony: Nokia 8890, nowy -1.850 zł, 
3310 - 480 zł, 3210 • 320 zł, 5110 • 230 zł; Sie
mens C35i - 370 zł; Ericsson T 28s - 560 zł, R320 
• 450 zł, T10s - 250 zł, 768 • 170 zł; Motorola M 
3888 - 150 zł oraz inne od 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/33-89-68 02019521

O  TELEFONY KOMÓRKOWE GSM/DCS nowe i uży
wane, od 70 zh Nokia 3310 - 460 zł, Nokia 3210 - 
280 zł, Siemens C25 • 180 zł, Ericsson T 10s - 
270 zł, Motorola V 3688 - 800 zł. Lombar „EU- 
RO-P.A.", Wrocław, ul. P iłsudskiego 92, tel. 
071/341-75-48 01024511

TELEFON ASTER czarny, - 30 zł. Wrocław, tei. 
071/341-51-46
TELEFON BELTONE z ISOM, stan idealny. - 280 zł. Wał
brzych, teł. 074/847-69-27
TELEFON BEZPRZEWODOWY z sekretarką cyfrową, pa
mięć 10 numerów, identyfikacja rozmówcy, zestaw głośno 
mówiący, biały, mało używany, instr. w jęz. polskim, wy
świetlacz, - 300 zł. Świdnica, teł. 0600/85-96-08 
TELEFON BEZPRZEWODOWY 900 GHz, wyświetlacz, 
nowe akumulatory, -190 zł. Wrocław, teł. 071/352-60-41 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny. -140  zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY DAEWOO zasięg 300 m. 
stan dobry, -120 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 do 
godz. 17, 782-29-22 po godz. 20 
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 2X. 
czamy, funkcje jak w telefonie komórkowym, zasięg ok. 300 
m, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, teł. 0607/51-40-13 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH. czamy. mały, - 120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHILIPS system głośno 
mówiący, pamięć, powtarzanie numerów, nowe baterie. - 
180 zł. Wrocław, tel. 071/349-29-60 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHILIPS głośno mówiący, 
interkom. pamięć, powtarzanie numerów, nowe baterie. - 
180 zł. Wrocław, teł. 071/349-29-60 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010 
Pocket, homologacja, nowy, mało używany, funkcje takie 
jak w telefonie komórkowym, zasięg 300 m, 1900 MHz, 
możliowść podłączenia 6 słuchawek. - 500 zł. Wrocław, teł. 
071/787-27-49
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK. zestaw gło
śno mówiący, najnowszy model. b. mały. stan idealny, - 
290 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL 302. - 270 zł. Wrocław, teł. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM ALCATEL 302. - 350 zł. Złotoryja, teł. 
0607/43-12-40
TELEFON GSM ALCATEL 501 z  SIM lockiem Era. nowy. 
mały. zgrabny, - 450 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0503/04-86-46

KABLE PC-KOM
(pełny wybór) 

OPROGRAMOWANIE MA CD 
(wszystkie modele telefonów) 

OPOH731 RÓWNIEŻ WYSYŁKA!
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
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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. Wrocław, teł. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, pokornieć, 
klapka, menu. data. godzina, alarm, karta Tak Tak, -135 
zł. Bielawa, tel. 074/645-33-49, 0601/06-58-83 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwa
rancji. idealny na kartę TAK TAK. zestaw głośno mówiący, 
stan idealny, b. długi czas czuwania. - 90 zł. Wrocław, teł. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka biurkowo-sta- 
cjonarna, działa w Era. Tak Tak, zegar. data. bateria (czu
wa 4 dni), - 79 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB* SIM lock ERA, łado
warka stacjonarna, skórzane etui. -140 zł. Kłodzko, tel. 
0606/30-56-79
TELEFON GSM ALCATEL EASY. - 40 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM ALCATEL EASY OB niebieski, bez SIM 
locka. -180 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-30.0503/71-03-00 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy. - 200 zł. Oła
wa. tel. 071/303-29-25. 0606/42-15-39 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji. 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno 
mówiący, stan idealny, -140 zł. Wrocław, teł. 0608/11-60-25

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę i innych 

serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock
CJP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62, 0-603 45 08 75

KUPIĘ TELEFONY
■ Nokia 3310 - 430 zł- | 
! E ricsso n  T2 0  - 400 zł* I 
j E ricsso n  T 2 8  - 500 zł* | 
! E ricsso n  R 320 - 400 zł* :
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TELEFON GSM ALCATEL EASY ładowarka. Simplus. bez 
SIM locka. -180 zł. Wrocław, tel. 0609/38-95-91 
TELEFON GSM ALCETEL EASY bez menu w j. polskim, 
bez SIM locka, słaby odczyt wyświetlacza, ładowarka. - 50 
zł. Świdnica, teł. 0602/80-49-36 
TELEFON GSM ALCETEL EASY bez SIM locka, stan b. 
dobry, kolor czamy, -110 zł. Wrocław, teł. 0607/37-92-33 
TELEFON GSM ALCATEL HC 800 ładowarka, pudełko, 
instrukcja, dużo funkcji, bez SIM locka - 70 zi. Wrocław, 
teł. 0605/91-96-72
TELEFON GSM ALCATEL MAX wraz z numerem telefonu 
w Simpłusie, zestaw głośno mówiący, bateria, dużo funk
cji. mało używany, bez SIM locka, - 230 zł. Świdnica, teł. 
0609/58-99-49
TELEFON GSM ALCATEL MOVIE STAR uszkodzony (roz
łącza), bez SIM locka, bez menu w j. polskim, ładowarka. - 
40 zł. Świdnica, tel. 0602/8049-36 
TELEFON GSM BOSCH 509 ładowarka sieciowa, stan b. 
dobry, działa w sieci Ptus, Simplus. dwusystemowy. -120 
zł. Wrocław, teł. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM BOSCH 5090 2-systemowy. pudełko, stan 
b. dobry, - 125 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 
0502/04-12-41
TELEFON GSM BOSCH 608 bez SIM locka, -120 zł. Wro
cław. teł. 0602/80-44-53
TELEFON GSM BOSCH 608, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM BOSCH 608 Plus GSM. ładowarka siecio
wa, pokrowiec. -100 zi. Wrocław, teł. 0501/62-44-76 
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy. na gwa
rancji. w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa. 2-systemowy. stan idealny. - 320 zł. Wrocław, teł. 
0603/83-88-61
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TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S bez SIM locka. nie
bieski wyświetlacz, menu w jęz. polskim, na gwarancji od
13.01.2001 r., - 470 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/69-27-81
TELEFON GSM DANCALL SIM lock Era. kpi., pudełko. • 
90 zł. Wrocław, teł. 0602/80-44-53 
TELEFON GSM DANCALL SIM lock Era. - 80 zł. Wrocław, 
teł. 0501/80-52-69
TELEFON GSM ERICSSON A1018S nowy, na gwarancji, 
działa w Erze. Tak Tak, instrukcja obsługi, pudełko, łado
warka, bez RVS, -150 zł. Lubin, tel. 0606/80-40-68 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa. pudełko, 2-systemowy. -140 zł. Wrocław, teł. 
0603/83-88-61

AKCESORIA
do telefonów GSM 

0P011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
tę. łat na. 18 A, rtacjaa—i ti 15 ±, literały IS 1 
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-S3 57

TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka, etui. bez 
SIM locka. dużo funkcji, stan b. dobry. -150 zł. Zielona 
Góra. teł. 0606/25-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka sieciowa, 
bez SIM locka. stan b. dobry, zegar. data. -110 zł. Wro
cław. tel. 0503/54-94-42

SKUP • SPRZEDAZ
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

NOWYCH 1 UŻYW ANYCH  
• akcesoria • serwis • karty startowe •

OPOH586

Wrocław, ul. Ruska 49 
tel. 344-12-20 

0-604 222 759, 0-609 475 474
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TELEFON GSM ERICSSON A1018S pudełko, ładowarka 
stacjonarna, zestaw słuchawkowy, -130 zł. Wrocław, teł. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy. ładowarka sie
ciowa. instrukcja i menu po polsku, działa w Era GSM, Tak 
Tak, wap, najnowszy model, wybieranie głosem, - 220 zi. 
Wrocław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM ERICSSON GA 628, - 40 zł. Bolesławiec, 
teł. 0604/80-90-95
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 lad. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zi. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 stan b. dobry, łado
warka. krótka antena, bateria 1000 mAh (4 dni bez łado
wania). instrukcja, pokrowiec, wymienny zielony panel. - 
70 zł lub zamienię na Ericssona T 10s, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0603/04-76-40
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 współpracuje z kartą 
Tak Tak, ładowarka, stan b. dobry, - 85 zł. Wrocław, tel. 
0502/95-87-28
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka, pu
dełko, 3 panele, druga bateria, klips, ładowarka sieciowa, 
stan b. dobry, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
TELEFON GSM ERICSSON GF 678 stan b. dobry, grana
towy, działa w Plus, Simplus, Era, Tak Tak, małe gabaryty, 
-169 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, -180 zł. Jelenia Góra. 
tel. 0607/82-89-97
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 zi. Wrocław, 
teł. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GH 388 ładowarka domowa, 
bez SIM locka, - 70 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09. 
074/871-47-97. 0606/36-71-10 
TELEFON GSM ERICSSON GH 628 w pudełku. 2 baterie, 
panele, ładowarka, współpracuje z kartą Tak-Tak, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 344-42-42, 0608/75-16-34 
TELEFON GSM ERICSSON GH 688. - 130 zł. Legnica, 
teł. 0602/10-30-27
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 bez SIM locka. działa 
w każdej sieci, na kartę, ładowarka, -100 zi. Wrocław, tel. 
0504/98-27-12
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TELEFON GSM ERICSSON PH 388 stan dobry, ładowar
ka. - 60 zł. Wrocław, tel. 0504/91-99-97 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 czamy. bez SIM loc
ka. działa we wszystkich sieciach, karta POP ważna 1 rok, 
ładowarka sieciowa, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 
071/342-64-35
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, pokrowiec, 
działa w sieci Idea, -100 zł. Wrocław, tel. 071/333-78-59 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, małe ga
baryty, współpracuje z kartą POP, działa w sieci Idea, - 80 
zł. Wrocław, teł. 328-99-61
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy, na gwarancji, z 
SIM lockiem Ery, - 600 zi. Legnica, tel. 076/866-40-70, 
0603/33-35-62
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy. - 450 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, teł. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nie używany, na gwa
rancji. rachunek, wszystkie funkcje, telefon roku 2000. - 
440 zł. Wrocław, teł. 071/785-60-85 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, bez SIM locka. 
menu w j. polskim, internet, - 1.500 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78
TELEFON GSM ERICSSON R 380S palmtop. najwyższy 
model, bez SIM locka, menu w jęz. polskim, nowy, zapa
kowany. - 1.800 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0501/47-70-47
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa. 2-syste
mowy, 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 niebieski, bez SIM loc
ka. ładowarka, stan b. dobry - 250 zł, Motorła D160, z SIM
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lockiem Plusa, niebieski, dodatki, stan b. dobry - 80 zł, ra
zem - 300 zi lub zamienię. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, ładowarka, etui. bez 
SIM locka, menu T18s, wibracje, wybieranie i odbieranie 
głosowe, zestaw samochodowy (ładowarka, uchwyt zestaw 
słuchawkowy) Ericssona, - 320 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 0602/52-50-75
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP. wibracja, 2-syśtemowy, klapka, - 240 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T10S z menu T 18, ładowar
ka, pokrowiec, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0607/44-01-43
TELEFON GSM ERICSSON T10S błękitny, wibracja, klap
ka. zestaw głośno mówiący, ładowarka sieciowa, ład. sa
mochodowa, stan idealny, - 245 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
TELEFON GSM ERICSSON T 10S działa w sieci Era, 2 
ładowarki, klips, zestaw słuchawkowy, klapka, wibracje, ze
gar, data, stan idealny, - 240 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T10S stan idealny, niebieski, 
bez SIM locka, wybieranie głosowe numerów, głosowe od
bieranie połączeń, pudełko, instrukcja obsługi, klips do pa
ska, - 220 zł. Wrocław, tel. 0502/93-09-45 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nowy, - 230 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM ERICSSON T10S na gwarancji, ładowar
ka, pudełko, stan b. dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-04-81
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez klapki, - 200 zł. 
Świdnica, teł. 0608/87-54-82
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TELEFON GSM ERICSSON T 10S granatowy, ładowarka 
sieciowa, stan b. dobry, działa w Era GSM, Tak Tak, wibra
cja. budzik, kalkulator, • 239 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S Era GSM, 2 ładowarki, 
klips, zestaw słuchawkowy, klapka, wibracja, data, stan ide
alny - 240 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. wibracje, klapka, ze
staw głośno mówiący, ładowarka samochodowa i siecio
wa. stan idealny - 245 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM ERICSSON T 18S czamy. aktywna klap
ka. polskie menu, pudełko, instrukcja, ładowarka, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0502/95-87-28

TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. SIM lock Idea. 
wibracja, internet, gry. aktywna klapka, zapakowany, - 570 
zł. Brzeg, teł. 0501/72-35-77
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. bez SIM locka, - 
430 zł. Legnica, tel. 0609/34-93-10 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S. - 540 zł. Oława, tel. 
071/313-48-27, 0502/63-69-04

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T20 .........................  450 zł
ERICSSON R320......................  380 zł
NOKIA 3210    320 zł
ALCATEL 501 ............................ 400 zł
ERICSSON T28s......................  470 zł
NOKIA 3310.......................   410 zł
oraz inne telefony z promocji 0P002774

W rocław  i Kotlina K łodzka  
te l. 0 -603  539  090

Stała promocja na telefony z aktywacją 
Telefony nowe 1 używane 
8KUP • SPRZEDAŻ • ZAMIANA 

Akcesoria w szerokim wyborzeAutoryzowany Dealer
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!!!SKUP!!!
NOKIA 33 10 -400  zł 0 
NOKIA 3210 -300  zł ^  
PHILIPS O ZEO  - 300 zł 

tel. 071/322-07-01

TELEFON GSM ERICSSON T 20S pudełko, ładowarka, 
folia na wyświetlaczu, nowy, bez SIM locka, - 620 zł. 
Szalejów Górny, gm. Kłodzko, tel. 074/868-71-04, 
0503/03-21-99
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. folia na wy
świetlaczu, bez SIM locka, gwarancja • 530 zł. Wrocław, 
tel. 0600/21-63-58
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji,
- 540 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM ERICSSON- T 20S 1-miesięczny, SIM 
lock Idea, na gwarancji, skórzane etui, zestaw słuchaw
kowy, - 520 zł. Oława, tel. 0503/02-19-44 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, nie używany,' 
na gwarancji, pudełko, ładowarka, instrukcja, bez SIM 
locka. - 590 zł. Chojnów, tel. 0502/16-68-37 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji, 
powiększona bateria,' • 570 zł. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. w pudełku. • 
550 zł. Legnica, tel. 0604/10-58-52 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S czarno-brązowy. ku
piony 4.05.2001 r, wybieranie głosowe, odbieranie gło
sowe, gry, wibracje, bateria litowo-lion, gwarancja 2-let- 
nia, z SIM lockiem Era, polskie menu, - 600 ?ł.„Lubin, 
tel. 076/846-79-36, 0607/60-64-94 
TELEFON GSM ERICSSON T 286 nowy, folia, pudełko, 
instr. w jęz. polskim, -na gwarancji, 2-systemowy, aku
mulator z wibracją, wybieranie giosówe, niebieskie pod
świetlenie, z ŚIM lockiem Era, stan idealny, • 600 zł lub 
zamienię na GSM Nokia 3210. Paczków, tel. 
0606/59-29-16
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. - 550 zł. So
bótka, tel: 0600/13-71-05
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. kompletny, 
cena - 540 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały, (ad. 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 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. na gwarancji.
- 500 zł. Wrocław, teł. 0604/27-67-88

T E L .  K O M Ó R K O W E  G S M - D C S  
SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA

S K U P  W S Z Y S T K IC H  M O D E L I  T E L E F O N Ó W  
N O W Y C H  I U Ż Y W A N Y C H . PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!

AKTYWACJE TAK-TAK, SIMPLUS, POPOP01053BTANIE AKCESORIA
PEŁNA OFERTA 

(również na zamówienie)

USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK 
(MOTOROLA, NOKIA. SAGEM , SIEMENS)

OŁAW SKA 25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka siecio
wa, karta SimplUs (na koncie 0 zł), Ważna do 30.04.2001' 
r, -130 zł. Sława. tel. 0601/06-14-39 
TELEFON GSM MOTOROLA D 530 stan b. dobry. -180 
zł. Wrocław, tel. 0504/93-89-38 
TELEFON GSM MOTOROLA GO 930 nowy, ładowarka 
sieciowa, instrukcja, menu po polsku, działa w Era GSM, 
Tak Tak, na gwarancji, wibracja, atrakcyjny wygląd, dyk
tafon, wybieranie głosem, małe gabaryty, -199 zł. Wro
cław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588, - 140 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 2-systemowy, ła
dowarka, .pokrowiec, bez SIM locka, z kartą Idea POP 
ważaą do- 01.2002 r, .-1 5 0  zł. Legnica, tel:: 

. 0503/67-41-36___
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 3588 ładowarka siecio
wa, stan idealny, działa w Plus, Simplus, 2-systemowy, 
atrakcyjny wygląd, -119 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94
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 3688 pudełko, instruk
cja, ładowarka sieciowa, aktywna klapka, dwusystemo- 
wy, działa w Era GSM, Tak Tak, -119 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 działa w Era GSM,

TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 WAP, SIM lock 
Idea, gwarancja, ładowarka, instrukcja, - 199 zł. Wro- 

. cław, tel. 0503/78-18-67 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 bez SIM locka, 
nowy, -190 zł. Wrocław, tel. 071/3'52:60-41 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 ładowarka siecio
wa, działa w POP,..internet, małe gabaryty, menu gra
ficzne. -165 zł/Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TElEFÓN GSM MOTOROLA T 2288, 2000 r., pudełko; 
etui, karta POP, konto „0” zł. możliwy dostęp do interne- 
tu, ładowarka, • 250 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-71-95 
po 20 .»>ł'
TELEFON GSM MOTOROLA T 260 GPRS - 1.180 zł, 
Nokia 62.10 • 1.150.zł, Samsung SGH-N 100 • 1.150 zł, 

•Siemens S35 - 850 zł, Siemens SL45 - 1.900 zł, Sie
mens C30 - 480 zł. Wrocław, tel, 071/784-67-75, 
0605/61-99-88, 0501/57-54-16 
TELEFON GSM MOTOROLA TIME PORT srebrny, nowy 
model. Wibracja, wybieranie głosowe, dyktafon - 550 zł, 
Siemens S25, kolorowy wyświetlacz, wibracja, nowy • 
390 zł. Wrocław, tel. 0501/43-72-47 
TELEFON GSM MOTOROLA TIME PORT T 250 JADE, 
- 680 zł. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
TELEFON GSM MOTOROLA V 100 najnowszy model, 
notatnik głosowy, wibracja, WAP, terminarz, funkcje ko
munikatora, nowy, w kartonie, zestaw słuchawkowy, • 
1.150 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0602/74-19-33 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 z SIM lockiem Idea, 
stan idealny, na gwarancji + zestaw słuchawkowy, łado
warka, pokrowiec, • 190 zł. Rawicz, tel. 0503/55-12-54 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 2-systemowy, na 
gwarancji, instrukcja, klips, internet, radio, 2 gumowe 
pokrowce, ładowarka, bez SIM locka, - 250 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 0501/98-38-23

TELEFONY KOMÓRKOWE, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 372-04-24, 0-503 33-33-82, 0-605 944 200

TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, • 500
zł. Wrocław, tel. 0600/21-63-58
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, • 490
zł. Wrocław, tel. 0503/57-16-76
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, - 570 zł lub
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 560 zł. Wrocław.
tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM ERICSSON T 28S ładowarka, bez SIM 
locka. - 450 zł. Głogów, tel. 0607/71-12-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji do 
03.2002 r.. pudełko, instrukcja i menu po polsku, łado
warka sieciowa, stan b. dobry, działa w Plus, Simplus, 
Era, TAK TAK, Idea, POP, waga 83 gramy, aktywna klap
ka, budzik, stoper, data, zegar, • 490 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM ERICSSON T 28S ładowarka, bez SIM . 
locka, stan idealny, -480 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA z SIM loc
kiem Idea, ładowarka, cena • 250 zł i Ericsson S868, 
bez SIM locka, 2-systemowy, cena • 140 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/64-09-20
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ładowarka, 
dokumentacja, pudełko, stan idealny, internet, wibracje, 
karta POP lub bez karty, - 320 zł. Chojnów, tel. 
0604/85-47-79
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy. srebr
ny, - 300 zł. Legnica, teł. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, bez 
SIM locka. - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/53-73-30 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM GEO nowy, bez 
SIM locka, z klapką, WAP, gry, zegarek, budzik, prze
licznik walut, notatnik, data, - 290 zł lub zamienię na 
GSM Alcatel 302. Międzylesie, tel. 0608/29-16-34 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS ładowarka, 
bez SIM locka, bez polskiego menu, • 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-81-80. 0604/93-59-99 
TELEFON GSM MOTOROLA dual band. ładowarka sie
ciowa, stan idealny, dwusystemowy. działa w POP, Idea, 
aktywna klapka, -120 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 na części, • 55 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-60-41
TELEFON GSM MOTOROLA C 170 z klapką, pokrowiec. j 
ładowarka, instrukcja, nowa bateria, stan b. dobry, - 70 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-12-29 
TELEFON GSM MOTOROLA C 520, - 100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-52-69
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 ładowarka, pokro
wiec.- 50 zł. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, - 280 zł. Oława, 
tel. 071/303-29-25, 0606/42-15-39 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, 
nowy, nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-syste
mowy, nagrywanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibra
cja, idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan ide
alny, - 220 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 - 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 dual band, łado
warka, wibracja, notatnik, dobra bateria, -190 zł. Wro
cław, tel. 328-99-61
TELEFON GSM MOTOROLA D 180 z SIM lockiem Era, 
futerał, ładowarka, 2-systemowy, • 250 zł., tel. 
0600/55-62-31
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, • 120 zł Jelenia 
Góra, tel. 0607/82-89-97
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 z SIM lockiem, ła
dowarka, futerał, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, - 
130 zł. Kostrzyn, tel. 074/851-67-18 po godz. 15 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 z SIM lockiem Plu
sa, - 65 zł. Wrocław, tel. 0607/47-61-73

aktywna klapka, ładowafka, pudełko, dokumentacja. - 
180 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888. - 180 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez SIM locka, ła
dowarka, -100 zł. Wrocław, tel. 0501/53-73-30 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez ładowarki, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33

SKUP TELEF0N0W i 
KOMÓRKOWYCH ś

SIEMENS C35i..........................  380 zł
ERICSSON R320 ......................  400 zł
NOKIA 3310 .............................. 420 zł
NOKIA 3210 .............................. 320 zł
ARIA...................   270 zł

oraz inne z promocji 
nowe i używane

- skup
- sprzedaż
• zamiana
• serw is

Wrocław, ul. Pułaskiego 77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

TELEFON GSM MOTOROLA M 3881 dual band. bez 
ładowarki, sprawny, - 95 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 
0502/04-12-41 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ładowarka siecio
wa, menu graficzne, bez SIM locka, stan b. dobry, • 130 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 Era GSM. -130 
lub zamienię na Nokię 5110, 3210, T 10S, inne. Wro 
cław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM MOTOROLA P 2288 gwarancja, bez SIM 
locka, -180 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/60-93-8 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC, • 520 zł. Świd 
nica, tel. 0608/21-05-61 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 2 baterie 
ładowarka stacjonarna, bez SIM locka, • 350 zł. Wro 
cław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85 ładowarka 
bez SIM locka, wibracje, - 310 zł. Wrocław, tel 
0608/53-68-17
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK internet 
bez SIM locka, 2-systemowy, instrukcja, ładowarka, mało 
używany, - 180 zł. Legnica, tel. 076/866-40-70 
0603/33-35-62
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK, -190 zł 
Lubin. tel. 0604/25-75-72 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. sie 
ciowa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-sys
temowy, idealny na kartę POP, Simplus. TAK TAK, stan 
idealny, • 190 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 gwarancja, bez SIM 
locka, -180 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 WAP, z SIM loc
kiem Idea, gwarancja, ładowarka, instrukcja, stan ide
alny, -199 zł. Wrocław, tel. 0503/78-18-67 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 Shark, nowy 2 fo
lią na wyświetlaczu, ładowarka, gwarancja, • 200 zł. Wro
cław, tel. 0606/44-93-63
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 ładowarka, instruk
cja, bez SIM locka, stan idealny, - 180 zł. Lubin, tel. 
0603/41-67-36

HURTOWNIA AKCESORII 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

POKROWCE 
HOUfUMW 4,10 PLN* KABURY
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M f M N *

ŁADOW ARKI SIICIOWI 
I S ,M  PŁN*

•AMOCHODOW1
m m m M a m .............•M JM B M I

PRZY ZAMÓWIINIU PO WYŻU 500 ZL.* 
TOWAR DOSTABCZAMY LUB WYSYŁAMY 

NA NAIZ KOSZT W CIAOU 1 DNIA.

D A K O W I  * . c .  0 P011625
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sprzedaż •  zamiana,

TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 nowy, pokrowiec, 
pudełko, - 820 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 stan idealny, • 900 
zł lub zamienię na Siemensa C-35. Oława, tel. 
071/313-45-35
TELEFON GSM NOKIA starszy model, ładowarka * 45 
zł. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka. • 90 zł. Wro
cław. tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 1610. - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 2110 dodatkowo zestaw samo
chodowy, uchwyt na telefon i ładowarka samochodowa, 
bateria do wymiany • 40 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96 
TELEFON GSM NOKIA 3110 SIM lock ERA. stan b. do
bry, pudełko, ładowarka stacjonarna, skórzane etui, - 
130 zł. Kłodzko, tel. 0606/30-56-79 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do 
TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadba
ny, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, nowa ba
teria, pokrowiec, stan idealny, • 110 zł. Wrocław, tel. 
0603/64-16-61
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, • 150 zł.
Wrocław, teł. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, - 140 zł.
Wrocław, tel. 0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka. ładowarka
sieciowa, stan b. dobry, • 100 zł. Wrocław, tel.
0501/62-44-76
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 290 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, net moni
tor, dodatkowy panel, - 310 zł. Brceg, tel. 0501/72-35-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kara SIM Plus. 46 zł na 
koncie, pudełko, instr. obsługi, ładowarka, pokrowiec 
skórzany, na gwarancji, stan idealny, * 350 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-69-33, 0609/26-58-51 
TELEFON GSM NOKIA 3210 wibracje. 3 obudowy. • 300 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-07-47, 0503/01-52-12 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. - 280 zł. 
Jelenia Góra. tel. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, • 290 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0604/22-17-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. - 350 zł. 
Legnica, tel. 0602/28-65-74 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, 2 panele, 
ładowarka, bateria, wibracja, wybieranie głosowe, pu
dełko, net monitor, - 330 zł. Lubin, tel. 0501/44-96-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny. • 390 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
TELEFON GSM NOKIA 3210 używany miesiąc, na gwa
rancji, bez SIM locka. • 1.100 zł. Oława, tel. 
071/313-45-35
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/79*96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowar
ka, - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplysa, POP, bez SIM 
locka, 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, pokrowiec, bez 
SIM locka, net monitor, folia na wyświetlaczu, - 330 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
TELEFON GSM NOKIA 3210 instrukcja, pudełko, łado

warka, karta POP, stan b. dobry, • 280 zł. Wrocław, tel. 
071/334-54-33, 0502/42-58-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z ładowarką, pudełko - 320 
zł. Wrocław, tel. 0603/43-33-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, ładowarka, 
pudełko, instrukcja, zestaw słuchawkowy (nowy)„- 280 
zł. Wrocław, tel. 0607/60-99-42 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowar
ka, pudełko, instrukcja, stan dobry, - 260 zł. Wrocław, 
tel. 0504/91-28-45
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy. - 300 zł lub zamie
nię na inny. Wroćław, tel. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. do
bry. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. pudełko, 
instrukcja, ładowarka, na gwarancji do 05.01.2002 r., 
nie porysowany, działa w każdej sieci, stan idealny, • 
270 zł. Wrocław, tel. 071/373-27-85 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, mało używany • 270 zł. Wrocław, 
tel. 0608/66-90-55, 0602/13-05-55 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, folia 
na wyświetlaczu, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, bez łado
warki - 250 zł, 3210, bez SIM locka, wibracje, ład., pa
nel z delfinami - 330 zł. Żary,-tel. 0503/77-23-60 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 300 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka. - 255 zł. Wro
cław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, wgrane logo, 
ładowarka, panel z klapką, Simplus, ? 350 zł. Wrocław, 
tel. 0609/38-95-91
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. wibracja, 
net monitor, 3 panele, kompletne wyposażenie, stan ide
alny, - 320 zł. Wrocław, tel. 0603/47-27-44 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka sieciowa, nowy, 
folia na wyświetlaczu, działa w Plus, Simplus, pudełko, 
zegar, data, akumulator, budzik, • 269 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka sieciowa i sa
mochodowa, dodatkowa obudowa, stan baterii idealny,
- 220 zł. Wrocław, tel. 391-96-52, 0609/49-95-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 430 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 450 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/82-89-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja, bez SIM loc
ka, nowy, • 470 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-13-94, 
0603/29-87-99
TELEFON GSM NOKIA 3310 noWy, w pudełku, folia na
wyświetlaczu, • 410 zł. Legnica, tel. 0607/29-31-71
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, nowa, •
375 zł. Legnica, tel. 0609/34-93-10
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z SIM
lockiem Plusa, - 540 zł. Legnica, tel. 076/866-40-70, '
0603/33-35-62
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, na 
gwarancji, I właściciel, wibracja, wybieranie głosowe, gry,
- 490 zł. Legnica, tel. 076/850-65-72, 0600/30-67-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, pu
dełko, z SIM lockiem Plusa, na gwarancji, stan idealny,
- 450 zł. Lubin, tel. 0608/65-78-89
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kupiony w salonie 
Era, stan idealny, na gwarancji, - 450 zł. Lubin, tel. 
0602/15-25-11
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, - 400 zł. Lu
bin, tel. 076/847-13-74'
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 440 zł. 
Lubin, tel. 0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 3310- 500 zł, 3210, cena - 370 
zł. Oława, tel. 071/303-29-25, 0606/42-15-39 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, bez
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I skupujemy telefony uszkodzone |
SIM locka, dużo funkcji, wibracja, gry lub zamienię, - 
470 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, • 420 zł. Sobótka, 
tel. 0600/13-71-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji-, łado
warka, wibracje, - 440 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0502/65-87-38
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. na gwarancji. SIM 
locka, Idea, ładowarka, dwie obudowy srebrna i grana
towa, zamienę na telefon Ericsson T20 lub Nokię 8210. 
Świdnica, tel. 0502/42-49-46. 0602/76-92-75 
TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy. w pudeł
ku, z ładowarką, bez SIM locka. - 280 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/74-93-75
TELEFjON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. pokrowiec, 
zestaw słuchawkowy, gwarancja, pudełko, 3-miesięcz- 
ny. - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/26-45-45 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na. 
gwarancji, idealny do TAK TAK. Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan 
idealny. - 450 zł.. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0604/27-67-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji. SIM lock PIu- 
sa, stan idealny, pudełko, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/37-30-23
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. - 470 zfe 
Wrocław, tel. 071/788-55-83, 0501/34-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. pudełko, bez SIM 
locka, 12 szt. • 4.200 zł lub pojedynczo po 380 zł. Wro
cław. tel. 0503/85-46-88
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, • 470 zł lub zamie
nię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. bez SIM locka, za
pakowany, • 480 zł. Wrocław, teł; 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kompletny, pudeł
ko, na gwarancji, może być z kartą POP, - 450 zł. Wro
cław. tel. 0501/83-78-89
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 500 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, gwarancja, bez SIM 
locka - 400 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-52 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bęz SIM locka, pudełko, 
ładowarka, instrukcja, gwarancja, - 450 zł lub zamienię 
na Siemensa M35, stan b. dobry. Legnica, tel. 
0607/50-78-87
TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja. - 480 zł lub 
zamienię na Siemensa C35, Nokię 3210, Mitsubishi Aria. 
Lubań, tel. 0607/24-18-73
TELEFON GSM NOKIA 3310 brak menu w j. polskim. • 
400 zł. Wrocław, tel. 357-07-77, 0606/87-04-98 
TELEFON GSM NOKIA 3310 dual band. bez SIM locka, 
przeźroczyste etui z klipsem, pudełko, instrukcja, gwa
rancja, ładowarka, wibracja, wybieranie głosem, - 470 
zł lub zamienię na Ericssona T 10S,.dopłata do 220 zł.

, Wrocław, tel. 0502/55-00-96 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 360 zł. Wrocław, tt f t  
0609/38-95-91
TELEFON GSM NOKrA 3310 bez SIM locka. stan b. do
bry, pudełko, ładowarka, instrukcja, - 430 zł. Wrocław, 
tel. 0606/33-73-68
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 200 zł Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 5110. - 200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/82-89-97
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 panele, bez SIM locka, 
bez ładowarki - 150 zł. Kamienna Góra, tel. 
0608/16-29-94
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. stacjonarna, pokro
wiec, bez SIM locka, instr. w jęz. polskim, mało używa
ny, stan b. dobry, - 200 zł. Lubin, tel. 0603/95-85-41 
TELEFON GSM NOKIA 5110 na gwarancji 11 mies., z 
SIM lockiem wsieci Plus, folia na wyświetlaczu, dodat
kowo czarna klawiatura + Siemens S6 Power, bez łado
warki, • 280 zł lub zamienię na Nokia 3210, z dobrą ba
terią. Lubin, tel. 0605/38-25-89 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, 2 panele, 
ładowarka, nowy pokrowiec, pudełko, instr. w jęz. pol
skim, stan b. dobry, karta POP, 31 zł na koncie, łatwy 
numer, PIN, PUK, aktywacja .Big Brother", - 250 zł. Lu
bin. tel. 0503/32-78-45
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 190 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock. ERA, ładowar-*’ 
ka, stan b. dobry, - 170 zł. Nowa Ruda, tel. 
0608/72-75-44
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TELEFON GSM NOKIA 6210, - 980 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 6210 wibracja, wybieranie gło
sem, podczerwień, ładowarka, na gwarancji, oprogra
mowanie na płycie CO. wap, bateria litowo-jonoWa, in
strukcja. -1.100 zł. Kłodzko, teł. 0607/54-76-66
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan ide
alny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, pudełko, SIM 
lock Plusa, ładowarka, instrukcja, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-64-95
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM tacka, nieużywa
ny. z folią, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/787-33-83, 
0603/34-05-24
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka. stan ideal
ny. brak polskiego menu, najnowsze oprogramowanie, 
- 550 zł. Wrocław, teł. 071/783-77-45, 0503/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 7110 - 890 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 8110 stan idealny, ładowarka 
stacjonarna, bez SIM locka, skórzane etui, - 180 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/30-56-79

TELEFON GSM NOKIA 5110 bardzo zadbany, pudełko, 
karta gwarancyjna, -190 zł. Opole, tel. 0604/57-49-38 
TELEFON GSM NOKIA 5110 w bardzo dobrym stanie, 
roczny, w pudełku, z instrukcją i ładowarką, - 250 zł. 
Świebodzice, tel. 0607/50-20-25
TELEFON GSM NOKIA 5110. - 200 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79

TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, ładowarka, 
pokrowiec, drugi panel, stan b. dobry, • 230 zł. Wrocław, 
tel. 0607/48-20-26

TELEFON GSM NOKIA 5110 ład- sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa. bez'SIM locka, mało uży- 
wany, zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, teł. * 
0608/11-60-25

TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM loc
ka. w pudełku. -170 zł. Wrocław, tel. 0601/22-65-16
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec, • 
200 zł. Wrocław, tel. 071/321-75-66, 0602/61-52-99
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka sieciowa, skó
rzane etui, stan idealny. - 190 żł. Wrocław, tel. 
0502/89-26*51

TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w sieci Era, instruk
cja, ładowarka domowa, panel,'bateria, czas czuwania 
270 h, stan idealny. -190 zł: Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM'NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowar
ka, pudełko, stan idealny, b. dobra bateria, - 200 zł. Wro
cław. tel. 0603/48-48-18

TELEFON GSM NOKIA 5110 z pokrowcem, bez SIM loc
ka. -170 zł. Wrocław, tel. 0603/43-33-37
TELEFON GSM NOKIA 5110, -190 zł lub zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. • 190 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45. 0503/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, futerał, bez SIM 
locka, stan dobry -190 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka sieciowa, skó
rzane etui, łatwy w obsłudze, stan idealny -190 zł. Wro
cław. tel. 0502/89-26-51
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w Era GSM. Plus 
GSM, instrukcja, ładowarka domowa, panel, stan ideal
ny -190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM NOKIA 5110 menu w j. polskim, gry, 
ładowarka sieciowa, panel dodatkowy, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 328-08-15, 0601/07-68-16

TELEFON GSM NOKIA 5110 beż SIM locka. pokrowiec, 
ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, • 230 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-31-77

TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka. - 100 zł. Ja
wor. tel. 0601/55-09-32
TELEFON GSM NOKIA 6110. - 370 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, 
bez SIM locka. - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 6110 stan idealny, ładowarka 
sieciowa, pudełko, instrukcja, menu po polsku, działa w 
Plus, Simplus, Era, TAK Tak, port podczerwieni, zegar, 

.data, kalkulator, budzik, .kameleon*, atrakcyjny wygląd.
- 280 zł. Wrocław, tei, 0501/96-20-94
TELEFON GSM NOKIA 6150 pudełko, instrukcja, bez 
SIM locka, ładowarka, - 540 zł lub źamienię na Nokię 
3310. Wrocław, tel. 0602/10-34-28
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, bateria 
Li-Jon, polskie menu. instrukcja, ładowarka, pudełko, 
dwusystemowy. na gwarancji, pokrowiec, stan idealny,
- 460 zł. Wrocław, tel. 321-53-58. 0604/09-57-74
TELEFON GSM NOKIA 6150*ha gwarancji. - 500 zł. Wro
cław. tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, 12 mies. gwarancji,
-1.100 zt. Stronie Śl., tel. 0605/54-09-21

HURTOWNIA AKCESORIÓWI 
G SM PIO M AR  s .c . 

|ul. Czajkowskiego 99, Karłowice 
■ 51-147 Wrocław opohhki 

tel/fax 071/325 49 72 
|e-mail: biuro@piomar.wroc.pll

TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan”, pudełko, łado
warka, -150 zł. Świebodzice* tel. 0607/50-20-25
TELEFON GSM NOKIA 8110 bezftelskiego menu, • 150 
zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 8110 bez SIM locka. - 180 zł. 
Wrocław, tel. 0501/80-52-69
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka i polskiego 
menu, pokrowiec, 2 panele, - 970 zł. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
TELEFONGSM NOKIA 8210 nowy, 12 mies. gwarancji, 
- 1.090 zl. Stronie Śl., tel. 0605/54-09-21
TELEFON GSM NOKIA 8210 używany, stan b. dobry. - 
1.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0501/47-70-47

TELEFON GSM NOKIA 8210, • 1.100 zl. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8810 uszkodzony systemowo, • 
150 zł. Wrocław, tel. 0609/47-07-29

TELEFON GSM NOKIA 8810 ładowarka sieciowa, łado
warka samochodowa, instrukcja, - 610 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0607/74-47-34

TELEFON GSM NOKIA 8850. - 1.680 zl. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8850 polskie menu, bez SIM loc
ka, ładowarka, pudełko, niebieskie podświetlenie, • 
1.600 zł lub zamienię na Nokię.8210 (dopłata 700 zł). 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM NOKIA 9110 Comunicator. menu w j. 
włoskim, stan dobry, • 1.600 zł. Kłodzko, tel. 
0605/06-83-81
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka siecio
wa, stan b. dobry, • 100 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-76
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OPOH588
Wrocław, „Hala Strzegomska" BIS, 

stoisko 83, ul. Strzegomska 208 
tel. 373-64-68 w. 383,373-65-95 w. 383 

0-604 222 759,0-609 475474

TELEFON GSM PANASONIC G520 działa w każdej sie
ci, ładowarka, wibracja, pokrowiec i inne, • 210 zł. Wał
brzych. tel. 0605/39-33-54
TELEFON GSM PANASONIC G520 pokrowiec, ładowar
ka, -120 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-53
TELEFON GSM PANASONIC G520 srebrny, stan ideal
ny, brak ładowarki, -130 zł. Wrocław, tel. 0607/60-99-42
TELEFON GSM PANASONIC G520 bez ładowarki, 
sprawny, - 90 zł. Wrocław, tel. 0501/14-72-00
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 GD30, dwusystemowy. wi
bracja, dużo funkcji, pudełko, instrukcja, - 200 zł lub za
mienię na 3210 z dopłatą. Długołęka, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/18-06-34

TELEFON GSM PANASONIC GD30 stan b. dobry, ła
dowarka sieciowa, działa w Era, Tak Tak, wibracja, - 209 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM PANASONIC GD50 z SIM lockiem Idea, 
gwar. do 11.2001 r., stan idealny, - 260 zł lub zamienię 
na procesor Pil, 450 MHz albo inne propozycje. Bole
sławiec, tel. 0502/36-21-58
TELEFON GSM PANASONIC G050, - 250 zł. Lubin. tel. 
0604/25-75-72

TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mó
wiący, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemo
wy, stan idealny, - 250 zł, GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, anima
cja, TAK TAK. POP. Simplus, 2-systemowy, stan ideal
ny, wibracja, animacja, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD93, - 780 zł. Wrocław, 
tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM PHILIPS FIZZ uszkodzona bateria + ła
dowarka samochodowa z uchwytem, • 25 zł. Wrocław, 
tel. 0607/45-55-86

TELEFON GSM PHILIPS GENjE ładowarka’ sieciowa 
oryginalna, działa w Plus GSM, Simplus, Era, Tak Tak, 
małe gabaryty, waga 90 gram, wybieranie głosem, - 270 
zł. Wrocław, tel. 0503/54-94-42
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK. POP 
i Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ide
alny, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM PHILIPS SAW Y bez SIM locka, pokro
wiec, ładowarka, kupiony w maju 2000 r., mało używa
ny, stan b. dobry, -150 zł lub zamienię na Nokię 3210, z 
dopłatą. Głogów, tel. 076/833-14-63, 0604/88-84-65
TELEFON GSM PHILIPS SAW Y ładowarka, zegarek, 
alarm, biorytmy, graficzne menu, bez SIM locka, z kartą 
Simplus, - 220 zł. Wrocław, tel. 0607/80-58-02
TELEFON GSM PHILIPS SAWY. karta SIM plus. na kon
cie 30 zł, ładowarka, biorytmy, SMS graficzne, bez SIM 
locka, • 230 zł lub zamiana na inny lub motorower Sim
son. Zgorzelec, tel. 0609/58-7
TELEFON GSM SAGEM MC 815 stan idealny, ładowar
ka sieciowa, bez SIM locka, wibracje, 2-systemowy, - 
160 zł. Wrocław, tel. 0607/60-99-42
TELEFON GSM SAGEM MC 815 SIM lock Plus GSM, 
wibracja, głośno mówiący, stan b. dobry, pudełko • 150 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM MC 815, -150 zł. Kłodzko, tel. 

.074/867-77-30. 0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM MC 815 SIM lock GSM, łado
warka'sieciowa. stan b. dobry, - 100 zł. Wrocław, tel.' 
0501/62-44-76
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TELEFON GSM SAGEM MC 912 ładowarka, pokrowiec, 
instrukcja, SIM lock Idea, polskie menu, wibracja, ze
staw głośno mówiący, • 190 zł. Lubsko, tel. 
0502/84-37-26

TELEFON GSM SAGEM MC 912 bez SIM locka, kpi, - 
220 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM SAGEM MC 912 bez SIM locka, • 220 
zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-69
TELEFÓN GSM SAGEM MC 912 kolor żółty, bateria wi
bracyjna, budzik, zegar itp., mało używany, stan b. do
bry, dokumentacja, instrukcja obsługi, -140 zł. Wrocław, 
tel. 0600/42-62-82

TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka. pudeł
ko, ładowarka, małe gabaryty, dużo opcji, - 280 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka i pol
skiego menu, wibracja, zestaw głośno mówiący, - 200 
zł. Wrocław, teł.,P601/50-17-33

TELEFON GSM SAGEM MC 939, - 160 żL Bolesławiec, 
tel. 0604/80-90-95
TELEFOfł GSM SAGEM MC 939 czarny, nowy model, 
gry, wibracja, zestaw głośno mówiący, nowsze oprogra
mowanie. bez SIM locka, polskie menu, cena - 280-zł 
lub zamienię na telefon Alcatel 302. Lubin, tel. 
076/846-79-36
TELEFON GSM SAGEM MC 939 bez SIM locka. menu 
po polsku, wibracja, gry, aktywna klapka, stan b. dobry 
- 270 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30. 0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM MC 939 niebieski, aktywna 
klapka. 2-systemowy, data, godzina, budzik, alarm, wi
bracja, kalkulator, przelicznik walut, gry, notes, kompo
zytor melodii, zestaw głośno mówiący, bez SIM locka, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0601/87-71-78
TELEFON GSM SAGEM RC 712 ładowarka stacjonar
na i samochodowa, pokrowiec skórzany, pudełko, in
strukcja, stan idealny, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/352-70-85, 0609/49-96-44
TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka domowa, 
pokrowiec, pudełko, instrukcja, idealny na kartę Simplus.
• 180 zł. Kłodzko, tel. 0604/87-53-33
TELEFON GSM SAMSUNG N 100 nowy, wgrywanie i 
wybieranie głosowe, internet, w pudełku, na gwarancji, 
bez SIM locka, - 560 zł. Lubin, tel. 0600/61-78-08
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 ładowarka, pu
dełko. instrukcja. - 370 zł. Głogów, tel. 0607/71-12-13
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 ładowarka, pudeł
ko, instrukcja, menu po polsku, działa w Plus. Simplus, 
Era. Tak Tak, wibracja, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-20-94

TELEFON GSM SIEMENS C25 na gwarancji, mało uży
wany, kolor granatowy, bez SIM locka, ładowarka, pu
dełko, stan b. dobry - 230 zł; Ericsson T10s, bez SIM 
locka, na gwarancji, kolor niebieski, akumulator z wi
bracją, wybieranie głosowe, pokrowiec, instr. w jęz. pol
skim, stan b.dobry, • 250 zł. Paweł, Goliszów, gm. Choj
nów. tel. 076/819-62-74, 0604/82-06-74
TELEFON GSM SIEMENS C25 instr. w jęz. polskim, ła
dowarka, - 230 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/84-00-57
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka sieciowa, słu
chawki, etui, bez SIM locka, dokumentacja, stan ideal
ny. - 200 zł. Legnica, tel. 0604/77-45-50
TELEFON GSM SIEMENS C25 na gwarancji, SIM lock ' 
Era, ładowarka, pudełko, pokrowiec, stan idealny, bez 
śladów użytkowania, z dokumentacją • 165 zl, lub za
mienię na telefon Alcatel 501, Ericsson T 20s, T 28s. 
Lubin, tel. 076/844-66-7-7. 0604/70-15-63
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, z łado
warką. -190 żł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-26, 
0600/65-22-26
TELEFON GSM SIEMENS C25 działa w sieci Era, stan 
idealny, -170 zł. Oleśnica, tel. 0602/27-46-43
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TELEFON GSM SIEMENS C25, - 23.0 zł. Oława, tel. 
071/303-29-25. 0606/42-15-39
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, na gwarancji, pu
dełko, pokrowiec, ładowarka, działa w sieci Plus, Era, 
Idea, dodatkowe dzwonki, stan b. dobry, - 200 zł lub 
zamienię. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50
TELEFON GSM SIEMENS C25, -190 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-14-33

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 nowy, pudełko, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0607/70-07-19
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka sieciowa, 
działa w sieciach Era, Plus i Idea. stan idealny, -190 zł. 
Wrocław, tel. 0502/89-26-51
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, 2-mie- 
sięczny, ładowarka domowa, małe gabaryty, stan ideal
ny, -190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, 
obudowa .kameleon', bez SIM locka, • 175 zł. Wrocław, 
tel. 0600/13-81-91
TELEFON GSM SIEMENS C25 Era GSM, pudełko, instr., 
etui, -150 zł. Żary, tel. 0503/77-23-60
TELEFON GSM SIEMENS C25 kolor ciemnozielony, po
krowiec, ładowarka, pudełko, mało używany, - 200 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-35-08, 0605/74-38-58
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka domowa, pu
dełko, instrukcja, nowy, • 190 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-09-65, 0604/87-53-33

TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock ERA, pudełko, 
stan b. dobry - 210 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pudełko, na 
gwarancji, etui, SIM lock Idea, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0501/21-27-67, 0600/82-38-57

TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, karta sie- ' 
. ciowa. działa w Plus,'Simplus, Era, Tak Tak, Idea, POP, 

małe gabaryty, -189 zł. Wrocław, tel. 0501/96-20-94
TELEFON GSM SIEMENS C3d"nowy:. b'óż SIM locka, z 
czerwonym wyświetlaczem, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, w pudełku, - 380 
zł. Legnica, tel. 0601/76-95-46 %
TELEFON GSM SIEMENS C35I, • 320 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, zadbany, 
bez SIM locka, • 370 zł. Lubin, tel. 0604/21^45-41
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka sieciowa i sa
mochodowa, stan b. dobry, - 320 zł. Prochowice, tel. 
0604/79-93-63
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. - 340 zł. Wał
brzych. tel. 074/849-14-33
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy. nie 
używany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemo- 
wy, idealny do PÓP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, • 
340 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, ładowarka, pu
dełko, instr. obsługi, mało używany, na gwarancji, z SIM 
lockiem Ldea, • 350 zł. Wrocław, teł. 0507/50-38-29
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, wibracja, 
dostęp do internetu WAP, terminarz, gry, kalkulator, bu
dzik. przelicznik walut, z SIM lockiem sieci Era, łado
warka, w pudełku, - 380 zł lub zamienię na Nokię 3310, 
Motorolę T28. Wrocław, tel. 0600/35-98-41

TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, - 380 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, ładowarka, bez 
SIM locka, pokrowiec, stan b. dobry, - 380 zł. Wrocław, 
tel. 0607/48-20-26
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. łado
warka, instrukcja, stan idealny, • 300 zł. Zgorzelec, tel. 
0504/93-46-32
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, WAP, wibracja, 
pudełko, stan b. dobry, - 380 zł lub zamienię na inny, 
bez SIM locka. Kłodzko, teł. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwarancji, uży
wany tydzień, SIM lock ERA. bogate menu. gry, stoper, 
kalkulator, wibracja, małe gabaryty, • 390 zł lub zamie
nię na inny. Legnica, teł. 076/857-51-18 po godz.15
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka. • 400 zł 
lub zamienię. Kępno, tel. 0605/35-73-19

TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, w pudełku, in
strukcja, pokrowiec, zestaw Słuchwkowy, kpi. uszczelek, 
bez SIM locka, ładowarka, wodoszczelny, internet, gwa
rancja, cena - 500 zł, z karta Tak-Tak, cena - 530 zł. 
Lubin, tel. 076/842-39-94, 0600/14-20-36

TELEFON GSM SIEMENS M35I. - 440 zł. Lubin. tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GŚM SIEMENS M35I stan b. dobry, gwaran
cja, pudełko, instrukcja, SIM lock Era, • 470 zł lub za
mienię na telefon Ericsson T 20s. Lubin, teł. 
0608/65-78-89
TELEFON GSM SIEMENS M35I ładowarka, pokrowiec, 
gwarancja, stan b. dobry, - 520 zł. Nadolice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/51-82-12
TELEFON GSM SIEMENS S25 pokrowiec, uszkodzony 
akumulator, bez ładowarki, - 170 zł. Jawor, tel. 
0601/55-09-32 , '...
TELEFON GSM SIEMENS S25 kolorowy wyświetlacz, 
srebrna obudowa, kalkulator, kalendarz, 43 dzwonki, roz
budowane menu, • 350 zł. Wrocław, tel. 0600/85-51-95
TELEFON GSM SIEMENS S35, - 270 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM SIEMENS S6, - 60 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM SIEMENS S6 bez SIM locka. - 80 zł. 
Wrocław, tel. 0501/80-52-69.

TELEFON GSM SIEMENS S6 POWER zestaw słuchaw
kowy, nowy, stan b. dobry, działa w Erze, • 100 zł. Zielo
na Góra, tel. 0502/16-69-05
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, 12 mies. gwa
rancji, MP3, kabel, oprogramowanie, - 1.740 zł. Stfonie 
SjE tel. 0605/54-09-21 '
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TELEFON GSM SONY CMD C1, - 190 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM SONY CMD C1 SIM lock Era, działa w 
Tak Tak, ładowarka sieciowa, samochodowa, • 155 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-54-40, 0502/04-12-41
TELEFON GSM SONY CMD C5 srebrny, bez SIM locka. 
grafika 3D, wibracja, stan idealny, SIM Plus, TAK TAK, 
POP. wiele funkcji, - 280 zł. Legnica, tel. 076/850-65-72, 
0600/30-67-82
TELEFON GSM SONY CMD J5*- 830 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 duży wyświetlacz, 
menu w jęz. polskim, akumulator Li-lon, nowy, z łado
warką + instrukcja, stan dobry, - 120 zł. Lubin, tel. 
0607/60-64-88
TELEFON ISDN SIEMENS zielony, 8 szt. -120 zł/szt. 
Ciosaniec, tel. 068/356-76-5X

J USUWANIE SIM LOCKÓW z  w iększości modeli 
te lefonów  komórkowych A lca te l, Bosch , 
Ericsson, Nokia, Motorola, Panasonic, Philips, 
Sagem, Siemens, Sony i'innych. Wgrywanie 
po lsk iego menul Montaż w ibracji do Nokii 
32101 Skup, sprzedaż, zamiana telefonów. Le
gn ica , u l. M arsa 4, te l. 0606/43-22-59, 
0502/32-22-99 03002581

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU SAGEM 912/922, 
nowy, - 70 zł, ALCATEL POCKET nowy,'1- 70 zł, PANA
SONIC G-600 nowy,' - 50 zł. WrocłaW, teł. 0607/60-99-42
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3310, - 170 zl. 
Wrocław, tel. 0501/80-52-69
WYŚWIETLACZE DO TELEFONÓW oraz ładowali do
mowe, nowe, na gwarancji - 30 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-64-93
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 6210 - 280 zl i 
inne. Jawor, tel. 0502/55-96-30
ZAMIENIĘ SEKRETARKĘ AUTOMATYCŻNĄ PANASO
NIC na stare zegary lub inne antyki. Kłodzko, tel. 
074/647-64-62, 0501/10-98-76 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 na kar
tę TAK TAK, kolor zielony, ładowarka, zadbany - na inny, 
ewentualnie na Fiata 126p lub 125p, .na chodzie*. Wro
cław, tel. 0608/88-49-24
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. na 
telefon Nokia 3310. Nysa. tel. 0606/31-53-28
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK 
nowy, rok gwarancji, stan dobry - na telefon Nokia 6130. 
Wrocław, tel. 0504/93-38-68
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK 
mało używany, bez SIM locka, ładowarka, bogate menu, 
internet, itp. - 220 zł, na Nokię 3210, z małą dopłatą. 
Zielona Góra, tel. 0600/82-09-16 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 2 szt.
+ 2 zestawy startowe POP (nowe), Siemens C35 i 
(nowy), Nokia 6130, na Nokię 8850 + 200 zł dopłaty. ‘  
Wrocław, tel. 0501/41-41-45
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji + 
Ericsson GA628 kpi. + Ericsson GF768 bez ładowarki 
na Nokię 3310 lub inne propozycje. Jelenia Góra, tel. 
0605/52-53-50
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem 
Plus GSM, używany 4 miesiące, na telefon Nokia 7110, 
z.SIM lockiem Plus. Jelenia Góra, tel. 0607/26-03-85
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na Ericssona 
T28. Leszno, tel. 0609/48-94-29 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. na gwa
rancji. pudełko, instrukcja - na felgi aluminiowe 3. 4-ra- 
mienne gwiazdy 13", rozstaw 4x98 mm, do Fiata Punto, 
w stanie idealnym. Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. bez SIM 
locka - na telefon Nokia 3210 + 250 zł dopłaty. Wro
cław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, 
oryginalnie bez SIM locka - na Nokia 6210, fabrycznie 
nowy. Wrocław, tel. 0502/93-09-45
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM 
locka + Motoroli M 3688, SIM lock ERA, aktywna klap
ka, na telefon Nokia 3310, z SIM lockiem Plus GSM. 
Zielona Góra. tel. 0605/91 -57-62
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, na 
gwarancji, pudełko, niebieski pokrowiec, ładowarka, bez 
SIMiocka, stan b. dobry • na Ericssona T 10s, Nokia 
3210, 3310, Siemens C 35i. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM loc
ka, ładowarka, instrukcja polska, stan idealny, na Nokię 
3310 + 150 zł dopłata. Zgorzelec, tel. 0504/93-46:32 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka sa
mochodowa. na skrzynie biegów do Fiata 126p. Wro
cław. tel. 0603/85-61-58
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5 dodatkowa 
bateria, na gwarancji, bez SIM locka, waga 82 g, na te
lefon Siemens SL 45, z dopłatą 500 zł. Wrocław, tel. 
0606/92-96-96
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do Ericssona 628. 768, 
788. T10, T18, podłączany do zapalniczki, firmy Vivan- 
co, nowy, zapakowany, - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-52, 0601/78-51-51
ZESTAW SŁUCHAWKOWY bezprzewodowy, Panasonic 
RP-WH 50 T. nowy. - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do Motoroli. - 20 zł. Wro- - 
cław. tel. 328-99-61

M O N Y  K0 M0 BK0 W1 1
SIM LOKI

Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 52
W-w, i  Swobodna 41 

codz. od 10.00 do 18.00

mmmmmi mi
1  mm skupujemy telefony uszkodzone 
SERWIS TELEFONÓW GSM

Pokrowce skórzane - 25 
Ładowarki sanioch. - 30

  .
Uchwyt magnetyczny - 35 k a r t y  z  num erem  (nowe) ju z  od 85 z ł

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
N O K I A  5 - 1 - 1 0  -  9 5  z *
N O K I A  3 2 - 1 0  -  - 1 5 0  z *
E R I C S S O N  7 6 8  -  l O O  z *
E R I C S S O N  T l  O  -  1 4 0  z *
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW  I GASTRONOMII

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
gwarancją, oferuje: p p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowe 
I elektryczne, duży wybór grzejników gazowych na 
olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKAPY KUCHEN- 
NE ze stall szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. Zapra- 
szamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wrocław, ul. 
Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wiaduktem ko
lejowym 60 m2 w lewo). Tel. 071/373-06-74 lub 
0501/51-86-90 01023491
ALARMY DO BIUR, SKLEPÓW, DOMÓW JEDNORO
DZINNYCH • szeroka oferta, czujniki podczerwieni 
• 55 zł, sygnalizatory • 100 zł, syreny • 45 zł, szy- 
fratory • 99 zł, zdalnie sterowanie • 100 zł, powia
domienie • 140 zł, centrale alarmowe • od 130 do 
500 zł, akumulatory • od 55 do 250 zł, sterowniki, 
Instalacje Wycena, nadzór budowlany. Sprzedaż 
wysyłkowa. E-mail: starmach@poczta.pop.pl, tel. 
071/324-22-72,0501/56-48-85 01022041

A D I ^ T W A  C H Ł O D N I C T W O  #%V%rV I V rV#% G A S T R O N O M I A
OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731

GONDOLA MROZNICZAl
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja I

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY .Fortuna', - 2.200 zl. 
Świerzawa, tel. 075/713-52-81 
AUTOMAT DO LODÓW stan b. dobry, - 15.000 zl. Zielona 
Góra. lei. 0502/28-88-92
AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH stan dobry. - 3.500 
zł. Lubsko, tel. 068/372-03-77 po godz.20 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH stan b. dobry. prod. 
niemieckiej, - 2.200 zł. Leszno, tel. 065/520-27-34 wieczo
rem
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH DA 7P SAECO. na mo
nety, żetony, 7 produktów (kawa mała, duża, z mlekiem, Ca- 
puccino, mleko, czekolada, herbata), - 6.500 zł. Domasz- 
czyn, gm. Długołęka, tel. 071/399-86-91
AUTOMAT DO POP-CORNU 12V + gaz, nowy, - 1.600 zł.

. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
BAREK GASTRONOMICZNY nowy, drewniany, blat mar
murowy, 4 stoły kawiarniane, • 1.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-35-62,0604/42-08-45 
BEMAR GASTRONOMICZNY niemiecki, • 1.300 zł. Polko
wice, tel. 076/845-24-86
BINDOWNICA PB 200 nowa, na gwarancji, - 460. zł. Wro
cław, tel. 071/351-76-95
BIURKO szkolne, sosnowe, wym. 70x45x120 cm, stan do
bry, - 40 zł. Wrocław, tel. 0501/94-72-99
BIURKO jasnobrązowe, półka na klawiaturę i komputer, prze
gródki na CD, stan b. dobry, - 100 zl. Wrocław, tel.' 
071/787-27-49
BIURKO z przystawką, -110 zł. Wrocław, tel. 351-14-78 
BIURKO, używane. - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR 120 litrów, na gwaran
cji, - 500 zł oraz VAILLANT 80 litrów, 380V, z termoprogra- 
matorem na 7 dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 220/380 V,-801. - 250 
zł. Kępno, tel. 062/782-48-95
BOJLER ELEKTRYCZNY reguł. 12-85 st. C, - 200 zł. Lu
bin, tel. 076/847-20-86.
BOJLER ELEKTRYCZNY 1401,1.5 kW - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-20-97
BOJLER GAZOWY VAILLANT piecyk - podgrzewacz wody, 
wiszący, prod. niemieckiej, mało używany, na gwarancji, do 
łazienki lub kuchni, • 400 zi. Miłków, tel. 075/761-01-01 
BONETA oszklona, do lodów i mrożonek, 220 V -1.100 zł. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-98-84 
DRZWICZKI KUCHENNE nowe, o wym. 713x396 mm, - 30 
zł. Oława, tel. 071/313-48-50 
DYWAN. 2 x 3 m -150 zł. Wrocław, tel. 071/786-85-25 
DYWAN, z wzorami, 4 x 5 m. 80 % wełny, • 320 zł. Radwa
nice k. Wrocławia, woj. wrocławskie, tel. 0602/62-06-90 
DYWANIK skórki cielęce, 200 x 170 cm, chodniki 120 x 70 
cm, kolor czarny z białym - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-71-28
DYWANY wym. 2 x 3 m, nowe • 400 zł/szt. Legnica, tel. 
076/862-84-82
EKSPRES DO KAWY ciśnieniowy, • 50 zł. Kępno, tel. 
062/782-48-95 f*
FOTEL BIUROWY duży, na teleskopach, czarny, skóropo
dobny, stan dobry, -120 zi oraz bujany, brązowy, po reno
wacji, stan b. dobry, -■•'140 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
FOTELE ROZKŁADANE amerykanki, 5 szt. - 60 zł/szt. Kar
pacz. tel. 075/761-93-65
FRYTKOWNICA MOULINEX Micro System, na 4 1 oleju, reg. 
temp. do 190 stopni C -100 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
GARNEK WIELOFUNKCYJNY do gotowania zdrowych i ni- 
skokalorycznych potraw, gotowania i smażenia bez tłuszczu, 
grilfowanie na ruszcie, -105 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93

|1A-HM| i
L A D Y ,  R E G A Ł Y ,  

R Ó Ż N E  S Y S T E M Y
M EBLE GOTOWE I NA ZAMÓW IENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZA W IESZK I, CENY, 
R E G A ŁY  M A G AZ YN O W E

-  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  
LADY, WITRYNY

PROJEKT GRATIS l l l

GARNKI + patelnia, utrzymujące ciepło, podwójnne dno, 
prod. niemieckiej, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
GRILL ELEKTRYCZNY obracany, na 5 szaszłyków, • 200 
zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 po godz. 16 
GRILL GAZOWY CHAMP z reduktorem, na dużą butlę, + 
materiał Imitujący węgiel, - 350 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-30-67
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY olejowy, stojący, stan b. dobry, 
-100 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 po 
godz. 20
GRZEJNIK GAZOWY MASTERCOOK 545 z katalizatorem, 
na butlę 11 kg, używany 1 sezon, cena z butlą, - 250 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-69-86
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, 
- 400 zł: Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
HYDROFOR kompletny, używany, zbiornik o poj. 300 I, + 
pompa z silnikiem 3-fazowym, wyłącznik główny + wyłącz
nik zaniku fazy, - 350 zl. Jelenia Góra, tel. 075/751-56-05 
HYDROFOR 250 I, kpi. i nowa pompa, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0502/57-74-70
IGŁY DO MASZYNY DO SZYCIA typ 180,70 szt - 1.5 zł/szt 
lub zamienię. Nakło, tel. 077/464-47-86 -
JOGURTOWNICA • 90 zl. Wrocław, tel. 071/328-99-61
JUNKERS GAZOWY PG-6. Bielawa, teł. 074/645-31-71, 
0607/85-09-31
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm • 400 
zł, 2 pufy • 30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrocław, tel. 
071/339-07-79
KANAPA rozkładana, skórzana, czarna - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-83-84
KASA SIGMA CR-215 licząca, stan idealny - 200 zł. Wał
brzych, tel. 0501/60-85-93
KASA FISKALNA cena • 700 zł/szt. Gryfów Śl., tel. 
075/781-37-69
KASA FISKALNA BINGO 6 m-cy na gwarancji, możliwość 
700 kodów, • 400 zł. Mąkoszyce, tel. 062/731-60-02 
KASA FISKALNA EUR0 1000 stan b. dobry, małe gabary
ty, własne zasilanie, • 500 zł. Rudna, tel. 076/843-43-06 
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16
KLIMATYZATOR wydajnośfc chłodzenia 6.6 kW, ogrzewa
nie, nawilżanie, osuszanie, automatyczna reg. parametrów, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, - 3.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-31-75 po godz. 20 
KLIMATYZATOR OKIENNY sprawny, 220 V • 900 zł, typu 
Sput (2-częściowy), rok prod. 1996 r., elektr. sterowany, wyd. 
450 kW, pobór mocy 1300 W, stan b. dobry, do sklepu, biu
ra, domku, hurtowni • 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-44-42 
po godz. 20.0605/20-92-20
KLIMATYZATOR OKIENNY 5 kW, - 2.500 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-65-37,071/318-21-02 
KLIMATYZATOR SKLEPOWY 2-letni, • 1.800 zł. Legnica, 
tel. 076/818-98-24
KLIMATYZATORY SPLIT, WINDOWS używane, po przeglą
dzie, pokojowe, z podłączeniem do komina, różne wydajno
ści, ceny od 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-23-51, 
0603/91-54-12
KOJEC DLA DZIECKA składany do torby -120 zł. Wrocław, 
tel. 322-37-85
KOJEC DLA DZIECKA - 50 zł. Wrocław, tel. 354-15-44 
KOJEC DLA DZIECKA CAM, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
KOJEC DZIECIĘCY wanienka, nosidełko, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0604/38-09-69
KOMINEK, wolno stojący, 9 kW, na drewno, węgiel, nowy, •
1.700 zł oraz drugi, wolno stojący, 5 kW, na drewno, węgiel, 
prod. niemieckiej, nowy, - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16 
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, od
3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMINK1 1700 zł - 3000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, narożny, skó

ra I tkanina, drewno, metalowe stopy, rozkładany, 
pojemniki podwójne, sprężyny, nowy, prod. za
chodniej, na gwarancji. Bez pośredników, wyprze
daż, ceny producenta • od 3.000 zł. Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 0607/38-52-32, 0607/38-52-^3 
01017791

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia I opar
cia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, 
na gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, 
wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!II Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i opar
cia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, 
na gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, 
wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, ciemno
brązowy, stelaż dębowy, rzeźbiony, stan b. dobry, - 3.500 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-97-36,0601/70-55-58 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY SAN REMO luksusowy, 
2-letni, z brązowej skóry, 3+2+1 + duża ława, najwyższa ja
kość, stan idealny, - 5.800 zi. Kępno, tel. 062/782-41-41 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, materiałowa tapicer
ka, nie rozkłada się, w kolorach jasno- i ciemnobrązowych, 
stan b. dobry, - 1.200 zl. Milicz, tel. 071/384-83-45 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+1+1, na dębo
wym stelażu, ciemnobrązowy, • 2.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-41-23 . .
KOMPLET WYPOCZYNKOWY w kolorze bordowym/wer
salka, 2 fotele, stan b. dobry + zamrażarka Pingwin, 3 szu
flady, - 550 zł. Wrocław, tel. 348-77-19 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY nie używany, - 550 zł (moż
liwość transportu). Wrocław, tel. 0600/52-13-21 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, brązowy, 
dębowe wykończenia, ława kaflowa ria dębowym stelażu, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-43-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY rattanowy, 3+1+1, ława (rat- 
tanowa), - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38, 
0608/84-70-83

R E G A Ł Y
Wózki, szafy BHP, drabiny 
"AL0G”, ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

KOMPLET WYPOCZYNKOWY, 2*1+1, z materiału ((lok), 
wzór - jesienne kompozycje, stan b. dobry, - J100 zł. Wro
cław, tel. 071/783-07-42
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, brązowy -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, + 2 fotele, 2 pufy, 
na sprężynach, nowy, na gwarancji, nie używany, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/30-33-89
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, na stela
żu, ława, stan b. dobry - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/858-21-37 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, bordowo-zielony 
welur, stan idealny, - 650 zł. Lubin, tel. 076/749-09-75  ̂
0502/68-63-52
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+11 stelaż dębowy, •
1.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23
KOMPLET WYPOCZYNKOWY ze skóry, 3+1+1, ciemnobrą
zowy, prawie nowy, stan b. dobry, w ramie dębowej, • 2.600 
zł. Wołów, tel. 0605/05-57-73
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany," nowy, 3+2+1 -
4.200 zl. Wrocław, tel. 071/341-58-06.0501/48-28-79 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, sprowadzony z Ho
landii, stelaż ciemny dębowy, materiał welurowy, kolor sto
nowany, etan jdealrty, wygodny, w kraju od miesiąca, -1.600 
zł, Wrocław, tel. 071/372-63-34.0604/77-05-19 
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, cena od 300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KOTŁY KWASOODPORNE fi 70 cm, głębokość 50 cm/cena 
200 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
KRAJALNICA DO WĘDLIN sklepowa, 220 V, stan b. dobry, 
- 460 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -68-27 
KRAJALNICA DO WĘDLIN, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA

używane, tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych
o fe ru je :  „M A R C U S ”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, i piętro)

V  360 91 65, 360 91 66 
<Z> 0-601 703 677

KRAJALNICA DO WĘDLINY BERKEl 180 GS. 380 V. 1.2 
Ah stal kwasoodporna, automat mechaniczny, z taśmą do 
odbierania ptastrów, 1 m.b., do pakowania i ważenia, spraw
na technicznie, • 6.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-98-60, 
0502/35-28-40
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, dł.320 
cm x wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykoó- 
czenie rzeźbione, - 2.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
KREDENS POKOJOWY dębowy + oszklona witryna, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02,0607/18-50-38 
KRZESŁA BIUROWE stylowe, nowe, 20 szt. • 120 zl/szt. 
Wrocław, tel. 0604/56-72-59
KRZESŁA BUKOWE nowe, tapicerowane - 70 zł/szt. Ja
wor, tel. 076/870-50-36
KRZESŁA SKŁADANE do kuchni, ogrodu, bukowe - 8.50 
zł/szt. Wrocław, tel. 342-31-69
KSEROKOPIARKA CANON PC-22 A4, stan dobry, • 300 zł 
+ VAT oraz druga, CLC kolorowa, cyfrowa, sprawna, -150 zł 
+ VAT. Legnica, tel. 0605/39-24-64
KSEROKOPIARKA CANON CLC-200, kolorowa, po prze
glądzie techn., stan b. dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-11-47
KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna, - 590 zl. Wro
cław, tel. 0604/88-52-29
KSEROKOPIARKA LANIER 6130 sprawna, papier A4, A3, 
zoom 50-200%, możliwość metody książkowej, możliwa fak
tura VAT. • 350 zł. Wrocław, tel. 071/351-50-86 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 4233, 1999 r. wszystkie 
opcje, stan idealny, książka serwisowa, • 5.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 3322 stan b. dobry, mało 
używana, A3, A5, podajnik, sorter, • 2.300 zł. Zdzieszowice, 
tel. 077/484-45-43,0602/50-21-58 
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna, szafka, na 
gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
KSEROKOPIARKA SHARP SF 7300, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-24-60,0501/32-68-16 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 fuli ZOOM. A4-A3, ADF, 
serwisowana, stan idealny, • 3.500 zł. Mąkoszyce, tel. 
0502/90-87-85
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 3110, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/345-24-60,0501/32-68-16 
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 zł. Wrocław, tel. 0603/33-23-19
O  KSEROKOPIARKI już od 450 zł. Sprzęt używany, 

techn. sprawny, z gwarancją. Skup, sprzedaż,, na
prawy: kserokopiarek, monitorów, telefaksów, dru
karek. Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 
wewn. 306, 0604/63-89-93 80007111

O  KSEROKOPIARKI już od 450 zł. Sprzęt używany, 
techn. sprawny, z gwarancją. Skup, sprzedaż, na
prawy: kserokopiarek, monitorów, telefaksów, dru
karek. Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 
wewn. 306, 0604/63-89-93 80007111

KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zl/szt., 
powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK 2003 nowa, 
nie używana, na gwarancji, - 600 z ł.., tel. 0601/89-27-25 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, 4-palnikowa, z piekarnikiem, 
50 cm, nowa, • 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, - 3.500 zł. Jelenia Góra. tel. 
0603/84-77-86
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, prod. niemieckiej, 4-palniko
wa, z piekarnikiem, termoobieg, 220/380 V, stan b. dobry, - 
250 zi. Kłodzko, tel. 0604/85-63-02

KUCHENKA ELEKTRYCZNA BOSCH blat szklany, z pie
karnikiem, • 500 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, do 
zabudowy, biała i brązowa, po serwisie, - 400 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG z blatem ceramicznym, 
do zabudowy, piekarnik z termoobiegiem, biała, stan b. do
bry, -1.150 zł. Wrocław, tei. 071/355-12-94 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 220 V, 2-palnikowa, kilka za- 

s kresów regulacji, • 95 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK z piekarni
kiem elektrycznym, biała, nie używana, na gwarancji, - 650 
zł. Wrocław, tel. 0603/85-20-59 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA BOSCW tiżywana, 220/380 V,
4-palnikowa, stan dobry, • 350 zł. Żórawina, tel. ' 
071/316-52-38
KUCHENKA GAZOWA AMICA, 1990 r. brązowa, z elektrycz
nym piekarnikiem. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemiec
kiej, 50 cm, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA GAZOWA EWA 4-palnikowa, z piekarnikiem, • 
70 zł. Wrocław, tel. 341-00-75,0502/14-91-45 
KUCHENKA GAZOWA gastronomiczna, 4-palnikowa, stan 
b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/39341-31 
KUCHENKA GAZOWA EWA, - 50 zł. Wrocław, tel. 
782-77-14,0502/15-95-07
KUCHENKA GAZOWA EWA kolor brązowy, 11-letnia, stan
dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 787-45-20
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, bez piekarnika, nowa,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRLPOOL AVM 
506/WP/WH, nowa, nie rozpakowana, na gwarancji, - 350 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-92
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO biała, talerz obro
towy, nadaje się do małej gastronomii, stan idealny, - 250 zł. 
Legnica, tel. 076/850-65-72
KUCHENKA MIKROFALOWA LG nowa, zapakowana, bia
ła, z talerzem obrotowym, - 330 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
KUCHENKA MIKROFALOWA CANDY nowa, nie używana, 
z grillem. - 380 zl. Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC duża, wielofunk- . 
cyjna, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/65-19-01 
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, 800 V, -160 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRPOOL MWS 750, nowa
- 400 zł, M 701 - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-14,
868-29-03
KUCHENKA MIKROFALOWA z grillem, biała. - 200 zł. Nowa 
RUda, tel. 074/873-37-45
KUCHNIA WĘGLOWA, nowa, prod. niemieckiej, emaliowa
na, szer. 45 cm, na gwarancji, • 1.000 zł oraz druga, (rzepi
cha), z piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, 
szer. 72 cm, 5 kW, • 1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-J1-95,0605/23 6̂5-37 
KUCHNIA WĘGLOWA fabrycznie nowa, z piekarnikiem, z 
wężownicą -1.000 zł, kuchenka mikrofalowa, prod. zachod
niej, 800 W -160 zł, pralka automat., nowa, prod. polskiej - 
500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ do 150 kg. Wrocław, tel. 
339-71-66,0603/64-16-61
KUPIĘ KOMODĘ białą lub jasną, może być z przewijakiem. 
Wrocław, tel. 071/350-00-42 po godz. 19,0504/91-99-91 
KUPIĘ KSEROKOPIARKI CANON stan dowolny. Legnica, 
tel. 0605/39-24-64
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE mały stół, krzesła, szafki ku- 
chenne, bidet, kompakt łazienkowy, kuchenkę gazową z bu
tlą, stolik pod wieżę, dywan, okap kuchenny .50”. Wrocław, 
tel. 071/311-76-55
KUPIĘ MASZYNĘ DO SZYCIA ŁUCZNIK stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0600/15-63-79
KUPIĘ MASZYNĘ DO SZYCIA overlock. domowy. Wrocław, 
tel. 349-23-76
KUPIĘ PIEC CO pow. 0.9-1.2 m2. Wrocław, tel. 
071/344-72-69 w godz. 11-13
KUPIĘ PIEC CO KAMINO. Wrocław, tel. 339-84-83 wieczo
rem
KUPIĘ PIECE CO GAZOWE wiszące. Vaillant, Junkers, 
Bosch, jedno i 2-funkcyjne, mogą być niekompletne, uszko
dzone, złom, w cenie do 400 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie 
używaną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ REGAŁ CHŁODNICZY dł. do 2 m. Jelenia Góra, tel. 
0600/34-85-61
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrocław, tel. 
372-44-46
KUPIĘ ZAMRAŻARKI do lodów i mrożonek, używane, z roz
suwaną szybą z góry, poj. 250 - 600 I. Oleśnica, tel. 
0503/89-92-39
LADA sklepowa, 2 szt., białe, z czarnym blatem, cena • 150 
zł/szt., tel. 0601/51-85-29
LADA sklepowa, oszklona, biała, wys. 85 cm, szer. 120 cm, 
głębokość 61 cm, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-80
O  LADA CHŁODNICZA (witryna), 2 sztuki, 180 x 200 

x 70 cm, przeszklona, podświetlana, regulacja tem
peratury, energooszczędna, 220 V, zakres temp. od 
+20 do -20, kontrola ilości czynnika chłodniczego, 
stan idealny • 2.000 zł/szt. Gaworzyce, tel. 
076/831-63-48,0607/39-00-52 84013271

LADA CHŁODNICZA wym. 1.5 m, na gwarancji, - 2.100 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-53-39 po godz. 20,0604/28-91-19 
LADA CHŁODNICZA, - l'.5Ó0 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86
LADA CHŁODNICZA, - 800 zł. Świebodzice, tel. 
074/841-63-29,854-73-92
LADA SKLEPOWA oszklona, biała, wysokość 85 cm, sze
rokość 120 cm, głębokość 61 cm, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-80
LADY CHŁODNICZE dł. 1.7 m, rok prod. 1999 - 1.700 zł 
oraz druga dł. 1.4 m, rok prod. 1996 • 1.400 zł. Legnica, tel. 
076/721-69-41
LADY SKLEPOWA białe, 350 i 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-19-55
O  LODÓWKI od 170 zł, lodówkózamrażarki, 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, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszyce, 
Sadków 42: regeneracja z gwarancją, zamiana, 
skup • telefon jak wyżej. Sadków, tel. 0602/89-12-81 
80007421

O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automatyczne, pral
kosuszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki aut. mało
gabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 zł, 
polskie pralki aut. • od 250 do 450 zł. Gwarancja 6 
mies. Negocjacja cen. Skup I naprawa. Opole, Wro
cław, Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Legnica,
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.. 1  KOPIARKI WIELKOFORMATOWE
NOWE I POLEASINGOWE Z GWARANCJĄ

JUŻ OD 1500zł
POL-HANDEL, W-w ul. Ztlwtrowiaa 16/18 

U l. 355-54-26. 354-61-37

dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. Ko
walska 111 a, tel. 071/345-68-51 01024421

LODÓWKA NA LODY 6 kuwet, oszklona, dł. 1.3, szer. 65 
cm, - 2.200 zł. Długołęka, tel. 071/315-17-24 
LODÓWKA SKLEPOWA 220 V, 1,9 x 0,8 x 0,7 m, stan do
bry,'- 400 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-43,0602/50-21-58 
LODÓWKA turystyczna, 220/12V, zasilana gazem, - 350 zł. 
Legnica, tel. 076/862-39-83
LODÓWKA MIŃSK z zamrażalnikiem, - 200 zł oraz POLAR 
stan b. dobry - 200 zł, zamrażarka Pingwin 140 - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-20-38
LODÓWKA POLAR przeszklona, wys. 120 x 60 cm, stan b. 
dobry, - 950 zł. Legnica, teL-076/721-54-13 
LODÓWKA PRIYILEG mała, 85 cm, bezobsługowa, nowy 
model, na gwarancji serwisowej, możliwy transport, - 300 zł 
oraz SIEMENS 85 cm, mała, bezobsługowa, nowy model, 
po serwisie, - 250 zł. Lwówek śląski, tel. 075/78243-16 do 
godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
LODÓWKOZAMRAŻARKA 3-drzwiowa, wys. 180 cm, szer. 
60 cm, poj. 320 I, na gwarancji serwisowej, stan idealny, - 
400 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17, 
782-29-22 po godz. 20
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH 3 szuflady, stan ideal
ny, - 600 zl. Świdnica, teł. 074/853-57-84
LODÓWKOZAMRAŻARKA LIBHERR ELEKTRONIC z szu
fladą, wys. 140 ćm oraz 3-szufladowa Philips, na gwarancji 
serwisowej, możliwy transport • od 450 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-43-16,782-29-22 po. godz. 20 
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR, - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/322-21-70
LODÓWKOZAMRAŻARKA PRIYILEG energooszczędna, 
wys. 160 cm, szer. 50 cm, dług. 57 cm, stan b. dobry, - 700 
zł. Wrocław, tel. 071/780-85-33
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS wys. 180 cm, 3-let-
nia, kupiona w kraju, • 750 zł. Lewin Brzeski, tel.
077/412-79-63,0605/82-10-21
LUSTRO nowe, o wym. 140x70 cm, 100x100 cm i 60x60
cm, -150 zł. Oława, tel. 071/313-48-50
ŁAWA POKOJOWA blat marmurowy, nogi rzeźbione, stan
b, dobry, - 250 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/88-30-31
ŁAWA ROZKŁADANA podnoszona, -100 zł. Wrocław, tel.
372-18-17
ŁAWOSTOŁY rozkładane - 70 zł/szt. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20 
ŁAWOSTÓŁ, -170 zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem + wózek 3-funkcyj
ny, leżaczek bujany, • 200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-69-94 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE białe, wym. 150 X 180 cm. ściąga
ne szczebelki + materac, -120 zł. Legnica, tel. 076/855-04-24 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE drewniane, brązowe, z materacem,
- 70 zl. Lubin, tel. 076/749-55-14
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE drewniane, bukowe, nowe, nie uży
wane, -100 zł. Wołczyn, tel. 077/418-93-61
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE materac, kołdra, poduszka, pościel,
- 300 zł. Wrocław, tel. 353-33-59,0605/33-12-01 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kołyska, drewniane, kolor sosno
wy + materac z dwiema poszewkami, stan idealny • 100 zł, 
leżaczek, nowy, prod. włoskiej, zielony, w misie, stan ideal
ny - 70 zł. Wrocław, tel. 071/782-27-88 po godz. 20, 
0603/74-28-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE materac. • 130 zł. Wrocław, tel. 
071/787-48-01,0601/89-04-77 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE 0-6 lat, z baldachimem i podkład
ką do przebierania, materac, białe, rozkręcane, możliwość 
zdemontowania szczebelków i utworzenia wolno stojącego 
łóżka, stan dobry, firmy VOX, rozmiar 140 x 70 cm, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-22-10; 0502/17-57-4$
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO składane do torby, nowe,
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kojec firmy Graco, składane do 
torby, -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na 
pościel, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95} 
0605/23-65-37
ŁÓŻKA SOSNOWE wym. 200 x 90 x 150 cm, 1 i 2-częścio- 
we, od 370-450 zl + transport oraz do sypialni, sosnowe, 
zagłówek ażurowy, wym. 200 x 90 cm - 230 zł, 200 x 140 cm
- 350 zł + transport oraz drugie, na antresoli, wys. 210 cm, 
wym. 120 x 200 cm - 500 zł + matęrac -130 zł + transport. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18
ŁÓŻKO DO SYPIALN1190 x 100, z nowym materacem + 
pomocnik na pościel, kpi., razem lub osobno, • 250 zł. Wro
cław, tel. 071/338-24-00
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 190 x 200 cm, • 580 zł. Wro
cław, tel. 071/384-91-27
ŁÓŻKO DREWNIANE każda szerokość, transport gratis, - 
380 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
ŁÓŻKO DREWNIANE sosnowe, nowe, szer. do 2 m, trans
port gratis, - 400 zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
ŁÓŻKO PIĘTROWE wym. 200 x 150 x 90 cm, 2-częściowe, 
z materacami, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-80-20 
ŁÓŻKO SKŁADANE z materacem, stan b. dobry, kpi, - 80 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17.782-29-22 
po godz. 20
MAGLOWNICA wał o dl. 60 cm, - 200 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
MAGLOWNICA wałek 180 cm, 380 V, nowe grzałki, filc, 
elektr. regulator, - 2.100 zł. Ostrów Wlkp., tęl. 0604/38-09-54 
MAGLOWNICA typ B850M, dług. wałka 85 cm, 220 V, • 300 
zł. Wrocław, tel. 071/781-77-83 
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, stan dobry, • 70 zł., 
Wrocław, tel. 071/788-98-82,0606/13-55-86 
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650 PL nowoczesna, 
mowa, polska czcionka, pamięć, taśma korekcyjna, wyświe
tlacz, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
MASZYNA DO PISANIA COMMODORE elektroniczna, 
nowa, czcionka niemiecka, • 270 zł. Wrocław, tel. 
071/336-51-57,0601/18-99-25 
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, walizkowa, prod. za
chodniej, litery polskie, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK technicznie sprawnA, 
drewniany postument, • 100 zł. Jaworzyna śl., tel. . 
074/858-80-30
MASZYNA DO SZYCIA wieloczynnościowa, - 280 zł. Lubin, 
tel. 076/749-40-22
MASZYNA DO SZYCIA VICTORIA prod. zachodniej, wielo
czynnościowa, walizkowa, elektryczna, w pełni sprawna, 
bardzo dużo funkcji, - 200 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16 do,godz. 17,782-29-22 po godz. 20
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NAPRAWA + SPRZEDAŻ + MONTAŻ PRZEPŁYWOWYCH PODGRZEWACZY WODY
380 V, 18,21,24 kW. Cena od 250 do400 zl. Gwarancja 24 miesiące. Legnica, tel. 076/862-39-83. Dojazd do 100 km gratis. 0 P010022

EUROPEJSKI „ 
FUNDUSZ i 

BUDOWLANY °

MASZYNA DO SZYCIA PRMLEG M 1208 nowa, 17 ście
gów. overiock kryty - 650 zl oraz 19 ściegów, nowa - 950 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-35-08,0605/74-38-58
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK z szafką, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/785-99-05 

■ MASZYNA DO SZYCIA wieloczynnościowa, walizkowa, Pri- 
vileg, nowa, • 240 zł. Wrocław, leL-071/322-21 -13 
MATERAC wym. 140 x 200 cm, na sprężynach, poszycie z 
wełny wielbłądziej, antyalergiczny, stan idealny, • 400 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-62-15 po godz. 15,0502/50-38-29 
MATERACE prod. zachodniej, szer. 80, 90,100 i 140 cm, 
na sprężynach i na gąbce, stan dobry, nieuszkodzone - od 
90 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17, 
782-29-22 po godz. 20
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 
zl, duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 z f  fotele obro
towe • 199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DĘBOWE do przedpokoju, rustykalne, kolor jasne: 
go drzewa (jesion), - 700 zł. Wrocław, tel. 071/788-67-98, 
0502/34-23-52
MEBLE DO BARU krzesła .Radomsko’ , stoliki, bufet, półki i 
inne. Kępno, tel. 062/782-30-11
O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidualne 

projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi uchyl
nych, przesuwnych, składanych., tel. 
0501/60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18 
01020071

MEBLE DO KUCHNI jasny orzech, dł. 2.70 cm, 3 szafki wi
szące, 3 stojące, cena - 200 zi, szafka pod zlewozmywak + 
zlewozmywak, stan b. dobry, cena -120 zł. Miloradzice 15, 
gm. Lubin, tel. 076/844-86-05
MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej, z zabudowanycm 
sprzętem AGD - zmywarka, lodówka, kuchenka z blatem 
ceramicznym, pochłaniacz, zlewozmywak, bateria, kuchen
ka mikrofalowa, stan b. dobry, - 3.600 zl. Świdnica, tel. 
074/853-57-84
MEBLE DO KUCHNI szafka pod zlewozmywak szer. 80 cm, 
nowa, kolor jasny buk - 150 zł, oraz olcha brązowa • 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-42-54,0604/51-39-66 .
MEBLE DO KUCHNI z zabudowanym sprzętem: lodówka, 
zmywarka, kuchenka elektryczna z blatem ceramicznym, 
okapem, zlewozmywakiem, bateria w linii prostej oraz w 
kształcie litery „L", ceny 3.600 - 4.600 zł. Wrocław, tel. 
071/788-87-98,0502/34-23-52 
MEBLE DO ŁAZIENKI białe, 3 szafki stojące, nie używane, 
stan idealny, • 450 zł. Oława, tel. 071/313-48-50 po godz. 19 
MEBLE QO SYPIALNI białe, komplet, * toaletka, szafa 
6-drzwiowa, 2 lustera, 2 szafki nocne, • 1.000 zł. Brzezina, 
gm. Brzeg, woj. opolskie, tel. 077/416-27-21 
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej, 2 łóżka, szafa 
5-drzwiowa, 2 szafki nocne, komoda, kolor jasny orzech, na 
wysoki połysk, - 800 zł. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
MEBLE MŁODZIEŻOWE czarno-białe, 3 segmenty + szafa,
- 400 zł. Lubin, tel. 076/749-40-22
MEBLE MŁODZIEŻOWE zestaw 3-częściowy, w kolorze 
czarno-białym, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/328-15-27 
MEBLE MŁODZIEŻOWE + biurko, stan idealny, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 332-53-21
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 1/2.segmentu + szafa, z biur
kiem, czarne, wys. 195 cm, dl. 280 cm, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-39-52
MEBLE POKOJOWE segment czarny, witryna podświetla-' 
na, barek, komoda, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 400 zł. 
Legnica, tel. 076/850-23-30
MEBLE POKOJOWE segmenty, używane, stan dobry, - 500 
zł. Lubin, tel. 076/846-87-30
MEBLE POKOJOWE tapicerowane: 10 wersalek, na sprę
żynach, skrzynie drewniane, w różnych kolorach, nowe, 10 
tapczanów, na sprężynach, skrzynie drewniane, w jednym 
kolorze, poj. na pościel, wym. 190 x 90 cm, nowe, idealne 
do hotelu, 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 prod. holenderskiej, komplety wypo
czynkowe, kredensy, ławy, stoły, krzesła, szafki, lampy, ży
randole, fotele, cena od 1.000 do 2.000 zł. Siechnice, gm. 
Św.Katarzyna, tel. 071/311-52-96,367-70-54 
MEBLE POKOJOWE szafa, witryna, barek, - 350 zł. Wro
cław, tel. 372-18-17
MEBLE POKOJOWE czarne, b. ładne, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-20-38
MEBLE POKOJOWE JAROCIN, - 400 zł. Wrocław, tel. 
351-76-99 po godz. 19
MEBLE POKOJOWE ŁASK ciemne, wysoki połysk, stan b. 
dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MEBLE POKOJOWE czarno-grafitowe, komplet wypoczyn
kowy czarny, 2 fotele i kanapa 3-osobowa, rozkładana do 
spania z szufladą na pościel, ława kafelkowa czarna, szafa 
czarna, z trzema drzwiami przesuwanymi, - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0502/94-02-10
MEBLE POKOJOWE brązowe, 6 segmentów, w tym 2 sza- . 
fy, dł. 4,5 m, wys. 2,2 m, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12, 
0502/14-92-36
MEBLE POKOJOWE STOŁOWE jasne i matowe, wys. z 
nadstawką 2.4 m - 40 zł/segment. Wrocław, tel. 
071/355-82-64
MEBLE POKOJOWE meblościanka, dębowa, z narożnikiem, 
szer. 3.7 m, wys. 2.4 m + stolik, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 

"357-78-61
MEBLE POKOJOWE seegment 3.5 m, ciemny brąz, słoje, 
połysk, - 700 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-83 
MEBLE POKOJOWE jasne, stan b. dobry, 2,5 segmentu, 
szafa, ława, wys. 205 cm, szer. 330 cm, - 380 zł. Wrocław, 
tel. 341-00-75,0502/14-91-45 
MEBLE POKOJOWE sofa, 3 regały, biurko, • 350 zł. Wro
cław, tel. 785-60-26
MEBLE POKOJOWE z czereśni, stylizowane, witryna, 2 
komody, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-98, 
0502/34-23-52
MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ .elegant', ma
hoń, szklana witryna, halogeny, złote akcenty, stan idealny,
- 900 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58
MEBLE SKLEPOWE ze stoiska drogeryjnego, 2 regały ze

szklanymi półkami, z oświetleniem, lada z oświetleniem, - 
1.000 zł. Brzeg, tel. 0501/79-09-16 
MEBLE SKLEPOWE kosze, stojaki na wieszaki, cena od 20 
zł. Legnica, tel. 0606/34-51-96 
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich I ho

lenderskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, 
ławy, sekretarzyki - od 150 zł, transport gratis. Ko* 
bierzyce, tel. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 
071/311-18-02 82001001

NAROŻNIK POKOJOWY prawy, rozkładany, • 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NAROŻNIK POKOJOWY KLER rozkładane łóżko i szufla
da, wym. 170 x 280 cm, - 500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-36-60
NAROŻNIK POKOJOWY duży, granatowy, rozkładany, ta
picerka do poprawki, - 300 zl. Oława, tel. 071/313-48-50 po 
godz. 19
NAROŻNIK POKOJOWY .Adam’ , stan b. dobry, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/344*30-36
NAROŻNIK POKOJOWY duży, rozkładany, firmy Kler, z łóż
kiem, szufladą, 170 x 280, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-36-60
NAROŻNIK POKOJOWY + 2 fotele obrotowe, stan dobry, • 
260 zł. Wrocław, tel. 071/352-71-60 
NISZCZARKA DOKUMENTÓW papieru -100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/60-85-93
NOŻE DO KRAJALNICY .JAC” - 4 zl/szt. Świerzawa, tel. 
075/713-52-81
OBUDOWA DO PRALKI PS 663 BIO kpi., nowa, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 344-81-35
ODDAM MEBLOŚCIANKĘ, FOTEL ŁAWĘ. Wrocławr4el. 
071/321-63-20
ODKURZACZ prod. zachodniej, używany, kompletny, 1400 
W, regulacja mocy, sprawny, -100 zł oraz drugi, CLATRO- 
NIC nowy, 1400 W, mikrofiltr, regulacja mocy, małe gabary- 
ty. • 270 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 
po godz. 20
ODKURZACZ KIRBY G-6 mało używany, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-48-98
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ODKURZACZ KIRBY G-4 z pełnym wyposażeniem, pierze, 
odkurza, inne czynności, • 5.500 zł. Oława, tel. 071/313-89-56 
ODKURZACZ MOULINEX piorący, • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-46
OKAP KUCHENNY BOSCH 60 cm, stan dobry, - 40 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 po godz. 20 
OPIEKACZ DO MIĘSA sznycli, bułek, tostów, - 1.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-24-86 
PALNIKI OLEJOWE do kotła stojącego, różnej mocy 18 • 
40 kW, prod. niemieckiej, mało używane, sprawne - od 350 
zł. Miłków, tel. 075/761-01-01 .
PIEC DO PIZZY wym. szer. 72 cm, dŁ 72 cm, wys. 30 cm, 
220 V, z balchy kwasoodpornej, ładny wygląd, • 1.500 zł. 
Lubin, tel. 0607/04-26-24
PIEC CO HYDRO-THERM 24 kW.stan b. dobry, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-89-27
PIEC CO nadający się do dużych mieszkań albo domów jed- 
norodzinnych. stań b. dobry, • 750 zł. Świdnica, tel. ; 
074/853-66-08
PIEC CO ELEKTRYCZNY JUNKERS EUROSTAR 25 kW 
sterowany, używany 5 mies, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-45-12
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, stan idealny, rufa i zbiornik 
wyrównawczy gratis, - 500 z l.., tel. 071/344-48-79 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 11, kuchenny, wolno sto
jący, - 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VC-182 E, turbo, 20 kW, 
modulacja palnika, elektronik, możliwość montażu, fachowe 
doradztwo, - 1.250 zł. Legnica, tel. 076/722-66-99, 
0601/75-76-39
PIEC CO GAZOWY VAILLANT także na gaz propan, na 
gwarancji, 1 -funkcyjny, 10, 18, 24 kW, wiszący, prod. nie
mieckiej -1.000 zł, regulator, do mieszkania, dómu; sklepu, 
warsztatu. Legnica, tel. 076/850-63-92, 0604/34-01-66 
PIEC CO GAZOWY typ Świebodzice, stan dobry, -150 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN LITOLA 40 kW. stojący, 
żeliwny, prod. niemieckiej, pow. grzewcza 300 - 500 m2, • 
2.800 zł (możliwość montażu). Miłków, tel. 075/761-01-01 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS, • 350 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43
PIEC CÓ GAZOWY GEBE 2-funkcyjny, prod. szwajcarskiej, 
najnowszej generacji, nowy, pow. ogrzew. 300 m2, - 4.500 
zł. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, automatyka amerykańska 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0603/63-45-47 
PIEC CO GAZOWY .ELKA 2000' 1-funkcyjny, wkład komi
nowy z blachy nierdzewnej, fi 110,10 m.b, - 800 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-37-94 po godz. 19 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, prod. niemieckiej, 
mało używany, gwarancja, • 400 zł oraz 40 kW, stojący, że
liwny, prod. niemieckiej, na pow. 300-500 m2, - 2.800 zł i 
JUNKERS prod. niemieckiej, 15 kW, wiszący, mało używa
ny, do mieszkania, sklepu, domku, - 600 zł. Miłków, tel. 
075/761-01-01
PIEC CO GAZOWY JUNKERS stan b. dobry, - 500 zł. Ząb
kowice śląskie, teł. 074/815-66-08 
PIEC CO GAZOWY .KREDAN’ 20 kW, mało używany, sto
jący, wym. 85 x 60 x 35 cm, nie wymaga pompy, - 300 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS stojący, nowy, 5 lat gwa
rancji, moc modulowana od 1,1 kW do 28 kW, sterowanie 
komputerowe w j. polskim, • 5.600 zł. Strzelin, tel. 
0604/23-81-68,0606/32-69-05

PIEC CO OLEJOWY TORUS mało używany, - 1.800 zł. 
Trzebnica, tel. 0609/49-86-30
PIEC CO OLEJOWY ze zbiornikiem, kompletny, - 5.000 zl. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-23-72 
O  PIECE CO • PRODUCENT : stalowe, ekonomiczne, 

na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50-2000 
m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. Transport do 
30 km gratis. Również zbiorniki na paliwo, szam
bo. Krzeczyn W ielki 42, koło Lubina, tel. 
076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84012101

PIECE CO GAZOWE Vaillant, Junkers, z 1996 r., wiszące i 
stojące, moc 8-40 kW, elektronicznie sterowane, z modula
cją płomienia, 2-funkcyjne od 1.500 zl oraz 1-funkcyjne od 
800 zł, instrukcje, gwarancja, możliwość sprawdzenia na 
miejscu. Brzeg, tel. 0604/97-37-47
O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT" na gwarancji, wi

szące • 900 zł, elektronik CO • 1.400 zł, gazowy 
podgrzewacz wody (junkers) • 350 zł, elektryczny 
podgrzewacz wody, 380 V • 300 zł, gazowy zasob
nik wody VGH, 1301 >1.400 zł. SERWIS „VAILLANT”
• sprzedaż, montai, naprawy. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Legni
ca, 076/850-63-92 01024031

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc 
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zl, 2-funkcyjne od 
1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.600 zł. Karta gwa
rancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierwsze 
uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i spraw
dzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. 
SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, Brzeg, 
tel. 0604/97-37-47 02019901

PIEKARNIK do kurczaków, mięs, ciast, - 200 zł. Lubin, tel. 
076/847-20-86 po godz. 16
PŁYTA CERAMICZNA. - 400 zł. Jawor, tel. 076/870-56-86 
PODGRZEWACZ DO BUTELEK AVENT nowy • 160 zł oraz 
śpiwór dziecięcy - 20 zł. Wrocław, tel. 0601/74-02-17 
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT gazowy (bojler łazien
kowy), na gaz ziemny lub propan, na gwarancji, możliwość 
montażu, - 400 zł. Legnica, tel. 076/850-63-92, 
0604/14-41-35 #
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT VGH zasobnik gazo
wy, na gaz ziemny lub propan 130 - 160 - 190 I, stojący, - 
1.400 zł oraz drugi, VAILLANT na gaz ziemny lub propan, 
poj. 130, 160, 190 I, stojący, możliwy montaż, - 1.400 zł. 
Miłków, tel. 075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY .Junkers’ , używany, -180 zł. Sy
ców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
POJEMNIKI NA DRÓB oraz krajalnica, witryna chłodnicza, 
lada sklepowa, stojak i toporek - od 8 zł/szt. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-28-23,0503/03-46-02 
POJEMNIKI NA MIĘSO sklepowe • 15 zł/szt. Legnica, tel. 
076/818-98-24
POMPA DO CO GRUNDFOS Vaillant, Wiło, 40-185 W - 
80-150 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-47-34 
POMPY CO GRUNDFOS stan b. dobry, -130 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/76-59-17
POŚCIEL z pierza, poduszki, kołdry, nowe i używane, stan 
dobry, cena 10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/338-25-48
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, pralkosuszar- 

ki, lodówki od 170 zł, lodówkozamraiarki, zmywar
ki, gwarancja 12-6 mies., transport w gr. miasta 40 
zł, 0602/89-12-81 Wanda Nowicka, Wrocław Karło
wice, Bończyka 32/17, tel. 325-37-88, Dobroszyce, 
Sadków 42, regeneracja z gwarancją zamiana, skup
• telefon jak wyiej. Sadków, tel. 0602/89-12-81 
80007431

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, 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, Wrocław, Wałbrzych, Świd
nica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51 01024441

O  PRALKI, ZMYWARKI SIEMENS, BOSCH, CANDY 
gwarancja, możliwość dowozu, w cenie od 320 zł. 
Lubin, tel. 076/846-73-82, 0607/04-27-01 
84014061

PRALKA, -100 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/313-02-56, 
0606/61-27-08
PRALKA AUTOMATYCZNA FRANIA stan b. dobry - 300 zł, 
wirówka do bielizny (wirnikowa), stan b. dobry • 400 zł.-Lip
no, tel. 065/534-05-44
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG i inne, biała, 1000 obr na 
wirowaniu, dużo funkcji, na gwarancji, serwis, możliwy trans
port - od 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16.782-29-22 
po godz. 20
PRALKA AUTOMATYCZNA nowa, zapakowana, -1.300 zł. 
Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/83-61-21 
PRALKAAUTOMATYCZNA AMICA model PA5580A520,800 
obr, 5 kg, nowa, kupiona w 2000 r, używana od mies. - 860 
zł oraz Clatronic, 1200 obr./min, kwadratowy wsad, nowy 
model - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
PRALKAAUTOMATYCZNA WIATKA uszkodzony bęben, - 
150 zł. Wołów, tel. 0605/74-76-28 
PRALKAAUTOMATYCZNA POLAR PS dużo nowych czę
ści. -150 zł. Wrocław, tel. 071/352-14-25 
PRALKAAUTOMATYCZNA DIANA 65 P 565A, mało uży
wana, • 320 zł. Wrocław, tel. 071/332-44-11 
PRALKAAUTOMATYCZNA POLAR PDS 585, • 530 zl. Wro
cław, tel. 071/325-27-37 po godz. 18 
PRALKAAUTOMATYCZNA CANDY 1.5-roczna, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-75-91
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA P 565E, -100 zł Wro
cław, tel. 071/353-50-35
PRALKA AUTOMATYCZNA ZANKER 1000 obr./min, stan 
b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0603/52-75-98 
PRALKAAUTOMATYCZNA SIEMENS ♦ suszarka Siemens, 
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76
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PRALKA AUTOMATYCZNA nowa, prod. polskiej, nie. uży
wana, - 500 zl. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
PRALKA AUTOMATYCZNA MATURA 1100 obr./min, - 400 
zl. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
PRALKA PÓŁAUTOMATYCZNA, - 500 zł. Ścinawka Śred
nia. tel. 074/871-54-63
PRALKA WIRNIKOWA z podgrzewaczem • 80 zi. Wrocław, 
tel. 071/322-20-38
PRALKA WIRNIKOWA .FRANIA’ duża, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 327-87-28
PRALKI AUTOMATYCZNE AEG, MATURA, ELECTRONIC, 
SIEMENS, ceny 250-600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, - 120 zł. 
Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ CHŁODNICZY szer. 200 cm, stan dobry, 2 agrega
ty, rozmontowany, przywieziony z Niemiec, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/94-77-71
REGAŁ MAGAZYNOWY, - 90 zl oraz drugi, nadaje się do 
garażu - 56 zł. Wrocław, tel. 0600/35-58-07 
REGAŁY CHŁODNICZE różnej wielkości, - 2.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/84-77-86
REGAŁY MAGAZYNOWE używane, rozkładane, kilkanaście
szt. Jawor, tel. 0502/19-13-16
REGAŁY MAGAZYNOWE wysokiego składowania, pod eu-
ropalety, prod. niemieckiej - 200 zł/kpi. Krotoszyn, tel.
0602/13-94-73
REGAŁY SKLEPOWE czarne, regulowane, półki, stan b. 
dobry - 80 zł/szt. Głuchołazy, tel. 077/439-63-30, 
0606/22-20-74 /
REGAŁY SKLEPOWE przyścienne, dł. 8,5 m. • 1.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-52-75
REGAŁY SKLEPOWE przyścienne, długość 8.5 m, -1.000 
zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
REGAŁY SKLEPOWE chromowane, lada przeszklona, 3 
gabloty przeszklone, - 4.000 zł. Wrocław, tei. 071/781-28-94 
ROBOT KUCHENNY NMK-110 gastronomiczny, duży, wie
loczynnościowy, duża wydajność, stan b. dobry, - 2.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57 
ROBOT KUCHENNY MPM KASIA wieloczynnościowy, szat- 
kownica, sokowirówka, - 300 zł. Wrocław, tel. 352-41-55
ROLLBAR DO PIWA na kółkach, kolumna niklowana, schła- 
dzarka, reduktor, głowica, stan dobry, butla C02 gratis, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 339-05-09 po godz. 16
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, linie gastronomiczne do przy
czep i lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
zł., tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01023971

ROŻEN ELEKTRYCZNY węgierski, na 18 kurczaków, siła, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/737-13-15 
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 6 kurczaków, - 1.300 zł. Prze
mków, tel. 076/831-04-46,0606/16-45-94 
ROŻEN GAZOWY gastronomiczny, z blachy kwasoodpor
nej, - 1.100 zł. Środa śląska, tel. 071/795-10-58,

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent opons67 

Belet Polska Sp. z o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

SEJF ŚCIENNY nowy, wym. 24 x 29 x 15 cm - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/354-20-97
SOFA 3-osobowa, * 2 fotele, ciemnobrązowa sztuczna skó
ra, zestaw 3-letni, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0501/65-19-01
SOFA AVIKO z Ikei, rozkładana, poj. na pościel, granatowa, 
stan dobry, eksploatacja - 3 lata, - 180 zł. Wrocław, teł. 
0605/82-65-00
SOFA SKÓRZANA ♦ fotel, nowe, • 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-17-70
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zi. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
SOFY 2 sztuki, 2-osobowe, skórzane, brązowe - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-83-84
SPRZĘT AGD pralka automatyczna, zmywarka do naczyń, 
pralkosuszarka, stan b. dobry, wolno stojące i do zabudowy, 
gwarancja - od 350 zl. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37
STOJAKI NA WIDOKÓWKI ok. 200 szt., stan idealny, - 250 
zł. Lubin, tel. 076/842-18-00
STOLIK DĘBOWY 1 x 1 m, foteliki, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-17-70
STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY prod. zachodniej, wykłada
ny kafelkami, jasny Lciemny, wymiary 70 x 110 cm, ciemny z 
blatem szklanym, stan idealny, 80 x 110 cm - 200 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
STOLIK POD TELEWIZOR i dużą wieżę, kasety, płyty CD, • 
120 zł. Wrocław, tel. 372-18-17 
STOŁY aluminiowe - 200 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
STÓŁ DĘBOWY rozkładany, 6 krzeseł tapicerowanych, stan 
b. dobry, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-98, 
0502/34-23-52
STÓŁ POKOJOWY okrągły, o średnicy 116 cm, rozkładany,
nowy, - 550 zł. Nysa. tel. 077/439-71-15
STÓŁ POKOJOWY dębowy + 4 krzesła, tapicerowane, - 800
zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38
STÓŁ POKOJOWY ze szklanym blatem, na podstawie czar-
no-złotej, szer. 90 cm, dl. 150 cm + 4 krzesła, - 1.000 zł.
Wrocław, tel. 071/321-65-87
STÓŁ POKOJOWY owalny, rozkładany, nowy, - 400 zł. Ja
wor, tel. 076/870-50-36

URZĄDZENIA CHŁODNICZE  
M EB LE SK LE P O W E  

na wymiar - PR O D U CEN T

WAGI, KRAJALNICE 1 
AWER - IGLOO i  

ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 
tel. 074/854-04-86

Jeśli n ie  stać Cię na K R E D Y T  w banku  
p rzy jd t do nas ju ż  dziś!

Gwarantujemy:
stałe oprocentowanie, minimum formalności.

możliwość spłaty rat bez odsetek 
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
l  032/777-53-17,022/520-52-42.693-79-61,076/̂ 66-04-26 V

STÓŁ ROZKŁADANY ciemny + 4 krzesła, • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/785-99-05
STÓŁ STALOWY wym. 2.47 x 1.53 m, grub. blatu 5 mm -
400 zł, waga uchylna (15 kg) - 200 zł, kuchenka elektr. 2-pły-
towa - 50 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21
SUSZARKA DO BIELIZNY SIEMENS stan b. dobry, - 200
zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76
SUSZARKA DO RĄK BIWAR automatic, nowa, - 300 zł.
Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57
SZAFA BIUROWA 3-drzwiowa + biurko z kontenerem, nowe,
- 700 zl. Wrocław, tel. 0601/31-20-33
SZAFA CHŁODNICZA duża - 800 zł/szt. Legnica, tel.
076/818-98-24
SZAFA CHŁODNICZA chłodnicza, 2-drzwiowa, 1.6001,3-let- 
nia, dł. 1750, • 2.100 zł. Opole. tel. 0600/67-08-36 
SZAFA DĘBOWA rustykalna, zdobiona, wykończona koro
ną, długość 1.6 m, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-98,

** 0502/34-23-52 
SZAFA NARZĘDZIOWA wym. 180 x 120 x 60 cm, metalo
wa, 3 półki, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZAFA PANCERNA, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 354-35-65 
SZAFA PANCERNA, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/342-37-87 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi har
monijkowe, z lustrami, szer. 110 cm, - 350 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, oszklona, - 1.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/841-63-29,854-73-92 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
SZAFA POKOJOWA 3-drzwiowa, ciemny brąz, wysoki po
łysk, stan idealny, • 150 zł. Wrocław, tel. 325-30-68 
SZAFA POKOJOWA 4-drzwiowa, okleina, stan b. dobry, • 
150 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-81,0607/43-44-13
SZAFA UBRANIOWA, z nadstawką i schowkiem na buty, 
wys. 240, szer. 100, gł. 60. transport gratis, - 250 zł. Wro
cław, tel. 341-49-47
SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK nowa, czarna, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0605/31-19-55
SZTUĆCE do barów i gastronomi, nowe, prod. niemieckiej, 
ze stali nierdzewnej, gładkie, bez wzorów, na 12 osób, każ
da ilość, cena - 80 zł/kpi. Stare Siołkowice, tel. 077/469-21 -55 
SZYBKOWAR 5 I. węgierski * części zapasowe - 20 zł, 
umywalka beżowa, nowa - 40 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
SZYBKOWAR ZE STALI SZLACHETNEJ BECK ROYAL 
18/10, poj. 6 1, nowy, instrukcja obsługi, -1.000 zi. Czernica, 
tel. 071/318-02-16 r
TABORET GAZOWY stan b. dobry, - 390 zł. Leszno, tel. 
065/520-27-34 po 19
TABORET GAZOWY i elektryczny, nowy, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/393-91-31
TABORETY KUCHENNE białe, 3 szt., nowe, nie używane, - 
45 zł. Oława, tel. 071/313-48-50 po godz. 19 
TAPCZAN DZIECIĘCY .KUBUŚ* stan b. dobry, wzór z sa- 
mochodem, -180 zł. Wrocław, tel. 328-82-66 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
TERMOMIX stan b. dobry, na gwarancji, - 2.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0609/45-54-59,071/318-16-98 
UMYWALKA ŁAZIENKOWA mała, z nogą, -150 zł. Biela
wa, tel. 074/645-31-71,0607/85-09-31 
UMYWALKI nowa, biała, mocowana na haki, do baterii ścien
nej • 35 zł, beżowa, 65 cm, używana, stan b. dobry, postu
ment, do baterii umywalkowej - 70 zł. Wrocław, tel. 
0501/77-93-88
WAGA DZIESIĘTNA • 120 zł. Sobótka, tel. 0605/82-59-60 
WAGA ELEKTRONICZNA duża, • 1.500 zł. Legnica, tel. 
076/818-98-24
WAGA ELEKTRONICZNA do 50 kg. z drukarką oraz waga 
uchylna do 15 kg, z odważnikami, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
WAGA SKLEPOWA uchylna, stan. b. dobry, - 200 zł., tel.
077/484-45-43,0602/50-21-58
WAGA STACYJNA 1000 kg, -1.100 zł. Miejska Górka, tel.
065/547-46-88
WAGA UCHYLNA -150 zl. Sobótka, tel. 0605/82-59-60 
WAGA UCHYLNA do 15 kg, stan b. dobry, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/393-91-31
WAGI PRZESUWNE do 200 i 300 kg; - 250 zł. Świdnica, tel. 
0607/38-99-70
WANNA plastikowa, różowa, cena nowej 850 zł, • 550 zł. , 
Jordanów śląski, tel. 071/316-13-05 
WANNA NAROŻNA wym. 159 x 89 x 82 cm, z kompaktem, 
umywalka nowa, szara, firmy Kolo, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-72-46
WERSALKA, - 100 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/313-02-56,0606/61-27-08 
WERSALKA nie używana, • 300 zł (możliwość transportu). 
Wrocław, tel. 0600/52-13-21
WERSALKA schowek na pościel, stan b. dobry, nowa tapi
cerka w kolorze brązowo-beżowym (w prążki), drewniane boki 
(wysoki połysk), -170 zł. Wrocław, tel. 780-88-99 
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-90-50
WIRÓWKA DO BIELIZNY nieużywana, • 120 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-68-48 po 15
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średnio za miesiąc

EKOLOGICZNY

"ROMI", Oleśnica 
tel. -71/314-92-94 
0-602 120 406

mailto:biuro@piomar.wroc.pl


WITRYNA CHŁODNICZA lodówka sklepowa - 900 zl/szt. 
Oleśnica, tel. 071/314-85-51
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, - 100 zl. Lubin, tel. 
076/749-55-14,076/845-68-85 
WYPOSAŻENIE BARU 4 loże, 4 okrągłe stoliki, • 800 zł 
/kpi. Wołów, tel. 071/389-07-63 po godz. 19 
WYPOSAŻENIE BARU : zlewozmywaki + szafka (2 szt.), 
okap gastronomiczny (2.3 x 0.9 m), stoliki (4 szt.), szafki 
stojące + blat, stół gastronomiczny, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-46-25
WYPOSAŻENIE CUKIERNI pełne: regał chłodniczy - 4.000 
zł, witryna cukiernicza chłodnicza - 3.500 zł, waga Angel -
1.200 zł, ekspres do kawy, prod. włoskiej - 3.300 zł, wszyst
kie urządzenia na gwarancji, meble (18 szt.) - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/05-21-77
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: bemary 4- i 6-komoro- 
we - 400 i 600 zł, patelnia elektryczna - 600 zł, mieszarka 
do ciasta, 3-biegowa • 700 zł, frytkownica 20 I - 300 zł. 
Wrocław, tel. 345-46-25
WYPOSAŻENIE KAWIARNI 6 stołów prostokątnych - 200 
zł/sżt., 29 krzeseł metalowych - 50 zł/szt., fotele - 30 zł/szt. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-37-69 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO , ceny od 230 
zł. Wrocław, tel. 0607/43-23-55 
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady sklepowe, białe • 200 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO szafa chłod
nicza - 1.800 zł, regały i lady sklepowe • od 100 zl, kasa 
fiskalna, haki wędliniarskie, markiza, szyldy reklamowe. 
Wałbrzych, tel. 074/841-47-77 
WYPOSAŻENIE SKLEPU 7 regałów, biurko pod kompu
ter, lada oszklona, przystawka do lady, 2 krzesła obroto
we, półki, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 344-48-79 po godz. 18 
WYPOSAŻENIE SKLEPU wieszaki, klipsy nowe - 0.50 
zł/szt. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0608/18-06-34 
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDEO 1500 
kaset, regały, lada, etui, program komputerowy, • 19.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana 
ze szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod eks
pozycję towaru lub do galerii, okazja, - 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-34-82
O  ZAKŁAD TAPICERSKI oferuje sprzedaż nowych 

mebli skórzanych oraz renowację skórzanej ta* 
picerki meblowej. Posiadamy duży wybór skór w 
różnych kolorach, własny transport i dobre ceny. 
Oferta do obejrzenia w internecie (www.autogiel- 
da.com.pl) pod nr. AC0216. Wrocław, ul. Komuny 
Paryskiej 78, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02019781

ZAMRAŻARKA 13x0.6 m, góra oszklona, szyby przesu
wane, mało używana, - 550 zł. Długołęka, tel. 
071/315-17-24
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 430 litrów, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, - 650 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
ZAMRAŻARKA, - 400 zł. Ostrzeszów, tel. 062/737-13-15 
ZAMRAŻARKA stan idealny, • 350 zł. Wrocław, tel.
344-81-35
ZAMRAŻARKA 4 szuflady, stan b. dobry, - 500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-59-83
ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX 6-szufladowa, wys. 160 cm, 
na gwarancji, możliwy transport, - 450 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-43-16 do gocjz. 17, 782-29-22 po godz. 20 
ZAMRAŻARKA ELMEX poj. 2001, biała, otwierana z góry, 
energooszczędna, stan idealny, mało używana, - 370 zł. 
Jarocin, tel. 076/749-77-70
ZAMRAŻARKA MORS 202 • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/364-48-98
ZAMRAŻARKA MORS poj. 180 I - 60 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-45-47
ZAMRAŻARKA PINGWIN 140 4-szufladowa, stan b. do
bry. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/373-30-55 po godz. 16 
ZAMRAŻARKA PINGWIN 140 I, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/322-20-38
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 I, - 150 zł. Wrocław, tel. 
322-73-88
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szufladowa. stan dobry, w 
pełni sprawna, • 200 zł. Głogów, tel. 0605/38-20-40 
ZAMRAŻARKI do lodów i mrożonek, używane, poj. 250 I, 
także większa ilość - 350 zł/szt. Oława, tel. 0503/89-92-39 
ZBIORNIK HYDROFOROWY z blachy kwasoodpomej gr.
3.5 mm, nowy, nie używany, - 1.250 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0609/45-67-15
O  ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodów

ki, zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki au
tomatyczne 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, Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51 01024431

ZMYWARKA DO NACZYŃ PRMLEG stan b. dobry, • 320 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-28-57 po godz. 18 
ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO, 60 cm, fabrycznie nowa. 
na gwarancji, - 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
ZMYWARKA DO NACZYŃ, - 2.500 zł. Jelenia Góra. tel. 
0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ AEG ECO wolno stojąca, biała, 
szer. 60 cm, dużo programów, na gwarancji, serwis, możli
wy transport, - 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 
782-29-22 po godz. 20
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, stan idealny, do 
zabudowy, 45 cm, na gwarancji, - 600 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ PRMLEG szer. 60 cm, do za
budowy • 200 zł oraz pralka automatyczna Polar PS 663P 
Bio, stan b. dobry - 200 zl. Wrocław, tel. 071/321-65-87 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH 60x60x80 cm, stan do
bry, - 300 zł. Wrocław, tel. 321-48-75 
ZMYWARKA DO NACZYŃ CANDY, - 500 zł. Wrocław, tel. 
357-78-61
ZMYWARKA DO NACZYŃ, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-17-70
ZMYWARKA DO NACZYŃ PHILIPS do zabudowy, stan b. 
dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 328-99-61

BIZNES
„SUMATOR" • BIURO RACHUNKOWE (licencja 
MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 - pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wy
prowadzanie zaległości, rozliczenia roczne - ta
nio. Telefon 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

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 OOO ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opoimi3 
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W Y P O Ż Y C Z A L N I A  
S A M O C H O D Ó W

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY £

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 $

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROOOUIA

OP004285 „

te l. (071) 346 -22 -71 , 0-601 301-676

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT, leasing w 
| procedurze uproszczonej nawet do 100% warto

ści pojazdu, bez zaświadczeń i zbędnych formal
ności. Już od 4.1% w skali roku. Sprzedaż, kup
no, zamiana • samochody osobowe, ciężarowe, 
dostawcze i motocykle. Możliwość zostawienia 
auta w rozliczeniu To co dla innych niemożliwe • 
dla nas jest wykonalne. Komis „AUTO-BIT”, Je
lenia 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), 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwoń. „WISTA” , 
Wrocław, ul. O łbińska 19 (I piętro), tel. 
071/329-31-58,0607/38-84-55 01024041

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do
30.000 zł. W szelkie usługi finansowe., Jel. 
0606/33-26-92 01023101

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zł

z ubezpieczeniem na źyde, bez poręczycieli
tel. 0-501 233 035 opoh963

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE POKAZY OGNI 
SZTUCZNYCH, całorocznie, obsługa różnego ro
dzaju imprez, bankietów, uroczystości. Gwaran
tujemy niepowtarzalne wrażenia, referencje. 
Świdnica, tel. 074/851-26-49, 074/852-32-77 (oraz 
fax), 0607/53-92-60 01023121

O  CENTRUM KREDYTOWE : gotówkowy - do 6.000 
zł, bez poręczenia, bez 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, spółdzielnie mieszka
niowe inwestorów budowlanych, biura obrotu nie- 
ruchomoś. i inne. osoby fizyczne i prawne, z te
renu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, tel. 
074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28 
01023161

PIENIĄDZE NA LATA  
Z U B E Z P IE C Z E N IE M  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890
O  DAM REKLAMĘ NA FIATA 126P warunek • estety

ka pojazdu oraz duży przebieg na terenie Wro
cławia. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023771

O  DŁUGOTERMINOWE ODNAWIALNE KREDYTY bez 
poręczycie la . Wrocław, tel. 0608/29-97-72 
01024341

O  DO WYNAJĘCIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY AVIA 
kontener • izoterma, 1987 r., ład. 3.1 t • 1.200 zł 
netto/mies., tel. 071/317-76-52 02019791

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA branża motoryzacyjna, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
FIRMA EKSPORTUJĄCA NA ZACHÓD poszukuje inwe
stora lub wspólnika w dochodowym przedsięwzięciu. Gry
fów Śl., tel. 0606/55-34-28

AUTO-POLONIA
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 ^ ,

Wrocław ul. Szczytnlcka 45/6 
071/322-23-37, 327-70-83

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU nasza fir
ma pomoże Ci w znalezieniu nowych partnerów za grani
cą, działamy w wielu branżach. Kłodzko, tel. 074/865-52-20
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezpie
czeniem w postaci ubezpieczenia na życie, bez żyrantów. 
Lubin, tel. 0606/46-06-69
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezpie
czeniem w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. 
Lubin, tel. 0502/89-69-69
O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy-

N flC H TM ftN  
J  U

cieli; dla małżeństw, rolników, emerytów - bez po
ręczyc ie li. Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02020621

KREDYT ODNAWIALNY bez poręczycieli, do 30.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-71-88,0600/52-18-33 
KREDYTY z ubezpieczeniem, do 30.000 zł. Legnica, tel. 
0603/70-79-97
O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Tel. 071/372-11-68 

01024591
KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Wrocław, tel. 
071/372-11-68
O  KREDYTY GOTÓWKOWE 1i%, 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, te l.' 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01018881

KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, limit do 30.000 zl, 
zabezpieczony polisą na życie. Legnica, tel. 0603/70-80-07
KREDYTY GOTÓWKOWE - od 1.000 do 10.000 zł. Wał
brzych, tel. 0600/81-08-86
KUPIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE z kończącą Się datą 
przydatności do spożycia, stała współpraca. Oława, tel. 
0503/89-92-39
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym eks
port, b. szeroki zakres robót, możliwości przerobowe 60 
osób. Nysa, tel. 077/433-76-07 
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 W BRANŻY METALOWEJ lub po
dobnej. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-10-41, 
0602/59-03-04
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem używanych za
mrażarek do lodów, mrożonek i innego sprzętu chłodnicze
go. Brzeg Dolny, tel. 0503/89-92-39 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ - negocjator w j. niemieckim, 
samochód osobowy, telefon, pełna dyspozycyjność, wiek 
45 lat, bez nałogów. Doruchów, woj. kaliskie, tel. 
0605/64-91-82
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie dostawy nowych 
części do samochodów marki Skoda 105,120, Feliciav Je
lenia Góra, tel. 0608/84-00-57 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z producentami, dostawcami 
art. do tuningu fiata 126 p, owiewki, kołpaki, spoilery, piast, 
zderzaki, progi, nadkola. Kłodzko, tel. 074/647-47-72 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami zainteresowanymi 
odbiorem runa leśnego (jagoda) * kwiat lipy/bzu. Przemków, 
tel. 076/831-97-36
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z firmami chcącymi poszerzyć 
działalność o sprzedaż okien i drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/666-36-22 do godz. 12
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przy sprzedaży aktywacji tele
fonów komórkowych, posiadam lokal, w centrum Wałbrzy
cha, działalność gosp. Wałbrzych, tel. 074/665-14-99, 
0608/09-65-36
n aw iążę  w s p ó ł p r a c ę  , możliwość uzyskania wyso
kich zarobków. Wrocław, tel. 0503/94-26-07 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z pralnią, posiadam magiel. 
Wrocław, tel. 071/367-73-33 wieczorem 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za 
zaopatrzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrocław, tel. 
0608/55-33-10
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo, 
inne propozycje, posiadam halę 250 m2, biura, w Legnicy. 
Legnica, tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z producentami narzut, bieżni
ków i kilimów oraz innych artykułów dekoracyjnych, wypo
sażenia mieszkań. Zielona Góra, tel. 068/388-33-64
O  ODSTĄPIĘ LOKAL GASTRONOMICZNY w centrum 

Wrocławia (Rynek), odstępne za urządzenia., tel. 
0501/33-80-95,0501/37-04-00 01023891

O  OKNA PCV DGG, reklamowane w TV oraz para
pety, rolety, żaluzje, sznury do konfekcji opako
wań żaluzji. Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 
30 m2. „HENTOM”, Jeszkowice k. Wrocławia, ul. 
Jelczańska 16a, tel. 071/318-07-20 01020331

O  POLISA NA ŻYCIE zapewni bezpieczeństwo finan
sowe Twoje i Twojej rodziny. Karta kredytowa z 
ubezpieczeniem na życie. Wrocław, tel. 
0608/59-43-81 01023081

POMOGĘ W ZAŁOŻENIU FIRMY branża marketingowa. 
Szczytna, tel. 074/868-31-81,0607/30-11-52 
POPROWADZĘ FILIĘ HURTOWNI PAPIEROSÓW, teren 
Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Karpacz, posiadam sa
mochód pick up, lokal, doświadczenie w sprzedaży. Jele
nia Góra, tel. 0601/55-36-63
POSIADAM BUDYNEK 128 m2, teren 800 m2, wolno sto
jący, ogrodzony, media, wejdę w spółkę, możliwa wszślka 
działalność, doświadczenie 10-letnie, na rencie. Wrocław, 
tel. 071/363-34-47
POSIADAM HALĘ o pow. 400 m2, biura, pomieszczenia 
socjalne, utwardzony plac o pow. 20 a, w Legnicy, nawiąże 
współpracę, podejmę przedstawicielstwo albo inne propo
zycje, 20-letnie doświadczenie w produkcji i handlu. Legni
ca, tel. 076/854-41-23,0601/89-05-08 
POSIADAM HALĘ o pow. 250 m2, biuro o pow. 50 m2, w 
Legnicy, przyjmę przedstawicielstwo lub inne propozycje. 
Legnica, tel. 0601/73-42-70
POSIADAM KAMIENICĘ nową, w centrum Bolesławca, 
parter (pow. 106 m2) nadaje się na sklep, aptekę, I piętro 
(pow. 120 m2) nadaje się na biuro, gabinety lekarskie, II

P R O D U C E N T

T R A N S P O R T ! FOLIA HDPE
p o jazd ó w  i ła d u n k ó w  I  W O R K I

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP |  H H B P
REKLAMÓWKIWrocław, ul. Krakowska 15, 

tel/fax.782 84 69. 782 84 68

AUTO-TRANSPORT
kraj, zagranica - KONCESJA i
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 f

pomoc drogowa - lad, do 3 aul jednorazowo

PPH ERGOPAK o
ul. STARGARDZKA 3a I

(boczna Metalowców 25) •
54-156 WROCŁAW

tel. 0601 330 590  
tel./fax. (071) 35  18 937|

. Z O S T A Ń  ^  
P R Z E D S T A W I C I E L E M  

S B  R E G I O N A L N Y M
F ir m a  S Z M Y T K O W S K I  

P r o d u ce n t s to la r k i P C V  
w  Z ie lo n e j  G ó r z e  

P O S Z U K U J E  F I R M  
D o  w sp ó łp ra c y  w  zak resie :  

przedstaw iciela producenta  
handlu i dystrybucji

t e l .  068 320 99 36
piętro (pow. 120 m2) do wynajęcia, możliwa współpraca, 
spółka, inne propozycje, przyjmę przedstawicielstwo, moż
liwość przystosowania pow. dla potrzeb wynajmującego. 
Bolesławiec, tel. 075/732-48-62 /fax 
POSIADAM LOKAL przyjmę przedstawicielstwo lub inne 
propozycje. Żary, tel. 0600/41-16-63
POSIADAM PRODUKCJĘ rolet materiałowych, sprzedam 
materiały wraz z odbiorcami. Opole, tel. 0605/21-09-51
O  POSIADAM FIRMĘ • pomieszczenia, urządzenia, 

praktyka w handlu i gastronomii, przyjmę przed
stawicielstwo lub inne propozycje. Legnica, tel. 
076/862-84-82 84013861

POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grun
ty pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabu
dowę mieszkalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia 
(Czeszów), włączone do światowej sieci ochrony jezior „Li- 
ving-Lakes* - oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, 
tel. 071/339-72-81

WYPOŻYCZALŃ IA 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH 

Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

71/32519 49 
■  0601 73 25 77

- -  3  -1 2 m 3
od 110 do 250 zł/doba

www.micar.pl

POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne 
do samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) wraz 
z wyposażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
POSZUKUJĘ DO WSPÓŁPRACY kierowcy z 7-9-osobo- 
wym samochodem typu van lub bus, dobrze wyposażony. 
Wilcźyce, woj. wrocławskie, tel. 0501/83-59-20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA koparki linowej, ładowarki, 
duża poj. łyżki. Malczyce, tel. 071/317-97-74 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW wszelkiego asortymentu i art. 
związanych z auto tuningiem fiat 126 p, przyjmę przedsta
wicielstwo. Kłodzko, tel. 074/647-47-72 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW TELEFONÓW komórkowych, 
do nowo powstałego sklepu, na zasadach komisowych. Je
lenia Góra, tel. 0609/28-37-14

OPOH9851
' 71/ 325 19 49 0601 73 25 77

od 100 do 310 zł/doba
~w w w .m ic a r .p T

POSZUKUJĘ FIRMY budowlanej układającej kostkę bru
kową, w celu nawiązania stałej współpracy na terenie Ho
landii. Holandia, tel. 0031/594-59-13-45 wieczorem
O  POSZUKUJĘ OSÓB POWAŻNYCH operatywnych, 

do międzynarodowego biznesu w marketingu sie
ciowym. Lubin, tel. 076/749-73-18, 0604/30-52-56 
84013161

POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW artykułów .wszystko dla 
ogrodu* w celu nawiązania stałej współpracy i sprzedaży w 
Holandii. Holandia, tel. 0031/594-59-13-45 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW atrakcyjnego towaru, po
siadam pawilon handlowy. Świebodzice, tel. 074/841-63-29, 
854-73-92
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej, do 
sklepów we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 '
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW do wykonania dużych ilo
ści kompletów piwnych, stół o szerokości 50 cm, ławki 25 
cm, ilości TIR-owe. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z gotówką, w celu rozwinięcia 
istniejącego w okolicy Wrocławia ośrodka jeździeckiego. 
Kobierzyce, tel. 071/311-16-37 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA kobieta, operatywna, z gotów
ką, w celu poszerzenia działalności handlowej. Legnica, tel. 
076/722-39-57
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do baru (alkohol, posiłki). Wro
cław, tel. 0601/71-97-69
POSZUKUJĘ ZLECEŃ z branży metalowej na eksport: 
Niemcy, Francja itp. Nysa, tel. 077/433-76-07
O  POŻYCZKI GOTÓWKOWE bez poręczycieli, bez 

zgody współmałżonka, dla osób samotnych - do
3.000 zł, dla małżeństw - do 7.000 zł, z poręczy
cielem • do 12.000 zł, stopa oprocentowania 15%, 
bez opłat. Wrocław, tel. 071/322-38-70,338-05-23, 
0501/23-42-39 81009591

O  PRODUCENT OGRODZEŃ przemysłowych • nowo
czesnych systemów panelowych, zgrzewanych z 
drutów 4 mm i 5 mm • zaprasza do współpracy 
firmy budowlane i architektów (oferujemy prowi
zję). Wrocław, tel. 071/310-15-49 82000881

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zł, na 12 lub 24 
mies., na 3 lub 4%, umowa notarialna + weksel, ewentual
nie pod zastaw, domu, nowowybudowanego, stan surowy, 
pilne. Zawonia k. Trzebnicy, tel. (3608/16-25-78

KREDYTY  
BEZ PORĘCZYCIELI

LUBIN, LEGNICA, OPOLE 
KŁODZKO, JELENIA GÓRA 

WROCŁAW I OKOLICE 
TEL. 0-601 728 706

PRODUCENT

O K N A  PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE jltfNA

ZW RACAMY RÓŻNICE
Wrocław _  0 7 0  E Ą 09
Grabiszyńska55 “  » ■ "

S i  ® 336 2 3 1 4
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 20.000 zł, na okres 1 roku, warun
ki do uzgodnienia. Nowa Ruda, tel. 0609/17-92-70 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO producenta lub otwo
rzę hurtownię, posiadam pomieszczenia i auto. Wrocław, 
tel. 341-39-76
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE na wy
jazdy w delegacje do Niemiec (paszport UE, języki obce). 
Wrocław, tel. 071/321-52-77
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni 
związanej z systemami alarmowymi lub inne propozycje, 
posiadam obiekty magazynowo-biurowe. Wrocław, tel. 
0602/12-11-58
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni 
związanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, 
posiadam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, lei. 
076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do warsztatu samochodowego, 
także inne propozycje. Wrocław, tel. 071/348-63-57
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta działal
ność, - 20.000 z ł . t e l.  0608/44-97-75 
SPRZEDAM UDZIAŁY w firmie holenderskiej, 50 %, dzia
łalność na terenie Holandii, układanie kostki brukowej, im
port - eksport • 50.000 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/24-95-94
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrocław, teł. 
0501/34-49-63
UDZIELĘ POŻYCZKI w kwocie 1.000-10.000 zł, osobie z 
terenu Wałbrzycha i okolic. Wałbrzych, tel. 074/844-81 -19 
po godz. 20,0600/81-08-86
WEZMĘ W DZIERŻAWĘ CYSTERNĘ. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86

MA S Z  P R O B L E M
Z WJAZDEM DO KRAJÓW i \
UNII EUROPEJSKIEJ? 1
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO? "
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ OP001701
CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

tei. 315-40-51,0-601 95 16 78 H  w w w . e r g o p a k . c o m . p l

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne0™051

Krystyna Lenart, 50-572 Wrocław, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

WEZMĘ W DZIERŻAWĘ ŁADOWARKĘ L34. Malczyce, tel. 
071/317-97-74
ZAKŁAD KAMIENIARSKI trak do cięcia granitu, cyrkular- 
ka, szlifierka, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/852-47-32 wie
czorem
ZAKŁAD PRODUKCYJNY cynkowanie, budynek 280 m2, 
działka 750 m2, wszystkie media, ocieplony, kompletne wy
posażenie + zamówienia, • 510.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-83-66,0601/72-93-00 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU sprzedam fakturę do win
dykacji, inne propozycje. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU wyrok sądowy lub sprze
dam bez zaliczki. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
ZLECĘ LUB ODSPRZEDAM ODZYSKANIE DŁUGU. 
Kłodzko, tel. 0607/40-77-23

USŁUGI
UWAGAI W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłosze
nia płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogło
szenia - 240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*
O  „FARGO” • WIDEOFILMOWANIĘ kamera cyfrowa, 

montaż komputerowy, filmy reklamowe, szkolenio
we, reportaże, prezentacje multimedialne na

N ow oczesne  sys tem y  
g rzew cze  i sa n ita rn e  
Sprzedaż - M ontaż - Serwis 

0 7 1 / 7 9 3 - 5 6 - 1 8  
O  6 0 5  2 7 7  3 4 - 8

STUDNIE
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374
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MŁODE, PIĘKNE 
DZIEWCZYNY 

S P R Z Ą T A J Ą  W  T O P LE S S IE  
B IU R A  I M IE S Z K A N IA  §

Wrocław, tel. 0-503 386 804 3

CD-ROMie, kompresja filmów do fomatu mpg. Wro
cław, ul. Kazimierza Wlk. 39, tel. 071/781-85-62, 
0605/21-58-21 01016931

O  KANCELARIA PRAWNA - doradztwo w zakresie 
prawa cywilnego, wywiad gospodarczy, profesjo
nalna windykacja należności finansowych., tel. 
0502/45-13-82 01024581

O  WYJAZDY PO SAMOCHODY - duiy wybór, w cenie 
tablice ♦ ubezpieczenie, auta nie uszkodzone, od I 
właścicieli. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 81009701

O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 
sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, 
atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, 
pompek, poduszek pow., osłon, lustrek i innych 
części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 42020411

USŁUGI SPRZĘTOWO-
T r a n s p o r t o w e _____

O  „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO • PORZĄDKO-. 
W E: wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, załadu
nek 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 samozaładowczy- 
mi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tei. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81008501

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, 1-61, kon
tener, winda, VAT.., tel. 0606/62-25-58 01024261

O  POSIADAMY SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 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

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
RENAULT MESSENGER 3.3t,35 m plandeka 
RENAULT MESSENGER 2.4t,24 m' Kontener 
OP011505 + przyczepa 11. do 20 m‘
Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika 
w ruchu międzynarodowym oraz gwarancje tranzytowe WPT (T1) (T2) 
w EXP0RCIEI IMPORCIE, oraz na zasadach SAD, faktura VAT, konct»]a

Wrocław, tel. 071/329-25-05 w. 210 
0-501 739 940, 0-604 966 793

O  PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU wywóz ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanych, rozbiórki 
starych budynków i inne, wykopy pod budynki, 
szamba, załadunek ręczny lub mechaniczny, po
siadamy koparkoładowarkę Ostrówek, Fadromę 
oraz samochody skrzyniowe, wywrotki, ład. od
6-12 ton. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94 81009811

O  ROBOTY ZIEMNE : wywóz śmieci, gruzu, ziemi, 
przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. 
Wrocław, tel. 0604/55-11-77 02019821

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 
02020441

O  TRANSPORT - krajowy transport ciężarowy do 24 
t, auta skrzyniowe, dłużyce, 33 europalety, podusz
ki, plandeki, odkryte, nawiążę stałą współpracę. 
Wrocław, tel. 071/353-50-86 373-95-17,
0601/74-21-43 02020251

O  TRANSPORT 1.5 tony • Mercedes 207 D (podwyż-v 
szony), stawka za kilometr do negocjacji, faktury 
VAT. Nawiążę współpracę z firmami, hurtowniami 
(laweta lub przyczepa). Solidnie, na czas. Wrocław, 
tel. 071/313-83-99, 0501/05-35-09 02019001

O  TRANSPORT BAGAŻOWY • Mercedes, 4 miejsca, 
miasto, kraj, zagranica, znajomość j. niemieckie
go - 0.70 zł/km. Wrocław, tel. 071/372-52-48 
02020541

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy + przyczepa, 
przeprowadzki i transport całodobowy, kraj i za
granica, nawiążę stałą współpracę z firmami ku
rierskim i, faktury VAT • tanio!. Wrocław, tel. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81009801

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY Mercedes Sprinter 
Max, kraj, zagranica, OC przewoźnika, dyspozycyj
ność, przyczepa laweta. Wrocław, tel. 
071/364-10-67, 0605/05-95-13 (całą dobę) 
01021511

O  USŁUGI DŹWIGOWE • Star 660, udźwig 6.3 t, tele
skopowy., tel. 071/353-11-29, 0501/25-05-88 
81009731

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 TRANSPORTOWO • SPRZĘTOWE • konte
ner, 7 m3, dzierżawa, wywóz gruzu i odpadów. Wro
cław, tel. 071/330-18-30, 071/329-33-78 (fax), 
0501/79-43-91 01023841

USŁUGI BUDOWLANO* 
_______ MONTAŻOWE
O  „MARBUD" usługi remontowo-budowlane, solid

nie, 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  ARANŻACJE WNĘTRZ remonty ogólnobudowla
ne, gładzie, regipsy, glazura, malowanie, sztuka
terie, podłogi, docieplenia, tynki strukturalne. 
Wrocław, tel. 071/398-47-54 po godz. 18, 
0501/60-81-09 01020081

O  BRUKARSTWO : wykonywanie nawierzchni z 
kostki betonowej, granit, marmur, klinkier. Od
wodnienia liniowe, kanalizacja zewnętrzna, stu
dzienki, tarasy, ogrodzenia. Wieloletnia praktyka, 
solidnie i tanio., tel. 071/318-98-97, 0503/61-93-96 
02020231 .

O  BRYGADA z doświadczeniem wykonuje agrega
tem tynki tradycyjne na domach jednorodzinnych. 
Wrocław, tel. 071/782-99-65 wieczorem 
02020531

TYNKI MASZYNOWE 
GIPSOWE I CEMENTOWE 

BUDOW A DOMÓW
OPOH685

TEL. 0-604 663 782
O  BUDOWA DOMÓW stan surowy - od 700 zł/m2. 

Grzegorz Figura, Wrocław, tel. 071/327-60-00 
80007511

O  ELEKTROINSTALACJE - remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodzaju 
obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). Pro
fesjonalny system zamocowań do podnóży z be
tonu, 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 nad
zory budowlane. Wrocław, tel. 071/354-26-87, 
0608/689-542 02015711

O  FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA wykończenia 
mieszkań: terakota, glazura (specjalność - łazien
ki), panele ścienne i podłogowe, technologie re- 
gipsowe (specjalizacja • adptacje poddaszy do
mów jednorodzinnych). Przy większych zlece
niach negocjacja cen. Wrocław, tel. 071/346-46-37 
po godz. 18 02019921

O  FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA • systemy do- 
ciepleń, elewacje budynków, remonty mieszkań, 
biur i sklepów, montaż rusztowań. Mysłów, tel. 
075/741-23-30 84013821

O  GLAZURA • SUFITY PODWIESZANE, hydraulika, 
elektryka, panele ścienne i podłogowe, komplek
sowe wykonywanie remontów: mieszkań, biur, 
sklepów. Wrocław, tel. 071/783-08-02, 
0501/80-63-94 81009311

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, raba
ty. Wrocław, tel. 071/329-70-78, 0501/02-60-52 
01018421

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka
nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. 
Polkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
tel. 071/357-62-51, 0-605 20 85 67

USŁUGI TRANSPORTOWE 
IVECO DAILY szt. 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka 

§  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja 
5  Oleśnica k/Wrocławia
§  tel. 071/399-40-49, 0-601 780184

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompleta
cja materiałów, projekty. Wrocław, tel. 
071/321-54-74,0601/87-28-56 01023851

O  KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE REMONTÓW : 
mieszkań, biur, sklepów, hal itp., roboty wybu
rzeniowe oraz tynki tradycyjne; referencje. Wro
cław, tel. 071/346-66-08, 0601/58-28-25 
81009751

O  MALOWANIE, GIPSOGŁADZIE, REGIPS, GLAZU
RA, cyklinowanie, układanie. Wrocław, tel. 
071/322-10-79,0501/93-82-16 02020081

O  REMONTY MIESZKAŃ oraz sklepów, glazura, re
gipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie, 
sufity podwieszane, tanio, szybko, solidnie!. Wro
cław, tel. 071/353-38-08, 0502/89-16-23 
02018331

O  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, stolarskie, pra
ce w ogródkach, remonty altanek., tel. 
0607/80-37-05 02020471

O  ROBOTY ZIEMNE zmechanizowane I ręczne, bu
dowa basenów, szamb, oczyszczalnie ścieków 
przydomowe, biologiczne, transport • Kamazy wy~ 
wrotki (piasek, humus, szlaka), przyłącza do bu
dynków, układanie kostki betonowej (puzzle). 
Wrocław, tel. 0604/34-79-86, 071/338-26-44 po 
godz. 20 81008931

O  USŁUGI BUDOWLANO • MONTAŻOWE : dociepla- 
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty 
ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45 zł/godz. OPO’,S 
tel. 071/321-14-24,0-601 167 787

TYNKI WEW. GIPSOWE 
DOMKI JEDNORODZINNE 

■MASZYNOWO, TANIO \ 
Tel. 0-503 862-850 [

M A S Z Y N Y  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY do -25 st. C, 2 szt. - 3.000 zł/szt. 
Michał Małecki, 59-400 Jawor, ul. Wieniawskiego 6F/9 
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND wydajność 18 m3/h, 
sprawny, • 1.850 zł. Paczków, tel. 0602/83-01 -20 
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND pompa głębinowa, 

-'nowa, wyd. 20 m3/h, wciągarka el. (1.51), - 1.900 zł. Choj
nów, tel. 0503/89-59-93
AGREGAT CHŁODNICZY 380 V, • 170 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-46-25
AGREGAT COPELAND LINDE i inne mniejsze • 2.000 zł. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-98-84 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, 
walizkowy, mało używany, stan b. dobry, • 1.600 zl. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, silnik Leyland, au
tomat bezobslugowy, 38 kVA, gwarancja 3 lata, - 8.000 zł. 
Opole, tel. 077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA 6 kW, - 3.700 zł. 
Pleszew, tel. 0604/88-93-06
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY etylina, prod. USA, 220 V, 
4600 W, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-97, 
0601/93-13-04
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY moc 2 kW, prawie nowy. 
Wrocław, tel. 0608/68-48-96
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, nowy, na gwarancji, 
prod. niemieckiej, 230 V/12 V, 60 Db, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/24-32-88
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, na benzy
nę, nie używany, -1.200 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-11 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik
6-cylindrowy Leyland, prądnica, prod. niemieckiej, szafa ste
rownicza, - 25,000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 8 kW, 380 W, spalinowy, -
7.000 zł. Legnica, tel. 076/887-84-90,0603/66-78-12 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 22 kW, silnik 4P Perkins, -
6.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-16-11,0602/78-77-91 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MITSUBISHI, benzyna 4kW.
2 x 220 V, fabrycznie nowy, rozruch elektryczny, profesjo
nalny, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 399-09-28,0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, benzyna 
Pb/ 4-suw, nowy model, zużycie paliwa 0.5 l/h, fabrycznie 
nowy, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT SPAWALNICZY MIGOMAT 500 A, stan idealny,
- 2.200 zł. Pogorzela, tel. 065/573-42-50
AGREGAT SPRĘŻARKOWY kołowy, spalinowy, do piaska
rek, młotów, stan dobry, - 5.600 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94
O  AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND używane, 

różna wydajność, stan b. dobry, korzystne ceny. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-54-31, 
0604/99-83-91 80006761

ANALIZATOR MEGACOM 95NT komputerowy do diagno
styki pieców CO, serwisowany, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51 
ANALIZATOR SPALIN - 350 zł. Wrocław, tel. 071/786-87-33 
wieczorem
AUTOMAT TOKARSKI DRT-32/40, 1971 r. technicznie 
sprawny, - 2.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-30-65 
AUTOMAT TOKARSKI AWA 25M, 1992 r. prod. polskiej, -
4.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-85-49,0605/36-96-17 
BELOWNICA DO MAKULATURY, • 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-23,0601/89-05-08
BRYKIECIARKA DO TROCIN prod. WAMAG Wałbrzych, -
9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/05-84-03
BUTLA C02 8 kg, pełna, legalizowana, nowy zawór • 120 
zł, 6 kg, pełna, legalizowana - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/357-71-28
BUTLA GAZOWA tlenowo-acetylenowa, reduktory, węże, 
palniki, cały komplet na wózku, - 400 zł. Polkowice, tel. 
076/847-92-17,0605/34-19-21 
BUTLA TLENOWA duża, -150 zl. Lubin, tel. 076/846-87-30
BUTLA TLENOWA i acetylenowa, pełne, węże, reduktory, 
palniki. - 750 żł. Nadolice, tel. 071/318-98-57
BUTLA TLENOWA pełna, z legalizacją do 2005 r. -180 zł, 
reduktor tlenowy, nówy -140 zł, reduktor acetylenowy, nowy
- 80 zł, butla na propan-butan, 1%kg, pełna -110 zł, komplet 
palników do cięcia i spawania gazowego, w skrzynce, nowe
- 350 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
BUTLA TLENOWO - ACETYLENOWA 2 reduktory, węże, 
komplet palników, nowe, - 700 zł. Wrocław, tel. 341-13-22 
BUTLA TLENOWO-ACETYLENOWA z reduktorem, węża
mi i palnikami, - 650 zł. Nadolice, tel. .071/318-98-57
BUTLE C02 20 i 30 kg, pełne, legalizowane, -130 zł, Wro
cław, tel. 0602/71-19-68
BUTLE GAZOWE 33 kg, 3 szt. - 150 żł. Pleszew, tel. 
062/742-23-83
BUTLE SPAWALNICZE - 750 zl/szt. Nadolice. tel. 
071/318-98-57
BUTLE TLENOWE 100 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-56-86 
BUTLE TLENOWE 2 sztuki v  100 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0605/28-58-10
BUTLE TLENOWE medyczne, reduktor z nawilżaczem i 
odsysaczem, dla osoby chorej na astmę, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-45-10
BUTLE Z AMONIAKIEM oddam za darmo, możliwość trans
portu. Wrocław, tel. 071/354-00-26 
CHŁODNIA 3x2x2 m, prod. niemieckiej, - 4.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-19-45
CHŁODNICE PRZEMYSŁOWE duże • 350 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/372-62-45,071/318-03-43
CYKLINIARKA 200 V, stan b. dobry, •-2.100 zł. Wrocław.
tel. 0601/85-90-62,071/322-56-14
CYKLINIARKA silnik do remontu, - 550 zł. Wrocław, tel.
071/333-81-81
DESTYLARKA wyd. 8 l/h, moc 2.4 kW - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/390-97-05
DESTYLATOR DEM-20 380 V, nowy, - 1.200 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-63-11.0604/77-55-20 
DIODY PROSTOWNICZE 300 A - 18 zł/szt. Wołów, tel. 
071/389-37-50
DŁUTOWNICA do frezarki, • 280 zł. Strzelin, teł. 
071/392-35-39
DŁUTOWNICA HOV 25A dł. dłutowania 250 mm, • 3.900 zł.' 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/09-39-22 
DOZOWNICA KAPUSTY. Będkowice, gm. Sobótka, tel.' 
0600/10-63-00
DOZOWNICA UNIPAK GNIEZNO automatyczna, wydajność 
5000 szt./h, do dżemu, musztardy, ketchupu, stan idealny, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-3'4, 0602/10-81-81 
DYSTRYBUTOR GAZU LPG PETROMECCANICA elektro
niczny, + agregat z pompą .hydro vacum* Grudziądz, stan 
idealny, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 0717396-35-79, 
0601/71-37-75 .

' DYSTRYBUTOR PALIWA, < Û)J10 A  Bolesławieckie!,. 
x4)75/736̂ 11-14 

DŹWIG HDS wysięg 5 m, », 3.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37 * - "
DŹWIG HDS lad. 1.6 t, polski, nowy typ, po remoncie, stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 071/311-22-13 
DŹWIG TOWAROWY do załadunku.drewna stosowego i tar
tacznego, udźwig 880 kg, wys. podnoszenia do 6.85 m, waga 
1.560 kg, zbiornik, pompa, dokumentacja dozorowa, • 12.500 
zł. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83 
ECHOSONDA fIŚ iN BUDDY Iloraz sijoik elektryczny, 
.Minn-Kotta’  90Ir-±-akumulator, -'27OU0 źf."Wrocław, tel/ 
071/322-37-25
ELEKTRODY WOLFRAMOWE fi 2,4, do miedzi - 6 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/357-71-28
O  ELEKTRONARZĘDZIA: wkrętarka De Walt • 400 zł, 

wiertarka Bosch GSB 18-2RE (niebieska) - 350 zł, 
wyrzynarka Black & Decker • 200 zł i inne, faktura 
VAT. Lombar „EURO-P.A.", Wrocław, ul. Piłsudskie
go 92, tel. 071/341-75-48 01024561

ETYKIECIARKA ECA-06 prod. Świdnik, wydajność 6000 
szt./h, rok prod. 1998, stan b. dobry, - 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-56-34,0602/10-81-81 
FARTUCHY SPAWALNICZE - 35 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/321-47-90,0601/89-29-34 
FILTR ODWADNIACZ sprężonego powietrza- Van, nowy - 
250 zł, układ przygotowania powietrza do narzędzi i urzą
dzeń pneumatycznych, kompletny, profesjonalny, nowy, prod. 
japońskiej, - 700 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
FORMA NA DONICZKI OGRODOWE fi 80 - 900 zł, forma 
na puszki instalacyjne, fi 70 - 700 zł, forma na przykrywki 
do puszek instalacyjnych, fi 70 • 500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-42-53 *
FORMY PAROWE do bieżnikowania opon, 650x16,165x13, 
135x13, - 2.000 zł. Jordanów Śląski, tel. 071/316-13-05 
FREZARKA, - 1.500 zł. Domaszowice, tel. 0777419-44-91 
FREZARKA oscylacyjna, pozioma, - 6.900 zL Jelenia Góra, 
tel. 075/713-70-08 do godz. 16 
FREZARKA dolnowrzecionowa, fabryczny odlew, -2.000 zł. 
Opole, tel. 0601/07-14-48
FREZARKA DO DREWNA, • 1.700 zł. Wołów, tel. 
071/389-37-50
FREZARKA POZIOMA, 1976 r. model 6P81, radziecka, -
5.000 zł + VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07
FREZARKI DO METALU prod. polskiej, duże, - 2.400 zł. 
Krotoszyn, tel. 0602/83-1-7-51
FREZY MODUŁOWE komplet, do kół zębatych, nr 2.5, 3,
5.5 - 80 zł/komplet (7 szt.). Wrocław, tel. 0608/65-48-62 
GENERATOR GFT 73 od 0.01 Hz do 10000 Hz, • 100 zł. 
Wrocóaw, tel. 327-81-37
GIĘTARKA duża, z osprzętem, - 4.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
GIĘTARKA DO RUR elektryczna, • 1.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-11-14
GIĘTARKA DO RUR kalibrowanych, z głowicami, mecha
niczna, fi 25,22,18, - 5.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-02-25 
GIĘTARKA DO RUR elektryczno-hydrauliczna, stan b. do
bry - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-77-39 
GIĘTARKA DO RUREK PRECYZYJNYCH średn. 18 i 20, -
1.000 zł Siechnice, tel. 071/789-17-87 po godz.20 
GIĘTARKA DO STALI szer. robocza 2.5 m.b, - 1.900 zł. 
Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GILOTYNA DO BLACHY pokryciowej, szer. robocza 2.5 m.b,
- 2.950 zł. Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GILOTYNA DO BLACHY NG-5 dł. cięcia 2.5 m, -12.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-89-05
GŁOWICA PITTLER 5 + 200 noży, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/372-62-45,071/318-03-43
GRUBOŚCIÓWKA 80 JAROMA, - 3.900 zl. Syców, tel.
0602/46-06-64
GRUBOŚCIÓWKA JAROMA .40’ , • 5 .000 zl. Kożuchów, tei. 
068/459-96-42
GRUBOŚCIÓWKA • WYRÓWNIARKA, - 3.500 zł. Doma
szowice, tel. 077/419-44-91
GUMÓWKA stacjonarna - 500 zł. Turów, tel. 071/316-48-82 
po godz. 19
GWINCIARKA DO RUR duża, elektryczna, -1.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-14
GWINTOWNICA DO RUR kompletna 3/8 i 2.5" + przycząd 
do cięcia rur - 350 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
GWINTOWNIKI M-27. Wrocław, tel. 071/372-62-45, 
071/318-03-43
IMADŁA ŚLUSARSKIE 100,125, 140, 160, od 80-220 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39 .
IMADŁO MASZYNOWE 100 obrotowo-uchylne, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
IMAK NOŻOWY tokarski, - 50 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
KARCHER z podgrzewaniem wody i bez, w cenie od 1.000 
zł. Kościelec k. Kalisza, tel. 062/751-75-12 
KARCHER nowy, maks. 100 bar, dysza rotacyjna, wężyk na 
środki chemiczne, - 330 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER 800 myjka wysokociśnieniowa, 85 Bar, tempera
tura 150 stop., pród. niemieckiej, sprawna, stan dobry, • 1.400 
zł. Syców, tel. 0605/20-09-46
KONIK DO PODZIELNICY, • 150 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39 .
KOPIARKA DO DREWNA 8-stanowiskowa, autom, posuw, 
obracanie i docisk ♦ wyżynarka taśmowa pionowa ze zgrze
warką, - 35.000 z ł.., tel. 075/718-32-45 
KOPIORAMA DUPLOMAT format B3, • 2.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
KOSTKARKOSTRUGARKA DO LODÓW o dużej wydajno- 
ści, - 3.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KOSTKOWNICA WARZYW. Będkowice, gm. Sobótka, tel. 
0600/10-63-00
KOŚCIARKA używana, stan dobry, - 450 zl. Giżyn, gm. Bo
janowo, tel. 065/545-97-73 po godz. 16 
KOŚCIARKA zasilana silnikiem elektrycznym 7.5 kW, szer. 
50 cm, - 1.000 zł. Dobromierz, tel: 074/858-68-48 
KOŚCIARKA DO MIĘSA, - 800 zł. Wrocław, tel. 364-12-38 
KUPIĘ AGREGAT ELEKTRYCZNY przenośny, do 2.5 kW, 
prawie nowy lub mało używany. Wrocław, tel. 071/372-76-44 
KUPIĘ AGREGATY kable elektroenergetyczne, nie nadjaą- 
ce się do użytku oraz silniki el., w celu odzysku złomu na 
kilogramy. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUPIĘ ANALIZATOR SPALIN 4-gazowy, z dopuszczeniem 
ITS Sulechów, tel. 0605/08-81-80 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 

.785-55*15,0602/57-90-30 
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ 11 kg, na gaz propan-butan, z le
galizacją, w cenie do 50 zl. Maniów, tel. 071/316-82-05 po 
godz. 18
KUPIĘ CYKLINIARKĘ bezpyłową, na papier .bęzkońcowy’ 
oraz krawędziarkę do parkietu (bezpyłową). Wrocław, tel. 
0501/60-85-51,071/372-31-80

KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 . 
KUPIĘ FREZ ŚLIMAKOWY do kół łańcuchowych. Pieszy
ce, tel. 074/836-52-52.
KUPIĘ GAZY TECHNICZNE tlen, acetylen. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
KUPIĘ GIĘTARKĘ DEKARSKĄ 1 lub 2 m, do 500 zł. Buko
wina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO BLACHY 2 - 2.5 m gięcia. Wrocław, 
tel. 0600/35-58-07
KUPIĘ GŁOWICE I NOŻE do gwintownicy elektrycznej GW 
4, od 0.5 do 4’  oraz gwintownicę GW 2 lub GW 4, na części/ 
do remontu. Jaszów, tel. 077/431-23-77,431-23-55 
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ, FREZARKĘ, STRUGARKĘ i 
inne maszyny stolarskie. Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ UNIĘ DO PRZESYŁANIA PRĄDU 100 m. Legnica, 
tel. 0601/76-66-65
KUPIĘ MASZYNĘ DO DORABIANIA KLUCZY ♦ surowiec. 
Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18,0602/29-28-41 
KUPIĘ MASZYNĘ DO PROSTOWANIA FELG. Lubomierz, 
tel. 0607/40-19-60
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE. Świdnica, tel. 
074/851-38-38
KUPIĘ MASZYNY PIEKARNICZE do remontu: mieszałki 
xun-2, mogą byż zezłomowane, stan obojętny. Brzeg, tel. 
077/433-31-34
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE sprawne. Wrocław, tel. 
071/346-40-43
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE piłę. szlifierkę, grubościów- 
kę, frezarkę. Kudowa Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MŁOTOWIERTARKĘ lub wiertarkę z SDS, profesjo
nalną. Wrocław, tel. 071/372-95-28 
KUPIĘ MOTOREDUKTOR ŚLIMAKOWY 20 kW. Wrocław, 
tel. 071/333-70-00
KUPIĘ MYJKĘ CIŚNIENIOWĄ napędzaną silnikiem spali
nowym. Wrocław, tel. 071/372-65-23,090/39-96-60 
KUPIĘ NAGRZEWNICE wodne, parowe, z demontażu, na 
złom. Wolsztyn, tel. 068/384-22-00, 0605/27-01-59 
KUPIĘ NITY ZRYWALNE aluminiowe, 6x30. Wrocław, tel.
317-80-76 do godz. 16,317-84-32 
KUPIĘ PIŁĘ do cięcia płyt wiórowych, może być bez podci- 
nacza, mała, lub do remontu. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-95 
wieczorem
KUPIĘ PLOTER do wycinania folii. Oleśnica, tel. 
0501/71-40-40,0502/08-13-37 
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI WS 15 stołowej lub 
całą wiertarkę oraz korbowody do sprężarki Van, 2-cylindro- 
wej. Wrocław, tel. 346-47-80
KUPIĘ POMPĘ .leszczyńską’ , wyd. 1500-2000 l/min. Wro
cław, tel. 071/328-08-49
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW/750 obr. i pbudowy 
żeliwne do łożysk z otworem w deklu, fi 60-, taśmę do prze
nośnika, szer. 50 cm, dł. 70 m. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-43
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY od 5 kW do 10 kW. ., tel. 
0604/72-56-06
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 45 kW, 1 400 obr./min, 37 
kW, 1 400 obr./min, 22 kW, 900 obr./min. Świdnica, tel. ■ 
0605/60-93-15,074/858-85-04 
KUPIĘ SPAWARKĘ gazową, najchętniej małą, w cenie do 
200 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
KUPIĘ SPAWARKĘ powyżej 200 A. Herby, woj. częstochow
skie, tel. 0608/01-90-87
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER min. 400 A, niską, z kpi. prze
wodów, stan b. dobry, do 800 zl. Bierutów, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/05-43-70
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB 315 LUB SPB 400 w 
cenie do 700 zł oraz silnik prądu stałego, 220 V, Wrocław, 
tel. 346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A, w cenie do 600 zł. 
Wrocław, tel. 0604/77-03-57
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT powyżej 200 A. Herby, tel. 
0608/01-90-87
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ ASPA, VAN niekompletną, może być - 
do remontu + części oraz tokarkę stołową TSB 16 lub TSB 
20. Wrocław, tel. 346-47-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO DREWNA na długą taśmę, fabrycz
ną, chętnie z wyciągiem. Wrocław, tel. 0603/92-82-62 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA 25 z wyposaże
niem oraz wyłączniki ciśnieniowe typu LCA 2 lub LCA 3. 
Wrocław, tel. 346-47-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ ręczną, do drewna. Wro
cław, tel. 071/372-95-28
KUPIĘ TOKARKĘ PORĘBATR 70. Lubin. tel. 076/844-23-84 
KUPIĘ UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, może być uży
wany, w dobrym stanie. Świebodzice, tel. 074/854-34-75 po 
godz. 20
KUPIĘ URZĄDZENIA do serwisu opon. Wrocław, tel. 

.373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ WAGĘ INWENTARZOWĄ do 1.500 kg, agregaty ♦ 
parowniki chłodnicze, płyty drogowe betonowe. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96,0602/35-89-80 
KUPIĘ WIERTARKĘ słupłową lub kolumnową, do 2.500 zł. 
Herby, tel. 0608/01-90-87
KUPIĘ WIERTARKĘ słupową lub kolumnową, w cenie 2.500 
zł. Herby, woj. częstochowskie, tel. 0608/01-90-87 
KUPIĘ WULKANIZATOR KM-2 elektryczny, do 1.000 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-52-69 
KUPIĘ ZESTAW SPAWALNICZY do spawania gazowego, z 
małą butlą, w cenie do 200 zł'. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
KUPIĘ ZGRZEWARKĘ DO FOLII szer. 1000 mm. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-81-48
KUPIĘ ZSZYWARKĘ DO KARTONU. Nysa. tel. 
077/433-76-07
KUŹNIA z elektr. nadmuchem, z wyciągiem dymu, nie uży
wana, stan b. dobry, - 1.000 zł. Ostroszowice; tel. 
074/833-03-18
KUŹNIA + zestaw narzędzi -450 zł. Turów, tel. 071/316-48-82 
po godz. 19
LINIA DO PRODUKCJI GRANULATU TWORZYW SZTUCZ
NYCH, 1988/89 r., - 80.000 zł. Poniatowice, tel. 

c071/315-57-63
UNIA DO PRODUKCJI MAKARONU .Spomasz’ Bydgoszcz, 
kompletna, od 3 lat nie używana, sprawna, stan b. dobry, -
35.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-01-49 
UNIA DO PRODUKCJI OKIEN PCV różne maszyny, od
1.500 zł/szt. Gostyń, tel. 0601/07-14-48 
LINIA DO PRODUKCJI BRYKIETU DRZEWNEGO 300 kg/h, 
w ciągłej eksploatacji, - 40.000 zł. Syców, tel. 062/785-01-84 
ŁOŻYSKA FOX, - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/15-75-12 . 
MAGIEL ELEKTRYCZNY EFFAMA, 1991 r. szer. wałka 250 
cm, + pralnica w zestawie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-33-80
MASZYNA DO CIĘCIA KAFLI elekrtyczna, duża - 500 zł, 
mała -150 zł, nowe, nie używana. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK sziucznych, - 8.500 
zł. Myszków, tel. 0602/61-27-52, 034/313-95-61 - 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH
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Wrocław, ul, Rychtalska 11 

tel./fax 071/345-37-00,321-44-61

50 g. z wieczkami, + materiały, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-52,0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI RĘKAWA FOLIOWEGO 
LD-PE, do szerokości 600 mm, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-01-36
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ, -
1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-46-70 do godz. 16 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
oraz maszyny do produkcji zszywek tapicerskich, - 2.400 zł. 
Trzebnica, tel. 0606/74-41-51
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ z 
drutu ocynkowanego i powlekanego PCW, nowa, na gwa
rancji, wydajność 300 m2/godz., 220 V, możliwość rat, - 3.500 
zl. Wrocław, tel. 0501/15-41-80 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
wydajność 300 m2/8 godz., nowa, na gwarancji, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-85-89,0604/33-23-39 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
oczka 15 do 120 mm, wszystkie typu drutów, wraz z maszy
nami towarzyszącymi (szlifierka, inne), -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-85-38,0605/04-69-61 
MASZYNA DO SPRAWDZANIA OPON samochodów oso
bowych, od 12' do 17\ nowa, na gwarancji, - 8.000 zł. Brzeg, 
tel. 0604/40-11-18
MASZYNA DO WYPIEKU ROŻKÓW DO LODÓW 1 wsad 
55 sztuk. - 2.000 zł. Świdnica, tel. 0504/92-42-67 
MASZYNA DO WYPIEKU WAFLI kompletna linia, -190.000 
zł., tel. 0601/91-36-60
MASZYNA KRAWIECKA JUKI overlock przemysłowy 3-nit- 
kowy, kpi. stół, silnik na silę, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/855-09-20
MASZYNA KRAWIECKA TEXIMA przemysłowa, renderów- 
ka • 650 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-36 
MASZYNA KRAWIECKA guzikarka „Kaev*, • 500 zł. Wro
cław, tel. 071/369-26-66,0503/04-31-66 
MASZYNA MASARSKA WILK 75 Żarów „Spomasz", do mie
lenia mięsa, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31
MASZYNA OFFSETOWA PLANETA nowy, nie używany duk- 
tor wodny, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/62-82-91, 
071/315-28-85
MASZYNA OFFSETOWA GESTETN format A4, z naświe- 
tlarką i wywoływarką do matryc papierowych, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/62-82-91,071/315-28-85
MASZYNA RYMARSKA + druga w częściach .Singer*, ra- 
mienna, do szycia grubych skór, plandek, uprzęży, z silni
kiem, 380 V. • 450 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18 
MASZYNA RZEŹNICZA kuter do mięsa, - 3.000 zł. ., tel. 
074/815-91-41
MASZYNA STOLARSKA 3-czynnościowa, pilarko-frezar- 
ko-czopiarka, prod. niemieckiej, nie używana w Polsce, -
4.500 zł. Grodziszcze 56g, gm. Świdnica, tel. 074/850-12-30 
po godz. 20
MASZYNA STOLARSKA grubościówka, prod. niemieckiej, 
szer. 600 mm, wał na 4 noże, • 3.000 zł. Opole, tel. 
0601/07-14-48
MASZYNA STOLARSKA ŻNIN40 wyrówniarka, bez silni
ka,- 3.000 zł. Strzelin, tel. 0608/73-56-48 
MASZYNA STOLARSKA wieloczynnościowa: piła, tokarka, 
heblarka, frezarka, 0,55 kW, 220 V, • 1.000 zł. Wrocław, tel.
346-66-52
MASZYNA STOLARSKA wyrówniarka 40. silnik 2.2 kW. 
2900 obrJmin, szlifowane blaty, • 1.300 zł lub zamienię na 
grubościówkę. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
MASZYNA STOLARSKA szer. wałka 40 cm, - 2.000 zł. Le
gnica, tel. 076/887-19-25
MASZYNA STOLARSKA wyrówniarka, dł. stołu 180 cm, 
szer. 40 cm, - 800 zł. Opole, tel. 077/464-46-39 
MASZYNA STOLARSKA JAROMA DY-KB-6 grubościówka. 
heblarka, czopiarka, wałek 50 cm, - 5.400 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0608/18-61-34
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson. za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumu
latorowe - 2.500 zł, Gutbrod - 1.500 zł. Wrocław, tel.
369-52-81 w godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI KARTEK D3 VC przewijarka, 
overlock, formownice, stan b. dobry, - 8.000 zł. Żagań, tel. 
068/377-67-78
MASZYNY DO PRODUKCJI NAPOJÓW GAZOWANYCH 
kapslownica 4-głowicowa, taśma transportowa, zakręty, ko
cioł 450 I, pompy z silnikami, - 2.000 zł. Wiązów, tel. 
071/393-10-40
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PCV oraz maszyny sto
larskie: szlifierka taśmowa, grubościówka, piła taśmowa, fre
zarka 4-stronna, piła formatowa • od 2000 zł. Gostyń, tel. 
065/571-92-19,0601/07-14-48 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PCV cała linia produk
cyjna, dobrze prosperująca, hala, biuro, kontrakty, - 50.000 
zł. Opole, tel. 0502/27-56-77,0502/27-56-76
0  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność • 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewa
nych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia Mała, 
tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 82000981

MASZYNY DO PRODUKCJI WAZONÓW z kamienia, - 7.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/833-17-95 
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki, dwuigłówki, overloc- 
ki, guzikarki, dziurkarki, ramieniówki i inne firm Juki, Texti- 
ma, Durkopp, 400 - 5000 zł.., tel. 071/315-20-70 po godz.16, 
0604/54-05-61
MASZYNY KRAWIECKIE przemysłowe, overlock 3-nitkowy 
(nowy), cena - 800 zł oraz stebnówka, cena - 500 zł. Wro
cław, tel..071/329-66-61
MASZYNY KRAWIECKIE Adler, Durkop, Singer, cena od 
250-500 zł. Wrocław, tel. 071/325-58-32 
MASZYNY KRAWIECKIE Minerwa, stabnówka - 500 zł, pa- 
skarka Union - 1.200 zł, szlufkarka - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/363-46-05,0501/35-75-14 
MASZYNY MASARSKIE Atmos firmy .Presta*. elektryczny, 
mały, rok produkcji 1992, z mikroprocesprem, kotły warzel
ne (150, 300 i 500 I), ceny od 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-88-93,0603/67-30-57 
MASZYNY MASARSKIE : nadziewarka, mieszałka i szcze- 
ciniarka - parzalnik. Trzebnica, tel. 0607/57-44-40 
MASZYNY PIEKARNICZE: mieszałki typu XUN-2, DK 2005, 
DK 2006,2007/8 • 6.500-12.500 zł. dzieże do maszyn XUN
1 DK -1.500 zł, mieszałka Kemper, hakowa, z kotłem stałym 
- 6.000 zł, piec obrotowy, prod. duńskiej - 10.000 zł, piec 
wsadowy Ibis. 1996 r., 10 m, na propan-butan, -16.000 z ł , 
dzielarki, rogalikarki, przesiewacze itp. - 2.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-31-34,0600/50-81-99,0600/12-09-25 
MASZYNY ROZLEWNICZE do wody. soków, octu, oleju, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-97-05
MASZYNY RYMARSKIE maszyna do szycia Łucznik, ście- 
niarka brzegowa, ścieniarka szpaltowa, ławy rymarskie - od 
150 zł. Wrocław, tel. 071/358-16-03,0601/89-16-97 
MASZYNY STOLARSKIE prod. niemieckiej - od 2500 zł. 
Gostyń, tel. 0601/07-14-48
MASZYNY STOLARSKIE pila tarczowa, opuszczana, stół, 
wózek boczny, wyrówniarko-grubościówka, prowadnice, za
bezpieczenie, frezarka pionowa, kpi. frezów, regulacja gło
wicy, - 5.000 zł. Prochowice, tel. 0607/40-46-20

O  MASZYNY STOLARSKIE: strugarka 4-stronna Ja- 
roma, 1995 r. • 13.500 zl; frezarka dolnowrzecio- 
nowa Gomad, 4 szybkości; piła poprzeczna Reszel, 
1995 r.; wy równiarki 50 i 40; szlifierka taśmowa 
Słupsk 2.50; piła taśmowa mała; tokarnia 1.50 
Gomad, nowa; wyciąg łańcuchowy sterów elek
trycznie • 500 zł. Cena 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-40-43 02020401

MASZYNY STOLARSKIE tłok, wielopiła, formatówka -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-91-10,0601/58-59-81
0  MASZYNY STOLARSKIE do produkcji okien i drzwi, 

wszystkie rodzaje, rok prod. od 1980 do 1995., tel. 
0049/17-14-80-87-68 81009791

MASZYNY STOLARSKIE narzędzia skrawające, zwomice, 
fabryczne, spajarka oklei ny, piec nadmuchowy, tarcica dę
bowa, sucha, gr. 38 mm, ciena 5-1.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-46-56,0606/57-80-37 
MŁOT KOWALSKI PNEUMATYCZNY MS-250,10 ton - 7200 
zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81

1 MŁOT KUJĄCY CELMA w walizce, stan b. dobry, - 440 zł. 
Wołów. tel. 071/389-16-43
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
MŁOT PNEUMATYCZNY MAKITA do burzenia betonu, elek
tryczny, 800 W, bardzo mało używany, stan b. dobry, -1.200 
zł. Ostroszowice, tel. 074/833-03-18 
MŁOT WYBURZENIOWY KANGO stan b. dobry, duży, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
MONTAŻOWNICA DO OPON HOFMANN, 1992 r. 
SMF-BREW, oraz wyważarka do kół, prod. szwajcarsko-nie- 
mieckiej, stan b. dobry, -15.000 zł. Rudna, tel. 0606/50-83-95
MONTAŻOWNICA DO OPON sambchodów ciężarowych, typ 
.pająk*, elektr.-hydrauliczna, stan dobry, - 600 zl. Bralin, tel. 
062/782-92-05,0601/36-79-93
MONTAŻOWNICA DO OPON technicznie sprawna. - 2.000
zl. Głogów, tel. 0601/55-41-68
MOTOREDUKTOR 5.5 kW/50 obr./min, 3 szt., 11 kW/70 obr„
2 szt., 5.5 kW/20 obr., 2.2 kW/160 obr., 6 szt. - 3 zł/kg lub na 
sztuki, z wyceną, możliwa wymiana. Bolesławiec, tel. 
0604/82-50-18
MOTOREDUKTOR nowy, 7.5 kW, 250 obr/min, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 0603/54-37-38
MOTOREDUKTOR 380 V, moc 0.8 kW, 24 obr./min - 350 zł; 
przekładnia z silnikiem o mocy 0.18 kW. 380 V, 2 obr./min - 
250 zł; przekładnie kątowe 20/1, 2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, 
tel. 346-47-80
MOTOREDUKTORY różne • 300 zl/szt. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
MOTOREDUKTORY 63 obr./min., 1.5 kW, 28.7 obr /min., 
0.95 kW. 38 obr./min., 0.37 kW. 111 obr/min., 0.37 kW. 12.5 
obr./min., 0.37 kW, 7.62 obr./min., 0.37 kW, 148 obr./min., 
0.25 kW, 1400 obr./min„ 0.37 kW. cena 400 zł/szt. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-29
MOTOREDUKTORY 1.5 kW. 20 obr./min, nowy - 600 zł. 0.8 
kW, 15 obr./min, 0.75 kW, 135 obr./min. 0.55 kW, 215 
obr./min, 0.37 kW, 115 obrJfmin - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MYJKA CIŚNIENIOWA FRANK 150 Bar. temperatura 150 
stop., stan b. dobry, - 4.500 zł. Syców, tel. 0605/20-09-46 
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP-DX 800 EURO z podgrzewa
czem wody na ropę, ciśnienie 150 bar, silnik 4.5 kW, • 4.500 
zł. Mochy, tel. 065/549-01-85
MYJKA SAMOCHODOWA KOSMIC JET, 1990 r. ciśnienio
wa, 220/380 V, 120 bar, 10 l/min, grzanie 70 stopni C, - 2.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/43-48-52 
MYJNIA SAMOCHODOWA .CALIFORNIA’  8 programów, 
sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 DEM. Legni
ca, tel. 0603/53-26-42
NAGRZEWNICA, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/373-54-60 
NAGRZEWNICA GAZOWA WILMS 14-23 kW. 650 m/h, 
230/50 Hz. ciśnienie 2.5 bar, 0.78 -1.8 kg/h, nadaje się do 
ogrzewania małej hali, - 900 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
NAGRZEWNICA OLEJOWA REMKO, 1989 r. 46 kW, na olej 
opałowy, 1100 m3/h, 220/50 Hz, 4 kg/h, nadaje się do ogrze
wania małej hali, • 1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21 -20 
NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE wiertarki, wyrzynarki i heblarki, 
szlifierki i inne, nowe - od 70 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16 do godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
NARZĘDZIA WARSZTATOWE : uchwyt tokarski 100 mm - 
215 zł, wiertarka elektryczna 220 V, 1050 W - 75 zł, 375 
obr./min, nowa, prod. niemieckiej, solidna - 550 zł, wiertarka 
elektryczna 650 W, 400/800 obr./min, prod. bułgarskiej -150 
zł,’ pistolet do lakierowania samochodów - 75 zł, stojak do 
wiertarki stalowej - 85 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW .MICAFIL’  auto
matyczna, od 0.02 do 2 mm, stan b. dobry, - 4.500 zł. War
szawa. tel. 022/625-44-47
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW prod. polskiej, -
2.300 zł. Warszawa, tel. 022/625-44-47 
NIWELATOR LASEROWY Topcon RL-H2S. z żyroskopem, 
statyw, odbiornik - 2.900 zł. Strzelin, tel. 0601/78-39-70 
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwaj
carskiej, - 7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
NOŻE DO GŁOWIC PITTLERA wymiary gwintów od M-5 do 
M-16, w kompletach po 4 szt. - 4 zł/komplet. Wrocław, tel. 
0608/65-48-62
NOŻE DO ŚRUTOWNIKA BĄK .kwasiak*. wał kompletny do 
tyły stołowej (cyrkularki). Świdnica śl., tel. 0609/46-83-79 
NOŻE TOKARSKIE wszystkie rodzaje - 300 zł/kpi. Legnica, 
tel. 0605/85-58-13
NOŻYCE BOSCH nowe, 30 cm, zapakowane, -100 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
NOŻYCE DO BLACHY NU 13A, 1983 r. uniwersalne, + za
pasowe noże i matryce, grub. blachy 3 mm, - 7.000 zł. Wro
cław. tel. 071/373-54-60
NOŻYCE DO BLACHY VJ ZIEMMERMANN, 1987 r. giloty
nowe, grubość cięcia do 20 mm, dł. 400 mm, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/08-44-59
NOŻYCE DO BLACHY elektryczne, - 300 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
NOŻYCE DO BLACHY ELNA, SKOKOWE 380 V, stan b. 
dobry - 450 zł; uchwyt tokarski, fi 100 mm, 3-szczękowy, 
nowy - 300 zł; filtr przeciwzakłóceniowy, 380 V, duża moc, - 
250 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
NOŻYCE DO PŁASKOWNIKÓW I PRĘTÓW mechaniczne, 
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
NOŻYCE GILOTYNOWE NG-5 gr. cięcia 5 x 2.500 mm, •
13.000 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, nieużywany, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-16-13,071/310-73-68 
OBLEWARKA DO CZEKOLADY szer. 400 mm, piec obro
towy WP - 8.000 zł, Miwe - 10.000 zł, mieszałka Diosna •
6.000 zł, ubijaczka -1.000 zł. Wrocław, tel. 317-78-96  ̂
OBRABIARKA D04REWNA czterostronna, prod. czeskiej, 
-16.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 0607/65-98-99 
OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY warsztatowy - 300 zł. 
Opole, tel. 077/454-38-79
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14

ODKURZACZ SPAWALNICZY GIISAF-2 moc 3 kW, nowy, - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-19,071/786-95-86 
OKULAR DO FREZARKI, - 120 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
OLEJ HYDRAULICZNY 200 litrów, tanio. ok. 2.5 zł za litr. 
możliwość wystawienia faktury. Wrocław, tel. 071/781-45-82 
OPALARKA 2.000 W, 220 V, z oprzyrządowaniem 4-czę- 
ściowym, fabrycznie nowa, 2-zakresowa. b. rfiocna, spro
wadzona z Niemiec, możliwość przesłania pocztą, -100 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
OSCYLOSKOP OKD 514A produkcji Radiotechnika - Wro
cław, - 200 zł. Wrocław, tel. 327-81-37 
OSTRZAŁKA SDU-300/32 - 650 zł. Turów, tel. 071/316-48-82 
po godz. 19
OSTRZAŁKA DO NOŻY STOLARSKICH 0,70 m, - 2.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/547-55-69
OSTRZAŁKA DO PIŁ TAŚMOWYCH. 2001 r. taśmowych. -
1.000 zł. Jawor, tel. 076/870-74-96
PAKOWACZKA do pakowania materiałów sypkich w worecz
ki foliowe, -12.000 zł. Wrocław, tel. 390-97-03 
PAKOWACZKA PRÓŻNIOWA. Będkowice. gm. Sobótka, tel. 
0600/10-63-00
PALNIK DO CIĘCIA ZŁOMU typ Harris, z osprzętem, -1.000 
zł. Lubin. tel. 0501/71-86-86
PALNIKI SPAWALNICZE MESSER GRIESHOLM komplet, 
prod. niemieckiej, nowe, ♦ reduktory i węże, - 1.300 zł. Ra
dwanice, tel. 071/311-71-99
PALNIKI SPAWALNICZE + węże, 25 m.b., nowe, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-39-52
PIEC DO SPALANIA TROCIN 140 kW, • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-32-23 wewn. 13
PIEC DO WYPALANIA PORCELANY, DO ZDOBIEŃ duży, 
komorowy. moc 20 • 40 kW, temp. do 1200 C. wraz z szafą 
sterowniczą i wyposażeniem, blachy, przekładki, regały, -
4.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85 
PIEC INDUKCYJNY, 1980 r. moc 7 kW, rurowy, do badań 
laboratoryjnych, techniki dentystycznej, -1.200 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-83-63
PIEC PAROWY z rusztem stałym typu E 125, moc 5 MW, -
45.000 zł. Piława Górna, tel. 0604/85-88-88
PIEC PIEKARNICZO - CUKIERNICZY AF obrotowy, na 40 
tac, elektronicznie sterowany, gazowy, nowy, - 28.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0503/66-98-10 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
PIECE CUKIERNICZE Blodgett i Lang, 5 szt. nadające się 
do pizzy -1.000 zł. Wrocław, tel. 345-46-25 
PIECE DO WYPALANIA węgla drzewnego. - 4.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-01-54 wieczorem
PIECE NADMUCHOWE z wentylatorami, nowe, do ogrze
wania, suszami itp, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13
O  PIECE PIEKARNICZE „Matador”, „Winkler", 8-20 

m2, piec piekarniczy obrotowy „Matador”, mieszał
ki spiralne i łapowe „Diosna”, „Kemper”, wagodzie- 
larka do chleba, dzielarkozaokrąglarka do bułek 
„WP”, „Fortuna”, stoły kwasoodporne, patelnia do 
pączków z wywrotnicą, silos na mąkę 3 x 5  ton, 
walcarki, ubijaczki cukiernicze 16-30 i. Również 
inne, Legnica, tel. 076/854-40-71, 0601/93-69-45 
84012081

PIECE PIEKARNICZE Debag, 10 m2, 6 m2. mieszałka, 2 
dzieże, dzielarka, ubijaczka cukiernicza, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-90-03
PIŁA wzdłużna, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-70-08 
do godz. 16
PIŁA kątowa, do cięcia rur i profili, na tarcze 400 mm, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/62-82-91.071/315-28-85
O  PIŁA DO BETONU STIHL 760, STIHL 360 spalino

wa, • 1.000 zl. Wrocław, tel. 0605/6445-05 
02018691

PIŁA DO DREWNA duża cyrkularka, • 1.000 zł. Chojnów, 
tel. 0604/13-21-20
PIŁA DO DREWNA stołowa, mała, tarcza 200 mm, przy
stawka do kątów, nowa • 220 zl, piła do glazury, stołowa, 
tarcza diamentowa, 180 mm, .na mokro*, nowa - 230 zł. Je
lenia Góra. tel. 075/755-35-68,0604/32-54-84 
PIŁA DO DREWNA 5.5 kW, blat metalowy, 2 tarcze fi 60 i  fi 
100 cm -1.100 zł lub zamienię na Fiata 126p. Mlądzg. gm. 
Mirsk, tel. 075/783-93-13
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, - 900 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, solidna. 750 kW, z kablem 
20 m, - 800 zł. Strzegom, tel. 074/854-42-18 
PIŁA DO DREWNA .stołowa*, na gwarancji. -145 zł. Wro
cław. tel. 071/351-54-40.0502/04-12-41 
PIŁA DO KAMIENIA . CEGŁY I KOSTKI BRUKOWEJ Dia- 
mant Boart. chłodzona wodą, profesjonalna, ruchomy wó
zek, tarcza diamentowa, 6.5 kW, 7.7 PS, 1600 obr./min.. 
380V, 91 r., silnik PHASE, 5.5 kW, 220/380V/50 Hz, 2850 
rpm, 7.5 HP, mało używana, - 4.500 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PIŁA DO KAMIENIA DIAKERS w pełni zautomatyzowana, 
o średnicy do 3 m, - 27.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-77,0603/35-9646 
PIŁA DO KAMIENIA wraz z rozdzielnią elektryczną i osprzę
tem, - 18.000 zł. Jordanów śląski, tel. 071/316-13-05 
PIŁA DO KAMIENIA * sterownia. • 6.300 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-26-27.0607/0848-02 
PIŁA DO KAMIENIA 60 x 80, stół uchylny, tarcza fi 600, 4 
kW, - 3.200 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
PIŁA DO KAMIENIA .Diakers', nowy. fi 3000, - 50.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/837-17-95 
PIŁA DO METALU ramowa, dodatkowo 2 nowe brzeszczo
ty, -1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PIŁA DO METALU 8B66A prod. rosyjskiej, z tarczą stalową 
szybkotnącą fi 700 mm, - 3.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-1243
PIŁA DO METALU BKA-30 ramowa, stan idealny, -1.800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
PIŁA DO METALU przechyłowa, śred. tarczy 400 mm, 380 
V - 300 zł, płyta wibracyjna, zagęszczarka, 380 V - 350 zł,

pompa wirowa, 380 V. nowa • 350 zł, nożyce do blachy, na 
stojaku, 2 szt. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/363-44-54
PIŁA DO PCV HAFFNER 2-głowicowa, długość ciętych pro
fili do 3.5 m. stan b. dobry, • 10.000 zł. Kamieniec Wrocław
ski. tel. 071/318-54-31,0604/99-83-91
PIŁA DO PŁYTEK do cięcia na mokro. 220 V, 600 W, 2950 
obr./min, diamentowa tarcza, nowa, nie używana, sprowa
dzona z Niemiec, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-4946 
PIŁA DO PŁYTEK LUTZ stołowa, tarcza diamentowa 230 
mm, przenośna, pełna regulacja, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-99-00
PIŁA ELEKTRYCZNA TIP 1200 W, grubość cięcia 62 mm, 
nowa. - 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/78243-16,782-29-22 
po godz. 20
PIŁA RAMOWA strugarka, frezarka mała, kowadło, nożyce 
mechaniczne NG-4, inne narzędzia. Bolesławiec, tel. 
0604/82-50-18
PIŁA RAMOWA, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 354-35-65 
PIŁA SPALINOWA, 1997 r. typ Oleo-Mac, prod. włoskiej, 
sprawna, dl. 50 cm. - 450 zł. Żarów, tel. 074/858-90-52 
PIŁA SPALINOWA HUSQVARNA 254 po remoncie silnika, 
nowy tłok, pierścienie, gażnik, niekompletna, - 200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/871-4441
PIŁA SPALINOWA HUSQVARNA180 i Dolmar 112, po 3,5 
kW, profesjonalne, stan dobry - od 450 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-43-16 do godz. 17, 782r29-22 po godz. 20
PIŁA SPALINOWA SOLO 647 uszkodzona - 500 zMub ku
pię iskrownik. Parszowice, tel. 076/843-28-73
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1979 r. cięcie kształtowników i 
rur, autoamtyczny podjanik materiału, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-54-60
PIŁATARCZOWA>DMMA-40,1996 r. poprzeczno-wzdłużna
- 19.000 zł, tarczowa DMMA-35, 77 r. - 3.000 zł. Tułowice, 
tel. 077/460-07-73,460-02-38
PIŁA TARCZOWA do drewna, 3 kW, 380 V, 1400 obr./min, •
800 z\ Wrocław, tel. 071/318-58-96
PIŁA TAŚMOWA stolarska, - 2.500 zł. Lubin, tel.
076/846-20-79
PIŁA TAŚMOWA oraz piła poprzeczna i wiertarka stołowa, -
5.000 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-00-91
PIŁY DO METALU: hydrauliczna, tarczowa - 2 000 zł. Wro
cław. tel. 071/363-61-56
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- 
ibox.com.pl. Lubin, tel. 076/842-8343 84011401

PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY N 57 C 25-45 mm, 
nowy, -1.500 zł. Wrocław, tel. 339-10-02,0604/07-57-59 
PODAJNIK MASZYNOWY rolkowy, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-45.071/318-0343 
PODGRZEWACZ NA BUTLE C02 80 W - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-71-28
PODGRZEWACZ SPAWALNICZY OZAS półautomat. 400 
A, z przenośnym podajnikiem, reduktor, - 2.000 zł. Oława, 
tel. 0603/23-94-82
PODNOŚNIK ST-200 obracany, typ kolejowy. Bolesławiec, 
tel. 075/732-13-57
PODNOŚNIK BALKANCAR bułgarski, szynowy, 380W50 Hz, 
400/1320 obr., udźwig 250 kg, - 1.500 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, nada
je się do małego warsztatu, • 900 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
PODNOŚNIK MECHANICZNY STANHOJ 2-kolumnowy, 
maks. 2,51, - 3.000 zł. Głogów, tel. 0602/85-34-20
O  PODNOŚNIK NAJAZDOWY, 1990 r. 2 1, stan dobry, 

• 2.000 zł ♦ VAT. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remon
towe, Sp. z o.o. w Legnicy, tel. 0601/74-61-84 
01022001

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY na korbę, udźwig 20 t, - 
250 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-słupowy, na każdym słu
pie silnik elektr., prod^niemieckiej, udźwig 2.5 t, • 2.500 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/7814341. 0604/24-27-50 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY warsztatowy, 4-kolumno- 
wy, - 3.500 zl. Krosno Odrzańskie,iel. 068/383-61-63 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 6-KOLUMNOWY SD012 5 
t. - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-62 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY udźwig
12.5 tony, produkcji polskiej, mało używany, kompletny, •
3.000 zł. Lubin, tel. 0606/8040-21
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-KOLUMNOWY nożyco
wy, udźwig 2.51, - 2.000 zł. Sulechów, tel. 0605/08-81-80
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4,6-kolumnowy, stan b. 
dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-09 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY czterokolumnowy, 3 500 kg, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY hydrauliczny/typu .żaba*.
1.51. - 300 zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY śrubowy. 4-kolumnowy,
6-kolumnowy, stan idealny, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/351-77-05,0601/99-70-36 
PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE 2- i 4-kolumnowy, prod. 
Ostrów Wielkopolski, po remoncie kapitalnym • 3.500 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/31148-37 po godz. 16 
PODTRZYMKA stała, -150 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PODTRZYMKA DO TOKARKI TUE-40, TUD od 180-220 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
POMPA P6, P12 cena - 450 zł/szt. Ścinawa, tel. 
0504/95-73-89
POMPA DO BETONU, • 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
POMPA DO CHŁODZIWA, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
POMPA DO FREONU prod. USA, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
POMPA DO GAZU LPG kompletna, z silnikiem, prod. pol
skiej, .hydro vacum”, stan idealny. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/396-35-79,0601/71-37-75 
POMPA DO PŁYNÓW nowa, ręczna, • 160 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/346-2,8-96
POMPA DO WODY z silnikiem, 3-stopniowa, używana, - 500 
zł. Krzeczyn Wielki, tel. 076/840-87-62 
POMPA DO WODY JET nowa, maks. głębokość ssania 9 
m, tłoczenie 42 m. wydajność 2800 l/h, - 270 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/78243-16,782-29-22 po godz. 20 
POMPA DO WODY skrzydełkowa, ręczna, nr 5, stan b. do
bry, -170 zł. Strzelin, tel. 071/392-68-48 po 15 
POMPA DO WODY AL-KO KOBER z pływakiem, 230 V, 0.9 
A, 200 W, wydajność 6500 l/h, waga 4.3 kg, fabrycznie nowa,
- 350 zł. Wrocław, tel. 0502/50-38-29
POMPA GŁĘBINOWA. - 800 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN 1-6 2.2 kW. 6 m3/h, 
nowa, prod. czeskiej, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/393-91 -31, 
0604/77-03-57
POMPA HYDRAULICZNA ręczna, udźwig 20 t. - 250 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26

POMPA HYDRAULICZNA ręczna, używana, -150 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
POMPA HYDRAULICZNA z silnikiem 5.5 kW, 220/380 V, - 
700 zł. Sobótka, tel. 0605/82-59-60 
POMPA OLEJOWA BL-15 próżniowa, stan b. dobry; stoso
wana w elektronice, przemyśle spożywczym, - 700 zł. Wro
cław, tel. 784-46-32
POMPA PRÓŻNIOWA mała, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
POMPY DO WODY PMJ silniki - 3 zł/szt. lub na sztuki z 
wyceną, wymiana na inne. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
O  POMPY, sprężarki, pompy i silniki, armatura kwa- 

soodporna, chłodziarka do piwa, radiostacja woj
skowa, zbiorniki kwasoodporne i stalowe, zbior
nik KRL kompletny, betoniarka spalinowa o poj. 
80 I, spawarka Tig, maszyny stolarskie. Tel. 
062/785-65-75 80006981

POZIOMICA LASEROWA na stojaku, nowa, prod. niemiec
kiej, - 800 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-62 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY prod. zachodniej, 225 A, 3 
fazy, technicznie sprawny, - 2.500 zl. Głogów, tel. 
0601/55-41-68

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 op o ii8 7Q

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 400 A, - 2.500 zł. Polkowi
ce, tel. 0601/97-06-24
PRASA BALANSOWA nacisk 101, ze stołem, - 500 zł. Na- 
dolice, tel. 071/318-98-57
PRASA BALANSOWA nacisk 25 t, - 1.000 zł. Siechnice,
tel. 071/789-17-87 po godz.20
PRASA BALANSOWA YB-3 nacisk 201, z postumentem, -
1.100 zł. Wysocko, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 '
PRASA DO MAKULATURY, - 3.500 zł. Wrocław, tel.
071/373-67-71,0604/24-6841
PRASA HYDRAULICZNA DOHC 550 6-pólkowa, do okle-
inowania płyt wiórowych, stan b. dobry + walce klejarskie i
piec parowy, - 65.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-33
PRASA HYDRAULICZNA: PH-2P, 90 ton - 12 500 zł, dwu-
tłokowa , 100 ton -10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56
PRASA MUMOŚRODOWA nacisk 3.51, ręczna • 250 zl. Ko
bierzyce, tel. 071/311-16--93
PRASA MIMOŚRODOWA 4-kolumnowa, do 40 ton • 2000 
zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81 
PRASA MIMOŚRODOWA 3 t, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
354-35-65
PRASKA HYDRAULICZNA do zacisków końcówek kabli, z 
kompletem kamieni i nową głowicą, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/36441-62 po godz. 16
PRASY DO PRODUKCJI ZNICZY 100 i 60 gr., ręcżne, 2 
szt, - 2.500 zł. Dobromierz, tel. 074/858-68-48 wieczorem 
PRASY MIMOŚRODOWE prod. polskiej, nacisk 63 i 100 ton
- od 6.900 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
PRĄDNICA 20 kW, 220/380 V + osprzęt, - 1.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/76-59-17 .
PRĄDNICA prądu zmiennego, 220/380 V, 1 25 kW, nowa, 
ze skrzynią regulacji napięcia, nadającą się do turbin wod
nych, - 4.000 zł. Wojnowice, tel.' 071/318-06-61 
PROSTOWNIK rozruchowy, 12/24 W, • 500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-96-34
PROŚCIARKA DO DRUTU ZREMB, • 3.800 zł. Bolesławiec, 
tet. 075/736-11-14
PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA, benzyna - 200 zł. Opo
le, tel. 077/454-38-79
PRZECIĄGARKA DO DRUTU silnik 7 kW, na 2 oczka, -
2.500 zł. Konin, tel. 063/276-27-58, 061/436*64-19, 
0502/10-82-88
PRZECINAK DO BETONU na SDS+ • 24 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
PRZEKŁADNIA duża, 1000/1. - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
PRZEKŁADNIA PLANETARNA kołnieżowa 12/1 - 250 zł. 
Wrocław, fel. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 2400/1. 300/1, 108/1, 65/1. 
50/1, 30/1, 10/1, 8/1 - od 250 zl/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA WALCOWA WT 400, - 800 zł. Wrocław, tel.
071/372-6245,071/318-0343
PRZEKŁADNIE ZĘBATE BEFARED ND-500, 20/5/1, nowa
- 1.500 zł, WJN-200 3/1 - 500 zł, WD-200,40/1 i 35/1 - 350 
zł/szt., 13/J - 300 zł, 25/1 - 150 zł. Wfocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIE z płynną regulacją, od 120-600 obr./min., 
0.25 kW, od 40-210 obr./min.. 0.37 kW, cena 450 zł/szt. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZENOŚNIK ROLKOWY • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13
PRZENOŚNIK TAŚMOWY. Będkowice, gm. Sobótka, tel. 
0600/10-63-00
PRZETWORNICA 12 V/220 V, - 200 zł. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24/220 V, 800 W. do autobu
su lub łodzi, - 700 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
PRZEWÓD SPAWALNICZY o dł. 15 m + zegary i palniki, 
nowe. -150 zł. Bolków, tel. 075/74148-65 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. do badania układu 
hamulcowego, uniwersalny, nie używany, • 8.500 zł. Góra, 
tel. 065/543-3241
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY analizator spalin 4-gazowy,
- 5.500 zl lub wydzierżawię, cena 300 zł/miesiąc., tel. 
0606/42-35-11
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do pomiaru geometri kół, 
Auto-Geo-Test, elektroniczny, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 
zł. Janków Przyg., gm. Przygodzice, tel. 062/738-29-53
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, możliwość 
prezentacji i przeszkolenia. Oława, tel. 
071/303-31-90 (warsztat), tel. 071/313-55-08, 
0502/86-18-08,0603/44-75-89 81009461

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY GEOTESTER do pomiaru 
zbieżności, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/366-21-06
O  PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE, KUPIĘ okazyjnie:

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmie|ska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./lax 071/355-77-54 

350-0446 
350-44-57
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VAG 1551, VAS 5051, TEH-1, TEH-2, FDS, EXAMI- 
NER i inne., tel. 0502/34-04-73 87020151

RAMA BLACHARSKA poziomowana, z najazdami, oprzy
rządowanie, - 5.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-59-65, 
0603/10-25-09
RAMA BLACHARSKA do prostowania karoserii samocho
dowych, nowa, wykonana profesjonalnie, - 9.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0607/09-33-75.062/592-67-83 
RAMA BLACHARSKA DOCER kompletna, nowa, • 7.000 
zł. Polkowice, tel. 0601/97-06-24 ’
REDUKTOR TLENOWY I ACETYLENOWY + palnik do cię
cia, cena • 200 zł. Legnica, tel. 076/749-45-90 
ROZLEWACZKA DO SOKÓW i innych płynów, próżniowa, 
prod. włoskiej, 1988 r.. wyd. 4 tys. butelek/godz, -16.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-56-34,0602/10-81-81
SATURATOR XAA-20 do nasycania wody dwutlenkiem wę
gla, wydajność 1200 l/godz, - 2.500 zł. Wrocław, tel.
322-19-85 •
SEPARATOR ELEKTROMAGNETYCZNY z napędem i szafą 
sterowniczą, 380 V, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 2800 obr., od 1000 W - od 
100 zł. Jelenia Góę?, tel. 0608/76-59-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 960 obr/min, na łapach, 
gwiazda, trójkąt, • 300 zł. Krzeczyn, tel. 075/742-32-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 10 kW. - 280 zł. Nieda 
szów, tel. 076/872-88-37
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 1450 obr./min. na łapach, 
kołem pasowym (fi 200 mm, 6 pasów) ♦ wyłącznik, - 280 z 
Oleśnica, tel. 071/398-74-76
SILNIK ELEKTRYCZNY 5,5 kW. 1455 obr./min. mało uży
wany, - 400 zł. Polkowice, tel. 076/749-78-22
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW i 7,5 kW - 250-400 zł/sz
Sokołowsko, tel. 074/845-83-44
SILNIK ELEKTRYCZNY nowy, przeciwwybuchowy, 7.5 kW
-1.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-51-96, 071/316-34-14 wie
czorem _
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW, obudowa do śrutownika .Bąk
- 350 zł. Świdnica Śl.. tel. 060 /̂46-83-79
SILNIK ELEKTRYCZNY 2850 obr./min., 1.5 kW, 2800 
obr./min., 1.1 kW, 1390 obr./min., 1.) kW, 1385 obr./min. 
0.3.7 kW, 1310 obr./min., 0.22 kW, cena 300 zł/szt. świebo 
dzice, tel. 074/854-32-29 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektromagne 
tycznym hamulcem, nadający się do windy budowlanej, now>
- 350 zł. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
SILNIK ELEKTRYCZNY 22 V, prądu stałego, z pompą hy 
drauliczną, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy 2.2 kW, 2800 obr./min 
250 zł, 1.1 kW, 1-fazowy, 1450 obr./min - 300 żł. Złotoryja 
tel. 0604/20-17-34
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW - 300 zł, 4 kW - £50 zł, 2. 
kW - 200 zł. Żary, tel. 068/375-74-48 
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.37 kW, 220 V, 1400 obr /min, z 
betoniarki. -120 zł. Wołów. tel, 071/389-36-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW. 380 V. 1400 obr./min. na 
łapach, - 250 zł. Wołów, tel. 071/389-36-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW. 925 obr./min, na łapach. 
2-stopniowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 380 V. - 25 zł. Wrocław, teł. 
071/349-29-60
SILNIK HYDRAULICZNY mały. używany, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
SILNIK SPALINOWY SACHS, 400 ccm, benzyna nadaje się 
do betoniarki, agregatu, ciągnika ogrodniczego, 2 sztuki, ceny 
650 i 850 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48,0603/74-97-92 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 30 kW, 1420 obr./min - 700 zł, 5.5 
kW, 1440 obr./min, 380 V - 250 zł, 1.7 kW, 2900 obr./min, 
220/380 V -150 zł, 1.7 kW, 980 obr./min -120 zł. Sobótka, 
tel. 0605/82-59-60
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220, 380 V - 25 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/349-29-60
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, tel. 0606/73-75-45
SILNIKI ELEKTRYCZNE 7 kW - 300 zł, 4 kW • 250 zł, 2.2 
kW - 200 zł. Żary. tel. 068/375-74-48 
SILNIKI ELEKTRYCZNY z przekładniami ślimakowymi, sil
nik kołnierzowy - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/94-77-71 . 
SILNIKL ELEKTRYCZNY od 1-60 kW, cena 100-700 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1000, fi 170, skok 
120,liowy • 500 zl, fi 80, skok 450, fi 75. skok 550 - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SIŁOWNIK WAHADŁOWY używany. - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE prod. poljskiej, nowe CHB 
2x80x50x1640 - 380 zł/szt. Zduny, tel. 062/721-50-63 
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE dł. cylindra 400 mm, grubość 
100 mm, 2-kierunkowe, prod. polskiej, nie używane - 200 
zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-58-89 
SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA RADIOTECHNIKA, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/786-87-33 wieczorem 
SORTOWNIK OGÓRKÓW. Będkowice, gm. Sobótka, tel. 
0600/10-63-00
SPAWARKA DDR, 1985 r. elektr., 220/380/50Hz, ciężar 165
kg, V50,300 Amp. - 1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
SPAWARKA elektryczna z regulacją napięcia, 220 V - 600
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-16-93
SPAWARKA SPB-315 stan b. dobry, -1.100 zł. Oława, tel.
071/313-86-76
SPAWARKA STA-630 stan b. dobry - 980 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
SPAWARKA BESTER 315, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
SPAWARKA BESTER SPB z kablami, - 1.200 zł. Bolesła
wiec. tel. 0604/82-50-18
SPAWARKA BESTER STA-225 2-fazowa, transformatoro
wa, 10-225 A, waga 56 kg, przewód zasilający ok. 100 m.b., 
wentylator, stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 850 zł. 
Dobrzejów k. Legnicy, tel. 076/857-01-62,0502/34-74-53 
SPAWARKA BESTER SPB-315 400 A, działa jako półauto
mat, bez wózka, - 800 zł. Świdnica, tel. 074/852-03-70 
SPAWARKA BESTER STA 225 - 550 zł. Turów. tel. 
071/316-48-82 po godz. 19
SPAWARKA BESTER SPB 315 prostownikowa, przewody, 
stan b. dobry -1.250 zł; AGA R 302, prostownikowa, do 300 
A, przewody, stan b. dobry. -1.100 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
SPAWARKA BSI-315 i PSM-180, półautomaty spawalnicze

315, 500, 160 typ BS-1, bez podajników - od 150 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-81-50 ,
SPAWARKA DO PLASTIKU, - 1.200 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-07-14
SPAWARKA EINHELL MIGOMAT 145 A. 220 V, • 600 zł. 
Pisarzowice, tel. 062/731-60-02 po godz.16 
SPAWARKA ELEKTRYCZNA TIP nowa, 140 A i 210 A, z 
wentylatorem, 220/380 V, elektroda średn. 4 - od 200 zł. 
Lwówek Śląski, lei. 075/782-43-16.782-29-22 po godz. 20 
SPAWARKA FALTIG 315 ACDC do spawania aluminium, 
żeliwa, metali kolorowych, chłodzona cieczą, ? 12.900 zł. 
Pleszew, tel. 0603/53-22-88
SPAWARKA GWC 155 E transformatorowa, 220 V, turbo- 
wentylator, chłodzące oprzyrządowanie, maska .Gude", fa
brycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, łączy elektrodą do
3.2 mm, możliwość przesłania pocztą, waga 18 kg, • 480 zł.' 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPAWARKA MIGOMAT OZAS OPOLE 500 A - od 1.700 zł i 
.inne automaty. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA MIGOMAT 315 A, DDR 220/380/50 Hz, siła, 
ciężar 210 kg, • 2.200 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21 -20 
SPAWARKA MIGOMAT TIP 140 A, nowa, zapakowana, - 
750 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 po 
godz. 20
SPAWARKA MIGOMAT TIP TRONIC 180 A, 220/380 V, z 
reduktorem, fabrycznie nowa, - 1.400 zł. Wrocław, tel.
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 WIROWA 450 A + przewody o dł. 15 m - 500 zł, 
półautomat 400 A, stan b. dobry - 3.000 zl. Polkowice, tel. 
0601/97-06-24
SPAWARKA WIROWA 350 A, • 600 zł. Świdnica, tel. 
074/852-03-70
SPAWARKA WIROWA 350 A, stan dobry. • 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-61-56.
SPRĘŻARKA SACHSER-DDR 200/380/50 Hz, 1.6 kWr' 
13800 obr./min, - 800 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SPRĘŻARKA WAN AW 3-cylindrowa, zbiornik 400 I. silnik 
11 kW, wydajność 85 m3/h, - 2.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 m3, stan b. dobry, - 6.800 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81.311-62-15 
SPRĘŻARKA 2-głoWicowa, z silnikiem 220 V - 400 zł, łącz
nik oświetleniowy 8 atm. LCA-2, fabrycznie nowy • 50 zł, 
reduktor tlenowy RBT-1, fabrycznie nowy -190 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-35-21
SPRĘŻARKA. - 850 zł. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
SPRĘŻARKA WAN silnik 2-cylindrowy. poj. zbiornika 1501. 
8 atm., wydajność 16 m3/h, po remoncie • 1.400 zł; silnik 
prądu stałego, 110 V. moc 0.8 kW, 2500 obr./min - 350 zł,

'  ewentualnie z zasilaczem, - 800 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
SPRĘŻARKA 220 V. poj. 1001. ciśnienie 5 atm, nowa, • 500 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
SPRĘŻARKA 1501.600 obr./min, 2 cylindry, dokumentacja, 
stan idealny, - 2.500 zł. Żagań. tel. 068/377-67-78 
SPRĘŻARKA 3JW60 po remoncie, - 1.000 zł. Grabowno 
Wielkie, tel. 071/315-77-00
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001, po remoncie, • 2.500 zł.
Grabowno Wielkie, tel. 071/315-77-00
SPRĘŻARKA rok prod. 1979, kompresor drogowo-budow-
lany, wyd. 3.4 m3/min, waga 1350 kg, - 6.500 zł. Kalisz, tel.
•0502/01-59-38
SPRĘŻARKA WAN poj. butli 300 |, - 3.000 zł. Lazy, tel.

. 071/389-84-84 
SPRĘŻARKA, - 650 zł. Nysa. tel. 077/433-19-80 do godz. 17 
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa. 16 m3/h, 10 atm., zbior
nik 150 I. pełne oprzyrządowanie, stan b. dobry, • 1.600 zł. 
Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251. odwadniacz euro, regu
lacja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa, - 520 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
SPRĘŻARKA AIR LINE 8 atm, 220 V. fabrycznie nowa. spro
wadzona z Niemiec, posiada reduktor wyjściowy, elektroza
wór, zbiornik 251, sżybkozłącze, odwadniacz, kółka, rączka, 
manometr, do malowania, pompowania i innych prac ze sprę
żonym powietrzem, - 590 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
SPRĘŻARKA CHŁODNICZA MANEUROP wydajność chłod
nicza 13 kW, przy temp. odparowania -10 st. C, - 2'.000 zł. 
Strzelce, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/03-24-65 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompreso
ry (praca .na zmianę’), stan idealny, prawie nowa' - 9.000 zł 
, faktura VAT. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA silnik diesel, 4 wyjścia ATM 
3400 m3/h, na kołach, - 3.000 zł. Modła. tel. 0604/91-37-08. 
076/817-22-19
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA, 1984 r. 2 wyloty na tłok, silnik 
Deutz. hak, koła. - 4.300 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81. 
0605/66-88-38
SPRĘŻARKA TŁOKOWA „samoróbka". do wykończenia, -
200 zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69
SPRĘŻARKI 4 szt., w cenie 800 • 1.000 zł. Bolesławiec, tel.
075/736-11-14
SPRĘŻARKI SPALINOWE WD-53 przewoźne, 3 szt., stan 
b. dobry - 8.000-12.000 zł. Jelenia Góra.lel. 0601/56-65-70 
STÓŁ DO SITODRUKU o pow. roboczej 70 x 100 cm, na- 
świetiarka do sit, suszarka tunelowa termiczna i inne akce
soria, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55,0607/07-65-62 
STÓŁ OBROTOWY do frezarki, śred. 400 mm, - 750 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
STÓŁ WARSZTATOWY nowy, z imadłem, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/93-44-13
STÓŁ WARSZTATOWY metalowy - 250 zł, stół stolarski, 
drewniany - 250 zł, regał na opony, 3,5 x 2,0 x 0,6 m - 250 zł. 
Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
STRUGARKA .SAM”, 1999 r. mała, czterostronna, • 9.000 
zł. Tułowice, tel. 077/460-07-73,460-02-38 
STRUGARKA z piłą, szer. noża 26.5 cm, 3 noże, ponad 4000 
obr./min, stan b. dobry, -.1.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
STRUGARKA BOSCH THO 2582 -450 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
STRUGARKA DO DREWNA ŻNIN ALN-E4,1966 r.. - 2.100 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-08,0600/19-92-25 
STRUGARKOWYRÓWNIARKA .SAM’ blaty dł. 90 cm re
gulowane, szer. 25 cm, 3 kW, grubościówka szer. 35 cm, 5 
kW, profesjonalne wykonanie, • 1.600 zł. Sosnowa, gm. Ka
mieniec Ząbk., tel. 074/817-35-13,060.1/71-31-85 . 
SUSZARKA ELEKTRYCZNA - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13

SUSZARKA LABORATORYJNA 180 st. C, 220 V, - 800 zł. 
Wrocław, tel.071/318-58-96
SUSZARKA PRÓŻNIOWA, - 19.000 zł. Środa Śląska, tel. 
0604/39-30-22 .
SUSZARNIA DO DREWNA DOKD-2 2-komorowa, technicz
nie sprawna, kubatura 9 x 5 x 3 m. pojemność suszenia 19-24 
m3, - 20.000 zł. Byczyna, tel. 077/413-43-66 
SUWNICA 1-belkowa. - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-23, 
wewn. 13
SUWNICA BRAMOWA udźwig 4.51,40 m torowiska, książ
ka dozoru, zdemontowana, sprawna, możliwość transportu, 
-.14.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17.0608/19-01-49
SZATKOWNICA DO KAPUSTY i inne. Będkowice, gm. So
bótka, tel. 0600/10-63-00
SZCZECINIARKA kwasoodporna, - 4.000 zł. Grodzisk, tel.
061/444-34-96,0602/35-89-80
SZLIFIERKA SMC 86.1995 r. do .grzybków* zaworowych, -
3.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/862-93-17 po godz. 16,
0602/76-33-06
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- 1̂-20 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, na postumencie, 320W, - 650 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-07-47
SZLIFIERKA do cyklinowania podłóg i parkietów, nowego 
typu, stan b. dobry,*- 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 
po godz. 20
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280, 2.5 kW, -
2.800 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81; 311-62-15
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SHP-1 elektromagnes, 200 
x 500 mm, - 2.200 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW, 1990 r. oryginalna, prod. ZSRR, 
stan techn. b. dobry, • 55.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-19-04 
SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH oryginalna, prod. 
ZSRR, rok prod. 1990, stan techniczny tr. dobry, - 55.000 zł. 
Kłodzko, tel..074/867-19-04
SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH, - 37.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/41-15-04
SZLIFIERKA DO ZAWORÓW - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-48-37 po godz. 16
SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH 650 W, -180 zł. Pisarzowi
ce, tel. 062/731-60-02 po godz.16 
SZLIFIERKA KOLANKOWA montaż na słupie lub na ścia
nie, do produkcji nagrobków, -1.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0609/45-67-15
SZLIFIERKA MAGNESOWA SPC-20, • 4.500 zł. Malczyce, 
tel. 071/317-25-81
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REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCZAREK 
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL OP010746
IW-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470, 0601-55*47-671

SZLIFIERKA SZKLARSKA BAVELLONI do szklą 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 TAŚMOWA 750 W/220 V, fabrycznie nowa, z 
pochłaniaczem, wysokiej klasy, sprowadzona z Niemiec, 
możliwość przesłania pocztą, - 300 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/641-15-75
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA-25. 1989 r. narzędzio
wa, wyposażenie, - 6.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
ŚRUBY M-16vqapinające - 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,-071/318-03-43 
TARCZA DO BETONU od 110 do. 230 - 12 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
TARCZA DO DREWNA nowej generacji, ś i 230 - 90 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
TARCZA WIDIOWA do drewna i aluminium, drobny ząb - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
TOKARKA TUB-32. - 4.000 z ł.., tel. 074/815-91-41 
TOKARKA 1MC63 dł. toczenia 1400 mm, - 4.200 zł. Mirsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/09-39-22 
TOKARKA REWOLWEROWA KIJEW. - 950 zł. Oława, tel. 
071/313-29-49 do godz. 15.0602/84-38-48 
TOKARKA REMA DNSA-100 stołowa, nowa, mało używa
na, półmechaniczny kopiał tokarski M-100, dł. toczenia 800 
mm, fi 200 mm, kopiał tokarski R-100, ręczny, dł. toczenia 

. 1.000 mm, fi 250 mm,«2.600 zł. Pleszew, tel. 062/742-42-53 
TOKARKA KARUZELOWA 1516, stan dobry, sprawna; ima
dła maszynowe, 2 szt., szer. mocowania I-250 mm, grubo
ściówka szer. wałka 80 lub 90, stan dobry, sprawne. Wro
cław, tel. 367-66-56
TOKARKA REWOLWEROWA, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
TOKARKA. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 354-35-65 
TOKARKA DO METALU TSB-20.1988 r. uniwersalna, stan 
idealny, - 2.950 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25 X800,1978 r. stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57 
TOKARKA UNIWERSALNA 40 x 1.400 mm, prześwit wrze
ciona 52 mm, posuw przyspieszony, wzdłużny i poprzeczny, 
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
TOKARKA UNIWERSALNA 1 M63 x 1500, przyspieszone 
posuwy, posuw na sankach narzędziowych, prześwit wrze
ciona 75 mm, stan b. dobry - 6.500 zł. Koźmin, tel. 
062/721-32-94
TOKARKA UNIWERSALNA TUG 48, - 5.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/327-85-49,0605/36-96-17 
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. dobry, •
8.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-49 
TOPIARKA DO WOSKU PSZCZELEGO Tomer, - 500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-61-94
TRAK, 1990 r. ramowy, 10-piłowy, silnik na siłę, moc 15 kW, 
-10.000 zł lub zamienię na samochód osobowy, kombi. Mię
dzylesie, tel. 0605/21-16-82
TRAK GKT-63 „FOD", 1992 r. górnonapędowy - 25.000 zł;

wielopiła „Fod* - 6.500 zł; grubościówka „Jaroma 80’ - 3.900 
zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
TRAK, 1999 r. tarczowy, silnik 30 kW, posuw automat., stan 
idealny, - 10.000 zł. Niegosławice, tel. 068/378-11-14 po 
godz. 20
TRAK taśmowy, używany, przyrząd do ostrzenia i rozpro
wadzania taśm, - 9.000 zł. Parchów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83;83
TRAK pionowy, duży prześwit, silnik 36 kW, do demontażu,
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-99-94,0604/26-01-83 
TRAK DO DREWNA tarczowy, samoróbka, silnik 11 kW, 2800 
obr./min, fi walu 45 mm, • 1.000 zł. Krzeczyn, tel. 
075/742-32-03
TRAK DO DREWNA taśmowy, ostrzałka do taśm, tokarka 
duża, wiertarka stołowa, gwinciarka automat, spawarka 
Mig-Mag DEP 400, - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/857-03-67, 
0603/25-28-63
TRAK DO DREWNA mało używany, - 4.000 zł. Parchów, 
tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA WOOD-MIZER z osprzętem, • 33.000 
zł. Wołczyn, tel. 077/418-86-49 
TRANSFORMATOR ochronny, 220/24 V, - 250 zł. Gosławi
ce, gm. Miękinia, tel. 071/317-73-83 
TRANSFORMATOR 220/110 V, 300 i 750 MA, stan dobry, - 
50 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17,
782-29-22 po godz. 20
TURBINA WIATROWA CE 100 kW, nowa, kompletna, wie
ża 30 m, rotor, automatyka, śmigła 8 m, możliwy dowóz i 
montażu, -130.000 z ł, atrakcyjny system ratalny. Jeszkowi- 
ce, tel. 071/318-01-07
TWARDOŚCIOMIERZ BRINELL’A, - 900 zł. Boguszów-Gor- 
ce. tel. 074/844-89-26
UCHWYT OBROTOWY do wózka widłowego. - 1.500 z ł.., 
tel. 074/815-91-41
UCHWYT SPAWALNICZY kompletny, 250 A. dł. 6 m, z chło
dzeniem wodnym, nowy, • 1.800 zł. Głogów, tel. 
0601/55-41-68
UCHWYT TOKARSKI fi 500,4 szczęki, nastawny, • 500 zl. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
UCHWYTY TOKARSKIE 3-szczękowe, 80.125, 200, 250, 
315,400, od 80-1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, 1988 r.. - 1.000 zł. Wro
cław. tel. 071/373-54-60
URZĄDZENIE DO TRAKÓW PIONOWYCH do przeciera
nia drewna „papierówkowego*. na palety i płoty, - 5.000 zł. 
Klenica, tel. 068/352-35-92
URZĄDZENIE DO WYROBU REKLAMÓWEK woreczków 
śniadaniowych, worków na śmieci - 4.600 zl. Pieńsk, tel. 
075/778-66-89
URZĄDZENIE DO WYWRACANIA KOŁNIERZY, MANKIE
TÓW i nabijania nap - 350 zl. Wieruszów, tel. 062/784-51-79 
URZĄDZENIE LAKIERNICZE KMJ 3MX40 do malarni, -
1.800 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
WAGA INWENTARZOWA BIZERBA zegarowa, - 1.000 zł. 
Grodzisk, tel. 061/444-34-96,0602/35-89-80 
WAGA SAMOCHODOWA do 50 ton. - 10.000 zł. Bolesła
wiec, tej. 075/736-11-14
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, - 1.200 zl. Na
mysłów, tel. 0603/77-24-00
WALCARKA DO GWINTÓW UMW 12.5 X 70 dodatkowo 
wrzeciona i 2 kpi. walców od M5 do M14, • 18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/399-44-19,071/786-95-86 
WAŁ DO STRUGARKI dł. 25 cm + 2 blaty, 40 x 100 cm, - 
350 zl. Krzeczyn Wielki, tel. 076/840-87-62 
WAŁ DO STRUGARKI 2-nożowy, z uchwytem na piłę fi 10 
cm, 7-50 cm, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
WAŁ STRUNOWY podwójny, szer. 2.4 cm, -1.150 zł. Goło
stowice, woj. wrocławskie, tel. 0608/86-27-66 
WCIĄGARKA ciągnikowa, linową, techn. sprawna, z nową 
liną, - 650 zł. Bystrzyca Kłodzka, telj)74/811-29-22 po 
godz. 20
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 12 volt; uciąg 2 tony, nadaje 
się do autolawety lub jeepa, - 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82 po godz. 18
WCIĄGARKA LINOWA ŻURAWIK, - 900 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
WCIĄGARKA LINOWA Z3A150 380 V, udźwig 150 kg - 700 
zł; wyciąg pyłu do szlifierki NUA 25 lub podobnej - 400 zł; 
szlifierka stołowa, 380 V, moc 1 kW, 2800 obr./min, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 346-47-80
WCIĄGARKA ŚLIMAKOWA 12/24V. kpi., sterowniki, lina fi 
10,: 3.000 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-46 
WENTYLATOR walcowy, 1-stanowiskowy, -200 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-01-06
WENTYLATOR przemysłowy, 3-fazowy, nawiew i wyciąg, 
0.75 kW, 380 V. prod. besel Brzeg, + drugi graits, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-52-81
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M , wydajność 15 
m3/s, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/363:61-56 
WENTYLATOR ODŚRODKOWY TAM 750 W, 380 V, 2810 
obr./min, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96
WENTYLATOR TURBINOWY duży. nowy, silnik 2.2 kW, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
WENTYLATORY różne - od 100 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
WĘŻE HYDRAULICZNE wysokociśnieniowe, różnej długo
ści i średnicy, od 150 bar do 10000 bar, posiadamy certyfi
kat, standard normy niemieckiej tem. 428K. tel. 
0603/84-77-86
WIELOPIŁA .FOD’ , - 6.500 zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
WIELOPIŁA DO DREWNA używana, • 4.000 zł. Parchów,
tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83
WIELOPIŁA, dwupiła i inne - 15.000 zł/kpi. Olszyna, tel.
0608/08-62-30
WIERTARKA ATLAS COPCO z podstawą elektromagnetycz
ną, nową • 1.400 zl. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 0604/88-93-06 
WIERTARKA HILTI TE 5A 2 akumulatory, szybka ładowar
ka, b. mało używana, 1.5-roczna, - 1.600 zł oraz HILTI T 
12S mało używana, z kufrem, 2-letnia, - 700 zl. Sława, tel. 
068/356-74-74.
WIERTARKA KRAFT TECH udarowa. 500 W. fabrycznie 
nowa, sprowadzona z Niemiec, 2.800 obr./min w lewo i pra
wo -130 zl, Mannesmann, udarowa, 600 W, fabrycznie nowa, 
sprow. z Niemiec, 2.800 obr./min w prawo i lewo, uchwyt 
samozaciskowy, płynna reguł, obrotów, możliwość przesła
nia pocztą - 170 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA PROMIENIOWA V\/R 50/2,1976 r.. • 4.500 zł 
+ VAT. Nysa. tel. 077/433-76-07 
WIERTARKA SŁUPOWA SIEMENS 3 biegi, starszego typu,
- 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
WIERTARKA SŁUPOWA WKA25 posuwy + regulacja obro
tów, - 2.500 zł. Zduny, tel. 062/721-50-63 
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 stan dobry, - 550 zł. Mro
zów, tel. 071/317-07-40
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, WSD-10 od 800-1.100 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 0.6 kW, 1410 obr./min, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96 '
WIERTARKA STOŁOWA NS 15 stan dobry. - 750 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39

WIERTARKA STOŁOWA WS 15 -1.000 zł; autotransforma
tory z płynną regulacją napięcia od 0 do 250 V Jub od 0 do 
380 V, różnej mocy - od 100 zł/szt. Wrocław, tel. 346-47-80 
WIERTARKA STOŁOWA prod. polskiej, • 800 zł. Złotoryja, 
tel. 0604/20-17-34
WIERTARKA STOŁOWA WS-151 - 550 zł. Turów. tel. 
071/316-48-82 po godz. 19
WIERTARKOSZLIFIERKA DREMEL fabrycznie nowa. nie 
używana, 24 miesiące gwarancji, do czyszczenia, polerowa
nia, szlifowania, grawerowania, prac precyzyjnych, w waliz
ce, z kompletem końcówek, 125 W, 10-33 tys. obr./min, ser
wis Bosch, - 300 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-54 po godz. 15 
WIERTARKOWKRĘTARKA AEG 12V, 2 akumulatory, łado
warka, 0-900 obr./min, półroczna, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/97-12-20
WIERTŁA DO BETONU SDS+, śr. 10-16, dł. 450 mm - 35 
zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
WIERTŁA DO BETONU długie, uchwyt stożkowy -15 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
WIERTŁA DO STALI stożkowe, z płetwą - 15 zł/szt. Wro
cław, tel. 0502/12-55-57
WIERTŁA DO STAU śred. 21-46 mm, od 30-120 zł. Wro
cław, tel. 071/372-62-45.071/318-03-43 
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężne, nowe, PS 60, fi 
130 mm, PS 250, fi 145 mm - 20-25 zł/szt. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
WKRĘTARKA HILTI SD-45 nowa, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-07
WKRĘTARKA - WIERTARKA MEISTER bezprzewodowa,
16.8 V oraz 14.4 V. fabrycznie nowa, bogate oprzyrządowa
nie, walizka, wielozakresowość sił, sprowadzone z Niemiec, 
zapasowe akumulatory, ładowarka, możliwość przesłania 
pocztą, - 300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75
WÓZEK HYDRAULICZNY ręczny, narzędziowy, - 750 zł.
Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88
WÓZEK PALETOWY udźwig 1250 kg, - 450 zh Wolsztyn,
tel. 068/384-22-00,0605/27-01-59
WÓZEK PALETOWY elektryczny - 1 500 zł. Wrocław, tel.
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY prod. niemieckiej, - 600 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-53-10
WTRYSKARKA 2 szt. + formy, młynek, - 16.000 zł. Wieru
szów, tel. 0601/58-72-53
WTRYSKARKA TŁOKOWA, 50 g, automatyczna, wypychacz 
hydrauliczny, osłona formy, sprawna, - 3.800 zł. Wrocław, 
tel. 0603/29-36-03
WTRYSKARKA TŁOKOWA KUASY, 1989 r. 16 x 2/I, mało 
używana, - 4.600 żł. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
WTRYSKARKA TŁOKOWA na 36 g, - 900 zł. Pleszew, tel. 
062/742-42-53
WYCIĄG DO TROCIN 30 m3, - 2.000 zł. Niemcza, tel. 
0608/47-08-22
WYCIĄG PYŁU I WIÓRÓW. 2000 r. mało używany. - 2.900 
zł. Bielawa, tel. 0604/41-20-75 
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją na metale żelazne 
i kolorowe, nowy, - 980 zł.., tel. 075/846-18-16 
WYKRYWACZ METALI MICRONTA 4300 tryby pracy VLF, 
TR1, TR2, dyskryminacja, wskaźnik, wbudowany głośnik, 
wyjście na słuchawki, - 900 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
WYKRYWACZ METAU VIKING VK 10 prod. angielskiej, z 
dyskryminacją, nowy, na gwarancji, -1.130 zł. Gdańsk, tel. 
058/781-08-89
WYKRYWACZ METALI zasięg maks. 1.5 m, 2 wymienne 
sondy, - 500 zł. Wrocław, tel. 788-78-37 
WYŁĄCZNIK APU-50 1600 A, 2500 A. nowe - 2.000 żł/szt. 
Bolesławiec, tel. 0600/69-37-55 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU SAMOCHODOWEGO : zgrze
warka karoseryjna, fabryczna, listwa do ustawiania zbieżno
ści, przyrząd do sprawdzania wirników rozrusznika, przyrząd 
diagnostyczny SD-80, podnośnik 4-kolumnowy (diagnostycz
ny). - 5.000 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-11-14 
WYROBY ŚRUBOWE nowe • 0.9 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
WYRÓWNIARKA DO DREWNA żeliwna, oryginalna, prod. 
niemieckiej, szer. wału 60 cm, 4 nowe noże, dł. stołu 3 m, •
4.200 zł. Stare Siołkowice, tel. 077/469-21 -55 
WYRZYNARKA 220 V, 380 W. fabrycznie nowa, z oprzyrzą
dowaniem, sprowadzona z Niemiec, tnie, przecina, wycina 
w drewnie, stali, aluminium,plastiku, możliwość przesłania 
pocztą, -130 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WYTACZARKA DO BĘBNÓW I tarcz hamulcowych, stan b. 
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
WYTACZARKA DO CYLINDRÓW SAMOCHODOWYCH pio
nowa, ze stołem krzyżowym, nowa, hamownica hydraulicz
na WMW, ze stołem krzyżowym, • 27.000 zł. Zawiercie, tel. 
032/672-33-26
WYTWORNICA PARY, - 800 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40 
ZAKRĘCARKA DO NAKRĘTEK metalowych, monopolo
wych, automatyczna, 1-głowicowa, wydajność 3.5 tys. bute
lek/godz, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-34, 
0602/10-81-81
ZAMIENIĘ MASZYNĘ DO WYROBU PALET SAM wielopi
ła. na VW Garbusa, ciągnik ogrodniczy, grubościówkę. 01- 
drzychowice, tel. 074/868-97-73 
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 900 obr./min - 
200 zł oraz silnik o mocy 2.2 kW, 380 V. 1400 obr/min, do

BOSCH
Elektronarzędzia
Sprzedaż OP011006

Serwis, Wynajem 
Części zamienne

s.c.
53-632 Wrocław, ul. Łęczycka 8 
tel. 355 23 38. 35919 29

HURT - DETAL
OP011007

S u m x  s.c. 
ELEKTRONARZĘDZIA
*MAKITA, ‘ HITACHI, 
♦RUPES, *GELMA
HURT - DETAL.

SPRZEDAŻ, SERWIS, CZĘŚCI
tel. 355 23 38, 359 *19 29
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sprężarki As aa, ;.2Q0 ż L  ną silnik o.ippcy 3/4 kW, 380 V,. 
1400 obr./mrn. Wrocław, tel: 346-47-80
ZAMIENIĘ TRAK DO DREWNA + kpi. wyposażenie tartaku 
• na ciągnik rolniczy lub kombajn zbożowy. Strzyżew, tel. 
062/739-81-51;
ZAOSTRZARKOFAZOWARKA TARCZOWA DNDA prod. 
Słupsk, do wyrobów z drewna, mało używana, • 3.500 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-34-49 
ZESTAW PRASOWALNICZY, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/369-26-66,0503/04-31-66 
ZGRZEWARKA DO REKLAMÓWEK z folii, z osprzętem, - 
2.500 zł. Legnica, tel. 076/850-64-2.4 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA stacjonarna, z dociskiem pneu
matycznym, 52 kW, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-47-83 
ZNACZNIK PUNKTÓW TECHNOLOGICZNYCH, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/369-26-66,0503/04-31-66 
ZSZYWACZ-WBIJAK MANNESMANN 220 V, 2 lata gwa
rancji, łączy zsźywkami i gwoździami, fabrycznie nowy, spro
wadzony z Niemiec, do tapicerki, stolarki i do innych prac, 
możliwość przesłania pocztą, -120 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-15-75
ZWIJARKA DO BLACHY UBBD 3;walcowa, do zaokrągla
nia na zimno grubych blach w formie cylindrycznych lub stoż
kowych rur, maksymalna gr. 18.5 mm i szer. 2.000 mm, - 
22.000 zł. Kliny, gm. Kępno. tel. 062/781-90-13, 
0601/58-82-22

MATERIAŁY  
I SPRZĘT BUDOWLANY

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” - PRODUCENT: blacho- 
dachówki, blachy trapezowe T6, T8, T18, T20, T35, 
T45, T55, T135, ocynkowane, powlekane polie- 
strem. Ceny producenta! Poszukujemy dealerów 
na Dolnym Śląsku. Bielany Wrocławskie, ul. Wro
cławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01024321

O  „BOCARIS” • CENTRUM DACHOWE : blachoda- 
chówka powlekana • od 21.50 zł/m2 (brutto) i tra
pez od 17 zł/m2 krycia (brutto), alucynk. W 5 po
włokach, 4 wzorach i 17 kolorach. Cięta na wymiar, 
firm Rautaruukki i Oumac. Dachówki cementowe i 
ceramiczneh firm IBF, Braas, Euronit, Creaton Rup- 
pceramik, Wielkor, Pfleiderer. Łaty, materiały do- 
ciepl. Transport gratis, raty, Oława, Godzikowice 
132 (teren Polmozbytu), tel. 071/313-59-69, 
071/303-26-08 01015901

TAR^TAK
•  W IĘŹBY D ACH O W E •§  

•  DREW NO BU D O W LAN E •  
071/398-76-13

W i ę r b *  D a c V i o w a

impregnacja, montaż
deski, łaty OP°11649 

Białków 5, tel. 071/317-83-24

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA-40 zł i 35 zł+ VAT 
Kupię złom liny stalowej 014 do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

A U TO M A TY K A  BRAM  5 
P R O D U K C JA  I M ONTAŻ |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
A STEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

BETOn KOmÓRKOWY ■ HORMANN
"PREFBET" MILICZ

TRRII5P0RT Z HDS °P01M09
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

cy z silomatem lub bez, z osprzętem, - 12.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-67-29,0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI Zręb Koło, 75 m węża, nowa nie 
używana pompa z przekładnią i silnikiem, - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 0501/62-82-91,071/315-28-85 
AGREGAT TYNKARSKI MTEC, - 10.000 zł. Żórawina, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/45-06-85

P R O M O C J A  SIS 19,14 zł/m2 
brutto!!!D o  k o ń ca  maja 

na b la c h o d a c h ó w k ę  p ow lekan ą
TEL. (0603) 298-430, {0604} 890-180, TEUFAX (071) 399-36-46

O  A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. 
U nas skompletujecie cały dach! Wycena i obmiar 
gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” 
lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 
76, tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 80005051

O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO
WE „MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe 
w następującym asortymencie: siatka ogrodzenio
wa ocynkowana i powlekana plastikiem, słupki 
ogrodzeniowe powlekane, asortyment ogrodzenio
wy, gwóżdzie budowlane i paletowe, maty zgrze
wane posadzkowe - ceny producenta. 59-700 Bo
lesławiec, Kraśnik Dolny 41a, tel. 075/736-98-40, 
0604/50-83-75 01014911

Firma "SCHODY" o p o io s m  

HOLZTREPPEN BAU
producent wszelkiego rodzaju

SCHODÓW
okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 

podwieszanych, nasadzanych itp. 
CENY KONKURENCYJNE 

tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376
AGREGAT MALARSKI ZREMB ATM 36 średniociśnienio- 
wy, prawie nowy, z wyposażeniem do malowania kredo- 
wo-emulsyjnego, do wys. 20 m, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/454-85-25.0602/12-81 -63 
AGREGAT POSADZKARSKI BRINKMANN ESTRICH BOY 
DC260/43, 1994 r., silnik Deutz (3-cyl.), diesel, 1800 mtg, 
sprężarka śrubowa 4cbm Atlas Copco, - 25.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-67-29,0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI M-TEC DUO-MIX, 1993 r. do pra-

S u p e r -  OKNA 
PCV i ALU
Tel. 071/78-86-71 2
TAN 10-25% rabatu!

AGREGAT TYNKARSKI ZREMB AS 10 MB nowe węże 15' 
m + 5 m.b., nowa końcówka, kpi. nowych dyśẑ , • 4.500 zł. 
Stary Wołów, tel. 071/389-51-64,0602/18-78-18 
AGREGATY MALARSKIE Adal, fabrycznie nowy - 5000 zł, 
Adal, używany, 100 mtg • 4000 zł. Głogów, tej. 076/835-20-20
O  AGREGATY TYNKARSKIE, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 

0604/66-37-82 01019631

O  AUTOMATY STERUJĄCE DO BRAM GARAŻO- 
WYCH uchylnych, podnoszonych i segmentowych 
- 600 zł, wjazdowych (1- i 2-skrzydłowych) • 1.600 
zł, zdalnie sterowane, 2 piloty, systemy przeciąże
niowe. Nowe, na gwarancji. Możliwość wysyłki lub 
montażu. Cena montażu z dowozem • 150 zł. Gu-, 
bin, tel. 0606/75-54-15 87019541

BARAK BUDOWLANY przenośny, na kamping, stacjonar
ny, drzwi metalowe, żaluzje, tapety, kuchenka gazowa, 14 
m2, stan dobry, - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/844-56-35 
BARAK BUDOWLANY blaszany, na kołach, 3.2 x 2.2 m, • 
650 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-62,0603/94-43-29 
8ARAK BUDOWLANY, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/03-64-78 
BARAKOWÓZ na kołach, - 450 zł lub zamienię na betoniar
kę. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/36-13-96 
BARAKOWÓZ z możliwością prowadzenia działalności han
dlowej, - 4.200 zł. Polkowice, tel. 076/749-33-13 po godz. 18 
BARAKOWÓZ na kołach, - 900 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-62-69,0603/70-01-95 
BARAKOWÓZ bez kół, stan b. dobry, - 600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-12-20,0602/63-99-38 
BARAKOWÓZ, • 1.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-78-27 po 
godz. 16
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa 
- 4 zł/kg. Wojnowięe, tel. 071/318-06-61 
BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 zł/kg. 
Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
BETON loco B10 -157 zł, B i5 -180 zł, B20 - 195 zł. Wro
cław, tel. 071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY 24x24x59 cm - 4.8 zł/szt. Leszno, 
tel. 065/529-61-96
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej, 

grubość 6, 8,12,18, 24 i 36 cm. Ceramika budow
lana, cegła klinkierowa, POROMURY, dachówka 
ceramiczna, cementowa i bitumiczna, bloczki be
tonowe, stropy TERIVA. Ceny do uzgodnienia, moż
liwość transportu. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
01022561

BETONIARKA stan dobry, - 1.000 zl. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
BETONIARKA 751, prod. niemieckiej, bez silnika i koła pa
sowego, stan b. dobry, - 400 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-92-76,0605/53-23-20 
BETONIARKA 250 I, - 950 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-13-21,831-45-47
BETONIARKA na kołach gumowych, o poj. 2501, technicz
nie sprawna, -1.500 zł. Głogów, tel. 076/833-29-68 
BETONIARKA 1301 i 100 L 220 V i 360 V, technicznie spraw
ne, możliwy transport - 500 zł/szt. Głuszyca, tel. 
074/880-91-44,0603/51-18-27 
BETONIARKA o poj. 80 I, - 500 zł. Gryfów Śl., te l 
0606/39-52-35
BETONIARKA 5001, prod. rumuńskiej, -1.800 zł lub wynaj
mę - 20 zł/doba. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 21 
BETONIARKA poj. 1401,220 V, - 610 zł (możliwy tansport). 
Lubin, tel. 076/842-74-73,0605/45-58-00 
BETONIARKA prawie nowa, 150 I/380 V, stan b. dobry, -
1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-58-22 środy i weekendy 
BETONIARKA 2501, po remoncie kapitalnym, • 650 zł. Lu
bin, tel. 076/846-86-36,076/842-18-15 
BETONIARKA 1501,380 V, na gumowych kolach, nowa far
ba, technicznie sprawna, - 820 zł (możliwy transport). Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-36-31,0608/87-87-35 
BETONIARKA 140 I, 220 V, - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
BETONIARKA 125 I, 220 V, prod. zachodniej, - 1.200 zł. 
Olszyna, tel. 075/721-22-17
BETONIARKA 150 I, 380 V, - 850 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-69-96
BETONIARKA 150 I, stan dobry, - 650 zł. Wiercień, gm. 
Lubin, tel. 076/749-72-71
BETONIARKA 2501, stan b. dobry, -1.200 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-18-87
BETONIARKA wolnospadowa, 250 I + bęben zapasowy, -
1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-38-73 
BETONIARKA 1001, prod. polskiej, 220 V lub 380 V, - 450 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08
BETONIARKA 250 I, 380 V, solidna konstrukcja, stan b. 
dobry, - 650 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78 
BETONIARKI od 120-140 I, 220 V, Stan dobry - 650 zł/szt. 
Świdnica, tel. 074/853-87-15,0603/36-08-72 
BETONIARK11501, nowe, do 50 km dowóz, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 071/315-70-51 po godz. 20 
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, ory
ginalnie tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice, tel. 071/318-06-61
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RABATY DO 20% 
KORZYSTNY KREDYT 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
P.H.U. FAKTOR o

Wrocław, ul. Wałbrzyska 25 1 
tel./fax 071/78-28-111 §

Wrocław, ul. Buforowa 2 u 
(Centrum Handlowe Chemia) 

tel./fax 071/367-50-41+47 w. 200

Bramy garażowe i drzwi stalowe
Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

BLACHA ALUMINIOWA gr. 1 mm. arkusz 110x200 cm, może 
być w zwoju -10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-61-47 
BLACHA CZARNA grubość 8 mm, z rozbiórki, arkusze o 
wym. 2x2 m, cena - 0.60 zł/kg. Zielona Góra, tel. 
0607/25-42-02
BLACHA CZARNA grubość 3 mm, wym. 300 cm x 150 cm, 
6 arkuszy, - 900 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-37

BLACHA ELEKTROLITYCZNA grub. 0.41 mm, wym. 54 x 
77 cm - 3 zł/szt,, oprawa oświetleniowa zewn. -15 zł/szt. 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
BLACHA KWASODPORNA gr. 10 mm, arkusz o wym. 2x1* 
m -3 zł/kg. Krotoszyn, tel. 062/725-78-75 
BLACHA NIERDZEWNA 1 kg - 12 zł. Marciszów, tel. 
075/741-02-28
BLACHA OCYNKOWANA gr. 5 mm. wym. 70 x 200 cm, 3 
szt. - 22 zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-49-91 
BLACHA STALOWA bednarka, w kręgu. szer. 32 mm, gr. 
od 1.7 mm do 2 mm - 80 gr/kg. Ostród Wlkp., tel. 
062/738-44-95 -
BLACHA TRAPEZOWA z demontażu, wysoki trapez, wym. 
0.80 x 6 m, stan b. dobry - 82 zł/arkusz. Strzelniki, tel. 
077/412-59-24

leSyri'O K N A
R O P L A S T O  z  P C V  i A L U

P R O D U C E N T  -za d zw o ń !!!
Tel. 071/327-70-1 3
Wiosną najtaniej!!!

- raty - 0% wpłaty §
- rabaty do - 25% ;
- termin do 5 dni lll “ 

“POLSTYL” ul. Szczytnicka 28
BLACHA TRAPEZOWA z rozbiórki, niski trapez, o wym. 
1x1.80 m, cena -16 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0607/25-42-02 
BLACHODACHÓWKA blacha trapezowa, firmy Lindab. ran- 
towniki - od 22 zł/m2 oraz akcesoria blacharskie. Dzierżo
niów, tel. 074/831-22-07
BLOCZKI BETONOWE M-6 • 1.65 zl/szt, Chojnów, tel. 
076/817-89-85
BLOCZKI BETONOWE 14 x 24 x 38 - 1.80 zł/szt. Góra, tel. 
0605/20-02-25
O  BLOCZKI BETONOWE M6 wym. 12x25x38 cm, moż

liwość transportu, cena • 1.65 zł/szt. Lubiąż, tel. 
0607/61-69-45,0608/46-70-43 84013911

BLOCZKI BETONOWE M-6 ze żwiru płukanego, klasa B-15, 
wym. 12 x 24 x 38 - 1,70 zł/szt., możliwy transport, rozładu
nek. Osetno, tel. 065/544-44-35 
BLOCZKI BETONOWE rozmiar 38 x 24 x 12 cm -1.8 zł/szt. 
Rokitki, tel. 076/817-87-77
BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 cm -1.7 zł/szt. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 075/736-95-74,0602/87-83-91 
BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 38 cm - 2.20 zł/szt. 
Tyniec Mały, tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
BLOCZKI BETONOWE POROTHERM w ilości wystarcza
jącej do wybudowania domku jednorodzinnego, prod. Winn- 
berger. Wrocław, tel. 0501/80-52-65 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), 
gr. 12 mm - 17 zł/m2. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA szer. 20 cm, grub. 2 cm, dł. 3-4 m - 
30 zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-99-47 
BOAZERIA ŚWIERKOWA • 17 zł/m2. listwy wykończenio
we, tralki i słupy schodowe, karnisze drewniane. Wojcieszy- 
ce k. Jeleniej Góry, tel. 075/755-29-39 
BOKSY DACHOWE zimowe i letnie, nowe, na gwarancji, 
prod. włoskiej, - 600 zł. Wrocław, tel. 372-28-17 
BRAMA GARAŻOWA drewniana, rozsuwana, dwuskrzydło
wa, rolki u góry, 2.8 x 3.42 cm, szyna dl. 7.25 m, -1.000 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 075/845-34-25,0603/28-53-54 
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, 3 x 3  m, nowa - 
3.900 zł, brama garażowa do szerokiego garażu, 5 x 2.1 m, 
nowa - 4.900 zł, automat do bram, 3 piloty, możliwy montaż 
- 850 zł. Niemodlin, tel. 077/460-60-60 
BRAMY GARAŻOWE nowe, uchylane, prod. niemieckiej,

kpi., 250x200 cm, - 1.200 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
BRUSY DĘBOWE 2 m3, *  parkiet z buku górskiego 150 
m2, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/858-03-01, 0607/55-36-74 
CEGŁA - 0,20 zł/szt. Wrocław, tel. 325-83-56 
CEGŁA czerwona, nowa • 50 gr/szt. Nowa Sól, tel. 
^68/387-61-47 '
CEGŁA KLINKIEROWA 250, brązowa (boral), ok. 550 szt., 
gatunek II - 80 gr/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
CEGŁA KLINKIEROWA • 80 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, stan b. dobry - 0.25 
- 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-70-20 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA - 0.35 zł/szt., płyty korytkowe 
WPS, belki stropowe o dł. 6 m, żelbetowe. Wrocław! tei. 
071/311-22-13
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1.500 szt.' ponie
miecka - 0.30 zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
CEGŁA SZAMOTOWA plaskaj ok. 250 szt. • 1 zl/szt. oraz 
czarna z odlewni, odporna na wysokie temperatury, ok. 160 
szt. - 2 zł/szt. Strzeszów, tel. 071/312-82-94 
CEGŁA SZAMOTOWA -1.1 zł/szt. Żary, tel. 0608/38-76-57 
DACHÓWKA BRNENKA prod. czeskiej, nowa, 700 szt. - 
1.50 zł/szt. Paczków, tel. 077/431-72-09, 071/318-52-47 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF-BRAAS od 2,7 zł/ szt., da
chówka ceramiczna Roben, Wiekor, Creaton od 3 zł/ szt. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07 
DACHÓWKA CEMENTOWA zakładkowa, 1000 sżt., z roz
biórki, cena - 0.20 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
DACHÓWKA CEMENTOWA ok. 2000 szt, -1.000 zł. Opole, 
tel. 077/437-13-56 po godz. 18 
DACHÓWKA CEMENTOWA z rozbiórki • 50 gr/szt. Trzebni
ca, tel. 071/387-00-10
DACHÓWKA JOPEK 1500 szt., nowa, cena - 0.80 zł/szt. 
Lubin, tel. 0501/71-86-86
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, 4 tys. sztuk - 0.30 
zł/szt. Rogów, tel. 076/858-40-56,0605/09-62-74 
DACHÓWKA KARPIÓWKA 4.000 szt. - 0.50 zł/szt. Włóki, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-18 
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.85 zł/szt. Wrocław, tel, 
071/336-24-54,0605/33-11-71!'
DACHÓWKA KARPIÓWKA nowa, 1000 sztuk - 0.75 zł/śzt. 
Wrocław, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA stan dobry, typu „Holender- 
ka", zakładkowa, 2000 szt. - 0.30 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/880-53-69
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędziaki, styropian, kleje, siatki, tarcica sucha. 
S.H. „DREWMAT”, Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, 
tel./fax 071/342-38-86 01024461

DESKI DĘBOWE grubość 45 i 55 mm, dł. 5.3 m, suche - 
1.200 zł/m3. Lubin, tel. 076/846-61-91,0605/43-53-80
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 ŚWIERKOWE stan b. dobry, sezonowane 20 lat, 6 
m3, szer. 18 cm, gr. 45 mm i 25 mm, dł. 5 i 6 m - 600 zł/m3. 
Wrocław, tel. 348-40-18,0606/64-92-21 
DO WYNAJĘCIA OGRODZENIE BUDOWLANE przenośne, 
do tymczasowej zabudowy, wym. 3500 x 2000, cynkowane. 
Wrocław, tel. 071/317-84-32,071/317-80-76
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 
DRABINA MALARSKA wys. 2 m - 50 zł, farba srebrzanka, 
sucha, 5 kg -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
DRABINKA ALUMINIOWA dł. 5.5 m, rozkładana, 3x9 szcze
bli, z dostawą, prod. niemieckiej - 555 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-25,0502/84-48-47 
DRABINKI ALUMINIOWE rozkładane, 5-6 szczebli -100 zł. 
drabinka4-segmentowa • 380 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
DREWNO JESIONOWE suche -1.200 zł/m3. Środa Śląska, 
tel. 0604/39-30-22
DREWNO JESIONOWE suche • 1.200 zł/m3. Wrocław, tel. 
0604/39-30-22
DREWNO MAHONIOWE ścinki i inne, około 0.5 m3, - 400 
zł., tel. 0605/44-05-40
DREWNO SOSNOWE OLCHOWE suche, technologiczne -
od 450 zł. Gostyń, tel. 0601/07-14-48
DREWNO SOSNOWE tartaczne • 175 zł/m3. Kraszewice,
gm. Kalisz, tel. 062/731-21-10
DREWNO SZALUNKOWE, • 300 zł. Lubin. tel.
076/847-26-94 .
DRZEWO DĘBOWE cena • 350 zł, jesion - 250 zł. olcha - 
160 zł, lipa - 150 zł za m3. Złotoryja, tel. 0604/83-2( 4̂6, 
076/878-63-77
DRZWI BALKONOWE wym. 202 x 84 cm, skrzynkowe, z 
demontażu, - 60 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-77-80 ■ 
DRZWI BALKONOWE 2 szt., oszklone, wym. 210 x 80 cm 
50 zł/szf. Strzelin, tel. 071/392-33-96 
DRZWI BALKONOWE oszklone, różne wymiary, stan b. 
dobry - ok. 100 zł/szt. środa śląska, tel. 071/317-96-84 
DRZWI BALKONOWE 210 x 70 - 200 zł: Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-23-49,0603/98-21-35 
DRZWI CLASSEN białe, pełne, tłoczone, lewe, 70 cm, nowe, 
-150 zł. Polkowice, tel. 0603/97-00-21, 076/45-19-09 
DRZWI DREWNIANE sosnowe, zewnętrzne, lewe, kaseton 
+.szyby, o wym. 2050x1000 mm, z futryną, - 200 zł. Jędrze
jów 98a, gm. Grodków, tel. 077/415-80-23 
DRZWI DREWNIANE dębowe, nowe. 2 sztuki, szer. 90 i 100 
cm - 1.500 zł/szt. Świdnica, tel. 074/850-99-47 
DRZWI GARAŻOWE drewniane, 2-skrzydłowe ♦ okno drew
niane, 2-skrzydłowe, gratis, -100 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-14-65,0608/81-68-05 
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI POKOJOWE 70 cm, - 60 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-97-06
DRZWI STALOWE wys. 230 cm, szer. 72 cm, grub. 45 cm, 
+ ościeżnica,- 120 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
DRZWI WEJŚCIOWE wys. 200-210 cm, szer. 90 do 105 cm, 
z szybkami, brązowe i białe z PCV i aluminium, zamek li- 
stwowy, ceny od 850 zł. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, z szybą, - 50 zł / szt.. Biela
wa, tel. 074/645-31-71,0607/85-09-31
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DRZWI WEWNĘTRZNE nowe, 89 X 208,2 szl. - 80 zl. okna 
dretoniane, nowe, bez szyb, 111 x 157, 3 szt., 120 zł, drzwi 
balkonowe lewe, 87 x 222 i 2 okna - 60 zł. Grodków, tel. 
0600/83-75-79
DRZWI WEWNĘTRZNE PORTA białe, wzór Londyn, mały 
szpros, dwuskrzydłowe, 2 x 90 cm, nowe, ofoliowane • 650 
zł. Zgorzelec, tel. 075/776-11-33,0602/61-49-76 
DRZWI ZEWNĘTRZNE białe, z czarną tapicerką, 2 zamki + 
zamek „Gerda", - 250 zł. Wrocław, tel. 071/328-15-27 
DŹWIG BUDOWLANY CATILON, 1971 r. wysokość podno
szenia 2.8 m, - 3.800 zł. Kąty Wr„ tel. 071/316-66-69
O  ELEMENTY OZDOBNE „koszyki”, „cebulki” na prę

ty od.12 do 20 mm, do bram, balustrad, ogrodzeń 
itp., efektowne. Ceny od 2.50 do 3.80 zł. Lasocin 
k. Dzierżoniowa, tel. 074/836-98-09 02019851

ETERNIT z demontażu - 4.50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/66-58-54
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW 5 x pustak DZ-3 + 
forma podgrzewana, 1 x belka stropowa DZ-6m, - 750 zl lub 
zamienię.na. Nowa Ruda, tel. 074/873-33-65 wieczorem
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ grubość 6 
cm -1,80 zł/szt. Głogów, tel. 0603/89-79-83
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ - 

fala, kość, koniczyna, obrzeża, płytki 35x35 cm, 
grubość 5 cm, traika, formy elewacyjne od 1.50 zł, 
barwniki do betonu, hydrozol, fibar, ubijaki. Lubiąż, 
tel. 0607/61-69-45,0608/46-70-43 84013901 T

FORMY DÓ PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ wszystkie 
rodzaje, krawężniki, ogrodzenia, tralki, płyty chodnikowe,
5.000 szt. -1 zł/szt. Słupice, tel. 074/830-10-30 
FORMY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW ALFA 24x24x49 cm, 
na 3 szt., z wibratorem, -1.100 zł. Legnica, tel. 076/856-60-00 
GĄSIORY DACHOWE czerwone, ceramiczne, 60 szt. - 4 
zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-21-14
GRZEJNIKI ALUMINIOWE nowe, kolor złoty, 150 szt, • 3.000
zł. Wrocław, tel. 071/781-45-66
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszystkie
wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37
GRZEJNIKI PURMO typ .11", wym. 400x400, nowe, 4 szt. -
80 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/36-65-70
GRZEJNIKI RUROWE FAWIRA różnej dł. do ogrzewania
pow. ok. 300 m2, używane 3 sezony, -1.000 zł. Oława, tel.
071/313-57-96
GRZEJNIKI ŻELIWNE 120 szt. + piec CO, żeliwny, -1.500 
zł. Koźlice, tel. 076/843-44-03 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 119 żeberek - 5 zł/szt. Legnica, tel. 
076/856-10-28,0607/75-59-47 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 100 żeberek, wys. 60 cm, z demon
tażu, stan dobry • 3 zł/żeberko. Oleśnica, tel. 071/314-95-98 
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, 90 żeberek (2 x 20 że
berek i 5 x 10 żeberek), w komplecie termoregulatory, odpo
wietrzniki, nóżki, stan b. dobry, - 600 zl.'Oława, tel. 
0601/57-29-23
GRZEJNIKI ŻELIWNE używane. Parchów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt., cena 5 zł/żeberko. Trzebni
ca, tel. 071/312-17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE nowe 60-50 szt., skręcane po 10-15 
żeberek, - 10 zł / żeberko. Wrocław, tel. 071/347-84-44, 
0607/42-46-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, z demontażu, stan do
bry - 3 ?ł/że berko. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 70 żeberek - 3 zł/żeberko. Złotoryja, 
tel. 076/878-21-14
KABEL ELEKTRO-ENERGETYCZNY typu YKY 4 x fi 16, 
ok. 150 m, miedziany, 4-żyłowy - 10 zł/m. Strzeszów. tel. 
071/312-82-94
KABEL ELEKTRYCZNY OP4 x 10 mm2,60 m.b. -12 zł/m.b. 
Pleszew, tel. 062/742-23-83
KABEL ELEKTRYCZNY OP 4 x 10 mm2, 225 m.b. - 10 
zł/m.b. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-69,0603/70-01 -95 
KABEL ELEKTRYCZNY 2 szt., 50 i 25 m, 5-żyłoWy, nadaje 
się na przedłużacz - 7 zł/m2. Lubiąż, tel. 071/389-71-47 
KABEL ENERGETYCZNY 4 x 420 Yaky, 50 m - 30 zł/mb. 
Polkowice, tel. 076/845-68-78 
KABEL ENERGETYCZNY 4x35 mm2, 150 m - 1.100 zł. 
Wrocław, tel. 364-12-38
KAMIEŃ CIOSANY poniemiecki, duża ilość, papa termo
zgrzewalna, 120 m2. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-07-32, 
0606/23-86-81
KAMIEŃ MARMUROWY do przerobu na mozaikę marmu
rową oraz płytki, 150 t - 50 zł/t. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-05
KAMIEŃ POLNY -100 zł/t. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-95, 
830-27-94
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zi/szŁ Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
KOMIN STALOWY średnica 400 mm, wys. 12 m - 600 zł.
Wrocław, tel. 071/355-52-23 wewn. 13
KONSTRUKCJA STALOWA o wym. 2.60x6.50 m, nośność
10 ton, nadaje się na wjazd na posesję, mały mostek, - 2.000
zł. Legnica, tel. 0606/11 -80-91
KONSTRUKCJA HALI składana, 10 słupów, 5 podciągów
strunobeton, 50 płyt panwiowych, - 50.000 zł. Bielawa, tel.
074/833-23-25
KONSTRUKCJA HALI w częściach, żelbetowe słupy i wią- 
zary dachowe, - 2.500 zł. Iłowa, tel. 0503/72-05-49 
KONSTRUKCJA HALI stalowa o wym. 15x50 m, wys. 10 
m, możliwość rozsunięcia do 30 m, typ ciężki, - 70.000 zł. 
Piętna k.Krapkowic, teL 077/466-43-66 
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 internecie pod nu
merem - AC0205 www.autogielda.com.pl)

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416
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- raty - 0% w płaty §
- term in  do  S dni lll ° 

“ P O L S T Y L ”  u l. P r e t f ic z a  4

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 98 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.05.2001

http://www.autogielda.com.pl


KONSTRUKCJA HALI dokumentacja, ściany, wym: 15 x 4,5 
jfor x 9 m - 50 zł/m2. Wałbrzych, teł; 0600/28-45-03

KONSTRUKCJA WIATY stalowej, na magazyn, dach 2-spa- 
dowy, 50x6 m, zdemontowana, zakonserwowana, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/93-44-13
KONSTRUKCJA WIATY 7.5 x 20 m, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17
KONSTRUKCJE WIATY stalowe, 16 x 22 m -17.5 zł, 18 x 
22 m - 20 zl. 18 x 36 m • 32.5 zł. Lubin, tel. 0501/71-86-86 
KONTENER BUDOWLANY okna i drzwi zabezpieczone kra
tami, - 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KONTENERY BARAKOWE biurowe, socjalne i sanitarne, z 
kompletną inst. el. - od 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-97-60, 
0607/74-14-15
KORYTA KAMIONKOWE nowe, 10 sztuk -16 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
KOSTKA BETONOWA wibroprasowana, od 24 zł/m2. Ty
niec Mały, tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
KOSTKA BETONOWA puzzle, nowa, szara • 20 zł/m2, czer
wona - 21 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/31-20-33
O  KOSTKA GRANITOWA różne wymiary, kamień do 

utwardzania placów >18 zł/t. Paszowice, tel. 
0604/32-13-29 84012281

KOSTKA GRANITOWA 19 x 19 cm, z rozbiórki, stan ideal
ny -130 zl/t, krawężniki z rozbiórki - 120 zł/t. Wołów, tel. 
071/389-01-75,0601/56-40-68
O  KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa • od 180 

zł/t. Ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, 
oczka wodne, skainiaki. Wrocław, ul. Wiejska 27, 
tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 80005231

O  ' KOSTKA GRANITOWA szara, 4/6 cm -150 zł/t, 8/11 
cm -160 zł/t, Wrocław • Oporów. Wrocław, ul. Wiej
ska 27, w godz. 9-17, tel. 071/364-55-66, 
0602/46-73-66 01023061

Skład drewna
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 11Q/11(T 

tel. 071/325-42-69
OP000976

KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE drewniane. Wrocław, tel. 
0605/54-30-45
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE do mocowania belek drew
nianych, stosowane w telekomunikacji. Gryfów Śląski, tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PRZEWODY ELEKTRYCZNE YDYp 3x2.5, 3x1.5. 
Sobótka, tel. 0600/13-71-05
KUPIĘ RURY nadające się na słupki ogrodzeniowe, o wyso
kości 2.5 m. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ SIATKĘ OCYNKOWANĄ wys. 1.5 m, nową 80 m. 
Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300 i 140 mm, kątownik 30 
mm, teownik 20 mm oraz blachę trapezową. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
KUPIĘ TACZKI oraz zbiornik na szambo, 12-20 m3. Wro
cław, tel. 071/351-75-12,0501/29-19-17 
KUPIĘ WAŁKI z tworzywa poliamid lub podobne, fi 110,70, 
40, itp., mogą być z otworem. Wrocław, tel. 071/317-84-32, 
071/317-80-76 do godz. 16
LISTEWKI PALISANDROWE, • 600 zł. Lubin. tel.
076/846-36-68,0607/45-56-53
MARMUR bryły • 80 zł/t. Bielawa, tel. 074/833-21-92

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„A D W E R ” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwierno-uchylne, o 
wym. 110 x 140 cm oraz 105 x 135 cm - 100,180 zł/szt. 
oraz drzwi balkonowe, 80 x 210 cm - 2P0 zł/szt. Kobierzy
ce, tel. 071/311-13-22
OKNA PLASTIKOWE drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, 
nowe i używane, sprowadzone z Niemiec, różne rozmiary, 
ceny od 160 zł. Krzyżowa, tel. 076/17-29-37,0600/63-44-65 
OKNA PLASTIKOWE 5 szt., 167 x 95, mogą być zespolo
ne oraz 2 szt. 144 x 84 • cena 80 zł/szt. Oława, tel. 
071/313-32-08
OKNA PLASTIKOWE 2-skrzydłowe, wym. 145x145 - 250 
zł/szt. Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
OKNA PLASTIKOWE nowe, 100x100 cm (5 szt.), 120x100 
cm (2 szt.), - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 
OKNA PLASTIKOWE 150x150 cm, 120x150 cm, 180x150 
cm, nie używane, z szybą 1.1, profil KBE - 480 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/10-24-41
O  OKNA PLASTIKOWE nowe i używane oraz okna 

półplastikowe, 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 wiele innych, balkony, tarasy 200 x 
220, 180 x 230, inne, faktura VAT. Budziechów, 
tel. 0603/60-38-57 84013181

OKNA PLASTIKOWE rozmiar 105 x 135 - 170 zł, 135 x 
210 - 340 zł, stan b. dobry, białe. Kobierzyce, tel. 
071/311-10-78,0605/54-44-99

O  PAPA TERMOZGRZEWALNA : podkładowa • 5.59 
zł/m2, wierzchnia • 5.97 zł/m2, na włókninie po
liestrowej 250 g, grub. 5 mm • 10.75 zł/m2; gonty 
papowe Matizol, wulkanizowane na całej po
wierzchni • od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty 
dla hurtowników. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
01022571

PARAPETY schody, z granitu .Strzegom’ , jasne i inne - od 
55 zł/m.b. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
PIASEK 13 t - od 220 zł z transportem. Wrocław, tel. 
071/367-49-52,0602/23-46-80 
PIASEK 12 ton, z transportem, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
PIASKOWIEC ELEWACYJNY gładki, gr. 4 cm, ok. 15 m2, 
różne kawałki, cena - 30 zł/m2. Polkowice, tel. 
076/845-19-09,0603/97-00-21 
PIECE KAFLOWE BUDERUS z wkładem żeliwnym, 2000 
- 3000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU, DIESEL fi 350, stan b. do
bry, - 4.800 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
PIŁA DO ASFALTU betonu i stali, STIHL TS 360, tarczo
wa fi 350, stan b. dobry, - 800 zł. Lubin, tel. 076/844-66-06, 
0607/61-85-80
PIŁA DO ASFALTU i BETONU DOLMAR, kompletna, z 
wózkiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry -
2.400 zł. Bolesławiec, tef. 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 Partner K-700, 2000 r, •
1.450 zł. Strzelin, tel. 0601/78-39-70
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY pneumatyczny, do
wszelkich konstrukcji szkieletowych, na gwoździe od 80 do
130 mm, - 900 zł. Strzelin, tel. 0607/80-53-03

RURY STALOWE fi 400 mm, dl. 4-4,5 m, 10 t, grubość 
ścianki 10 mm • 0,55 zł/kg. Chocianów, tel. 076/818-58-19, 
0608/37-28-66
RURY STALOWE zwykłe i grubościenne, cena 0.70 zł/kg. 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
RURY ŻELIWNE fi 100 i 150 mm -10  zł/szt. Jawor, tel. 
076/870-41-51
RURY ŻELIWNE kanalizacyjne, fi 150 mm, 10 sztuk ♦ 
kształtki gratis, - 2.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-26 
RUSZTOWANIE JEZDNE na kołach, rozkładane, podest 
4x1 m, wys. 10 m, - 4.500 zł. Modła 38, tel. 076/817-28-55

W Wrocław, ul. Łęczycka 19 |)( 
(50 m od HIT-u, Tl
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 35 9 18 6 3
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CENTRUM PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE * PODWOJNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! E 3 E H 1

KOSTKA GRANITOWA z demontażu, wym. 8 x 10 cm - 200 
^  zł/t. Żagań. tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67

KOSTKA GRANITOWA 4-6 -180 zł/t, 8-10 -160 zł/t. Strze
gom, tel. 074/850-91-86
KOSTKA GRANITOWA z demontażu, 20x20 cm -120 zł/t, 
8x10 cm - 200 zł/t. Żagań. tel. 06Q8/21-71-57 i  
KRATY OKIENNE wym. 1.2x0.8 m. 2 sztuki, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/341-01-06
KRAWĘDZIAKI 16x8 cm i inne - 530 zł/m3. Warta Bolesła
wiecka, tel. 0502/16-68-09
KRAWĘŻNIKI kostka bazaltowa, nieregularna (duża). Ża
gań, tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67 
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/to
na kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0607/22-36-877 0601/05-29-57 
KSZTAŁTKI MIEDZIANE , zawory -1 zl/szt. Wrocław, tel. 
0608/88-80-30
KUPIĘ BELKI DREWNIANE deski, z rozbiórki. Wrocław, tel. 

a fer 343-98-41.0603/67-23-12
KUPIĘ BETONIARKĘ 200-2501. Lubin, tel. 0606/26-50-21 
KUPIĘ BETONIARKĘ 50-801, prod. polskiej. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
KUPIĘ BETONIARKĘ oraz stemple budowlane. Wrocław, 
tel. 346-23-10,0601/70-33-89

MASZYNA DO PRODUKCJI BLOCZKÓW BETONOWYCH 
krocząca, cykl 14 szt., mało używana, • 5.000 zł. Konin, tel. 
063/276-27-58,061/436-64-19,0502/10-82-88 
MASZYNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ pusta
ków żużlowych, bloczków i obrzeży, prod. duńskiej, • 35.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/877-39-63 po godz. 20 
MOZAIKA PARKIETOWA jesion, 50 m2 -12 zł/m2. Pleszew, 
tel. 062/742-23-83
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa lub jesionowa, gr. 10,5 
mm, I gatunek - 21 zł/m2, II gatunek -15 zł/m2, bezpośred
nio od producenta. Siechnice k. Wrocławia, ul. Opolska 7, 
tel. 071/311-57-41.0503/61-22-61
NIWELATOR LASEROWY HILTI PR-10,1999 r. do lasero
wego ustawiania poziomu, stan b. dobry, - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
ODDAM GRUZ z rozbiórki, z cegłami. Długołęka, tel. 
0608/18-06-34
ODDAM ZIEMIĘ bez gruzu. Lubin, tel. 076/846-92-85, 
0605/45-65-57
O  OGRODZENIA METALOWE • nowoczesne systemy 

panelowe, zgrzewane z drutów 4 mm i 5 mm - el- 
ganckie, trwałe, tanie, o uniwersalnym zastosowa
niu. „KZ METAL” , Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-49 82000901

OGRODZENIE BETONOWE ozdobne • 19 zł/m2. Strzelin, 
tel. 071/392-21-10,392-14-26,0602/24-82-22 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE F.ROTH kompletne, wraz z 
mieszaczem, rurkami, złączkami i rozdzielaczem, na ok. 
80-100 m, - 3.680 zł, Wrocław, tel. 071/354-21-97 po godz. 20
P  OKNA • duży wybór, nowe i używane, z PCV, drew

na i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkonowe, wi
tryny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł. Możli
wy transport, sprzedaż ratalna^ Komorowo, gm. 
Trzebnica, tel. 0602/15-31-41, 071/312-30-89 
82000981

OKNA wys./szer.: 217/116, 190/115, 120/67 (piwniczne),

OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, nowe, wys. 168 
cm, szer. 129 cm (2 szt.), łazienkowe, wys. 138 cm, szer. 
144 cm, witryny 170 x 230 cm, 148 x 210 cm, 124 x 190 
cm, ceny 350-600 zł, inne. Żórawina, tel. 071/316-52-38
O  OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105, 

110,137,215 cm, wys. 120 cm, szer. 90,105, 224, 
wys. 152/198, wys. 140/220, wys. 152/112 cm, wys. 
143/138-145. Drzwi balkonowe 250/146, 230/130, 
240/90, 215/110, 216/94-99,198/207, 220/175, po
wlekane plastikiem, 120/90 120/105, 120/120, 
120/180,135/60,135/75,140/90,140/150.140/105 
• od 80 zł, Chojnów, tel. 076/817-89-03, 
0604/81-79-99 84013851

OKNA ROZBIÓRKOWE zespolone, wym. 125 x 215 cm - 
100 zł/szt. Wrocław, lei. 783-87-85

Id e s k i  p o d ł o g o w e
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 

tel. 071/336-25-03 OPOH966

OKNA SKRZYNKOWE oszklone, wym. 175 x 145 cm, 210 
x 145 cm, 2 szt. - 50 zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-33-96 
OKNA SKRZYNKOWE dębowe, 150x90 cm, 18 szt. • 1.200 
zł 220x90 cm, 4 szt. -1.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-55-83 
OKNA SKRZYNKOWE oraz drzwi, z demontażu, z oścież
nicami i żaluzjami, 1450 x 1450 (2 szt.), 2300 x 800 (2 szt.) 
- 1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/27-63-72'
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm + kołnierz, • 600 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-68
OKNO DREWNIANE STOLBUD nowe, 145 x 177 - 600 zł, 
145 x 147 - 550 zł, 145 x 118 - 450 zł, 145 x 87 - 300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-54

PŁYTA GUMOWA twarda, wym. 1.0x0.9x.0.03 m, - 30 zł. 
Wrocław, tel .,071/341-01-06
PŁYTKI CERAMICZNE prod. włoskiej, nowe, 20 x 25 cm - 
35 zł/m2, 'cena nowych 50 zł/m2. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-05
PŁYTKI CERAMICZNE ścienne. I gatunku, wym. 10 x 25 
cm, brązowe odcienie, także inne rozmiary i kolory, paski 
ozdobne - od 0.5 zł do 2 zł/szt., ścinki płytek do prac wy
kończeniowych. Wrocław, tel. 071/348-39-63, 
0603/42-10-41
PŁYTKI LASTRIKO 200 m2, - 5.000 K. Bielawa, tel. 
074/833-21-92
PŁYTKI WYKŁADZINOWE z piaskowca, .boniówka*. 40 
m2 - 60 zł/m2. Radków, tel. 076/871-02-37 •
PŁYTY DROGOWE • 21 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
0606/98-44-36
PŁYTY DROGOWE używane. 250x130 cm -1.3 zł/szt. Zię
bice. tel. 074/819-31-50
PŁYTY GRANITOWE .strzegomskie’ , grubość 6 cm, 20 
m2, cena • 150 zł/m2. Strzegom, tel. 074/649-13-63 
PŁYTY STOLARSKIE UNILAM gr. 1/2 mm, śzer. 120 mm 
x 240 mm, 500 arkuszy -10 zł/mb. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-45-98
PRĘT STALOWY HGS 3.000 kg, śred. 25 mm -1.50 zł/kg. 
Wrocław, tel, 071/372-62-45,071/318-03-43 
PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO z garażem, ty
powy (W-0135), - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/812-10-81
PRZYJMĘ GRUZ ZIEMIĘ. Wrocław, tel. 364-25-63, 
0602/50-63-84
PRZYJMĘ GRUZ każdą ilość. Duszniki Zdrój, tel. 
0608/78-00-20
PRZYJMĘ GRUZ, PIASEK, ŻWIR. JWrocław, tel. 
071/349-44-36
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu, nieodpłatnie. Piława Dolna, 
tel. 074/831-91-25

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - 25 zł/szt. Gryfów Śl., 
woj. jeleniogórskie, tel. 0606/39-52-35 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 36 elem. - 40 gr./do- 
ba/ramka. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 21 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe, lekkie - 35 zł/szt. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 200 ramek, lekkie, po
malowane - 32 zł/ramka. Radwanice k. Wrocławia, tel. 

'071/311-77-48
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe. pomalowane - 35 
zł/ramka. Świdnica, tel. 074/856-91-05, 0604/60-46-12

Og rodzenia 
Bramy

B a l u s t r a d y
Kraty

ozdobne
B o r o w a  O l e ś n i c k a  
t e ł ,  0 7 1 / 3 9 8 - 3 4 - 1 8  
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RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, 28 szt., cena - 
27 zł/szt. Wrocław, tel. 071/329-81-41 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - 38 zł/szt. Żary, tel. 
068/374-83-51,0606/85-79-44 
RYNNY rury spustowe, blacha ocynkowana, dł. 1 m, 96 
szt. -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0*1/346-65-71 
SCHODY KRĘTE metalowe, wys. 2,45 m, ażurowe, z po
ręczą. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/51 -29-90
O  SIATKA ocynk, powlekana PCV • 4.20 zł/m2; siat-

Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lud 78-17-717, fax 78-17-716

SPRZEDAZ I SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
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W SZY STK IE  M ARKI 
CZĘŚCI ZAM IENN E  
O SPR ZĘT . RATY

KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ uchylną z rozbiórki. Krzyża
nowice, gm. Wisznia Mała, tel. 071/387-86-51 wieczorem 
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ z rozbiórki, tłuczeń granito
wy. Oleśnica, tel. 071/315-99-87 
KUPIĘ DACHÓWKĘ więźbę, ogrodzenia, cegłę klinkierową, 
instalację miedzianą grzejniki, okna plastikowe. Sobótka, tel. 
0604/29-95-43 .
KUPIĘ DACHÓWKĘ BRASS lub IBF. Oleśnica, tel. 
071/314-98-06
KUPIĘ DACHÓWKĘ ROZBIÓRKOWĄ ceramiczną lub ce
mentową, wymiary 0.2 x 0.4 m. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-10-74
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KONTENER METALOWY najchętniej z przywozem 
w rejon Wrocław Strachowice. Wrocław, tel. 071/351-17-63, 
0601/41-70-63
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ nową lub z demontażu. Obor- . 
niki Śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ z demontażu, wym. 20 x 20 
cm, 8 x 10 cm, cena od 40 zł/t. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ również z demontażu, naj
chętniej z transportem. Wrocław, tel. 071/351-17-63, 
0601/41-70-63
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ z demontażu, 20 x 20 cm, 8 
x 10 cm, w cenie do 40 zł/tona. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budo
wie: styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ NITY zrywalne, aluminiowe 6 x 30, dużą ilość. Wro
cław, tel. 071/317-84-32.071/317-80-76 do godz. 16 
KUPIĘ OKNA 1 szt., drzwi balkonowe podwójne, 220 x 180 
cm, jedno używane plastikowe, stan b. dobry, 83 x 86, dwa 
1.435 x 1.165, dwa okna 143 x 146, jedno 143 X 176 cm. 
Luboszyce, gm. Łubniany, tel. 077/421-57-42,0601/47-81-76 
KUPIĘ OKNA DACHOWE. Legnica, tel. 076/850-61-86, 
0604/47-31-57
KUPIE OKNA DREWNIANE - drewno klejone, 210x180 cm,
4 szt. Środa śląska, tel. 071/317-37-63
KUPIĘ PŁYTĘ ALUMINIOWĄ o wym. 16 x 520 x 520 mm 
lub krążek 16 n)m x fi 520 mm. Pieszyce, tel. 074/836-52-52
KUPIĘ PŁYTY BETONOWE stosowane do telekomunikacji, 

^  do których mocuje się belki drewniane. Gryfów śląski, tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PŁYTY WIBRACYJNE , stopy wibracyjne lub we
zmę w komis. Wrocław, tel. 346-23-10, 0601/70-33-89

przeszklenia 209/174, 209/164, drzwi balkonowe o wym. 
220/72, 220/82, 228/82, PCV, z demontażu - 200-450 zł. 
Leszno, tel. 065/526-27-57,0603/68-15-85 
OKNA o wym. 120 x 140 cm oraz 145 x 140 cm -180 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/363-43-30
OKNA ALUMINIOWE używane, dźwiękoszczelne, energo
oszczędne, stan dobry, 1,64 x 1,75 m - 500 zł, 2,4 x 0,54 m
- 250 zł. Wrocław, tel. 345-46-25
OKNA ALUMINIOWE, dwuskrzydłowe, uchylne, próżniowe, 
termoizolacyjne, wym. 175 x 200 cm, - 950 zł. Wrocław, tel. 
0604/28-50-34
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, podwójne 150 x 150 cm
- 60 zł/szt. Małuszów, tel. 076/873-86-28
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, różne wymia
ry, stan b. dobry - ok. 100 zł/szt. środa Śląska, tel. 
071/317-96-84
OKNA DREWNIANE STOLBUD 147x117 cm, z żaluzjami, 
-180 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96 
OKNA DREWNIANE 150x200 cm, oddam gratis. Wrocław, 
tel. 364-39-53
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  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, roz

wierno-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan 
b. dobry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi 

' wejściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 
zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 
03001151

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, 105 x 135 • 
170 zł, 210 x 135 - 340 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-23-49.0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE w oprawie PCV, z demontażu, roz- 
wierno-uchylne, szyba zespolona 96 x 93,140 x*110,140 x 
96,140 x 156, od 100 zł. Jawor, tel. 0605/33-36-86 
OKNA DREWNIANE 115 x 115'cm, 115 x 147 cm - 200 zł i 
150 zł, drzwi pokojowe, 70 cm • 60 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-97-06
OKNA METALOWE 600 x 115,4 szt. - 200 zł/szt., metalo
we 600 x 90, 5 szt. • 200 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 
075/744-38-91 po 16 J
OKNA PLASTIKOWE używane, prod. niemieckiej, różne 
rozmiary, od 100 z ł. ., tel. 075/736-10-94 
OKNA PLASTIKOWE białe,.wym. 95 x,120 cm -170 zł, 
134 x 126 cm - 450 zł, 1j58 x 81 cm - 450 zł, 160 x 126 cm
- 430 zł, 174 x 118 cm - 420 zł, 175 x 119 cm - 370 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/713-22-44.0601/34-06-21

OKNO DREWNIANE skrzynkowe, 144x144 cm - 100 zł. 
'Jawor, tel. 076/870-41-51
OKNO DREWNIANE z roletą 72 x 136 cm, rozwierno-uchyl
ne. - 200 zł. Owiesno. tel. 074/837-58-95 £
OKNO DREWNIANE skrzynkowe, bez szyb, wym. 145x145 
cm, 3 szt., cena -120 zł/szt. Robótka, tel. 071/390-34-15, 
0603/59-24-45
OKNO PLASTIKOWE PLASTMO 147x168 cm, dzielone, 
jedna strona rozwierno-uchylńa, szyba 1.1-,- 350 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-60-22,0606/85-92-83 
OKNO PLASTIKOWE nowe, 2-skrzydłowe, rozwier
no-uchylne, szyba atermiczna, współczynnik przenikalno- 
sci 1.1, wym. 112x142 cm, - 550 zł. Polkowice, tel. 
076/847-92-17,0605/34-19-21
OKNO PLASTIKOWE, stałe, nowe, wys. 117 cm, szer. 200 
cm, - 450 zł. Strzeszów, tel. 071/312-82-94 
OKNO SKRZYNKOWE oszklone, z demontażu, stan b. do
bry, o wym. 1400x1500 mm (3 szt.), 1400x1500 mm (1 szt.), 
bez szyb, nowe - 80 zł/szt. oraz o wym. 1400x2100 mm (1 
szt.), oszklone, stan dobry, cena -100 Zł. Jędrzejów 98a, 
gm. Grodków, tel. 077/415-80-23. .
OKNO WYSTAWOWE oszklone, 320 x 210 cm, - 300 zł. 
Świebodzice, tel. 074/841-63-29,854-73-92 
OKUCIA DRZWIOWE ładne klamki i szyldy, nowoczesny 
wzór, 14 kompletów + 1 kpi. do drzwi zewn., domykacze, - 
drzwi, 2 szt. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-18-47 
OŚCIEŻNICE METALOWE 70 cm (lewe), 80 cm (prawe) - 
20 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-41-51 .

E N E R G I A  
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 J E P Ł A  
ogrzewanie domów energią środowiska 

S P R Z E D A Ż ,  Instalacja 
A t r a k c y j n e  K r e d y t y  

h ipoteczne  I gotów kow e

Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
T E L . ( 0 7 1 )  3 3 3 - 7 2 - 5 7  

0 - 6 0 1 / 6 9 4 - 5 3 4

l
OI)O

U

J

PRZYJMĘ ZIEMIĘ humus, do 10 wywrotek, środa śląska, 
tel. 0601/75-78-84
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów oraz humus, do Kamienia 
Wrocławskiego. Wrocław, tel. 071/328-21-77, 
0502/26-90-18
PRZYJMĘ ZIEMIĘ duże ilości. Wrocław, tel. 071/782-69-94, 
0502/60-58-69
PRZYJMĘ ZIEMIĘ nieodpłatnie, bez zanieczyszczeń, 11 
km od Świdnicy. Zebrzydów, tel. 074/858-54-08 
PUSTAKI połówki, 10.5x24x49 cm -1.5 zł/szt. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 075/736-95-74,0602/87-83-91 
PUSTAKI ALFA całe, 500 szt. • 3 zł/szt., połówki, około 
400 szt. • 1.5 zł/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-44 
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR od 2.35 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71 
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE 24 x 224 x 38 -1.80 zł/szt., 
12 x 24 x 38 - 1 zł/szt. Góra, tel. 0605/20-02-25
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE wym. 24 x 24 x 36 cm - 
1.80 zł/szt., 12 x 24 x 48 cm -1.30 zł/szt. Tyniec Mały, tel. 
071/339-76-37,0607/36-63-74 
PUSTAKI ŻUŻLOWE wym. 50 x 24 x 24 cm - 2.8 zł/szt. 
Rokitki, tel. 076/817-87-77
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, 24x24x49 cm - 2.8 
zł/szt. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 075/736-95-74, 
0602/87-83-91
RAMY OKIENNE do budowy szklarni, wymiary 1400 x 660
(24 szt.), 1300 x 600 (24 szt.) - 10 zł/szt., dodatkowo 4
sztuki gratis. Wrocław, tel. 0602/27-63-72
ROLKI DO PODAJNIKÓW 76 szt. - 30 żł/szt. Wrocław,
tel. 071/372-62-45,071/318-03-43
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry
- 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel.
0049/62-64-12
RURY KAMIONKOWE kanalizacyjne (hydrauliczne), ok. 12 
szt., stan b. dobry, szer. ok. 0.5 m - cena 30 zł/szt. Strze
szów, tel. 071/312-82-94
RURY KANALIZACYJNE żeliwne, fi 120 - 1 zł/kg. Wro
cław. tel. 071/321-47-90,0601/89-29-34 
RURY MIEDZIANE średn. 15,18, 22 + otulina czerwona • 
średn. 15 r 50 zł/m.b., średn. 22 - 30 zł/m.b., grzejniki Brug- 
man, nowe. Świdnica, tel. 0605/22-21-03 
RURY OCYNKOWANE na ogrodzenie, dł. 2.4 m. fi 50-80 
mm, 28 sztuk - 13 zł/szK Lubin, tel. 076/847-20-86 po 
godz. 16
RURY OD NAGRZEWNICY można ję wykorzystać do na
dmuchu pod folię, halę itp, • 200 zł. Piława Dolna, tel. 
074/831-91-25

ka „goły ocynk” - 4.50 zł/m2; siatka ocynkowana 
i powlekana PCV, z grubego arutu - 4.50 zł/m2; 
siatka zgrzewana do betonu • 2.70 zł/m2; słupki 
ogrodzeniowe • 13 zł/szt.; bramy standardowe z 
furtką - 680 zł/kpi.; bramy kute • 200 zł/m2. „ME- 
TALPLAST” , Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 
071/312-74-92 82000951

O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpie
czona ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jakości 

: drutu • 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, powlekane 
- od 18 zł/szt. oraz drut naciągowy, napinacze, 
pręty napinające i inne akcesoria. Możliwość 
transportu. „GRANIMET”, Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-78-54,074/640-57-21 80006201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynk powlekany -4.10 
zł/m2, siatka ocynkowana • 4.50 zł/m2, drut na
ciągowy 0.30 zł/m.b*, napinacze. Krzyków, tel. 
071/318-98-56 81008801

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy większych 
zamówieniach transport gratis, możliwość mon
tażu. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 0609/64-36-98 
81008971

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogro
dzeniowe i inny asortyment, możliwość monta
żu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 
071/312-64-33,0603/42-83-91 81008971

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem • 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 
zł/m2. Pełny asortyment, możliwość całkowitego 
montażu (wylewki, osadzanie słupów). Transport 
gratis. Trzebnica, tel. 0601/84-19-35, 
071/387-13-32 82000991

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 
do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży 
słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, napinacze

TARTAK CHOJNO
skład fabryczny 

„ADWER” -Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH967!
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i inne akcesoria do montażu ogrodzeń. Przy więk
szych zamówienia, dostawa gratis. Żmigród, ul. 
Lipowa 9, tel. 0603/85-26-17, 071/385-35-64 wie
czorem 82000941 

SIATKA OGRODZENIOWA PCW i ocynkowana, kolor do
wolny • cena od 3.80 zl/m2 do 7.20 zł/m2, transport gratis. 
Kąty Wrocl.. tel. 071/390-56-34, 0606/59-51-97 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana pla
stikiem, wys. 150 cm, . dł. 20 m.b./rolka, 20 rolek • 130 
zł/rolka oraz słupki ogrodzeniowe, różne rozmiary, od 13 
zł/szt. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48 
SIATKA OGRODZENIOWA z drutu ocynkowanego, wys. 2 
m, dł. 25 m.b. w rolce • 200 zł/rolka. Wrocław, tel. 346-69-05 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana pla
stikiem, wys. 150 cm, dł. 20 m, 20 rolek - 130 zł/rolka. 
Wrocław, tel. 0603/54-37-38
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana plastikiem
- 3.60 zł/m2, siatka ocynkowana, powlekana plastikiem • 
4.45 zł/m2, słupki, drut naciągowy, napinacze, drut kolcza
sty (możliwy transport). Zielona Góra, tel. 068/327-43-70 
SIATKA OGRODZENIOWA różne oczka, metalowa - 3 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/782-85-38, 0605/04-69-61 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory
- 3.7 zł/m2, siatka posadzkowa zgrzewana 100 x 100-2.7 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV - 3.6 zł/m2, 
ocynkowana i powlekana PCV - 4.45 zł/m2, drut naciągo
wy, napinacze, drut kolczasty. Zielona Góra, tel. 
068/327-43-70
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 • 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 • 

2.65 zł/szt., znak jakości, certyfikat, transport gra
tis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01024001

SIPOREX 30x24x59 - 7.60 zł/szt. Nowa Sól, tel. 
068/387-61-47
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38 mm, dj. 220 cm, z dasz
kami • 13 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-77-48 
SŁUPKI OGRODZENIOWE narożne, ze skosami, różne 
rozmiary, od 12 zł/słupek. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
SŁUPKI OGRODZENIOWE metalowe, na zamówienie, 
cena 8-12 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0607/25-42-02 
STAL DWUTEOWNIK 160 dl. 12 m • 350 zł/szt. Mietków, 
tel. 071/316-91-59
STAL DWUTEOWNIK - 80 gr/kg. Wrocław, tel. 
0601/79-66-30
STAL DWUTEOWNIK 12 mm x 12 m, 19 szt. -.15 zł/szt. 
Zebrzydów, tel. 074/858-54-08 
STAL KĄTOWNIK wym. 40 x 40 x 4 mm, dł. od 1 do 2 m - 
0.6 zł/kg. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
STAL PŁASKOWNIK 80x11, gat. 40 H, 18.51 - 2,5 zł/kg + 
7% VAT. Wrocław, tel. 071/326-09-26, 071/341-91-68 
STAL TEOWNIK 380 mm, dl. 7.3 m, 3 sztuki, - 1.000 zł. 
Mikołajowice, gm. Legnickie Pole, tel. 076/858-20-42 
STAL, WAŁEK fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
STEMPLE BUDOWLANE ocynk, różne wymiary, 600 szt.
- 30 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 0601/66-95-03 
STEMPLE BUDOWLANE różne dł. • 1 zł/mb. Karpacz, tel. 
075/761-93-65
STEMPLE BUDOWLANE 100 szt., sosnowe, dł. 2.7 m - 2 
zł/szt. Nysa, tel. 077/433-51-45 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe • od 1 zł/m. Oława, tel. 
071/303-09-20,0604/26-78-97 
STEMPLE BUDOWLANE różne długości • 1 zł/m. Procho
wice, tel. 076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE - 3 zł/szt. Wrocław, tel.
071/336-51-57,0601/18-99-25
STEMPLE BUDOWLANE - 4 zł/szt. Wrocław, tel.
0502/03-64-78
STEMPLE BUDOWLANE-sosnowe, dl. 2.70 • 3 m, około 
150 sztuk - 3 zł/szt. Świerzów, tel. 071/312-52-54 
STOPNIE dębowe, na schody, 95x30 cm, 13 sztuk - 75 
zł/szt. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
STYROPIAN FS-15, FS-20 do ociepleń budynków, w ce
nie od 90 zł/m2, różne 'grubości oraz siatka i narożniki 
uzbrojone. Wrocław, tel. 0603/10-24-41
SZAFKI GAZOWE różne, 3 szt, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-96-46
SZALUNKI AKRO 35 szt., o wymiarach: 120x60,120x50 
oraz narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, kliny i zworniki, w 
cenie 80 zł/szt. Wrocław, teł. 071/368-64-39 
SZALUNKI DREWNIANE nowe, 2.50x0.50 cm - 28 zł/szt. 
Lubin, tel. 076/847-30-20
SZTACHETY OGRODZENIOWE SOSNOWE heblowane, 
dł. 70-170 cm -1 zł/szt. Lubin, tel. 0602/74-07-02 
SZTACHETY OGRODZENIOWE heblowane, zaokrąglone, 
wym. 125 x 9 x 2.3 cm - 2.40 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE cena - 2 zł/szt. Procho
wice, tel. 0606/59-07-31
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 10 x 
2 cm, 600 szt. - 1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-74-01
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory - 2.7 zł/szt. 
oraz inne wyroby (studnie itp.). Wrocław, tel. 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 
kominków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SZYNY KOLEJOWE dł. 525 ‘cm, 8 szt:' - 20 zł/m. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-80-16
O  TARCICA sucha: dąb • 1.750 zł/m3, buk -1.350 

zł/m3, Jesion • 1.350 zł/m3, olcha - 800 zł/m3. Oła
wa, tel. 071/303-89-69 w godz. 8-15,0602/59-14-30 
01021291

O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więibę dacho
wą, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Im
pregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, 
przecieranie materiałów powierzonych. Dziś za* 
miawiasz • jutro odbierasz!. Oława, ul. Sikorskie
go 10, tel. 071/313-24-05, 071/313-88-83, 
0606/12-42-14 01022471

TARCICA BUKOWA sucha, gr. 28 mm, 50 mm, -1.500 zł. 
Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06
TARCICA BUKOWA gr. 50 mm, sucha -1.400 zł oraz dę
bowa, gr. 50 mm, • 1.800 zł. Bystrzyca Oławska, teł. 
071/303-09-36,0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA gr. 50 mm, po suszarni • 1.200 zł/m3. 
Trzebnica; tel. 0600/31-93-19
TARCICA DĘBOWA 53 mm N/O, surowa, jedno i dwustron- * 
nie czysta, - 1.300 zł. Grodków, tel. 077/415-48-03 po 
godz. 15,0600/34-71-76
TARCICA DĘBOWA grubość 45 i 55. dł. do 5,30 m, sucha
- 1.200 zł/m3. Lubin, tel. 076/846-61-91,0605/43-53-80 
TARCICA DĘBOWA świeża, gr. 55 mm, dł. 3 m, wysoki 
gatunek, ok. 17 m3 - 900 zł/m3. Opole, tei. 0605/52-99-47 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, grub. 25, 35 i 60 mm, 
dług. 3-4 m, cena 1.550 zł. Strzegom, tel. 074/855-67-41 
TARCICA DĘBOWA sosna, olcha, gr. 25-50 mm, olcha, 
sosna - 800 zł/m3, dąb • 1.250 Zł/m3. Środa śląska, tel. 
071/317-25-79,0604/95-48-36

TARCICA ORZECHOWA suszona w suszarni pahfelowej i 
korzenie orzecha włoskiego w całości lub >poćlęte '■ 500 
zł/m3. Kamienna Góra, tel. 0605/42-36-39 ■
TARCICA ŚWIERKOWA gr. 5 cm, dł. 6 m - 530 zł/m2. Ja
wor, tel. 0604/20-94-66
TURYLE KOMIONKOWE (wazony), poj. 1000 I, ozdoba 
ogrodów lub poj. na wodę deszczową, • 350 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-31-50
WAPNO ok. 70 worków, sezonowane, po 40 kg w worku - 
cena 8.50 zl/worek. Strzeszów, tel. 071/312-82-94 
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 50 kg, ramię obroto
we, 2 biegi w dół, 2 w górę, sterownik 5m,- 800 zł. Boro
wa, tel. 071/315-72-45
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, 2-biegowa, łań
cuchowa. 300 kg, - 4.500 zł. Modła 38, tel. 076/817-28-55 
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WCIĄGARKA BUDOWLANA technicznie sprawna, - 700 
zl. Wrocław, tel. 0606/46-75-51 
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczny, • 700 zł. Wro
cław, tel. 325-15-82
WĘZEŁ BETONIARSKI RP 2 AB, 1981 r., 500 ccm, • 5.000 
zł. Borów, tel. 0604/60-73-84
WĘZEŁ BETONIARSKI 0.5 m3, • 8.000 zł. Pleszew, tel. 
0501/26-73-49
WĘŻE na gorącą lub zimną wodę, 3/4*, odcinki po 50 m.b., 
cena 60 gr/m.b. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
WIBRATOR DO BLOCZKÓW kostki, stół 110 x 50 cm, - 
500 zl. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
WIĘŻBA DACHOWA 60 krokwi, 16 x 8 x 7,5 m, łaty, deski 
25 mm - 650 zł. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47
O  WIĘŻBY DACHOWE, krawędziaki, łaty dachowe, 

tarcica iglasta i liściasta • produkcja, sprzedaż., 
tel. 075/753-18-63, 0601/15-11-57 

WINDA BUDOWLANA WBT-600, - 2.200 zł lub wynajmę • 
25 zl/doba. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 21 
WITRYNA OKIENNA sklepowa, nowa, kolor biały, wym. 240 
x 220 cm, - 600 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78 
WODOMIERZ nowy - 40 zł. Brzeg, tel. 0605/82-10-21 
WÓZEK DO PRZEWOZU ŻWIRU oraz maszyna do pro
dukcji pustaków, stan b. dobry, • 400 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-40-15,0601/85-58-16 
WÓZEK DO UKŁADANIA PAPY 9-palnikowy, na gaz pro
pan-butan, stan b. dobry, • 550 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/83-01-83
WYŁAZ KOMINIARSKI FAKRO nowy, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-65-71
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1992 r. waga 68 
kg, skoczek, - 1.700 zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. 1995 r. 200 kg, sil
nik Hatz (diesel), rewers, stan b. dobry - 4.200 zł oraz BO- 
MAG, 1996 r., benzyna .skoczek*, stan b. dobry, - 2.100 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, 1996 r. prod. niemieckiej, stan 
dobry. - 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/415-50-62,0608/74-56-84 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r., benzyna 
130 kg, silnik Honda, - 2.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0600/43-02-19'
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN, 1996 r. płytowa. 
400 kg, rewers, diesel Hatz Supra, - 8.500 zł lub wynajmę. 
Strzelin, tel. 0604/16-05-80
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 180 kg. sił* 
nik diesel Hatz, stan.b. dobry - 4.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, 1998 r. rewers diesel, waga 
233 kg, • 4.800 zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER BPU 2440,1998 r. 
130 kg, rewers, • 4.300 zł lub wynajmę. Strzelin, tel. 
0604/16-05-80..
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, 1999 r., diesel waga 500 kg. 
Modła, tel.076/817-22-19,0604/91-37-08 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek*, 1998 r., 
70 kg, stan b. dobry, - 2.300 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER 200 kg, • 3.800 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-51-95 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG silnik Hatz. waga 400 
kg, - 3.500 zł. Lubań Śląski, tel. 075/722-18-94 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG 50-52 D, 450 kg, die
sel, 1997 r., stan b. dobry - 8.900 zl. Strzelin, tel. 
0601/78-39-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DUNAPAK, benzyna 160 kg, 
silnik Robin, - 3.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0600/43-02-19
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR-30/38D, diesel 
waga 195 kg, płyta, stan dobry, - 3.100 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-77-12 -
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER DIESEL, - 3.200 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 311-62-15 ‘ 
ZAGĘSZCZARKA WACKER skoczek, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Grodków, tel. 077/415-50-62,0608/74-56-84^ 
ZAWORY ŻELIWNE przelotowe-zwrotne (kołnierzowe), 
nowe - od 30 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
ZBIORNIK NA CEMENT 25 t, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-36
ZBIORNIKI NA SZAMBO stalowe, poj. 5000 litrów • 1.000
zł, inne. Żagań, tel. 068/477-74-20
ŻWIR .pospółka*, 271, - 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

BROŃ REWOLWER COLT 6 mm, kabura, naboje, rakiety,
- 300 zł. Wrocław, tel. 785-67-32
BROŃ WIATRÓWKA Slavia 631 Lux, luneta 4 x 30, nowa,
z długą lufą, - 400 zł. Kłodzko, tei. 0502/23-04-30
BUTLE DO NURKOWANIA 2 x 7 I, aparat oddechowy z 2
ustnikami, nowy -1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-84-19
Tomek
DESKA SNOWBOARDOWA nowa, - 350 zl. Wrocław, tel. 
0608/72-76-40
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC HOT BAT, 1996 r. 
mieczowa, 160 I, dł. 325 cm, żagiel 6.5 m2, bom na klam
rę, maszt dzielony, -1.800 zł, MISTRAL SHREDER dł. 299 
cm, 130 I, z pędnikiem, - 1.700 zł oraz BIC VELOCE dł. 
290 cm, 1201, - 1.1Ó0 zł i VEGA dł. 298 cm, 1301, - 800 zł. 
Legnica, tel. 076/721-67-19,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA prod. zachodniej, dla począt
kujących, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/347-62-00
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO, - 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-08-49
DESKA WINDSURFINGOWA Mistral Flow, nowa, 284 cm. 
113 I + statecznik, model <2000, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-15-49

SKLEP WINDSURFINGOWY

MALI BU
SPRZĘT NOWY I UŻYWANY, SZKOLENIE 
TEL. 071/353-53-54, 0-603 677 747

DESKA WINDSURFINGOWA bez płótna żaglowego', - 250 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-65-35, 0609/49-95-55 
DESKA WINDSURFINGOWA idealna do nauki, komplet
na, duża wyporność, szeroka, 2 bomy i żagle, możliwy do
wóz, • 490 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-16,0502/90-98-61
DESKA WINDSURFINGOWA F2 VEGA, 300 ccm 134 I, 
stan b. dobry - 1.050 zł, FANATIC BEE 284 cm, 1171, stan 
idealny - 1.500 zł oraz F2 XANTOS 285 cm, 1181, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39,0603/58-15-37 
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 295 bom z klam
rą, maszt dzielony, żagiel 6,5 m2 - 790 zł i WINDGLIDER 
do nauki pływania - 490 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE, 2000 r. 164 
I, wyporność 294 cm, stan idealny - 2.450 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39,0603/58-15-37 
DESKOROLKA profesjonalna, stan bardzo dobry, deska 
Neighborhood, traki Trucker, nowe kółka, kupiona miesiąc 
temu w sklepie za 590 zł, cena, • 330 zł. Wrocław, tel.
369-27-27
DRABINA GIMNASTYCZNA wym. 235 x 93 cm, cena -180 
zł + transport. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18
GRA „DART’S” 1-8 osób, 116 wariantów, 16 gier, zegar, • 
230 zł. Wrocław, tel. 0605/61-02-71 
JACHT KATAMARAN 22 m2,3-osobowy. -17.000 zl. Wro
cław, tel. 0502/27-57-47
JACHT ORION stan dobry, z przyczepką, • 7.000 zl. An
drychów, tel. 033/875-24-53
KAJAK dmuchany, 2-osobowy, 5-komorowy, nowy, • 230 
zł. Psary, tel. 071/387-86-26
KATAMARAN składany, pow. żagla 9.5 m2, używany 2 se
zony, 3-osobowy, z osprzętem, • 1.800 zł lub zamienię na 
kabinowy, z wózkiem, z dopłatą. Siedlce, tel. 0602/32-86-64 
KIJE DO GRY W GOLFA • 100 zł/szt., torba, wózek i inne 
akcesoria. Legnica, tel. 076/866-34-07 
KOŁOWROTEK Dam Ouick vsi 430, f  łożyska, tylny ha
mulec, w dobrym stanie + szpula zapasowa, • 90 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-23-62,0606/31-34-65 . 
KOMPLET DO GRY W GOLFA (torba, kije, wózek). - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-17-63,0601/41-70-63 
KOMPLET DO SZERMIERKI damski, broń + strój i ma
ska. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/351-17-63,0601/41-70-63 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KAJAK 2-osobowy, w dobrym stanie. Dzierżoniów,
tel. 074/831-69-43,0605/63-83-17
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ. Chojnów, tel. 076/819-17-56,
076/818-70-01
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym 
dnem. Wrocław, tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławeczka regulowana, 
ze stojakami, hantle, gryf. Wrocław, tel. 0503/92-79-60
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY. Kędzierzyn-Koźle. tel. 
0502/04-24-00
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY z kompletem bil i kijków, 7-, 
8-stopowy, do 900 zl. Opole. tel. 077/454-33-24
O  LODÓWKI TURYSTYCZNE 220 V, 12 V, gaz płyn- 

ny, prod. zachodniej, namioty typu domek igloo, 
2-, 3-, 4-osobowe, prod. zachodniej, stan idealny 
oraz inny sprzęt • 600-1.000 zł. Głogów, tei. 
076/834-46-34 84012661

ŁAWKA POD SZTANGĘ, - 250 zł. Legnica, tel. 
076/866-34-07
ŁÓDŹ WĘDKARSKA nowa, drewniana, 3.5 x 1.2 x 0.4 m, 
- 500 zł. Głogów, tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla 
konesera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik
1.8 OHC, napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zł lub za
mienię na samochód. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA niebiesko-biała, dł. 11.8.m, szer. 3.0 
m, silnik Jamz 238, nadaje się na przewozy turystyczne, -
16.000 zł. Głogów, tel. 0607/15-85-73 ■
ŁÓDŹ MOTOROWA sportowa, dł. 4.5 m, szer. 1,7 m, silnik 
przyczepiany Yamaha, 40 KM, z lawetą, - 1.000 zł. Polko
wice. tel. 076/845-18-76
ŁÓDŹ MOTOROWA z silnikiem doczepnym, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/37-71-22
ŁÓDŹ MOTOROWA KABINOWA, 4-osobowa. + przycze
pa łamana, silnik Chrysler 115 KM, - 25.000 zł lub zamie
nię na samochód, diesel. Radwanice k. Wrocławia,' tel. 
071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA SCHETLAND 570 kabinowa, bez sil
nika (przyczepny), • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-20-71.
ŁÓDŹ WĘDKARSKA dł. 2.8 m, szer. 1.35 m, 2 schowki 
zamykane, wiosła, wózek podłodziowy, - 1.600 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-64-07
ŁÓDŹ WĘDKARSKA plastikowa. 4-osobowa, dł. 350 x 165 
x 50 cm, wózek, - 800 zł. Sobótka, tel. 071/316-35-52 
ŁÓDŹ WĘDKARSKO- TURYSTYCZNA duża, z laminatu, 
po remoncie kapitalnym, do malowania, - 1.500 zł lub za
mienię na migomat lub sprężarkę, 220 V, lub inne. Tarno
wiec, tel. 0502/90-87-85,0607/48-10-89 “ - 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA kabinowa, dł. 6 metrów, - 6.200 zł. Ka
lisz, tel. 062/764-56-75
ŁÓDŹ ŻAGLOWA kabinowa ♦ 2 komplety żagli + przycze
pa, - 5.500 zł. Krotoszyn, tel. 0601/49-75-34 
ŁYŻWOROLKI LEOPARD, stan dobry, mało używane, roz
miar 40, ochraniacze na kolana, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-21-70 po godz. 20,0605/45-85-53 
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁEK TENISOWYCH cena 
900 zł. Wrocław, tel. 071/338-41-12
MOTOLOTNIA 1-osobowa, z silnikiem Trabanta, stan do
bry, nowe skrzydło, możliwość zakupu skrzydła i wózka 
osobno, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-81 
MOTOLOTNIA 2 osobowa, nowa, Stranger, Rotax 503, wó
zek Pipistrel Duo-Spider, komplet przyrządów, śmigło 3-ło- 
patowe, z możliwością nauki pilotażu, - 25.000 zł. Świdni
ca, tel. 0601/14-39-79
O  NAMIOTY • MATERACE WELUROWE, BASENY 

DMUCHANE , KAJAKI, PONTONY, ŁODZIE : na
mioty 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 ta
rasami, 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. Ko- 
zanowska I. Karkonoska (na terenie, Polmozytu), 
tel. 071/351-56-03, 0603/50-24-53, 0503/94-99-96 
02020131

NAMIOT 2-osobowy - 400 zl. Jelenia Góra, tel. 
0608/84-00-57

NAMIOT 2-osobowy, stan b. dobry, - 100 zl. Lubin, tęL 
076/846-78-48,0606/67-92-26 
NAMIOT 4-osobowy, 400x400 cm, wys. 200 cm, stelaż me
talowy, - 1.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-04 po 
godz. 16
NAMIOT duży, 2 sypialnie, przedsionek, raz używany, • 400 
zł. Wrocław, tel. 071/367-81-88
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, 2 sypialnie, przedsionek, • 320 
zł. Wrocław, tel. 071/332-44-11 
NAMIOT IGLOO-3 nowy, prod. niemieckiej, wym. 
210x240x130, tropik, moskitiera w przedsionku, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49-
NAMIOT KROKUS 4 nowy, waga 34 kg, wym. 380 x 300 
cm, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-22-92 
NAMIOT PANORAMA VOYAGER 4-osobowy, 2 sypialnie, 
przedsionek, nowy, nie używany, - 350 zł. Wrocław, tel.
336-43-41
NAMIOT WEEKEND DISCOVERY 5, 2000 r. 5-osobowy, 
używany jeden sezon, wym. 2x4.8x3 m, 2 kopuły, 2 wej
ścia, • 450 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NARTY nowe z wiązaniami, buty narciarskie, rozm. 42, • 
120 zł. Wrocław, tel. 0607/45-55-86 
NARTY WODNE, - 200 zł. Lubin, tel. 076/844-73-30 
NARTY ZJAZDOWE ROSSIGNOL, 1998 r. żółto-czarne, 
bez zapięć, dl. 200 cm, mało używane, • 200 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-71-51
PARALOTNIA z osprzętem, - 850 zł. Legnica, tel. 
076/862-39-83
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-45
PARALOTNIA SKYDIVE GUNTER pilne - ok. ,1.700 zł. 
Bełcz Mały, gm. Wąsosz, tel. 0600/41-46-08
O  PIANKI WINDSURFINGOWE pełne, rozm iar 

150-175 cm oraz inne akcesoria, cena -180 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/851-20-71, 0606/72-77-58 
84013891

PLECAK NA STELAŻU, - 100 zł. Jelenia Góra, tel, 
0608/84-00-57
PLECAKI WOJSKOWE oraz .niezbędniki* z menażką i ma
nierką, cena 10-70 zł. Wrocław, tel. 362-65-93', 
0605/76-57-97
PONTON 4-osobowy, roczny, z deską na silnik, • 1.500 zi. 
Oleśnica, tel. 0501/53-31-99
PONTON gumowy, 3,4-osobowy, prod. niemieckiej, z de
ską na silnik, drewniana podłoga • 1.000 zł. Psary, tel. 
071/387-86-26
PONTON używany, 4-osobowy,.- 300 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-37-45
PONTON PASAT oraz toaleta turystyczna, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/355-04-59
PONTON WĘDKARSKI 4-osobowy, - 220 zł. Psary, tel. 
071/387-86-26
PONTON ZODIAC prod. francuskiej, deska do mocowania 
silnika, wyporność 250 kg, 1-osobowy, stan b. dobry, - 750 
zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60 
PONTONY od 200 do 800 zł, z możliwością montażu silni
ka. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS biały, na gwarancji, do 
wszelkiego rodzaju ćwiczeń, - 680 zł. Lubin, tel. 
0501/44-96-35
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER, 1998 r. stan 
idealny, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER, - 950 zl. Le- 
gnica, tel. 076/866-34-07
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ BIEŻNIA z licznikiem, - 450 zl. 
Legnica, tel. 076/866-34-07
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ BIEŻNIA z wyświetlaczem
6-funkcyjnym, nowa, - 500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-84-19 Tomek
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ELIPTICAL 485 E profesjonal- 
ny, angażuje wszystkie partie mięśniowe, przydatny przy 
odchudzaniu bioder, ud, • 950 zł. Sława, tel. 068/356-77-99 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER stół pionizacyjny, do 
ćwiczeń kręgosłupa, - 220 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER ławka, regulacja 
kąta, stojaki + na brzuch, - 260 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-27
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ profesjonalna sztanga, gryf na 
łożyskach, talerze ogumowane 2 x 15 kg, * 300 zł.'Wro
cław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS firmy Keller, śtan do
bry, -1.500 źł. Wrocław, tel. 071/353-50-97,0601/93-13-04 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławka, na gwarancji, rowerek, 
hantle 2x15 kg. nowe, - 680 zł. Wrocław, tel. 0503/70-54-51
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ WALKER 11-funkcyjny, bież- 
nia elektroniczna, wiosła, rowerek, uchwyty do pompek̂ , 
kółko obrotowe do ćwiczenia mięśni brzucha,.- 420 zł. Lu
bin, tel. 076/846-71-13, 0604/67-86-74
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ hantle 7.5 i 8.5 kg - 130 zł, 
wioślarz DP z licznikiem - 320 zł, stół pionizacyjny - 280 zł, 
ławeczka do ćwiczenia mięśni brzucha -170 zł. Legnica, 
tel. 076/862-15-47
RAKIETA TENISOWA WILSON PRO STAFF Mid Size, gra- 
fitowo-kewlarowa oraz inne, od 200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-44.0608/67-07-34 
ROWER MAGNETYCZNY KETTLER Ergometr E X 1, - 800 
zł oraz MARS. - 250 żł i TRENINGOWY, - 250 zł. Legnica, 
tel. 076/866-34-07
ROWER TRENINGOWY KETTLER stan b. dobry, również 
z komputerem - od 140 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16 do godz. 17, 782-29-22 po godz. 20 
ROWER TRENINGOWY z elektroniką, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, - 290 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
ROWER f  RENINGOWY KETTLER licznik, obciążenia, stan 
b. dobry, - 170zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27
ROWER TRENINGOWY wyświetla czas, kalorie, regula
cja obciążenia,.,- 300 zł lub zamienię na rower górski. So
bótka, tel. 0606/20-57-10
ROWER WODNY 2-osobowy, - 700 zł. Ciosaniec, tel. 
068/356-76-55
SILNIK DO ŁODZI CHRYSLER 70 moc 70 PS - 62 KM, 
duży. - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/384-91-27 
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 50 KM, el. rozruch, dozow
nik oleju, dł. kolumna, stan idealny, - 8.500 zi. Wrocław, 
tel. 352-44-45,0502/95-90-10 
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKRZYNIE GIMNASTYCZNE od 400 zł. Wrocław, tel.
345-90-15
SKUTER WODNY prod. polskiej, bez silnika, • 1.000 zł lub 
zamienię na łódź, z dopłatą. Wrocław, tel. 0604/37-71-22 
SKUTER WODNY BOMBARDIER XP, 1998 r. z przyczep
ką, I właściciel, - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-68-16,0600/37-45-63 
SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i uży
wane, cena od 50 do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
SPRZĘT TRENINGOWY wiosła, stepper, atlas, wahadło, 
ławeczki i inne przyrządy do ćwiczeń - od 70 zł. Lwówek

Śląski tel. 075/782-43-16 do.godz. 17, 782-29-22 po 
godz. 20
STOŁY BILARDOWE 6- i 8-stopowe, z kamiennymi płyta- ^  
mi, prod. niemieckiej - od 1.000 do 3.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/54-01-06
STÓŁ BILARDOWY 10-stopowy, po wymianie płótna, kom
plet bil, 3 kije, z możliwością przerobienia na stół zarobko
wy, stan b. dobry, - 2.100 zł. Strzelin, tel. 0602/44-09-38
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER nowy, na kółkach, - 
450 zl. Głogów, tel. 076/834-46-34
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER kompletny, z siatkami, 
paletki na stojaku z kółkami, stan b. dobry, - 330 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
SZACHY KRÓLEWSKIE nowe, nie używane, - 750 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-63
URZĄDZENIE TRENINGOWE WIOŚLARZ, • 250 zł. Le
gnica, tel. 076/866-34-07
WĘDKA z kołowrotkiem, dł. 3.7 m, 2 szt. - 85 zł. Wrocław, 
tel. 071/359-21-86
WĘDKA ROBINSON Ultra Liaht jig, 2.70 m, 4-15 kg, wkle- 
janka, - 90 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-23-62, 
0606/31-34-65
WÓZEK DO MOTOLOTNI 2-osobowy, osprzęt, nowy, •
1.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO, - 1.500 zł. Gło
gów, tel. 076/833-52-35
ZAMIENIĘ ROWER TRENINGOWY ARAL - na komputer. 
Wrocław, tel. 071/788-75-71
ZAMIENIĘ SKUTER BOMBARDIER prod; USA, moc 100
KM, prędkość 130 km/h, przebieg ok. 50 mtg, I właściciel,
3-osobowy. - na łódź motorową. Wrocław, tel.
071/336-23-51,0603/91-54-12
ŻAGIEL DO ŁODZI DINGHY nowy, - 350 zi. Wrocław, tel.
071/788-14-08,0602/21-23-32;
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY VAMP-FUN 7.5 m2 - 300 zł, 
Pacific, 9.1 m2 - 800 zł. Mikołaj Dziuda, Wrocław, tel. 
071/339-16-59
ŻELAZKOTURYSTYCZNE składane, nowe, - 45 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93

TU R Y STY K A
•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 

osobowe z łazienkami, te lefonam i/sat, barek, re
stauracja, biląrd, sauna, solarium, siłownia, parking, 
NISKIE CENY, www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 
059/814-89-65 i 814-89-64 99000000

•  ALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w pro
mocyjnej cenie 139 zł (z VAT), w cenie nocleg ze 
śniadaniem, przejazd lux autokarem, opieka pilota, 
2-dniowe zwiedzanie miasta, ubezpieczenie. .WRA- 
TISLAVIA TRAVELVWrocław, ul. Gwarna 21, tel. 
071/789-90-09 99000001

O  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE ■ Świnoujście ■ 
kwatery prywatne, komfortowe warunki, blisko 
morza - od 15 zł/doba. http://www.republi
ka. pl/bogzab. Rezerwacja, Wrocław, e-mail: bog- 
za@ poczta.onet.pl, tel. 071/341-33-54, 
0607/13-54-66 01023051

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach 
Wałbrzyskich, b. dobre warunki, malownicze tereny, za
lew, zabytki, stawy rybne, - 20 zł los.. Grzędy Górne, tel. 
074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej 
k. Leszna zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie na
uka i jazda konna, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, 
przy własnym zespole muzycznym, cena • 15 zł/os./do- 
bę. Osieczna, tel. 065/535-01-70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno 
stojący! pełne wyposażenie - 25 zł/osoba. Wolibórz, tel. 
074/872-45-90 wewn. 15, 0607/45-57-68
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w B ieżyn iu^  
(okol. Krzywinia - woj. wielkopolskie), blisko lasy i jezio
ra, zaprasza na weekendy i wczasy, w ofercie jazda kon
na,kuchnia domowa - 20 zł/osoba., tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO u podnóża 
Gór Świętokrzyskich, wiele atrakcji - cena 45 zł/osoba z 
wyżywieniem.., tel. 041/307-48-35, 0605/92-10-90 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem 
Otmuchowskim, pokoje 2- i 4-osobowe, kuchnia, łazien
ka, wc, zwierzęta mile widziane • 15-20 zł/osobę. Ligota 
Wielka, tel. 0601/16-79-29
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem 
Otmuchowskim, łazienka, taras, siatkówka, grill, kuchnia 
domowa • 10-20 zl/osoba. Ligota Wielka, tel. 
077/431-41-78,0608/41-47-61

NAMIOTY TURYSTYCZNE 2MM****** 
prod. niemieckiej firmy: HIGH PEAK,BUFFALO,

Laminowane szwy, namioty typu willowego 
j & J l z bawełny hydrolobowej,pokrywane aluminium,

I \  przystawki do BUSÓW. Ceny od 170zł
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach rabaty. 
W-w ul. Bogusławskiego 46, tal/f u  332 62 93, 0501 932 783 
OPOH992_______________;___________ I***  SM 3Q»

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach. 
70 km od Wrocławia, nowe, komfortowe pokoje z łazien
kami i TV Sat (lub bez), jakuzzi, sala balowo-konferen- 
cyjna (do 30 osób), grill, parking ogrodzony, taras 80 m2, 
potok, atrakcje turystyczne -15 zł/doba (promocja) ♦ ew. 
8 zł/wyżywienie. Michałkowa, tel 074/845-33-43 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Niegoszcz.k. 
Mielna nad morzem, db wynajęcia pokoje 2-4-osobowfe,
05-11.2001 r., kuchnia, w.c.Ł łazienka, parking - 22 zł/do
ba w sezonie oraz 18 żł poza sezonem. Niegoszcz, tel. 
094/318-91-95
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad je
ziorem* zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osob
na łazienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, 
cisza, czyste powietrze -16 zł/osoba, domowe obiady - 
13 zł, Kaszuby - Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Stu
dzienice, tel. 059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ok, Śnieżni- 
ka i Czarnej Góry, blisko basen, konie, kolej linowa, do
stęp do kuchni, parking • 18 zł/osobodoba. Stronie Ślą
skie, tel. 074/814-12-83
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE 

nad stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz 
bezpłatne wędkowanie, w malowniczo położonym 
obiekcie otoczonym stawami, lasem i ciszą, do dys
pozycji sala taneczna, kominkowa, rekreacyjna, ta
ras widokowy, sprzęt pływający, serwujemy posiłki 
domowe, cena 25-35 zł/doba. Gryfów 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 (z wyżywieniem). Drohiczyn, tel. 
085/655-70-62,0602/73-08-83 
AGROTURYSTYKA w Górach Sowich, rowery, domki 
kempingowe, gwarancja wypoczynku • 15 zł/doba od oso- 
by. Michałkowa, tel. 074/845-33-20 
AGROTURYSTYKA I kat., 70 km od Wrocławia, w Gó
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W C Z A S Y  -  Ł A Z Y
700 zł za 2 tygodn ie , pełne w yżyw ien ie !!! 

te l. 0 7 1 /7 3 8 -5 4 -0 3 ^
rach Sowich, komfortowe pokoje, 2-, 3-, 4-osobowe, z ła
zienką, TV sat lub bez - od 15 zł, nowy ośrodek, możli
wość wyżywienia • od 8 zł, jakuzzi, sala balowa do 30 
osób, taras, kominek, grill, konie, sporty wodne. Michał- 
kowa, tel. 074/845-33-43
•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypo

czynek w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w 
parku krajobrazowym, niedaleko Jaskinia Niedźwie
dzia, wyciąg widokowy, kryty basen, pstrągi, trasy 
wycieczkowe piesze i rowerowe, do dyspozycji bi
lard, TV, kominek w altanie kuchnia, parking -15 zł. 
Stronie Śląskie, lei. 074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie w 
drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalonej 
(Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, rtTV, parking na posesji, zadaszony 
grill, pełna swoboda, pstrągi, pobyt w Cenie 15-25 zł/os. 
Wrocław,'tel. 071/341-90-91 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0140 www.au- 
togielda.com.pl) - -
AGROTURYSTYKA • WYPOCZYNEK w gospodarstwie 
agroturystycznym, okolice Lądka Zdroju, teren ogrodzo
ny, pow. 2.5 ha, piękny krajobraz, domowe wyżywienie, 
oddalony od innych zabudowań - 25 zł/osoba. Radochów, 
tel. 074/814-69-72
•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE - 

proponuje wypoczynek w GRECJI, w miejscowości 
NEI PORI Riwiera Olimpijska, świadczenia: zakwa
terowanie w APARTAMENTACH lub HOTELU. 9 noc
legów, transport autokarem, opieka pilota, ubezpie
czenie (w poszczególnych turnusach wyżywienie), 
cena turnusu od 695 zł, www.atut.icenter.pl, 
atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81, 367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE pro
ponuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w CHORWACJI, 
na Wyspie OBONJAN. Świadczenia: zakwaterowanie 
w NAMIOTACH, PAWILONACH. HOTELU, 9 nocle
gów, transport autokarem, opieka pilota, kadry pe
dagogicznej i medycznej, wyżywienie, ubezpiecze-

• nie, cena turnusu od 945 zł, www.atut.icenter.pl, 
atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81, 367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE pro
ponuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w GRECJI, w 
miejscowości NEI PORI Riwiera Olimpijska. Świad
czenia: zakwaterowanie w HOTELU lub PENSJONA
CIE, 9 noclegów, transport autokarem, opieka pilo
ta, kadry pedagogicznej i medycznej, wyżywienie, 
ubezpieczenie cena turnusu od 1.335 zł, 
www.atut.icenter.pl,.atut@icenter.pl, Wrocław, ul. 
Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81, 367-70-72

• 99000001
•  ATUT BIURO TURYStYCZNO - PRZEWOZOWE 

Chorwacja Vodice, zakwaterowanie w APARTAMEN
TACH, 7 lub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubez
piecz.- od 659 zł. Zakwaterowanie w PENSJONA
CIE lub WILLI, 7 lub 9 noclegów, autokar, opieka pi- 
lota, ubezpiecz., wyżywienie - od 859 zł, 
www.atut.icenter.pl ZNIZKI dla 5 i 6 osoby w aparta
mencie oraz dla dzieci w. pensjonatach i willach, 
Wrocław, atut@iconter.pl, ul. Powst. Śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81, 367-70-72 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjo- 
nacik „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.tei. 095/316-55-88, 
0602/71-42-85 99000001

m BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca 
pokoje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 
miejsc), wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, par
king strzeżony, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, 
www.ta.pl/dukat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 
53 99000001

ę  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema' po
leca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położo
ny 30 m od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla 
wszystkich gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
094/346-52-71, 0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty „Relax* i .Relak- 
sik", pokoje 2-. 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, 
wyżywienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wy
pożyczenia skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezer
wacja. ., tel. 094/318-97-65, 094/318-90-74 wieczo
rem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonacik „Dajana”, położony 
w cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami j TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, 
obok wypożyczalnia sprzętu sportowego, rowery 
wodne, www.ta.pl/dajana, rezerwacje. ... tel. 
094/318-94-14 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna’ , położony 80 
m od plaży, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami i 
TV. możliwość parkowania, wyżywienie, drink bar, po
byty świąteczne, weekendowe i wczasy, tanio, za
dzwoń to się przekonasz, 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 pla
żowy, parking.., tel. 094/316-62-79, 0603/63-73-66 
99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, poleca
my pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWA
GA!!! 55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i 
drink bar na miejscu, cicha kameralna atmosfera, peł
na wizja, www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 
miejsc w domach wczasowych w Mielnie, Sarbino
wie i Chłopach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie 
w różnych cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą 
kieszeń*. Zobacz w internecie www.fwp.ta.pl, za
dzwoń, zarezerwuj.., tel. 094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK • POBIEROWO pensjonat .Helena’ , poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre 
z balkonami, położony bardzo blisko plaży w strefie 
wydmowego lasu sosnowego, cicha okolica, pełna 
wizja www.helena.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK • POBIEROWO K. REWALA pensjonat 
.Roda* położony w zacisznym miejscu, blisko plaży,, 
poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
sala bilardowa, parking, wyżywienie na własnej sto
łówce (tanio), pełna wizja www.roda.ta.pl, rezerwa
cje. Pobierowo, tel. 091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedi- 
na’ . położone w niewielkiej odległości od morza, po
lecamy pokoje 2*. 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie 
na miejscu, wszystkim zmotoryzowanym zapewnia
my 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 Darło

wa, O.W. .Horyzont”, wspaniały obiekt z komplek
sem basenów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, 
bilardem, kawiarnią i własnym wyżywieniem, poko
je, apartamenty i domki kempingowe, pełna wizja 
www.ta.pl/horyzont, rezerwacje.., tel. 094/314-80-07 
99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MiELNA .DOM NAD MO
RZEM’ położony na szczycie wydmy, 30 m od brze
gu morskiego, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienka
mi, TV i widokiem na morze, wyżywienie i parking na 
miejscu, 200 zł (pokoje 2- i 3-osobowe) - 220 zł (po
koje 4-osobowe), www.ta.pl/grunt, rezerwacje.., tel. 
094/316-58-41 99000001 ,

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, po- 
łożony przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i 
domki kempingowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, 
sala ćwiczeń, jaccuzi, wyżywienie na miejscu, par-

. king, pełna wizja, www.ta.pl/roza, rezerwacje.., tel. 
094/314-21-27 99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali’ , polo- 
żony w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca po
koje 2-, 3', 4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem 
kuchennym (każdy), www.nafaii.ta.pl, rezerwacje.., 
tel. 094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony 
przy samej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w po
kojach z łazienkami i TV, wyżywienie, tereny rekre
acyjne, parking, pełna wizja www.portamare.ta.pl, re
zerwacje. ., tel. 091/381-11-62 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony bli
sko plaży, poleca pokoje z łazienkami i TV, domki 
kempingowe z pełnym wyposażeniem, parking i wy
żywienie na miejscu, pełna wizja www.rezyden- 
cja.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/381-10-52 
99000001

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

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR’ wspaniale po
łożony przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty 
tenisowe, solarium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/ze- 
fir, rezerwacja.., tel. 091/381-12-00. 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek’ 
(194 miejsca), przepięknie położony przy samej pla
ży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wy
żywienie na miejscu, parking, boiska, plac zabaw, re
zerwacje telefoniczne. ., tel. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG .Atrium’ , polecamy pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, ogólnie dostęp
ne zaplecze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, 
ogrodzony teren zielony, wspaniała kameralna atmos
fera, www.ta.pl/atrium, rezerwacje. ., tel. 
094/352-83-65 99000001

ZŁOTA PRAGA
DLA 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 OP011944

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, 
blisko plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, 
polecamy pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tara
sami, do dyspozycji czajniki i lodówka, do wynajęcia 
również domek letniskowy, 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, parking zamknięty r tanio! Również 
weekendy, www.ta.pl/alga, rezerwacje. ., tel. 
094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-oso
bowe, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość 
do morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczy
nek weekendowy, szkolenia, obozy, www.kowe- 
lin.ta.pl. .. tel. 059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE’  pokoje 1-, 2-,
3-osobowe z łazienkami, świetlica, parking, stołów
ka, drink-bar, możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, 
jazda konna, www.mazowsze.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
059/866-18-70,059/866-18-98 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena; pokoje 2-, 3-, 4-,
5-osobowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, 
boiska sportowe, parking samochodowy, b. blisko 
morza, NISKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 
094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK - MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny ba
sen kryty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, pięk
ny, duży, ogrodzony teren z parkingiem, pomost dla 
wędkarzy, pokoje z łazienkami 1 TV, pełna wizja 
www.ta.pl/interszyk, rezerwacje.., tel. 094/316-61 -05 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral", poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy par

king, saunę, solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia, 
i pełne wyżywienie na miejscu, reźerwacje telefoniczs

• ne.., tel. 094/3.18-92-31 99000001
•  BAŁTYK - MIELNO D.W. .Duet’ ,położony w cichej- 

okolicy niedaleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, z łazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywie
nie na miejscu, czynny cały rok, www.ta.pl/duet, re
zerwacje. ., tel. 094/318-98-79 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO wilia .Faraon’ , położona przy sa
mej plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
ką, telefonem i TV, obiekt czynny cały rok, pełna wi
zja www.ta.pl/faraon, rezerwacje. ., tel. 
094/318-95-13, 0608/62-99-20 99000001 -

•  BAŁTYK • MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe po
łożone przy samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 
2-, 3-, 4-osobowych z pełnym wyposażeniem, sto
łówka na miejscu, zamknięty parking, boiska, plac 
zabaw, rowery, sprzęt plażowy, 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, kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim 
parking, TANIO ! www.ta.pl/admiral, rezerwacje. ., 
tel. 094/318-99-32 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z 
łazienkami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, 
domki <lub kempingi w ośrodku kempingowym, 
www.furmanek.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/313-96-08 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat Lazur położony przy 
głównym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, 
na miejscu wyżywienie, bilard, drink bar, plac zabaw 
i parking zamknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, re
zerwacje. ., tel. 094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek’ i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża’ przy samej plaży, polecamy 
pokoje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym wy
posażeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwa
cie. ., tel. 094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat .Jo
natan’ z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z 
łazienkami i TV, jadalnia, parking, solarium, duży te
ren zielony z placem zabaw, grillem, boiskiem, sta
wy hodowlane dla wędkarzy, ceny promocyjne, 
www.ta.pl/jonatan, rezerwacje... tel. 094/316-62-97, 
0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO .U JACKA’ pensjonacik z bezpo
średnim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, wyposażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki 
bezp. i szklanki, ogród z grillem na terenie ogrodzo
nym, wyżywienie w stołówce (10 m obok), 
www.ta.pl/jacek, rezerwacje. ., tel. 094/318-92-96, 
0501/50-96-43 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie po
łożona w lesie sosnowym, przy samym morzu, pole
ca pokoje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, za
plecze kuchenne, parkingi i duży ogrodzony teren zie
lony, pełna wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
094/318-92-42, 0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, 
piękna, spokojna okolica nad morzem, las, plac za
baw dla dzieci, grill, parking, od maja do września, 
także weekendy, rezerwacja, cena 18-35 zł/osobę. 
Międzywodzie, tel. 091/381-48-35, 0604/14-26-12

- 99000001
•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE O.W. Międzycechowy, 

pięknie położony przy samej plażu, w otoczeniu le
śnym (1.5 ha), pokoje z łazienkami i balkonami, 
sprzęt plażowy, jadalnia, solarium, siłownia, kawiar
nia, parking, www.ta.pl/miedzycechowy. ., tel. 
091/381-38-11 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów,
O.W. Karelma, bezpośrednio przy plaży, pokoje z ła
zienkami, parking, wyżywienie, wieczorki, kawiarnia, 
sauna, solaria, plac zabaw, www.karelma.ta.pl, re
zerwacje. ., tel. 091/381-38-93 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek 
położony na samej wydmie? pokoje z łazienkami, par
terowe domki fińskie, parking, wyżywienie, na tere
nie również jezioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje. 
., tel. 0917328-07-55 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła’ , poło
żony przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i
3-osobowe z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, 
na paherze restauracja z drink barem, 100 m od mo
rza, www.perla.ta.pr/rezerwacje. ., te]. 
091/328-25-13,328-13-03 99000001

•  BAŁTYK • POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, 
poleca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, 
możliwość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony

< teren rekreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna at
mosfera, pełna wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, 
tanio!!!. ., tel. 091/386-43-66 (fax), 386-44-28 
99000001

•  BAŁTYK - POGORZELICA O.W. Stoczniowiec, ba
seny z podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempin
gowe z łazienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, 
sauna, solarium, Wypożyczalnia sprzętu turystyczne
go, www.stoczniowiec.ta.pl. ., tel. 091/386-31-25 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ. 
położony na'szczycie wydmy (30 m od brzegu mo
rza), poleca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na 
miejscu, pełna wizja www.ta.pl/brys, rezerwacje. ., 
tel. 094/316-55-47 99000001.

•  BAŁTYK • SARBINOWO kolo Mielna, kameralny pen
sjonat .Natalia’  poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z 
łazienkami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wy
prawy wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską 
cenę, pełna wizja www.ta.pl/natalia, rezerwacje.., tel. 
094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - USTKA biuro turystyczne .Dorna’ poleca 
wczasy w pensjonatach, mieszkaniach samodziel
nych, apartamentach 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-oso
bowe, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac 
zabaw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), par
king dozorowany, 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 gościn
ne. Wrocław, tel. 071/361-49-48 01024171

•  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 gra
nicą czeską (2 km), organizujemy konferencje, szko
lenia i inne imprezy, w weekendy 50% zniżki. Boga
tynia, ul. Pocztowa 15, tel. 075/773-20-72 do 74, 
075/773-20-75 (fax) 99000001

CZEK dla 2 osób, wczasy na 14 dni, katalog, polska oraz
zagranica - 600 zł. Kłodzko, tel. 0604/87-53-33
CZEK HOTELOWY kraj i zagranica, • 400 zł. Wrocław,
tel. 372-18-17
DO WYNAJĘCIA APARTAMENT w Kudowie Zdroju,

4-osobowy, wyjście na taras, komfortowy - 40 zł/doba od 
osoby. Wrocław, tel, 071/343-64-86, 0605/26-56-78 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie Lubuskim, jeziora, lasy, 
rozrywka, ognisko, 6-7 osób -130 zł/doba ♦ liczniki. Ła
gów Lubuski, tel. 0608/64-02-44 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 4-, 5-osobowy w Jastarni, bez 
pośredników, w cenie 150 zł za dobę. Jastarnia, tel. 
058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY we wsi Rem- 
bów, w Górach Świętokrzyskich, k. jez. Chańcza, muro
wany, pokój, kuchnia, prąd, gaz, lodówka, mikroklimat, 
woda źródlana ze studni, cisza, spokój - 48 zł/doba. Lu
bin, tel. 076/749-56-11, 0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY ogrodzony, 
wszystkie media, w Brennie, właśna łódka, mile widziane 
zwierzęta, maj, wrzesień • 60 zł/doba, czerwiec - sierpień 
-100 zł/doba. Lubin, tel. 076/844-76-03, 0603/98-08-68 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 1-rodzinny, pełne wyposaże
nie, w Zagórzu Śl., na okres urlopowy, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka i inne udogodnienia, 600 - 800 zł/tydzień.. Wał
brzych, tel. 074/847-38-85, 0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla maks. 6 osób, 
50 km od Kudowy, basen, grill, las, safari, TV sat, wypo
sażona kuchnia • 10 DEM/osoba. Wrocław, tel. 339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, 4-osobowy, nad je
ziorem Lgiń - 50 zł/doba. Wrocław, tel. 071/351-95-98 wie
czorem
DO WYNAJĘCIA DOMKI drewniane, blisko las, 2 km od 
zalewu w Kobylej Górze - 50 zł/doba/domek. Oleśnica, 
tel. 071/314-25-32,062/731-65-35 Ligota 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzyme k. Kępna, z ła
zienką i aneksem kuchennym, las, kąpielisko, staw ryb
ny, mikroklimat - 60 zł/doba. Wrocław, tel. 071/360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Jarosławcu, 
zabudowa szeregowa, 300 m od morza: w czerwcu -15 
zł, w lipcu i sierpinu - 23 zł, po 20 siepnia -18 zł. Legnica, 
tel. 0607/21-17-34,076/862-96-73 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE w Boszkowie, 
20 m od jeziora, w.c., aneks kuchenny, ceny: maj, czer
wiec • 15 zł/osoba, w sezonie -18 zl/osoba. Boszkowo, 
tel. 065/537-02-62,0601/54-26-92 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE w Wieleniu gm. 
Przemęt, pełne wyposażenie, łazienka, kuchnia, taras, 150 
m od jeziora • 15 zł/doba od osoby do 15.06.2001 r., - 20 
zł/doba po 15.06.2001 r. Wieleń, tel. 065/543-45-46, 
065/545-65-36 po godz. 19
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 4-osobowe, z widokiem 
na Jez. Breńskie, 12 zł/ os., w sezonie 19 zł/ os., osobne 
wejścia łazienka, pomost do wędkowania, plac zabaw, 
ogniska, 30 m od jeziora. Brenno, tel. 065/549-46-86 
DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach. 4 koję, 
18 m2 żagla, w.c., pełne wyposażenie, silnik • 100 zł/do
ba. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
DO WYNAJĘCIA KWATERY w Grzybowie n. morzem, k. 
Kołobrzegu, 200 m od morza, wyżywnienie, b. wysoki stan
dard • 60 zł/doba od osoby. Grzybowo, tel. 094/358-11-04 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA na wojskowym polu namioto
wym, pełne kompletne świadczenia dla obozów i kolonii, 
cena 40 zł/os./doba, bez opieki pedagogicznej - 36 
zł/os./doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,0601/58-23-11 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA w Szkolnym Schronisku Mło
dzieżowym .Sokolik’  w Strużnicy, pokoje 1 -, 4- i 8-osobo- 
we, ceny od 10-15 zł. Atrakcyjne miejsce wypadkowe w 
góry. Do dyspozycji kuchnia, parking, możliwość zrobie
nia ogniska. Znakomite warunki do rekreacji. Strużnica, 
tel. 075/713-72-24 (oraz faks)
DO WYNAJĘCIA PENSJONAT bardzo wysoki standard, 
w miejscowości Grzybowo, 200 m od morza. Kołobrzeg, 
tel. 094/358-11-04
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pobierowie, 
z łazienkami i TV, do wynajęcia, 200 m od morza, ceny 
25-40 zł. Wrocław, tel. 071/362-86-78, 091/386-44-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE telewizor, 25 zł/osoba. Darło
wo, tel'. 094/314-27-54
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłówku, 250 
m od morza, w czerwcu - 22 zł/doba/osoba, lipiec-sier
pień w cenie 25-30 zł/doba/soba. Darłówko, tel. 
094/314-30-09, 0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE koło Dusznik Zdroju - 30 zł/do
ba. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-98-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, w Jastar
ni, bez pośredników, wszystkie media, w cenie 35-40 
zł/osoba. Jastarnia, tel. 058/675-23-80 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Karpacz Górny, pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, 12 miejsc, 3 łazienki, kameralnie i luksuso
wo, do dyspozycji salon (TV sat), kuchnia, teren ogro
dzony, kamienny grill, dogodny dojazd - 30 zł/osobę/do
bę. Karpacz, tel. 075/761-09-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE W KOŁOBRZEGU 2-, 3-,
4-osobowe, z aneksem kuchennym • cena 20-25 zł/oso
ba. Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdroju, TV, aneks 
kuchenny, lodówka, łazienka, grill, parking w ogrodzie, sta- 
wy, ryby, źródło .Maria’ , ciekawe szlaki turystyczne po 
stronie polskiej i czeskiej, do przejścia 1 km, • 20 zł. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-34-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od mo
rza, wysoki standard, TV, łazienki, WC, parking, las, rze
ka, griJI - cena: 5-osobowe -18-20 zł/osoba, 6-osobowe •
23-24 zł/osoba, 7-, 8-osobowe - 24-28 zł/osoba. Mrzeży
no, woj. szczecińskie, tel. 0607/56-94-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, z łazienkami, 
od 25 zł/doba/osoba. Pobierowo, tei. 091/386-40-41, 
0605/92-12-64
DO WYNAJĘCIA POKOJE aneks kuchenny, radio, TV, 
pełne wyposażenie, lodówka, kuchnia mikrofalowa, od
dzielne wejście, ogród z kominkiem do grillowania • 20-25 
zł/osobę. Polanica Zdrój, /tel. 074/868-18-74, 
0604/66-85-41
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, TV, do dyspo
zycji gości kuchnia z pełnym wyposażeniem, rowery, zâ  
mknięty parking, oświetlony ogród z grillem, stolikami, ci
sza, spokój, miła atmosfera, Polanica Zdrój - 20 zł. Pola
nica Zdrój, tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Szklarskiej 
Porębie, 100 m od wyciągu narciarskiego na Szrenicę, 
500 m od centrum - 25-35 zł/osoba/doba. Szklarska Po
ręba, tel. 075/717-37-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1-, 2- i 3-osobowe, 
z TV, radio, telefon, do dyspozycji kuchnia, grill, ognisko, 
parking zamykany, w pobliżu kryty basen, wyciąg na Szre
nicę, szlaki turystyczne, wyjazdu do Czech - 25 zł/doba 
od osoby. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie, od 20 
zł/doba/osoba. Władysławowo, tel. 058/674-21-07 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, nowy dom

jednorodzinny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, 
tel. 094/314-29-35 99000001.

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2- i 3-osobowe, kolo Świera- 
dowa Zdroju -15 zł/osobę/dobę. Kamień, gm. Mirsk, tel. 
0603/64-60-89
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, w Polanicy Zdroju, 
z aneksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, lodówka, 
RTV, oddzielne wejście, oświetlony ogród z kominkiem i 
pasażem rekreacyjnym, parking przy domu, cisza, spo
kój, atrakcyjne warunki - 20-25 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-74, 0604/66-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, 200 m do mo
rza, las sosnowy, pokoje 2*. 5-osobowe, z łazienkami, 
kuchnia, świetlica, cena 15-35 zł/osoba. Wrocław, tel. 
354-28-39
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w gospodarstwie agroturystycz
nym, 2, 3, 4, 6-osobowe, na weekend oraz wakację, dla ‘ 
całych rodzin oraz grup zorganizowanych, kuchnia, sanî  
tariaty, możl. wyżywienia, ping-pong, przy Jeziorze Otmu- 
chowskim - 15 zł/osobodoba. Ligota Wielka, tei. 
077/435-42-75
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. za
chodniej, z pełnym wyposażeniem, przedsionek, łazien
ka, w.c., 4-osobowa - 55 zl/dbba. Gostyń, tel. 
0503/80-73-98
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA - 30 zł/do
ba. Wrocław, tel. 786-77-91,0609/35-26-62
O  HISZPANIA, Portugalia, Wenecja, Monaćo, Nicea, 

Barcelona; Madryt, Toledo, Lizbona, Fatima, Por
to Santiago Compostella, Lurdes, Genewa - 16 
dni, - 1.950 zł. B.P. HORYZONT, Wrocław, tel. 
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 konferencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, 
parking monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 
059/814-40-84,814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM - domki kem- 
. pingowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanitar-

nym, pole namiotowe, własne strzeżone kąpielisko, 
pomost kąpielowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla 
dzieci, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowe
go, drink-bar, bilard, gry zręcznościowe, TV sklepik 
wędkarski, boiska. ÓW .JESIONKA’ , 66-135 Kolsko, 
tel. 068/352-41-80 (fax), w godz. 10-18 99000001

•  KARPACZ PENSJONAT .FAMAGO’ pok. 1-, 2-, 3-,
4-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV sat, 
pole namiotowe, wyp. rowerów, tenis stołowy, par
king, 2 km od centrum Karpacza  ̂w zacisznym miej
scu 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 U, 2-, 3-osobo-' 
we, apartamenty, z łazienkami, radio, TV-sat, jadal
nia, grill, parking zamykany, urocza domowa atmos
fera, wyśmienita kuchnia, 2 km od centrum Karpa
cza. położona w zacisznym miejscu, w pobliżu 3 wy
ciągi narciarskie, kort tenisowy miasteczko Western 
City, kryty basen. .Villa Aśka’ , Karpacz, ul. Kościuszki 
17, tel. 075/761-91-28 (fax) 99000001

•  KARPACZ, DOM WCZASOWO - REKREACYJNY 
.ZGODA’  pok. 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, ja
dalnia, sala bilardową, sala konferencyjna, wyp. 
sprzętu sport., biblioteka, parking samochodowy (za
mykany), dom położony w atrakcyjnym miejscu Kar
pacza, w pobliżu szlaków turystycznych 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, po
koje z łazienkami i z balkonami, TV kolorowy, radio, 
parawan, lodówka, czajnik, mały plac zabaw dla dzie
ci, duża, ogrodzona działka, grill, miejsce na samo
chód - 15-35 zł, Internet: www.lato.pl. ., tel. 
058/774-41-77,0601/82-01-29 99000001;

KOLONIE, OBOZY w Ustce, Jastrzębiej Góry, w Biesz
czadach, Włoszech i Chorwacji, ceny już od 590 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-77-72,0601/71-89-58 
KOLONIE, OBOZY, WCZASY NAD MORZEM obiekty owj- 
skowe murowane oraz namioty na polu, w Kołobrzegu, 
Unieściu, 50 m od morza, z wyżywieniem i opieką peda
gogiczną - 40 zł/osoba za dobę lub bez opieki 36 zł/doba. 
Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,0601/58-23-11 Marian Rej- 
dych
•  KOWARY ZAJAZD-MOTEL ,VICTORIA’  pokoje 1-, 

2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, 
wspólne łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetli
ca, parking, organizujemy zielone szkoły, obozy, ko
lonie, uroczystości okolicznościowe i inne imprezy.
58-530 Kowary, ul. Rejtana 10, tel. 075/718-23-53 
99000001 -

O  LWÓW, Kalwaria Pacławska, Lwów i okolice, Ole
sko, Złoczów, Kamieniec Podolski, 6 dni, zapi
sy, • 550 zł. B.P. HORYZONT, Wrocław, tei. 
071/351-45-57 80005271

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK’ pokoje 2-, jSj
4-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, 
świetlica, parking, jadalnia, przy jeziorze, sala kon
ferencyjna, grill, wczasy, konferencje, szkolenia. OW 
.LEŚNIK’ , Łagów Lubuski, ul. Chrobrego 10, tel.

'068/341-21-60,068/341-25-09 99000001
•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK’ pokoje 2-, 3-,

4-osobowe, domki kempingowe, pole kempingowe, 
parking, jadalnia, własna plaża i kąpieliska, plac za
baw dla dzieci, boiska, grill, gry zręcznościowe, sklep 
spożywczy, wczasy, imprezy zakładowe, biwaki, ko
lonie. Łagów Lubuski, ul. 1 Lutego 1, tel. 
068/341-20-30 (fax) 99000001

O  ŁAGÓW LUBUSKI • WCZASY • WEEKENDY - BI
WAKI -. Łagów Lubuski, tel. 0602/48-06-85 
87020131

O  ŁEBA • komfortowy domek letniskowy, osobna 
działka, 10 minut drogi do morza. Wrocław, teł. 
071/345-75-24, 0607/54-49-88 85001701

O  MIESZKANIE W CENTRUM KOŁOBRZEGU samo
dzielne M3, wynajmę • przed sezonem 50% bo
nifikaty. Kołobrzeg, tel. 094/352-46-78, 
0604/63-61-66 03002441

•  MRZEŻYNO, WCZASY NAD MORZEM w ośrodku 
.Bogdanka’ , w lesie, teren ogrodzony, 150 m odjno- 
rza, turnusy tygodniowe od soboty, dobre warunki, 
niskie ceny, możliwość wyżywienia na miojscu, psy 
mile widziane, internet: www.lewgoland.itn.pl. Mrze
żyno, tel. 091/386-61-2J, 386-63-91 99000001

•  POGORZELICA, OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGO
WYCH (2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami), w lesie so
snowym, teren ogrodzony, plac zabaw dla dzieci, 
świetlica, sala TV, nad .samym morzem, możliwość 
wyżywienia, przyjazdu z psem, miejsce do parkowa-
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nia bezpłatnie;-www.lewgoland.itn.p l.: tel. 
091/386-32-12,386-31-60 99000001 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PRZYCZEP KEMPINGO
WYCH do ustawienia nad morzem. Wrocław, tel. 
0602/50-63-84 - ,
•  PRZEŁAZY - OW .AGAWA’ nad jeziorem, pokoje 1-,

2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, pole namiotowe, ra
dio, TV, jadalnia, parkintj'samochodowy, kąpieliska, 
kawiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia

i- sprzętu wodnego, sportowego i świetlicowego. Prze
łazy, 66-232 Mostki, tel. 068/381-12-22, 
068/383-51-7> (fax) 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA OŚRODKI WCZASOWE NAD 
JEZIOREM - domki kempingowe 2-, 3-, 4-, 5-osobo- 
we, pokoje 2-, 3>, 4-, 5 i 6-osobowe, z łazienkami, 
aneksy kuchenne, TV-sat, lodówfri^wypósażenie 
kuchni, plac zabaw, boiska, pola namiotowe, parkin
gi, jadalnia, nad jeziorem, domowa kuchnia. OW „Ko
liberek*, Sława, ul. Odrodź. Wojska Polskiego 17, tel. 
068/356-62-19, 068/356-68-29, 068/356-64-09 
99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA HOTEL „KRYSZTAŁ" odda
jemy do dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych 
w- pokojach V, 2~, J-osóbdwyctfówysókim standar
dzie, restauracja z dancingiem, .drink bar, nowocze
śnie wyposażona sala konferencyjna, strzeżony par
king, 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-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, 
świetlica, jadalnia, parking zamknięty, sala TV-sat, 
bilard, drink bar, 200 m od morza. ÓW .Porąbka”, 
Świnoujście, ul. Słowackiego 9/11, tel.

• . 091/321-42-91, 091/321-42-92{fax) 99000001
•  ŚWINOUJŚCIE SANATORIUM UZDROWISKOWE 

.ENERGETYK" pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, apar
tamenty z łazienkami, TV-sat, balkony, jadalnia, ka
wiarnia, bogato wyposażona baza reh.-zabiegowa, 
organizujemy wieczorki taneczne, wycieczki (kraj i 
zagr.) oraz ogniska i inne imprezy, ośrodek czynny 
cały rok. 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 4, tel. 
0917321-24-83 (Fax), 091/322-37-00 99000001

WCZASY NAD MORZEM cena noclegu 20-22 zł. Chłapo- 
wo, tel. 058/674-23-82
WCZASY NAD MORZEM k. Jastrzębiej Góry, dom wolno 
stojący, kuchnia do dyspozycji, blisko las, rzeka, dużo zie
leni • 18 zł/osoba. Czarny Młyn, tel. 058/673-83-67
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Żłota 
Kielnia*, 30 m od morza, pokoje z łazienkami, pęłnę wy
żywienie, w okresie 1-14 czerwca - .50 zł/osoba/doba, 
15-28 czerwca - 60 zł/os./doba, w okresie-01.07 - 26.-08 - 
82 zł/osoba/doba/bezpłatny parking, plac zabaw dla dzieci 
, sala telewizyjna, kawiarnia i inne atrakcje. Darlówko, 
tel. 094/314-24-65
O  WCZASY NAD MORZEM Mrzeżyno, apartament 

2*pokojowy, z łazienką, dla 5-6 osób, TV, lodów
ka, 200 m od morza, cena do 20.06.2001 r. • 120 
zł/dobę, od 21.06.2001 r. do 25.08.2001 r. -150 
zł/dobę (od całości). M rzeżyno, tel. 
091/386-63-82 84014031

WCZASY W HISZPANII Cósta Brava, 60 km od Barcelo
ny, 500 m od morza, z widokiem na morze, własny do
jazd, czerwiec, wrzesień - 40 zł/doba od osoby, lipiec, 
sierpień • 50 zł/doba od osoby. Wrocław, tel. 
0501/34-15-15
•  WCZASY NAD JEŻIÓREM w domkach murowanych 

z pełnym węzłem sanitarnym i bez, pełnym wyposa
żeniem lub w pawilonie, pok. 3- i 4-osob. (wspólna 
łazienka i WC), pole kempingowe, Umie i smaczne 
posiłki, własna plaża, wyp. sprzętu sportowego i wod
nego, boisko, plac zabaw dla dzieci, kawiarenka.

. OŚRODEK „P.W. Internauka", Tarnów Jezierny k. Sła
wy, tel. 0717342-21.-57 (fax), 071/343-91-68 
99000001

•  WCZASY NAD JEZIOREM W GÓRACH ośrodek ca
łoroczny, pok. 2-osoboweJdimatyzowane, domki typu 
.Brda' i .Legar" (2-, 4-, 6-osob.), z pe‘łnym węzłem 
sanitarnym, TV-sat, tel., lodówka, sala konferencyj
na klimatyż., kawiarenka, jadalnia, sauna, baszta z

. miejscem na grilla, organizujemy szkolenia, konfe
rencje oraz inne imprezy okolicznościowe.. OŚRO
DEK .Złoty Sen", Złótńiki Lubańskie, 59-820 Leśna, 
tel. 075/721-13-92,075/721-12-59 (faje) 99000001 

WOJSKOWE POLA NAMIOTOWE.w Kołobrzegu, 50 m 
Od morza, w miejscowości Unieście k. Mielna 300 ni od 
morza, na obozy lub wypoczynek indywidualny, pełne 
wyżywienie (3 posiłki) z noclegiem -.35 zł/doba od osoby. 
Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,. 094/348-19-50, 
0601/58-23-11 .
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE do Niemiec, kie
runek Frankfurt n. Menem. Lubin, tel. 076/846-63-26, 
0603/56-62-09
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE dla 2 osób, wy
jazd do Grecji w terminie 12-14.05.2001 r. Lubin, tel. 
076/842-27-70
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM do 
Niemiec, kierunek Wuburg - Meihen, wyjazd piątek -ro 
bota. Świdnica, tel. 074/853-91 -31 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE do Holandii, kie
runek Amsterdam i Rotterdam, wyjazd 11-12 maj br. Wro
cław, tel. 324-29-96
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM do 
sanatorium Polańczyk, wyjazd 11.05.2001 r. Wrocław,lei. 
0600/ 1̂-94.-39
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na trasie dd No
rymbergii, dla 3 'osób z bagażami, dnia 18.05. Wcoęław, 
tel. 372-52-48 -
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na wyjazd do Nie
miec, około 12 maja, do Nurnberg, Hailbron, Stuttgartu i 
Karshlue -110 zł/osobę. Jawor, tel. 0602/30-44-26
•  WRATISLAVIA TRAVEL poleca wczasy nad polskim 

morzem, kempingi, pensjonaty, porriocyjne ceny i 
atrakcyjne miejscowości, zapraszamy do biura, wra- 
tislaviatravel@poczta.onet.pl. .WRATISLAVIA TRA
N/EL", Wrocław, ul. Gwarna 21,'tel. 071/789*90-09 
99000001

N A U K A  
I PR ACA

O  AGENCJA ARTYSTYCZNA w Austrii, poszukuje 
Go-Go tancerki i Go-Go duety, wymagania: wiek
18-27 lat, zaświadczenie niekaralności, znajo
mość języka obcego, oferujemy legalną pracę, 
doskonałe zarobki. Je len ia  Góra, tel. 
075/755-13-95, 0608/63-66-51 80006061

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj 
miejsce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rze
telną informację. Prosimy dołączyć znaczek na 
przesyłkę 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. dol
nośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, rów
nież w gminach. Wrocław, tel. 071/361-49-48 
01024181

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW. Katowice, tel. 
0502/95-88-30.
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW prod. polskiej, network. 
Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW HOMEOPATYCZNYCH 
na terenie Wrocławia i okolic. Wrocław, tel. 071/353-27-33 
w godz. 9-13 . . , Ł,
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW AVON z .klubu róży", 
zarobki od 3.000 zł/m-c. Wrocław, tel. 361-31-19, 
0606/82-31-64
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie za
robki, kosmetyki tańsze o 30%, szkolenia, wysokie za
robki. Wrocław, tel. 071/372-85-62, 0502/07-51-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME , prowizja 
30%, rabaty 3-21 %, wpisowe 29 zi. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME , bez na
kładów własnych. Wrocław, tet 788-42-30,0501/26-32-81 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dodatkowa 
praca, kosmetyki dla siebie taniej, wpisowe 29 zl. Wro
cław, tel. 368-75-05, 368-13-49, 368-13-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 
tańsze o 30 %, Zapłata do 21 dni, szkolenia kosmetycz
ne, makijaże, wpisowe gratis. Wrocław, tel. 0502/99-50-54
O  FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie rekla

my na samochodzie, domu, działce. Zgłoszenia 
„VEIN-INT” , Wrocław, tel. 071/355-58-21 
01023991

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO lekcje 2-godzinne, 
możl. . dojazd, cena 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16 *
KOREPETYCJE Z CHEMII studentka, cena - 18 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263 (Jola), 
0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gim
nazjum - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres gimnazjum i szkoły 
średniej, udziela studentka • 16 zł/godz. Wrocław, tel. 

- 373-87-90, 0501/97-39-91
KOREPETYCJE Z FIZYKI I MATEMATYKI udziela stu
dent Politechniki i UW - 20 zł/h. Wrocław, teł. 321 -55-24
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zl/godz. Wro
cław, tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO studentka IV roku 
filologii romańskiej, nauczanie podstaw, przygotowanie do 
matury, konwersacje; tłumaczenia. Wrocław, tel. 
0606/90-19-81
KOREPETYCJE Z GRY NA GITARZE klasycznej, aku
stycznej i elektrycznej, woj. lubuskie, okolice Świebodzi
na. Lubrza, tel. 068/381-31-98, 060.6/19-89-64 |  
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, 
Windows 95&98, Word, Excel, Access, instalacja, konfi
guracja sprzętu i oprogramowania, internet, moderniza
cja i doradztwo • 20 zł/godz. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej, gimnazjum, średniej, możliwość dojazdu - 15 
zł/godz. Kiełczów, tel. 071/398-96-34
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z zakresu szkoły pod
stawowej i średniej - 20 zl/lekcja. Wrocław, tel. 
071/372-16-07
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Wrocław, tel. 
071/361-67-99
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI -15 zl/godz. Wrocław, 
tel. 071/341-02-99
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej, średniej i gimnazjum, cena 15 zł/godz. Wrocław, 
tel. 071/351-75-12.
KOREPETYCJE Z  MATEMATYKI udziela studerttka Po
litechniki Wrocławskiej, zakres szkoły średniej i wyższej - 
15 zł/godz. Wrocław, tel. 372-18-68 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podsta
wowej -15 zł/godz., zakres szkoły ponadpodstawowej - 
20 zł/godz.* z pojazdem do ucznia. Wrocław, tel. 

. 071/328-95-77
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z zakresu szkoły śred
niej i gimnazjum, 60 minut, cena 25 zł. Wrocław, tel. 
071/355-96-11 J
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/lekcja. Wro
cław, tel. 071/372-16-07

PRACA W ANGLII
Pilnie, dla 20 osób. Początek maja. Pomoc w 

przekroczeniu granicy. Odbiór z dworca i dowóz 
na miejsce. Zapewniamy zakwaterowanie.

' Tel. 071/389-78-13 OPOH735

KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/h. Wrocław, 
tel. 071/329-29-14
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO zakres szkoły pod
stawowej i średniej - 20 zł/60 min. Wrocław, tel. 
071/339-16-59
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka, 
długi kontakt z językiem, możliwy dojazd, - 30 zł. Wro- 

, cław, tei. 0501/49:17-59 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO, • 20 zł / 60 min.. Wro
cław, tel. 0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela germanistka, 
nauczanie podstaw, przygotowanie do matury, konwersa
cje, tłumaczenia. Wrocław, tel. 071/367-04-20 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania - 15 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-48-30 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO zakres szkoły podsta
wowej - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 071/359-13-70 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygotowa
nie do wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 
zł/godz. zegarową. Wrocław, tel. 071/373.-21-98 
LEKCJE TENISA ZIEMNEGO - 25 zł/godz Wrocław, tel. 
071/354-37-86
POSZUKUJEMY PRACY dwie panie, ze Lwowa, w wieku 
25 i 45 lat, w ogrodnictwie,-opieka nad dziećmi, starszy
mi ludźmi, sprzątanie, prace ogólnogospodarcze .-Wrocław, 
tel. 0607/83-22-20
POSZUKUJEMY PRACY ZA GRANICĄ od Zaraz) 2 oso
by (mężczyzna i kobieta), solidni; bez nałogów, w rolnic
twie, ogrodnictwie, hotelarstwie, gastronomii, mile widzia
ne oferty z Niemiec, Holandii, pin., Włoch, damy prowizję 
pó miesiącu pracy. Sławek, Lądek Zdrój,.tel. 
074/814-78-56 w godz.8-12 i 21-22
POSZUKUJĘ OPIEKUNKI z doświadczeniem, do opieki 
nad starszą osobą. Wrocław, tel. 071/354-50-82 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam Audi 100 C4, pełna dys
pozycyjność, paszport, oczekuję ofert, nawiążę współpra
cę., tel. 0501/45-24-74

POSZUKUJĘ PRACY w sklepie komputerowym lub przy 
pracach internetowych, praktyka. Bolesławiec, tel. 
0600/52-11-36
POSZUKUJĘ PRACY uczciwej, stałej - operator suwni
cy, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, 
doświadczenie w zawodzie palacza i strażnika przemy
słowego. Tylko poważne oferty, z okolic Częstochowy i 
Lublińca. Herby, tel. 034/357-48-18 
POSZUKUJĘ PRACY instruktor nauki jazdy, może być w 

‘ Legnicy, Wałbrzychu lub woj. lubuskim. Jelenia Góra, tel. 
0601/85-54-05
POSZUKUJĘ PRACY mistrz rybacki, melioracje + upraw
nienia budowlane, technik ekonomista, rencista II grupy, 
52 lata, telefon/komputer, prawo jazdy kat. ABT oraz lo
kal o pow. 60'm2. Legnica, tel. 076/878-38-73 
POSZUKUJĘ PRACY na terenie Lubina, Legnicy, Jawo- 
ra lub Polkowic, jako kierowca, przy rozwożeniu towaru 
w firmie, prawo.jazdy kat. B, paszport, bez nałogów. Lu
bin, tel. 076/847-80-53, 0608/07-99-51 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jaz
dy, dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, 
chętnie w zawodzie (lakiernik samochodowy)%Lubin, tel. 
0607/38-57-58,076/749-08-77

POSZUKUJĘ PRACY w zakresie przyjmowania zleceń te
lefonicznych. Wrocław, tel. 071/353-31-55 
POSZUKUJĘ PRACY pani, wykszt. wyższe, znajomość 
obsługi komputera, urządzeń biurowych, doświadczenie, 
prawo jazdy, znajomość jęz. angielskiego, 25 lat. Wro
cław, tel. 0601/55-34-26
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24- lata, wykształcenie 
średnie, podstawy księgowości, znajomość obsługi kom
putera i kasy fiskalnej. Wrocław, tel. 0607/32-73-49 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 23 lata, wykształcenie 
średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, pra
wo jazdy kat. B, paszport, samochód osobowy, znajomość 
tras krajowych i zagranicznych, b. dobry, znajomość ob
sługi komputera. Wrocław, tel.0607/60-99-42 
POSZUKUJĘ PRACY budownictwo, remonty, dla 2 osób. 
Wrocław, tel. 322-28-27, 788-67-55 
POSZUKUJĘ PRACY glazura, gładzie, panele, płyty, ma
lowanie. Wrocław, tel. 0501/60-38:48 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu 
pojazdów wielogabarytowych,>profesjonalnie. Wrocław, 
tel. 0502/31-65-51,
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budowlany, z uprawnienia-

P R A C A  ' W '  A N G L I
na farmie przy zbiorze truskawek, wysokie wynagrodzenie, dogodne warunki mieszka

niowe, legalna
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tel. 0-609 532 942 lEjs,,

POSZUKUJĘ PRACY od zaraz, komunikatywność, kultu
ra osobista, uczciwość, odpowiedzialność, doświadcze
nie w kontaktach z kientami, znajomość obsługi kompu
tera, posiadam samochód osobowy, najchętniej w woje
wództwie lubuskim. Lubrza, tel. 068/381-31-98, 
0606/19-89-64
POSZUKUJĘ PRACY samochód, dyspozycyjny. Łagiew
niki, tel. 0606/85-94-81,0606/28-69-72 
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dorywczej, 30 lat, prawo 
jazdy, samochód, uczciwy, lojalny, nie karany, beż nało
gów i zobowiązań, zdrowy, dyspozycyjny. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-35-76, 0608/70-51-94 
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie uporządkowania dział
ki, ogródka, terenu po budowie, przycinania żywopłotu, 
pielęgnowania trawnika itp. Perzów, tel. 062/786-10-40 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy. Po
lkowice, tel. 0606/12-36-56
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie sprzątania biur, domów, 
lokali. Sobótka, tel. 071/390-36-80
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POSZUKUJĘ PRACY, posiadam-samochód o ład. do 1.5 
t, doświadczenie w przewozach na trasach krajowych. 
Strzelin, tel. 0603/32-59-56,071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY 27-letni mężczyzna, wykszt. śred
nie techn., znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. 
B> własny samochód osobowy, pełna dyspozycyjność, śro
da Śląska. tel. 071/317-57-87, 0609/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY dlâ dwpch fachowców budowlanych, 
w zakresie"budowy domu lub nadzoru budowlanego. Świd
nica. tel. 074/852-41-88
POSZUKUJĘ PRACY jako budowlaniec, wszystkie prace 
związane z budową i wykańczaniem domków jednorodzin
nych. Świebodzice, tel. 074/854-41-34
POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lata nauki w Anglii, b. 
dobra znajomość j. angielskiego, komputer, grafiką, in
ternet, , prawo jazdy kat. B. Toruń, tel. .056/659-18-28 
POSZUKUJĘ PRACY przy dociepleniach, CO (miedź) 
oraz inne prace ogólnobudowlane, posiadam własny 
sprzęt. Trzebnica, tel. .0600/51-09-32 
POSZUKUJĘ PRACY w zawodach budowlanych, wyma
gających precyzji lub jako kasjer walutowy (po kursie), 
roznoszenie ulotek i inne propozycje. Ujeżdziec Wielki, 
gm. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20
POSZUKUJĘ PRACY 21 lat, po zasadniczej szkole sa- 

• mochodowej, uczę się w technikum Wieczorowym. Wro
cław, tel. 0600/26-59-03
POSZUKUJĘ PRACY znam glazurę, regipsy, sufity pod
wieszane, gładzie, malowanie, tapetowanie, prace ogól
nobudowlane. Wrocław, tel. 0604/79-19-58 § 
POSZUKUJĘ PRACY kafelki, płyty G-K, remonty-i budo
wa mieszkań, doświadczenie. Wrocław, tel. 0603/25-83-04 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, płytkarz, bez na
łogów. Wrocław, tel. 329-33-61 
POSZUKUJĘ PRACY magister anglistyki. Wrocław, tel.
322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczo
nej i obsługi komputera. Wrocław, tel.0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretaria
tu, jęz. hiszpański, podstawy księgowości,, biegła obsłu
ga komputera, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 
0602/73.-92-99
POSZUKUJĘ PRACY dodatkowej lub stałej, kierowca-me- 
chanik, maszynista ciężkiego sprzętu, rencista lll grupy 
inwalidzkiej, wiek 48 lat, wykszt. średnie, doświadczenie. 
Wrocław, tel. 0502/98-52-91 §
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjna, energiczna emeryt- 
ka, oczekuję konkretnych propozycji. Wrocław, tel.
345-65-07
POSZUKUJĘ PRACY studentka studium kosmetyczne
go, chętnie w branży kosmetycznej; handlu, bez akwizy
cji, tylko poważne oferty. Wrocław,, tęl. .0601/18-79-11 
POSZUKUJĘ PRACY studentka marketingu, 3 lata do
świadczenia na stanowisku specjalistą ds. sprzedaży w 
branży telefonii komorkówej, Wrocław, tel. 0601/05-56-02 
POSZUKUJĘ PRACY 22 lata, wykszt. średnie, uregulo
wany stosunek do służby wojskowej. Wrocław, tel. 

< 071/318-97-92 .
POSZUKUJĘ PRACY 23 lata, praktyka w zakładzie foto- 
graicznym i przy przeprowadzkaęh, uczciwy, dyspozycyj
ny. Wrocław, tel. 071/78,8.-75-71 pr. Przemka 
POSZUKUJĘ PRACY młoda rencistka. Wrocław, tel.
321-60-32 (
POSZUKUJĘ PRACY wykonam wszystkie kosztorysy bu
dowlane, umiejętność pracy na komputerze. Wrocław, tel. 
071/786-85-67,0603/95-17-00 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i 
administrator, z samochodem. Wrocław, tel. 
071/348-50-06, 0601/76-37-32

mi, 10-letnie doświadczenie zawodowe, podejmie się nad
zoru budowy domów jednorodzinnych oraz kosztorysowa
nie dla małych firm budowlanych, Wrocław, ,tel. 328-96-48 
po godz. 17,0601/99-70-35 £
POSZUKUJĘ PRACY Student, 24 lata, j. angielski, zna
jomość środowiska Windows 9X/NT/Millenium/2000, Co
rel, Adobe, Linux, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
0605/56-15-08 Artur
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie opieki, sprzątania, han
dlu, energiczna, sumienna, kulturalna emerytka. Wrocław, 
tel. 071/344-69-31
POSZUKUJĘ PRACY wiek 20 lat, na budowie, w charak
terze pomocnika albo do przyuczenia w zawodzie budow
lanym. Wrocław, tel. 338-39-70 
POSZUKUJĘ PRACY elektryk, emeryt, z samochodem. 
Wrocław, tel. 071/351-70-81
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 45 lat, wykszt. średnie. 
WrocłaW, tel. 071/324-17-36
POSZUKUJĘ PRACY murarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, 
duże doświadczenie, samodzielny. Wrocław, tel. 
071/328-19-07,0503/56-11-81 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa lądowego z 
uprawnieniami, 20 łat praktyki, pełna dyspozycyjność, bu
dowy na cały kraj. Wrocław, tel.j071/372-91-18 
POSZUKUJĘ PRACY 39 lat, praktyka w handlu i pracach 
magazynowych, uczciwy, odpowiedzialny, pełna dyspozy
cyjność, samochód osobowy, akwizycja wykluczona. Wro
cław, tel. 071/333-48-90
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 26, wykszt. śred
nie, prawo jazdy kat.B, obsługa komputera, najchętniej 
jako pracownik magazynowy. Wrocław, tel. 071/322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY w ślepie, kiosku, solarium lub na 
placu targowym, dziewczyna 22 iata, znajomość kas fi
skalnych, dyspozycyjna, uczciwa, tylko poważne oferty. 
Wrocław, tel. 071/342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie nadzoru ogólnobudow
lanego i szczelności instalacji gazowej. Wrocław, tel. 
071/321-53-04 .
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjny, telefon, samochód 
z silnikiem diesla. Dzierżoniów, tel. 074/646-14-12. 
0607/73-56-24
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparki jednonaczy
niowej, do 1,25 m3, 25 lat, prawo jazdy kat. BT, własny 
samochód, pełna dyspozycyjność, odpowiedzialny. Gaj
ków, tel. 071/318-52-47
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 38 lat, prawo jazdy kat. 
BT, w ogrodnictwie lub ośrodku wczasowym, z zakwate
rowaniem. Miechów, tel. 062/786-16-89 
POSZUKUJĘ PRACY elektryk z uprawnieniami pomiaro
wymi, praca dodatkowa. Wrocław, tel. 0607/61 -68-60 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, ogrodnik, w swo
im zawodzie lub sprzątanie, mycie okien w domach, opieka 
lub inne, oprócz agencji. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY malowanie. Wrocław, tel. 
071/783-98-93
POSZUKUJĘ PRACY samodzielny blacharz samochodo
wy. Wrocław, tel. 071/362-53-48. 0609/28-84-72 
POSZUKUJĘ PRACY robotnik budowlany, znajomość j. 
hiszpańskiego. Wrocław, tel. 373-80-79 
POSZUKUJĘ PRACY młody, 26 lat, najchętniej przy ukła
daniu glazury, terakoty, własne narzędzia, samochód oso
bowy, w kraju lub za granicą. Wrocław, tel. 348-73-96, 
0602/84-64-56
POSZUKUJĘ PRACY znam następujące rodzaje prac: 
montaż okien, malowanie, gładzie, inne prace budowla
ne, prawo jazdy kat. BT. Wrocław, tel. 329-21-98 
POSZUKUJĘ PRACY obsługa programu Auto Cad. Wro
cław, tel. 355-86-68
POSZUKUJĘ PRACY panna, 21 lat, średnie wykształce
nie, jako pracownik administracji lub biura, Znajomość ob
sługi komputera, urządzeń biurowych, podstawy jęz. nie
mieckiego. Wrocław, tel. 071/342-09-81 
^OSZUKUJĘ PRACY JAKO TYNKARZ, posiadam refe
rencje, możliwa praca w domkach jednorodzinnych. Wro
cław, tel. 354-56-80 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, 
duże doświadczenie. Wrocław, tel. 071/328-19-07, 
0503/56-11-81
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, wykształcenie śred
nie, matura, podstawy komputera, kurs .Obsługa biura 
małej firmy*, chętnie praca biurowa. Wrocław, tel. 
-0503/58-27-70
POSZUKUJĘ PRACY drobnej, dla dwóch osób, przy płyt
kach, gładziach, remontach mieszkań, w kraju lub za gra
nicą. Wrocław, tel. 071/788-67-55 
POSZUKUJĘ PRACY 25 łat, kasjerka złotowo-walutowa, 
obsługa komputera, odpowiedzialna. Wrocław, tel. 
0502/97-32-99
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, tokarz, C02 + argon i inne 

..mechaniczno-remontowe, prawo jazdy kat. B, także gła
dzie i płyty GK, Ghętnie za granicą. Wrocław, tel. 
0605/91-09-49
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, fokarz, C02 + argon i inne 
-mechanicżno-remontowe, prawo jażdy kat. B, także płyty 
GK, gładzie, chętnie za granicą. Wrocław, tel. 
071/341-52-14
POSZUKUJĘ PRACY 23 lata, ukończone liceum zawo
dowe, pracownik administracyjno-biurowy, praktyka w za
wodzie 2 lata, obsługa urządzeń biurowych, komputer. 
Wrocław, tel, 0608/52-78-92 .
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pośredników. 
Jelenia Góra, tel. 0608/84-00-57

1 r  OPOH623P racow ałeś  w  
RFN lub H olandii
O dbierz swój podatek!!!
W szystkie form alności załatwiam y  

rów nież korespondencyjnie  
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ komputeroplsa- 
nie, inne. Jelenia Góra, tej. 0607/82-89-97 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ . telemarketing, 
kreślenie rysunków technicznych lub inne, sumienność, 
Zdyscyplinowanie, dokładność: Lubrza, tej. 068/381-31-98 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pobrań. Nowa 
Ruda, fęl. 0605/15-11-1)6
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ (elektroinstalacje). 
Wrocław, tel. 071/341-59-09 po godz. 19, 0603/11-34-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, solidny, 
bez nałogów,'znajomość malowania, montażu płyt g-k, pa
neli oraz innych prac wykończeniowych. Wrocław, tel. 
071/342-22-03
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiada
jący podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, 
solidny, pełna dyspozycyjność, prawo jarzd̂ r kat. B. Wro
cław, tel. 071/325-54-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ samochodowy,
12 lat praktyki. Wrocław, tel. 783-88-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA, DEKARZ blacharz, 
ocieplanie budynków, murowanie od podstaw, murowa
nie kominów i słupków klinkierem, kapitalne remonty do
mów i dachów, malowanie dachów. Wrocław, tel. 
071/333-73-99 po godz. 18, 0607/43-23-27
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ blacharz, własny 
sprzęt narzędziowy, doświadczenie, najchętniej na umo^M 
wę zlecenie. Wrocław, tel. 0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK 21 lat, prak
tyka przy montażu w serwisie. Wrocław, tel. 0504/93-38-68
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK samochodowy, 
samodzielny, staż, samochód osobowy, ciężarowe, ma
szyny budowlane i drogowe, instalacje, rozruszniki, alter
natory, w kraju lub na Zachodzie. Nowa Ruda, tel. 
074/873-33-65 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP , prze
ciwpożarowy lub elektromechanik, elektromonter. Wro
cław, tel. 346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA młody, dyspo
zycyjny, wszystkie kategorie prawa jazdy oraz świadec
two kwalifikacji.., tel. 0604/82-79-88, 0602/84-09-43 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - ZAOPATRZE
NIOWIEC. prawo jazdy kat ABCE 4 świadectwo kwalifi
kacji, pełna dyspozycyjność, paszport. Bolesławiec, tel. 
0608/77-04-77
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC,vmłody, 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 kat. BCED, 
świadectwo kwalifikacji, praktyka w przewozach między
narodowych. Wołów, tel. 071/389-45,46, 071/389-28-38. 
0607/40-78-44
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy 
ABCDE, świadectwo kwalifikacji, 45 lat, solidność. Wro- 

. cław, tel. 071/341-28-01, 0502/31-64-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE, świa
dectwo kwalifikacji, dyspozycyjny, bez nałogów. Wrocław, 
tel. 372-02-51,0604/08-16-64 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 34 lata, dyspo
zycyjny, paszport, uprawnienia na wózki widłowe. Wro
cław, tel. 0503/94-36-85.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
C, D, E, świadectwo kwalifikacji, doświadczenie, pasz
port. Wrocław, tel. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzę
tu ciężkiego, rencista, uprawnienia do obsługi żurawia sa
mochodowego i wieżowego, koparki, prawo jazdy kat. 
ABC, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 071/350-05-94
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 55-letni męż
czyzna, prawo jazdy kat. ABCE, świadectwo kwalifikacji, 
doświadczenie. Wrocław, tel. 071/372-16-23, 
0606/73-24-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub innej, 28 lat. 
prawo jazdy kat. BC, niepalący, dyspozycyjny, świadec
two kwalifikacji, 10 lat praktyki. Wrocław, tel. 
071/325-55-95, 0503/94-89-74 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 35 iat, pra
wo jazdy kat. ABC lub jako elektromonter (bez SEP), pra
ca stała. Wrocław, tel. 0607/40-96-22 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE pra- 
wajazdy, paszport/uprawnienia na HDS, pełna dyspozy
cyjność, sumienność. Wrocław, tel. 071/328-81-21 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kurier, hurtow
nie, prawo jazdy kat. B, wykszt. średnie samochodowe, 
uprawnienia na wózek widłowy, 28 lat. Wrocław, tel. 
071/312-68-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
B, samochód, pełna dyspozycyjność, młody, 26 lat, upraw
nienia na wózki widłowe, uczciwy, solidny. Wrocław, tel. 
071/336-79-97,0503/78-81-99 ̂
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, lub inne propozycje, praktyka, samochód osobowy,, 
może być na pół etatu. Wrocław, tel. 071/348-06-59 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 44 lata, 
prawo jazdy kat. BCE, świadectwo kwalifikacji, 26 lat prak
tyki na ciągnikach siodłowych, dyspozycyjny, sumienny. 
Wrocław, tel. 339-90-49
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE, dys
pozycyjny, uczciwy, dyskretny, paszport. Ziębice, tel. 
0502/67-51-75
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA doświadczenie,
50 lat, prawo jazdy kat. ABCDE. Wrocław, tel. 341-39-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABC. ze 
stażem w zawodzie, na stałe lub dorywczo. Wrocław, tel. 
071/350-99-87
POSZUKUJĄ PRACY JAKO KIEROWCA zaopatrzenie, 
solidny, uczciwy, praktyka, kat. ABC, świadectwo kwalifi
kacji. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzę
tu ciężkiego, rencista, posiadam wszelkie uprawnienia, 
prawo jazdy kat. ABC, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, 
tel. 350-05-94
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. '  
BC, praktyka, chętnie na busa lub inne propozycje, może 
być pół etatu. Wrocław, tel. 071/348-06-59 - 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BC, świa
dectwo kwalifikacji, pełna dyspozycyjność* paszport, nie- 
pijący, po wojsku, 22 lata. Wrocław, tel. 071/353-07-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA, magazynier, +  
posiadam uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy kat.
B. obsługa komputera, doświadczenie, 28 lat. Wrocław, 
tel. 0501/32-18-78,071/322-55-28
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO-KłEROWNIK.BUDOWY 
-łj domków jednorodzinnych, nadzór budowlany, doradca bu* 

dowlany, sprawdzanie kosztorysów. Wrocław, teł. 
0607/43-23-27
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie AuL 
tocad. Wrocław, tel. 071/355-86-68 Świebodzice, 
074/854-06-60
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ • piekarz pizzy, 
prawo jazdy. Trzebnica, tel. 071/387-09-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK samochodowy,
5-letni staż za granicą, znajomość błacharki, posiadam 
prawo jazdy. Strzelin, tel. 071/392-61-50 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ , monter płyt g-k, 
szpachłarz, znajomość robót w zakresie wykonywania gła
dzi gipsowych, ścianek działowych z płyt g-k, sufitów pod
wieszanych, montażu paneli ściennych i boazerii. Wro
cław, tel. 071/781-94-74, 0501/93-28-25 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ gipsiarz, monter 
płyt K-G. Wrocław, tel. 071/357-06-70 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ, GLAZURNIK. 
Wrocław, tel. 0501/44-85-76, 071/354-02-91 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ 2 mężczyzn. Wro
cław. tel. 0503/84-15-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKOLA- 
DOWARKI klasa III, wszystkie typy, uprawnienia, kierow
ca Kat. B, dyspozycyjny, 33-letni, samochód osobowy, 
możliwa zmiana miejsca zamieszkania. Wrocław, tel. 
0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKI. 
Wrocław, tel. 325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji 
budowlanych. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ renowator mebli 
antycznych, 20 lat praktyki na zachodzie. Wrocław, tel. 
0603/62-42-99
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drob
ne roboty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STRÓŻ nocny z czujnym 

7lj® psem, posiadam praktykę, samochód osobowy. Wroc|aw, 
tel. 0602/26-25-80,071/333-96-78
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jęz. niemiecki, 
prawo jazdy kat. B, wykszt. średnie, hotelarstwo, gastro
nomia, solidny, pełna dyspozycyjność, dam prowizję, pil
ne. ., tel. 0607/54-80-04
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE rolnictwo, sady, 
budowa, warsztat samochodowy, posiadam samochód, 
podstawy j. niemieckiego i włoskiego. Nowa Ruda, tel. 
074/873-33-65
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie, 
ogrodnictwie, gastronomii, na oudowie i nie tylko, 29 lat, 
kawaler, wykszt. średnie techniczne, posiadam samochód, 
solidny, uczciwy, bez nałogów, najchętniej od zaraz. 
Szprotawa, tel. 068/376-40-98 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE legalnej, mężczy
zna w wieku 42 lat, b. pracowity, uczciwy, solidny, bez 
nałogów, dam prowizję po miesiącu pracy. Wałbrzych, tel. 
074/841-26-25
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE lakiernik samo- 

, chodowy. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE wykształcenie 
średnie budowlane, wieloletnia praktyka, mury, tynki, re
gipsy, sufity, płytki, gładzie, posiadam samochód, pod
stawy j. niemieckiego. Wrocław, tel. 353-33-17
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, 25 
lat, znajomość j. angielskiego, uczciwy, pracowity, gwa
rancja prowizji. Sława, tel. 0603/57-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w bu
downictwie (praktyka) lub w innej branży, posiadam sa
mochód. Wrocław, tel. 071/353-40-46 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE wykończenia. 
Wrocław, tel. 330-02-97
O  POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH (każdej) • 

wiek 40 lat, pracow ita, bez nałogów., tel.
*  0601/17-33-78 02020501

POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH znajomość jęz. nie
mieckiego, prace budowlane, konserwacyjne (w domu), 
polowe (w ogrodzie) lub inne, uczciwość, odpowiedzial
ność, bez pośredników. Lubrza, tel. 068/381-31-98, 
0606/19-89-64
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lakiernik i blacharz 
samochodowy, z zakwaterowaniem, solidny, praktyka, bez 
nałogów. Świdnica, tel. 0603/84-72-76 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kobieta, 37 lat, 
znajomość j. niemieckiego i inne. Kłodzko, tel. 
074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH DODATKOWEJ, 
od czerwca, chętnie na szrocie lub w budownictwie, 3 mło
dych mężczyzn. Ścinawa, tel. 0607/43-68-77 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE • przycinanie 
drzew, zakładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel.N 
0601/57-47-49
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI przy zbiorze jagód, 
truskawek, posiadam samochód, prowizja zapewniona. 
Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 •- 
POSZUKUJĘ PRACY W ZAKŁADZIE KAMIENIARSKIM 
20 lat praktyki. Strzegom, tel. 074/649-13-63 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta; 36 lat, miła 
aparycja, w gastronomii, opieka nad dzieckiem, sprząta
nie, ogrodnictwo,.znajomość jęz. niemieckiego. Kłodzko, 
tel. 074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samocho
dowy,^praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel.
783-67-57 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ jako osoba do towa- 

%  rzystwa. Wrocław, tel. 0603/83-47-77
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ adaptacja pomiesz
czeń, regipsy, prace hydrauliczne, prawo jazdy kat. ABCE, 
znajomość], niemieckiego, mechaniki samochodowej, bez 
nałogów, referencje. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ zakładanie ogrodów, 
znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat. B. Nowa 
Ruda, tei. 0609/17-92-70
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w śred
nim wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy ofe
ruję bezpłatne wynajęcie mieszkania (najchętniej student
ce). Wrocław, tel. 071/325-94-24 po godz. 20 
PRACA informacja pod nr telefonu., tel. 0502/30-88-70 
PRACA dla osób z małym kapitałem, na zasadzie nieza
leżności finansowej, z możliwością dodatkowych lub sta
łych dobrych zarobków, nie akwizycja, bezpłatne szkole
nia. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
PRACA w zagranicznej firmie, dla zdecydowanych osią
gnąć szybki sukces finansowy. Bolesławiec, tel. 
0501/62-40-45
PRACA Atrakcyjny biznes w międzynardowej firmie, za
robki nieograniczone, informacja po przesłaniu koperty i 
2 znaczków. Józef Nowakowski, 59-225 Chojnów, ul. Le
gnicka 9/4
PRACA dla osób mieszkających w miejscowościach po
wyżej 10 tys. mieszkańców, różne oferty, informacja po 

^  przesłaniu koperty i dwóch znaczków na adres .Damianch’
*  55-080 Kąty Wr., ul. Rynek 31/4. .DAMIANCH*, 55-080 

Kąty Wr., ul. Rynek 31/4
PRACA zarobek 1.800 zł netto * prowizja, dla każdego,

bezpłatna umowa i informacje, koperta i 3 znaczki po 1 
zł. Firma Handlowa .Piotrek’ , 57-300 Kłodzko, ul. Spół
dzielcza 27/1
PRACA Międzynarodowa firma zatrudni przedstawicieli 
handlowych, umowa o pracę ♦ wysoka prowizja. Lubin, 
tel. 076/846-24-52 do godz. 17 
PRACA dla pań, w nocnym klubie, przy granicy, b. dobre 
warunki, zarobki ok. 4.000 zł/mies. Oborniki śląskie, tel. 
0603/10-46-24,0503/89-92-39 
PRACA także jako dodatkowa, dla handlowca, wymaga
na matura. Wrocław, tel. 0501/45-68-52 
PRACA w międzynarodowej firmie, pośrednictwo w kre
dytowaniu samochodów. Wrocław, tel. 071/343-84-47 w 
g. 10-18 (pn.-pt.)
PRACA w firmie zdrowotnej dla osób z nadwagą i proble
mami zdrowotnymi. Wrocław, tel. 071/343-84-47 w g. 
10-18 (pn.-pt.)
PRACA polegająca na współpracy z firmą. Wrocław, tel. 
0602/68-29-32
PRACA - regeneracja kaset barwiących i napełnianie kar
tridżów do drukarek atramentowych, maszyna gratis, od
biór zapewniony, min. 2100 zł. Proszę przysłać swój ad
res i znaczek za 1 zł:. Stanisław świątek, 53-411 Wro
cław, ul. Krucza 10/3
PRACA • współpraca dilerskar- rozsyłanie materiałów in- 
formacyjno-reklamowych firmy, zarobki do 5.000 zł. Pro
szę przysłać swój adres i znaczek za 1 zł. Stanisław świą
tek, 53-411 Wrocław, ul. Krucza 10/3 
PRACA na własny rachunek, branża motoryzacyjna, małe 
koszty uruchomienia zakładu. Wrocław, tei. 0605/69-23-81 
PRACA w hurtowni, dla osób bezrobotnych w wieku 20-40 
lat, szkolenia. Wrocław, tel. 071/348-31-49 
PRACA przyjmę do współpracy 7 osób z własnym samo
chodem osobowym i własną działalnością, region Opolć i 
okólice, zarobek 4.000 zł/miesiąc. Krapkowice, woj. opol
skie, tel. 0603/75-32-81
PRACA dla osób z wyższym wykształceniem, pomoc Re
gionalnego Ośrodka Zatrudnienia. Wrocław, tel. 
071/325-13-95,0608/76-97-36 
PRACA w nowej firmie marketingowej wchodzącej na ry
nek. Wrocław, tel. 0603/91 -86-49 
PRACA zostań konsultantką w naszej firmie, szkolenia, 
prezenty, superprowizje. Wrocław, tel. 344-30-60 w 
godz. 16-19,0501/60-81-18
PRACA BIUROWA umysłowa, nie wymagająca szczegól
nych kwalifikacji, umowa z firmą, wynagrodzenie 1.000 
zł, od poniedziałku do piątku w godz. 16-20. Wrocław, tel. 
0603/33-26-33
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, klejenie kopert, wo
reczków, regeneracja kaset, składanie, dostawa, odbiór, 
umowa, bezpłatna informacja, koperta i 2 znaczki po 1 zł. 
Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Au
gusta 5b/2
PRACA CHAŁUPNICZA w domu/poszukuję chętnych z 
całego kraju do wykonywania prac chałupniczych, zaopa
trzenie i zbyt gwarantowane umową, zgłoszenia - koper
ta ♦ znaczek. Piotr Kraszewski, 58-500 Jelenia Góra, ul. 
Piotra Skargi 12
PRACA CHAŁUPNICZA : współpraca diierska, przyjmo
wanie zgłoszeń telefonicznych, wypełnianie ankiet oso
bowych, nadruk termopresu na koperty, wyrób szarych i 
ozdobnych kopert, toreb papierowych, informacja bezpłat
na. Kępno, tel. 062/782-93-33 od 16-21, pn.-pt., 
0605/74-31-16 w godz. 9-15
PRACA CHAŁUPNICZA prosta, bez pośredników, bez 
kaucji, umowa, zbyt gwarantowany, inf. po przesłaniu ko
perty i 2 znaczków za 1 zł (luzem). MAR-KOP, 57-300 
Kłodzko, ui. Warszawy Centrum 9/4 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, produkcja opako
wań, szycie, regeneracja, zlecenia bezpośrednio od firm, 
bezpłatna informacja. S. Czajkowski, 55-300 Komorniki, 
gm. środa Śląska, ul. Polna 3, tel. 0607/81-13-72 
PRACA CHAŁUPNICZA legalna, stała lub dodatkowa w 
sezonie letnim, umowa o pracę, 20 ofert prac: składanie, 
szycie, klejenief pakowanie itp., wynagrodzenie 800 -
1.500 zł, inf. gratis, 2 koperty + 2 znaczki po 1 zł. .Ami- 
ra", 67-240 Kotla, Ul. Grochowice 110 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert na umowę, 
zarobki 1.500 zł/100 szt. * 2 rodzaje wynagrodzeń, zbie
ranie zamówień na herbaty lecznicze, 120 gatunków, bio- 
energetyzery lecznicze, wysokie prowizje ♦ premie, in- 
form. koperta + znaczek. Krystyna Szwałek, 63-720 Koź
min, ul. Nowa Obra 64
PRACA CHAŁUPNICZA od 300 USD, dostawa i odbiór 
na umowę, firma .Godar". Barbara Gola, 59-220 Legnica, 
ul. Asnyka 6/6
PRACA CHAŁUPNICZA nowe oferty pracy firm z całej 
Polski, zatrudnię pracowników przy adresowaniu kopert, 
dystrybucji i innych, informacje listownie - dołącz kopertę 
i 2 znaczki, ew. telefonicznie. A. Mazur, 59-220 Legnica, 
ul. Drukarska 6/6, teL 076/722-18-85, 0608/53-42-05 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie 
informatorów, montaż długopisów, produkcja worków fo
liowych, umowa zbyt, godziwe zarobki, oferta ograniczo
na, koperta + 2 znaczki. Iwona Kosterska, 59-220 Legni
ca, ul. Młynarska 3/17
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, 0,70 zł/ szt., 
zarobek 1000 - 2000 zł, umowa i zbyt gwarantowane, in- 
form. bezpłatna - znaczek za 1 zł (luzem). Tomasz Ko
złowski, 59-220 Legnica, ul. Działkowa 43/6 
PRACA CHAŁUPNICZA stała, dla odpowiedzialnych i pra
cowitych osób, duże zarobki, informacje po przesłaniu ko
perty zwrotnej i 2 znaczków po 1 zł. Barbara Kulik, 63-640 
Mnichowice 19, gm. Bralin
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, legalna, możliwość 
dorobienia do 3.000 zł mies., bez kaucji, kilkadziesiąt ofert, 
prod. i adresowanie kopert, rozsyłanie materiałów inf., 
składanie i wyrób długopisów, zabawek, biżuterii, ozdób, 
ramek na zdjęcia, woreczków foliowych itd informacja po 
przesłaniu koperty ze znaczkiem poczt.. Z. Cholewiński,
48-385 Otmuchów, ul. Grunwaldzka 10 
PRACA CHAŁUPNICZA szycie, haftowanie, regeneracja 
kaset barwiących, wyrób woreczków foliowych, kopert, 
gier planszowych, wycinanie, klejenie, lutowanie, zbyt i 
dostawa zapewnione, ponad 30 ofert, informacje po prze
słaniu 2 znaczków po 1 zł na adres. R. Jarmuźek, 63-900 
Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/3, tel. 065/545-1 
PRACA CHAŁUPNICZA bezpośrednie zlecenie, informa
cja po przesłaniu koperty i znaczka. AGD. Badek, 96*100 
Skierniewice, ul. Mickiewica 24b/12 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, 
wpasowywanie nadruków, dystrybucja herbat leczniczych, 
dołącz 2 znaczki, na adres Sylwester Gierlach, ul. Polna 
7/7, 57-550 Stronie Śl. Stronie Śl., tel. 0608/74-38-18 
PRACA CHAŁUPNICZA korespondencyjna dla każdego, 
atrakcyjne oferty: zbieranie zamówień na artykuły leczni
cze i inne, wysokie dochody ♦ premie, bez pobrań przy 
umowie, informacja gratis po przesłaniu koperty *  2 znacz
ków za 1 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgo
rzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA różne rodzaje. Wrocław, tel. 
071/372-41-23
PRACA CHAŁUPNICZA różne. Wrocław, tel. 
071/351-30-50
PRACA CHAŁUPNICZA dla osób niepełnosprawnych, ad
res * znaczek za 1 zł, przyślij:. Stanisław Świątek, 53-411 
Wrocław, ul. Krucza 10/3

PRACA CHAŁUPNICZA - rozsyłanie materiałów informa- 
cyjno-reklamowych. Umowa, wysokie zarobki zapewnio
ne, zadzwoń!. Wrocław, tel. 071/783-04-73 po godz. 14, 
0501/27-95-83
PRACA CHAŁUPNICZA montaż bransolet, naszyjników, 
spinek do włosów, długopisów i maskotek, proszę o za
adresowaną kopertę zwrotną + 2 znaczki luzem. Włady
sław Słoński, 50-448 Wrocław, ul. Worcella 12/12 
PRACA CHAŁUPNICZA dla ambitnych, stała współpra
ca, zbyt gwarantowany, umowa, dochód do 4.000 zł/mies., 
informacja bezpłatna, koperta zwrotna i  2 znaczki za 1 
zł. Jolanta Heintze, 53-677 Wrocław, ul. Nabycińska 15/1 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie 
materiałów reklamowych firmy, informacje bezpłatne. Wro
cław, tel. 0604/84-01-46
PRACA CHAŁUPNICZA bezpłatna informacja po przesła
niu koperty i 3 znaczków po 1 zł (luzem). Anna Toma
szewska, 56-300 Milicz, ul. Krotoszyńska 45a 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert -100 szt. -
5.000 zł, nasączanie kaset barwiących, 2100 - 2.900 zł 
oraz inne oferty. Wrocław, tel. 0604/84-01-46 
PRACA DLA AKWIZYTORÓW OFE byłych lub obecnych, 
wysokie prowizje, umowa-zlecenie. Wrocław, tel. 
071/338-47-82,071/338-47-92,0602/17-96-17 
PRACA DLA OPERATYWNYCH. Oława, tel. 
0606/59-17-75,0608/82-76-22
PRACA DLA PANI na wsi, jako gospodyni, mieszkanie + 
wynagrodzenie. Wrocław, tel. 0607/60-84-08 
PRACA DLA PAŃ 18-35 lat, w Berlinie, gwarantowane 
zarobki 100 DM/ h + zakwaterowanie, atrakcyjne warun
ki. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
PRACA DODATKOWA i stała, na umowę, bez kaucji, w 
początkowym okresie współpracy firma finansuje działal
ność, zarobki początkowo do 2000 zł/miesiąc, zgłoszenie 
wraz z kopertą zwrotną i dwoma znaczkami za 1 zł, infor
macja listowna gratis. Marcin Makarewicz, 56-100 Wo
łów, ul. Korzeniowskiego 12/3, tel. 0608/52-84-64 
PRACA DODATKOWA w międzynarodowej firmie, Twoja 
szansa na osiągnięcie sukcesu, w nowym biznesie, no
watorski system wynagrodzeń. Wrocław, tel. 
0604/97-54-21
PRACA DODATKOWA lub stęła, dla zdecydowanych, 
chcących powiększyć swoje dochody. Bolesławiec, tel. 
0501/62-40-45
PRACA DODATKOWA sprzedaż nowoczesnego odkurza
cza, wysokie zarobki. Wrocław, tel, 0501/48-35-56 
PRACA NA ZACHODZIE program .au pair", na 1 rok, dla 
osób 18-24-letnich, nauka języka, opieka na dziećmi na 
terenie Europy, kieszonkowe min. 400 DEM/mies., zakwa
terowanie i wyżywienie, legalnie. Jawor, tel. 
076/870-65-98
PRACA NA ZACHODZIE w nocnych klubach, dla kobiet, 
na terenie Holandii, Niemiec, Belgii, legalna, zarobki ok.
10.000 DEM/mies. Holandia, tel. 0031/610-65-44-61 
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w kra
jach Unii Europejskiej, nabór na rok 2001, wysokie za
robki, wymagany wiek 18-45 lat, niekaralność, bardzo 
dobry stan zdrowia, uregulowany stosunek do służby woj
skowej. Legnica, tel. 076/856-41 -26
PRACA OVB • rozwijająca się firmabranży usług finan
sowych, oferuje - ludziom nastawionym na rozwój zawo
dowy - szanse, które przerosną ich oczekiwania. Świdni
ca, tel. 074/851-29-66 w godz. 10-14, 0601/63-77-89 
(kn0258)
PRACA W ANGLII legalna, pozwolenie na pracę, wiza, 
wszelkie świadczenia, bez najmniejszych problemów prze
kroczenie granicy. Wrocław, tel. 071/344-31-70, 
0601/50-21-53

PRACA W ANGLII dla pań, przy sprzątaniu i w kuchni 
oraz jako kelnerki (wymagana znajomość języka). Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-66-87 
PRACA W GRECJI dla kobiet, mężczyzn i par. Pieńsk, 
tel. 075/771-88-08.
PRACA W GRECJI dla pań i panów, ó̂żne zawody, b. 
dobre warunki. Ziębice, tel. 0602/59-01-88 
PRACA W HOLANDII ZATRUDNIĘ POMOC do gabinetu 
kosmetycznego, młodą, warunek: znajomość j. niemiec
kiego lub angielskiego. Holandia, tel. 0031/475-32-60-5CT 
PRACA W HOLANDII dla kobiet i mężczyzn z paszpor
tem UE, w ogrodnictwie, minimum na 3 miesiące. Wro
cław, tel. 324-29-96
O  PRACA W NIEMCZECH w barze, dla pań. prosić 

Jurka, tel. 0049/64-17-28-77 po godz. 21 
02020491 •

PRACA W NIEMCZECH ZATRUDNIĘ KELNERA lub kel
nerkę, w lodziarni włoskiej na terenie Niemiec, do 30 lat, 
znajomość j. niemieckiego lub włoskiego, zakwaterowa
nie, wyżywienie i wynagrodzenie zapewnione. Niemcy, 
Stuttgart, tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W NIEMCZECH ZATRUDNIĘ MAŁŻEŃSTWO w 
pizzerii włoskiej na terenie Niemiec, w wieku do 35 lat, 
wymagana znajomość jęz. włoskiego lub niemieckiego, 
zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie zapewnio
ne. Frankfurt nad Menem, tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W NIEMCZECH legalna, w rolnictwie, dobrze płat
ną. Bolesławiec, tel. 0603/48-30-94 
PRACA W NIEMCZECH dla dwóch brukarzy, przy ukła
daniu kostki granitowej. Lubin, tel. 076/846-71-84
O  PRACA W NIEMCZECH w barze, dla pań. Tel. 

0049/641-728-77, prosić Jurka 02019091
PRACA W NIEMCZECH legalna, na 3-miesięczną wizę, 
przy zbiorze warzyw, informacja telefoniczna. Wrocław, 
tel. 071/336-82-95
PRACA W NIEMCZECH dla pielęgniarki lub opiekunki do 
starszej pani, konieczna znajomość języka niemieckiego. 
Wrocław, tel. 0049/170-866-07-95 
PRACA W SZWECJI sezonowa, przy zbiorze jagód. Lesz
no, tel. 0603/46-08-30
PRACA WE WŁOSZECH ZATRUDNIĘ STOLARZY chęt
nie meblowych, do pracy we Włoszech, bdb. wynagrodze
nie. Zielona Góra, tel. 0608/70-77-63, 
0039/33-37-41-28-14 Włochy 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH przy zbiorach pomidorów, dla 
50 osób, od 10 lipca. Zielona Góra, tel. 0608/70-77-63, 
0039/33-37-41-28-14 Włochy 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami, 
dla kobiet, od zaraz. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
PRACA ZA GRANICĄ adresy ponad 70 firm polskich, zaj
mujących się załatwianiem pracy obyw. polskim za. grani
cą, różne kraje Europy, różne zawody, inform. koperta 
zwrotna ♦ znaczek 1,2 zł ♦ 10 zł przekazem. Paweł Biel

ski, 49-306 Brzeg, ul. Grobli 23 B, tel. 077/416-95-24, 
0503/95-13-88
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 
0503/05-16,79 po godz. 18
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 
0607/19-76-68
PRZYJMĘ ZLECENIA NA PRACE ELEWACYJNE na bu
dynkach zabytkowych, docieplenia, wykończenia - eme
ryt. Gronów, gm. Zgorzelec, tel. 075/776-00-93 
PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE. Wrocław, tel. 
071/353-31-55
O  SZUKASZ PRACY? www.busin.pl. 80007071 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, Bielany 
Wr. Bielany Wr., tel. 071/311-24-48 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM.' Wrocław, tel. 
071/321-53-04
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM powyżej 2 roku życia. 
Wrocław, tel. 071/357-28-06
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wro
cław, tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, 
studentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 
0602/45-49-73
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, bardzo 
dobre warunki. Kiełczów, tel. 071/398-82-04 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi, u siebie w 
domu, dobre warunki, doświadczona mama 2.5 letniej cór
ki, okolice pl. Grunwaldzkiego, około 450 zł/miesiąc. Wro
cław, tei. 0605/09-62-49
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ KOBIETĄr posprzątam, 
ugotuję. Wrocław, tel. 071/325-49-56 
ZATRUDNIĘ 10 osób, wiek od 25 lat, wykształcenie śred
nie, do firmy handlowej. Leszno, tel. 0600/52-44-01 
ZATRUDNIĘ doświadczoną wokalistkę, na wesela i za
bawy. Malczyce, tel. 071/317-95-68 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do przyjmowania zamó- 
wień na narzuty, bieżniki, kilimy i inne artykuły dekoracyj
ne, wyposażenia miesekań. Zielona Góra, tel. 
068/388-33-64
O  ZATRUDNIĘ ATRAKCYJNE DZIEWCZYNY w klu

bie nocnym, do dyspozycji ekskluzywne miesz
kanie, basen, sauna itp., bardzo wysokie zarob
ki, gwarantowane bezpieczeństwo i kultura., tei. 
0044/77-96-20-09-10 80007311

ZATRUDNIĘ BEZPRUDERYJNE PANIE 18 -35  lat, w 
Niemczech, oferuję wysokie zarobki i atrakcyjne warunki. 
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH Z SAMOCHODEM. Wro
cław, tel. 071/373-00-43 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wro
cław, tel. 0606/99-51-99
ZATRUDNIĘ BLACHARZA samochodowego, samodziel
nego. Wrocław, tel. 354-27-39 
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH z 
uprawnieniami, w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 
Wrocław, tel. 0501/46-27-64
ZATRUDNIĘ DO MONTAŻU AOUAPARKÓW osoby w 
wieku do 30 lat, posiadające samochód • bus, www.ssa- 
lomon.pl. Wrocław, tel. 071/328-08-49 
ZATRUDNIĘ DYSTRYBUTORA od zaraz. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-43-68,0602/89-88-27 
ZATRUDNIĘ DYSTRYBUTORÓW w firmie kosmelycz- 
no-chemicznej. Oława, tel. 0600/26-53-49 
ZATRUDNIĘ FACHOWCÓW do remontu i rozbudowy po- 
niemieckiego domu jednorodzinnego (murarz, tynkarz, cie
śla). Wrocław, tel. 071/785-48-47 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską. Wrocław, tel. 
071/357-52-40
ZATRUDNIĘ GOSPODYNIĘ DOMOWĄ zapewniam 
mieszkanie i wynagrodzenie. Lubiąż, tel. 071/389-73-40 
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA. Wrocław, www.ssalomon.pl 
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ w pizzerii, chętnie do przyucze
nia. Wrocław, tel. 373-85-84
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z Lubina i okolic, prawo jazdy 
kat. D. Lubin, tel. 0605/07-77-71 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. D, na au
tobus, z Lubina lub okolic. Lubin, tel. 076/844-47-20 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ na TAXI osobowe. Wrocław, tel. 
071/789-55-95
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczenio- 
wych, ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 
0601/71-39-68
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ dobre wynagrodzenie. 
Wrocław, tel. 0601/75-32-80
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ. Wrocław, tel. 
0603/99-94-93
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO z wie
loletnim doświadczeniem, wynagrodzenie 1.400 zł/netto, 
umowa o pracę. Wrocław, tel. 0604/98-28-07 
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, do pra
cy w Zielonej Górze, mieszkanie służbowe obok apteki. 
Zielona Góra, tel. 0601/72-97-04 
ZATRUDNIĘ MAŁŻEŃSTWO emerytów, bezdzietne, do 
opieki nad domem, w miejscowości nadmorskiej. Wrocław, 
tel. 364-25-63, 0602/50-63-84 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wro
cław, tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MŁODZIEŻ szkół średnich do pozyskiwania 
zleceń. Wrocław, tel. 0501/14-06-23 
ZATRUDNIĘ MONTERÓW instalacji grzewczych i klima
tyzacyjnych. Wrocław, tel. 0501/62-47-04 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do 8-miesięcżnego dziecka. 
Wrocław, tel. 783-96-03
ZATRUDNIĘ OSOBĘ w kwiaciarni, w godzinach popołu
dniowych. Wrocław, tel. 0608/29-41-85 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do pracy przy metaloplastyce (spa
wanie, malowanie, szlifowanie), dokładnego, bez nałogów, 
samodzielnego. Wrocław, teł. 071/349-39-30 wieczorem 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do opieki nad starszą osobą, su
mienną panią do 45 lat, w zamian za zamieszkanie, wy
żywienie, niewielką pensję. Wrocław, tel. 0609/63-29-28 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PROWADZENIA BIURA RA
CHUNKOWEGO na pełny etat, wymagane uprawnienia z 
Ministerstwa Finansów. MIDAS Systemy Komputerowe, 
Wrocław, ul. Kozanowska 50, tel. 071/373-95-33 (k00Q77) 
ZATRUDNIĘ OSOBY do sprzedaży okien i drzwi, na te
renie Dolnego śląska. Wałbrzych, tel. 074/666-36-22 do 
godz. 12
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne, na pełny etat, na sta
łe, miele widziany samochód osobowy. Wrocław, tel. 
071/348-31-49
ZATRUDNIĘ OSOBY zajmujące się barwieniem piasku i 
żwirku. EC, 53-003 Wrocław, SP 4, tel. 071/351-28-45 
ZATRUDNIĘ OSOBY na zasadzie niezależności finanso
wej, z niewielkim kapitałem oraz propozycja współpracy 
dla osób, które zawiesiły działalność gospodarczą, nie 
akwizycja. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
ZATRUDNIĘ OSOBY młode, po studiach, na stanowiska

kierownicze, pilnie. Wrocław, tel. 071/325-13-95, 
0608/76-97-36
ZATRUDNIĘ PANIĄ do masażu, prywatne mieszkanie, 
miła atmosfera., tel. 0600/19-32-12 
ZATRUDNIĘ PANIĄ na stoisko cukiernicze, rencistkę, 
emerytkę, z doświadczeniem w branży, energiczną, kre
atywną, sympatyczną, z okolic Karlowie, dyspozycyjną. 
Wrocław, tel. 071/329-62-68 po godz. 19 
ZATRUDNIĘ PANIE atrakcyjne, do towarzystwa, 18-30 
lat, mieszkanie, miła, domowa atmosfera, dyskrecja, za
robki 4.000 zł/mies. Głogów, tel. 0605/28-05-45 
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, wymagany wiek
18-30 lat, od zaraz, wysokie zarobki, pełna dyskrecja, tylko 
poważne oferty. Polkowice, tel. 0602/33-66-88 
ZATRUDNIĘ PANIE do kiosku. Wrocław, tel. 
0502/50-36-94
ZATRUDNIĘ PŁYTKARZY posadzkarzy, kierownika ro
bót. Wrocław, tel. 784-80-40, 0605/96-66-70 
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryza
cyjnej. Wrocław, tel. 071/372-63-01
O  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku bla

charza. Wrocław, tel. 0606/99-51-99 01024241
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do ajencji pocztowej i drob
nej sprzedaży detalicznej, najchętniej z okolic Nowego 
Dworu. Wrocław, tel. 071/353-65-97, 071/357-08-12 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samocho
dów ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 8-14 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do prac remontowych, w 
Szklarskiej Porębie, instalatorów c.o. * woda, gipsiarzy, 
glazurnika. Wrocław, tel. 071/348-13-99,0501/10-67-62 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW przy przeprowadzkach. 
Wrocław, tel. 071/362-64-64,0503/97-17-35 
ZATRUDNIĘ PRODUKT MANAGERA wysokie płace. 
Wrocław, www.nocleg.info.pl 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do fir
my w branży ogumienia samochodowego, wymagane do
świadczenie, mile widziany własny samochód. Wrocław, 
tel. 373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ SPECJALISTÓW d/s płynności kapitałowej 
przedsiębiorstwa, regionalne biuro zatrudnienia, prefero
wane wykształcenie wyższe. Wrocław, tel. 071/325-13-95, 
0608/76-97-36
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ panią, emerytkę lub rencist
kę, niepalącą, chętnie z Karłowic, na stoisko cukiernicze, 
energiczną, łatwo nawiązującą kontakty, wymagana ksią
żeczka zdrowia. Wrocław, tel. 329-62-68 po godz. 19 
ZATRUDNIĘ STUDENTA lub studentkę do punktu ksero, 
praca w soboty i niedziele. Wrocław, tel. 071/342-05-32 
w godz. 19-21
ZATRUDNIĘ STUDENTKI w kawiarni. Wrocław, tel. 
071/357-97-26, 0603/95-74-06 
ZATRUDNIĘ SZKLARZA. Wrocław, tel. 344-81-35 
ZATRUDNIĘ SZKLARZA z praktyką, dekarza, murarza, 
cieślę. Chrząstawa, tel. 071/318-96-35 po godz. 18, 
0600/35-12-94
ZATRUDNIĘ TELEM ARKETERKĘ. Wrocław, tel. 
071/373-31-41,0501/46-64-34 
ZATRUDNIĘ TYNKARZY. Wrocław, tel. 784-80-40, 
0605/96-66-70
ZATRUDNIĘ TYNKARZY GIPSOWYCH przy budowie 
domków jednorodzinnych. Oława, tel. 071/313-81-30 wie
czorem
ZATRUDNIĘ W HURTOWNI zaopatrzenie i zbyt. możli
wość stałej pracy, wymagane prawo jazdy kat. B, nieka
ralność, osoby z Lubina i okolic. Lubin, tel. 076/844-28-32 
w godz. 8-16
ZATRUDNIĘ WEBMASTERA lub zlecę pracę. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
ZATRUDNIĘ ZDUNA emeryta, do przestawienia pieca, po
moc zapewniona. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ MURARZY I TYNKARZY. Wro
cław, tel. 0502/45-14-17
O  ZATRUDNIĘ SOLIDNEGO MECHANIKA SAMO

CHODOWEGO z bardzo dobrą znajomością elek
tryki samochodowej; bez nałogów. Wrocław, tel. 
071/368-11-16, 0604/59-47-63 80007521

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH przy 
sprzedaży telefonów komórkowych, wysokie prowizje. 
Wałbrzych, tel. 0603/39-80-03 
ZESPÓŁ MUZYCZNY POSZUKUJE WOKALISTY reper- 
tuar przekrojowy, z Lubina, okolic, chętnie z własnym po
jazdem. Lubin, tel. 0602/46-72-21 
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 ELEMENTÓW DREWNIANYCH du- 
żych ilości, wykonanych na tokarkach, element o długo
ści 52 mm i grubości 5-12 mm. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
ZLECĘ WYKONANIE NAGROBKA GRANITOWEGO. 
Wrocław, tel. 0602/49-01-58
ZLECĘ WYKONANIE POSADZEK 120 m2, miksokretem. 
Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16

ZN ACZK I, 
M O N ETY

BANKNOTY polskie 100 zł z 1948 r. - 5 zł i zagraniczne 
(wycofane z obiegu) - 1.500 zł lub zamienię na komputer. 
Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
KARTY POKEMON Charizard Holo - 35 zł, Blastoise Holo 
- 20 zł, Alkazm Hołd -15 zł i wiele innych. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-57-01
KARTY TELEFONICZNE V Pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny" z czerwca 1997 r., .80 rocznica urodzin Jana 
Pawła I11920-2000 r." .kolekcja aparatów telefonicznych*, 
.VIII i IX Finał WOŚP", .Telewalentynki’  i inne. Jawor, tel. 
076/870-00-10
KARTY TELEFONICZNE ok. 600 sztuk, b. duży wybór, - 
350 zł. Legnica, tel. 0605/54-78-39 
KUPIĘ MONETY , banknoty, widokówki, znaczki, porce
lanę, akcje itp. Legnica, tel. 076/721-74-59 
MONETA ZŁOTA 10 rubli, z wizer. cara Mikołaja II, z roku 
1899 r. - 440 zł. Wrocław, tel. 0603/62-74-23 
MONETY prod. polskiej, od 1949 r.. nominał 1. 2, 5,10, 
20, 50 groszy oraz 1, 2,10, 20, 50,100 zł -1 zł/szt. Lu
bin, tel. 076/749-06-06
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE wizyta Papieża 82-99 r., 
Interkosmos, Dzień Dziecka, Dzień Matki - 40 zł/szt. Syl
wester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z wizerunkiem Papieża, 
nominał 1000 zł, z 1982 r., 50 lat Daru Pomorza, Pierw
szy Polak w Kosmosie, Dzień Kobiet i inne, z różnych 
okazji, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-49-18 
WIDOKÓWKA BRESLAU NEUE DOMBRUCKE z 1905 
roku. Legnica, tel. 0604/35-58-96
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O '  „ABC DEKODERÓW CYFROWYCH" płytki testo- 
we. Skup i sprzedaż. Wrocław, tel. 0502/89*69-98 

i  '02019061
O  „ALE TELEWIZJA!!!” Dekodery cyfrowe • skup, 

sprzedaż, naprawy, porady. Również montaż 
sprzętu. „Zielone wafelki” itp. Wrocław, tel, 0601/ 
46-80-68 02019071

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

AKTYWACJA PROGRAMÓW filmy, sport, bajki, erotyka, - 80 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/54-59-13 - •
AKTYWACJA PROGRAMU TVC - 50-70 zł. Kłodzko; tel. 0605/
93-65-31
AMPLITUNER DVD S 10, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39.0601/77-26-10
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, moż
liwość dowozu. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
84013691

AMPLITUNER DENON AVR 1801,2001 r. nowy, gwarancja •
1.600 zł oraz kolumny do „kina domowego' Yamaha, front NS 
45E, surround + center NSP 60, subwoofer aktywoy YSTSW 
45 - 2.500 zł/kpi, możl. dostawy. Wrocław, tel. 0502/07-99-19 
O  AMPLITUNER DENON, SONY, YAMAHA, PIONE

ER, TECHNICS DVD, kolumny dó „kina domowe
go” B&W, Tanoy, Oadral, Sony, Technics, Yama
ha, zestaw Sony DAV 300, wieże, minidyski, ka
mery cyfrowe Sony, JVC, Panasonic, telewizory 
Sony, Panasonic, możliwy dowóz lub wysyłka, 
montaż. Lubin, tel. 0605/44-74-03, 0605/53-03-93 
84013941

AMPLITUNER KENWOOD KR-A 5040 czarny, do dużej wieży. 
- 500 zł. Wrocław, 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 NAD T-751, - 2.400 zł. Lubin. tel. 0603/12-30-26 
AMPLITUNER ONKYO 474 nowy, -1.250 zł lub zamienię na 
Sony.-Wrocław, tel. 0606/89-71,06 
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575 X, -1.900 zł. Zielona Góra, 
teł. 0503/34-10-11
AMPLITUNER PHILIPS + pilot systemowy, - 800 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-78-73
AMPLITUNER RADMOR, - 300 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
AMPLITUNER SONY STR-940 - 2.000 zł, STR-840 -1.600 zł. 
STR-545 - 1.200 zł. Yamaha RXV-800 - 2.300 zł. RXV=596 -
1.500 zł, Technics SA-DX 940 - 1.200 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-15-50,0603/06-49-97
AMPLITUNER SONY STR-DB 940 nowy, w opakowaniu. -1.950 
zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER SONY STR-DB 545 nowy. w opakowaniu, -1.250 
zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER SONY STR GX290, • 450 zł. Oława, tel. 071/
313-95-08
AMPLITUNER SONY STR-DB-840 QS -1.600 zł. STR-DB-940 
QS - 2.000 zł, fabrycznie nowe, gwarancja, instrukcja obsługi w 
j. polskim. Wrocław, tel. 786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER* SONY STR DB 940, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940,-1.220 zł. Legnica, tel. 
0605/32-10-80
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX 320, dolby, Pro Logic, sour- 
round, stan b. dobry, - 700 żł. Lubin, tel. 0607/52-45-06 
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX 120 2x100 W, pilot, RDS, 
stan idealny, - 650 zł. Oława, teL 071/313-97-91 
AMPLITUNER TECHNICS SA-7X 50 sterujący, do systemu 
HOME TNX, „kino domowe", stan b. dobry, 6 kanałów, Pro Lo
gic, 5 x 120 W, podświetlane zegary wskazówkowe, -1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/51-40-13
AMPLITUNER TECHNICS SAAX 140, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER TECHNICS SA GX 170, - 500 zł. Bronów, tel. 
074/858-62-30 po godz. 16
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 Dolby Surround, 5 x 85 
W, z pilotem, RDS, nowy, - 750 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-99 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39.0601/77-26-10
AMPLITUNER YAMAHA RX-V596, - 1.450 zł. Zielona Góra, 
tel. 0503/34-10-11
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 kempingowa, tuner, stereo, z pilotem,''Zasilanie 
12/24/220 V, EURO, czincze, okablowanie + czasza 60 cm, 
konwerter, stan b. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT tuner STR 400, stereo, z pilotem, grafika ekra
nowa, szeroka głowica, 2 x EURO + czasza 60 cm, konwerter 
Fullband, nowa, w pudełku, - 265 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT „CYFRA*" bez konwentera, 2 szt. - 60 zł. Strze
lin, teł. 0604/86-81-97
ANTENA SAT AMSTRAD stereo, 400 kanałów, 2150 MHz, z 
pilotem, nowa, kpi, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 
782-29-22 po godz. 20
ANTENA SAT AMSTRAD 501 z obrotnicą, konwektor fuli band, 
stan idealny, - 520 zł. Wrocław, tel. 0608/07-55-08 
ANTENA SAT AMSTRAD 4 zestawy (komplet lub osobno: cza
sza, tuner, konwerter, obrotnica), czasza 60 i 80 cm, konwerter 
cyfrowy, ceny 50-790 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
ANTENA SAT EUROPA wraz-z zestawem, prod. niemieckiej, 
zapakowana, na gwarancji, fi czaszy 95 cm, stereo, 250 kana
łów, dwa wejścia antenowe - 350 Zł, konwerter, na gwarancji • 
80 zł/szt., przewód satelitarny, 2 x 15 m.b. - 0.9 zł/m.b. Strze
gom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
ANTENA SAT KATHREIN UFD 220 stereo, z pilotem, tuner
2-głowicowy, szerokopasmowa, 2 konwertery ZEZ, 400 kana

łów, - 260 zł + drugi zestaw • 170 zł. Niegosławice, woj. zielono
górskie, tel. 0604/08-97-26
ANTENA SAT MORGAN’S 500 kanałów, 2 x EURO, czincz,
szeroka głowica, czasza 85 cm, konwerter fuli band Samsung,
możliwy układ zez, nowa, nie używana, możliwość montażu, -
350 zł. Wrocław, tel. 0502/50-38-29
ANTENA SAT NEXUS-tuner, stereo, z pilotem, eurozłącze,
czincz, stan b. dobry lub zamienię na TV. Wrocław, tel. 0503/
62-67-34
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

O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PAC£, KENWO
OD, PHILIPS nowe, kompletne, karty chipowe do 
tunerów satelitarnych (bajki, mocna erotyka, 
sport, filmy), serwis, wymiana, dowóz lub wysył
ka, zadzwoń!. Legn ica, tel. 0604/39-72-95 
84013971

CB-RADIO ALAN 78*, - 200 zł lub zamienię na telefon komór
kowy. Kłodzko, tel. 074/867-24-78 wewn. 604 
CB-RADIO ONWA MK1 wbudowany zasilacz,'przerobione na 
stacjonarne, stan idealny, • 97 zł. Wrocław, tel. 0503/52-60-24 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM, FM, SSB, oryginalny 
mikrofon, - 420 zł. Jawor, tel. 0606/34-95-83 
CB-RADIO PRESIDENT JOHNNY ♦ antena samochodowa, 
nowa, -170 zł. Brzeg, tel. 0606/62-86-73 po godz. 15 
O  DEKODER - „anteny satelitarne” , nowe komplet

ne zestawy do odbiofu ponad 900 programów z 
satelit Astra i Hotbird. Najwyższa jakość obrazu 
i dźwięku • najnowsze filmy, najlepsza erotyka 
hard core, sport, muzyka • radio cyfrowe, bajki. 
Aktywacje niedziałających anten, możl. ekspre
sowej wysyłki. Zadzwoń po szczegóły!!!. Świd
nica, tel. 0503/64-22-98 01024401

DEKODER „CYFRA+" kompletny, nowy, + karta, - 740 zł. Le
gnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „CYFRA*" nowy zestaw, w opakowaniu, karta, • 
550 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31 -00 
DEKODER „CYFRA+", - 450 zł. Kłodzko, tel. 0603/46-89-52 
DEKODER „CYFRA+" używany, bez osprzętu i pilota oraz karty, 
• 350 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
DEKODER „CYFRA+”, „WIZJA TV" nowy, kompl. + karta, rów
nież używane, cena od 430 zł. Wrocław, tel. 0603/1 0-3l1 -00 
DEKODER „WIZJA TV" PHILIPS kpi., z wyposażeniem, kon
werter, czasza, - 400 zł. Głogów, tel. 0605/54-21 -77 
DEKODER „WIZJA TV” nowy komplet, w opakowaniu, rów
nież używane dekodery z kartą, - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00
DEKODER „WIZJA TV" nowy, kompletny, antena, konwerter, 
karta, - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/55-30-94 
DEKODER VIDEOCRYPTID2 MAC cena • 100 zł. Lubin, tel. 
0608/03-74-19
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 PANASONIC nowy model SL-SX 220, antyshock, 
eąulizer, zasilacz zewnętrzy na 220 V, instrukcja po polsku, - 
240 zł,Zielona Góra, tel. 068/324-49-75 
DISCMAN PHILIPS AZ 7381 stan b. dobry, mało używany, 
konopi, wyposażenie, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/10-97-55 
DISCMAN SONY D-141 bez systemu antywstrząsowego - 80 
zł. Wrocław, tel. 321-52-77
DISCMAN SONY D-838K, czarny, możliwość podłączenia do 
radioodtwarzacza samochodowego, stan dobry, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/787-27-49
DISCMAN THOMSON stan b. dobry, zadbany, oryginalny zasi
lacz, -180 zł lub zamienię na telefon Nokia 3210. Wrocław, tel. 
0503/62-67-34
DYKTAFON AVR automatic. na małe kasety, licznik, 2 prędko
ści nagrywania, stan dobry - 70 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
DYKTAFON breloczek, 20 sekund zapisu, nowy, w pudełku, • 
50 zł. Zielona Góra, tel. 0502/16-69-05 
DYKTAFON SONY TCM 59 V, - 300 zł. Jawor. tel. 076/
870-25-41 -
GŁOŚNIK 50 cm, 18”, 350W (700W). nowy, do domu lub do 
samochodu, • 300 zł. Trzebnica, tel. 0603/50-48-13 
GŁOŚNIK MC TAATOO, 2001 r. basowy woofer 1000 W, 4 ohm, 
średn. 40 cm, chłodzony powietrzem, membrana plastikowa, 
stan idealny, - 250.zł. Wrocław, tel. 0502/23-81-27 
GŁOŚNIKI samochodowe, kpi., 4 szt., 400 W, fi 18.5 cm, 2-droż- 
ne, nowe, -130 zł. Paweł, Goliszów, gm. Chojnów, teł. 076/
819-62-74,0604/82-06-74
O  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moc od 10 do 500 W, tuby i subwoofe- 
ry samochodowe, wysokiej jakości zestawy gło
śnikowe, obudowy do zestawów, wzmacniacze 
samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny (ta
niej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01024381

GŁOŚNIKI AMERICAN SOUND 100 W. 4 ohm, 15 cm, duży 
magnes-100 zł oraz Altronix, 100 W, 4ohm, 30 cm-150 zl lub 
zamienię na inne. Wrocław, teł: 0603/52-94-40 
GŁOŚNIKI B&W 602, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39, 
0601/77-26-10
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/342-91-95,0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI GELHARD samochodowe, 3-drożne, metalowa 
membrama,-owalne, stan idealny, dużej mocy, 200 W -150 zł. 
Wrocław, tel. 0607/03-99-20
GŁOŚNIKI INFINITY do „kina domowego’ • 1.500 zł. Kłodzko, 
tel, 0603/94-15-09
GŁOŚNIKI JBL model GTO 963 MK-II (175 W RMS) - 350 zł 
oraz wzmacniacz Sony, mosfet - 250 zł, razem - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/325-06-79 '
GŁOŚNIKI JBL GTO-963 nowe, - 350 zł oraz Pioneer 
TS-G1340. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
GŁOŚNIKI KENWOOD samochodowe, 200 W. 4-drożne, mo
del 2000, - 380 zł. Wrocław, teł. 0607/19-51-53 
GŁOŚNIKI MB OUART 215.03 samochodowe, fabrycznie nowe, 
basy 13 cm,.tytanowe „gwizdki", zwrotnice Hi-End, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 352-89-93
GŁOŚNIKI PIONEER TS 1750, cena -100 zł. Lubin, tel. 076/ 
849-33-84,0604/65-26-63
GŁOŚNIKI SONY X-PLOD 2-drożne, eliptyczne, - 220 zł. Bole
sławiec, tel. 0606/36-44-93
GŁOŚNIKI SONY XS-F 6940 XPLOD 200 W, owalne, 16x24 
cm, karton, na gwarancji, stan idealny, • 200 zł. Nowa Ruda, tel. 
0608/72-75-44
GŁOŚNIKI TANNOY MX2, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39, 
0601/77-26-10 .
GŁOŚNIKI VISION samochodowe, 100 W, - 240 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-65-15 . '~-
GŁOŚNIKI YAMAHA, 2001 r. do „kina domowego", Front NS 
45E, 120 W DIN, maks. 180 W, surround + Center 80 W, sub
woofer aktywny YSTSW 75 W, nowe, na gwarancji, - 2.500 zł, 
możl. dostawy. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
GRAMOFON FONICA GS 464, - 50 zł. Wrocław, tel. 353-56-04 
GRAMOFON TECHNICS S L1210 MKII z igłą, profesjonalny, 
stan idealny, nowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/51 -40-13 . 
GRAMOFON UNITRA z kolumnami, zadbany, stan b. dobry - 
40 zł, dużo płyt analogowych • od 5 zł/szt. Wrocław, teł.
322-50-97
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV w j polskim, Sony. Pioneer, 
Technics i inne - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/22-81 -46
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O  „KINO DOMOWE” - zestaw OUADRAL „Natural 
Sound”, front 3-drożny, 180/300 W, sinus/muz., 
efektywność 89 dB, pasmo 33-25000 kHz, wys. 
110 cm, kanałowy bass reflex • 830 zł/kpi., cen
tralny 120 W - 295 zł/szt., satelity 100 W - 415 zł/ 
kpi., podstawy pod satelity • 210 zł/ kpi., subwo
ofer aktywny, 150/300 W, sin./muz. • 495 zł/szt. 
Przy kupnie całego zest., 10% RABATU od poda
nych cen. Świdnica, tel. 0608/59-25-16, 074/ 
640-48-19 01024391

„KINO DOMOWE" amplituner Sony str-de445 (d.digital, dts, 
rds, eon, 3 wyjścia optyczne, 5x60 W, subwoofer pre-out), DVD 
Samsung dvd-611 (2 wyjścia optyczne, euro-scart, s-vhs, virtu- 
al surround), kolumny Eltax (prod. duńskiej), front 2x200 W 
(duże, bass-reflex), center, • 3.500 zł. Bolesławiec, teh- 0502/
63-05-51
„KINO DOMOWE” amplituner Technics SA-DX 940, pilot, od
twarzacz DVD Panasonic RV-20, pilot, 2 płyty DVD, • 2.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-75-89 
„KINO DOMOWE" amplituner Technics SADX-940,5 x 100 W, 
RDS, digital dolby, z pilotem, DVD Philips 751, komputerowe 
menu, z pilotem, 5 kolumn STX, na gwarancji, stan idealny + 
płyty, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
„KINO DOMOWE" SONY amplituner, kompakt, głośniki Ma
gnat, nowe, - 2.700 zł. Zebrzydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/23-32-61
„KINO DOMOWE" THOMSON amplituner, odtwarzacz DVS, 5 
kolumn, - 2.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-70-49, 
0605/92-92-55
KAMERA VIDEO CANON MV-30 cyfrowa, optyczny stabiliza
tor obrazu, progresywne skanowanie, ekran LCD 3,5", nowa, -
4.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62
KAMERA VIDEO CANON 8 mm, stan dobry, sprawna, - 500 zł. 
Chojnów, tel. 076/817-74-73
KAMERA VIDEO CANON UC-10,8 mm, 2 nowe akumulatory, 
ładowarka, pełny osprzęt, torba, instrukcja, stan idealny, • 950 
zł. Wrocław, tel. 788-17-57,0605/43-40-39 
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, - 650 zł. Wrocław, 
teł. 0501/34-31-72
KAMERA VIDEO HITACHI VM2300E 2 akumulatory, okablo
wanie, instrukqa w j. polskim, generator opisów, pełny osprzęt, 
-1.100 zł. Bielawa, teł. 074/833-53-16,0602/50-40-43 
KAMERA VIDEO JVC GR-DVX 10 nowa, gwarancja, - 4.400 
zł. Lubin. tel. 0603/12-30-26
KAMERA VIDEO JVC DVL 9000 cyfrowa, najnowszy model, w 
pudełku, z wyposażeniem, instrukcja w j. polskim, progresyw
ne skanowanie, monitor 4”, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/
363-85-78
KAMERA VIDEO JVC pilot, ładowarka, instrukcja, wszystkie 
efekty cyfrowe, 100x zoom, cały osprzęt, - 3.500 zł. Wrocław, 
tei. 0602/85-07-33
KAMERA VIDEO NORDMENDE VHS-C, uszkodzony wizjer, 
nagrywa, odtwarza, nakładanie obrazu, memory, 8 efektów cy
frowych, CCD, audio dubbing, auto-manual, ładowarka, 2 aku
mulatory, kaseta, kable, - 500 zł. Kazimierz Madej, Siechnice k. 
Wrocławia, ul. Kolejowa 8
KAMERA VIDEO PANASONIC RX1 kaseta „matka", stan b. 
dobry. - 690 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-45, 
0601/55-20-51
KAMERA VIDEO PANASONIC M-9000 SVHS, 1999 r. zasila
nie 4 godz., torba, stan b. dobry - 2.050 zł, generator napisów 
VTG228 Pal, 1997 r., polskie litery, stan b. dobry - 1.250 zł. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-11-71 
KAMERA VIDEO PANASONIC VHSC, stan b. dobry, mała. lek
ka, nowa bateria, uszkodzony czujnik światła, - 580 zł. Legnica, 
tel. 0606/68-30-86
KAMERA VIDEO PANASONIC M-3000 VHS oryg. walizka,
lampka, ładowarka, filtr UV, akumulator 7 Ah. stan b. dobry, -
1.900 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-62-58
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 67E 0 Luxa, zoom, -
1.550 zł. Wrocław, tel. 0603/33-89-77
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS-C NV-R 55 EE, kolorowy
wizjer, osprzęt, lekko uszkodzona, - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/
51-40-13
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX10eg, vhs-c, walizka, 
akumulator, ładowarka, zasilacz samoch., kaseta „matka"+jed
na czysta kasetka, stan idealny, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
59-88-28
KAMERA VIDEO PANASONIC stan b. dobry, -1.000 zł. Wro
cław. tel. 0603/21-36-96,345-82-63, po 20 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX-20 VHSc, zoom cyfrowy 
14x, stabilizator obrazu, generator napisów, dużo funkcji, łado
warka, nowa bateria, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/ 
56-07-79
KAMERA VIDEO SAMSUNG VPA 31 zoom x 320, nowa, raz 
używana, na małe kasety, - 1.500 zł. Grodków, tel. 0600/
82-17-15
KAMERA VIDEO SHARP VL-H420,8 mm, hi-fi stereo, digital 
zoom, pilot, kolorowy ekran, zdjęcia, instrukcja, kable, stan b. 
dobry, - 1.550 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Oława, 
tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowanie, 
duży wyświetlacz, LCD, 30x ZOOM, ruchoma głowica, instruk
cja, torba, stan idealny, - 2.550 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KAMERA VIDEO SHARP view cam, Hi 8 mm, monitor 4’  TFT, 
torba, okablowanie, mało używana, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-02-71
KAMERA VIDEO SONY Videorecorder 8 CCD-S 550 E + obiek
tyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny, - 900 zł. 
Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY CCD TR 805 stan idealny, 3 baterie, 
okablowanie, skórzana torba, pilot, b. dużo funkcji, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 317-79-03,0605/35-91-47 
KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 310 E Handycam, stan b. 
dobry - 2.900 zł, JVC GR-DVL 9800, cyfrowa, stan idealny -
5.400 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/ 
15-50-90
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 45 8 mm, mato używana, - 
800 zł. Wrocław, tel. 0501/48-28-69 
KAMERA VIDEO SONY z monitorkiem, cały osprzęt, pilot, stan 
idealny, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-0 
KAMERA VIDEO SONY CCD F305E hi-fi 8, stereo, torba, ła
dowarka, - 750 zł. Zielona Góra, tel. 0607/49-39-49 
KAMERA VIDEO THOMSON mini DV, monitor ciekłokrystalicz
ny 2,5", hi-fi stereo, efekty cyfrowe, fabrycznie nowa - 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 0602/63:99-01
O  KARTA AUTO SECA • dekoduje wszystkie pro

gramy TV cyfrowej (sport, erotyka, bajki, filmy). 
Legnica, tel. 0503/63-88-11 84014101
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O  KARTA AUTO SECA aktualizująca się na wszyst
kich pakietach, działająca na wszystkich mode
lach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, Ken
wood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry i 
Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. Możliwość dowozu, serwis. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02018831

O  KARTA CHIPOWA „GOLD WAFER CARD” do 
wszystkiego., tel. 0502/90-30-52 81009611

O  KARTA CHIPOWA • programator Phoenix do kom
putera PC, nowy, szerokie zastosowanie, możli
wa wysyłka. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po 
godz. 17 02019871

O  KARTA CHIPOWA do wszystkiego, możliwość 
ekspresowej wysyłki. Zadzwoń po szczegóły!II. 
Świdnica, tel. 0503/64-22-98 01024411

KASETY MAGNETOFONOWE MAXWELL, TDK, SONY, BASF 
nagrane, opisane, w cenie 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-'51-44, 
0608/67-07-34
KASETY VIDEO z filmami dla dorosłych, 5szt. - 7 zł/szt. lub 30 
zł wszystkie'. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 
KASETY VIDEO z filmami, 30 szt. -120 zł lub 5 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/350-99-87
KASETY VIDE01.500 szt., żlicenqą do wypożyczalni + 1.500 
szt. opakowań zastępczych gratis, • 7.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
435-85-16
KINO DOMOWE zestaw nagłośnienia najwyższej klasy, głośniki 
Pascal 705, 4 surround, aktywny subwoofer, centralny, DVD 
Sony DVP S735, amplituner Sony STR DB940,6 x 120 W, do
lby digital DTS, srebrne, nowe, gwarancja, • 7.500 zł (dowóz i 
montaż gratis). Wrocław, tel. 0603/40-72-56 
O  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier, bajki, filmy, erotyka. Zadzwoń
• udzielę wszelkich informacji, również informa
cje wysyłkowo. Wrocław, tel. 0607/21-39-91 
80007301

KOLUMNA B&W CC6 centralna, idealna do „kina domowego", 
czarna, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 po 
godz. 16
KOLUMNA B&W AS6, subwoofer, idealna do .kina domowe
go", -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 po godz. 16 
KOLUMNY 400/800 W, mikser, skanery, piovra. dynacord, kula, 
razem lub osobno, • 800 zł. Brzeg, tel. 077/444-04-31 
KOLUMNY estradowe, na głośnikach electro-vois, 2 x 350 W, 
8 omów, subbasy-1800 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
KOLUMNY SUBBASOWE estradowe, 2 szt., 250 W/8 Ohm. 
nowe, pod nastawki, 500 x 500 x 600 mm, • 950 zł. Lubin, tel. 
0602/46-72-21
KOLUMNY estradowo-dyskotekowe, 2x400 W, bass 15", gwizd
ki chłodzone cieczą, • 1.500 zł. Lubin, tel. 0501/63-40-68 
KOLUMNY 2-drożne, 8 OHM, głośniki basowe fi 25 cm, „gwiz
dek" węglowy 400W, oklejone dywanikiem, wymiary 600 x 300 
x 250,2 szt. - 420 zł. Lubin. tel. 076/844-71-08 
KOLUMNY 2-drożne. 2 x 50 W. 4 i 8 omów. stan dobry, -100 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
KOLUMNY ALTON 110 W, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOLUMNY ALTUS 140, - 230 z ł, tuner Pioneer F-504 RDS - 
550 zł. Lubin, tel. 076/846-29-90 
KOLUMNY B&W602-S2, • 1.400 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
KOLUMNY B&W CDM 7 SE stan idealny, • 36.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-24-00
KOLUMNY B&W DM 601 SU 120 W, nowe, na gwarancji, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46
KOLUMNY B&W 603 - 2.100 zł oraz głośnik centralny 
B&W-CC6 Sil - 900 zł lub całość - 2.500 zł. Wrocław, tel. 05021
07-98-55
KOLUMNY BSS nowe, 2 x 100 W, 3-drożne, 4 i 8 omów, 91 dB,
wysokie pasmo, czarne, • 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075i
782-43-16.782-29-22 po godz. 20
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 MARSHALL Dynamie Bass System, Compresor
Oalizator 250 W, kolumna Peavey 400 W, komplet, - 3.500 zł.
Środa Śląska, tel. 071/317-26-91
KOLUMNY PERFECT150/100 W, czarne, stan b. dobry. - 450
zł. Wrocław, tel. 321-69-62
O  KOLUMNY POLARIS D&K: 80 W - 350 zł, 120 W • 

500 zł, 150 W • 600 zł, 180 W • 700 zł, 200 W • 800 
zł, 300 W • 900 zł, 400 W -1.100 zł; Memphisto 
300 W • 1.400 zł, 120 W (srebrne) • 700 zł (podane 
ceny za komplet). Głośnik centralny 80 W • 200 
zł, 120 W - 300 zł. Subwoofer aktywny - 800 zł, 
pasywny • 450 zł. Podstawki. Rok gwar. Kabel 
gratis, Możliwość dostawy (Wrocław • gratis), tel. 
0502/07-99-19 Wrocław 02020591 

KOLUMNY POLARIS 200 W, • 800 zł. Żarów, tel. 0601/20-90-50 
KOLUMNY POLARIS, 2001 r. 300 W, nowe, • 900 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-93-44,0603/56-53-31 .
0  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO": 
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; głośnik centralny 
120 W - 300 zł; rok gwarancji, okablowanie AM
PLITUNER SAAX-7 • 1.450 zł, DVD PANASONIC 
RGV • 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. 
Świdnica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 0603/
56-53-31 01024451

KOLUMNY PURE 800180 W, prod. niemieckiej, głęboki bass, 
obudowa MDF, pozłacane złącza, -1.050 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-35-08,0605/74-38-58
KOLUMNY TECHNICS do „kina domowego’, SB-S 500 (2 szt.)
1 SB-LV 500 (2 szt.), - 900 zk Wrocław, tel. 071/784-55-78 po 
godz. 16
KOLUMNY TECHNICS SBT-200 podłogowe, 8 omów, 100 W, 
czarne, stan idealny, na gwarancji, - 600 zł. Smolec, tel. 071/ 
316-85-16
KOLUMNY TONSIL Bolero. 200 W, nowe. duże, stan idealny, -
1.350 zł. Bogatynia, tel. 0604/96-84-24.
KOLUMNY TONSIL SOUND FINDER 250110 W, 8 omów, 40 
Hz - 22 kHz, czarne, stan b. dóbry, - 580 zł. Świdnica, tel. 074/ 
640-28-71'
KOLUMNY TONSIL SHERZO 350 - 500 zł oraz Heco 150 W - 
400 zł. Wrocław, teł. 0501/40-27-77 
KOLUMNY TONSIL Soundfinder 250, 250 W, 110 W, psamo 
przenoszenia 40 Hz - 22 kHz, czarne, stan b. dobry, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 0608/18-27-74
KOLUMNY TONSIL ALTUS 140 - 500 zł/kpi. oraz kolumny Tonsil 
do „kina domowego", front - Sonata 160, surround Sonata 120., 
+ Center 80 W -1.000 zł/kpi., nowe, na gwarancji, faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0502/07-98-55
KOLUMNY TONSIL Unitra, moc 80 W, w bardzo dobrym sta
nie, - 220 zt. Zgorzelec, teł. 075/775-32-03 
KOLUMN^UNITRA TONSIL 2 sztuki; 10 W, 8 Ohm, cena - 50 
zł. Lubin, tel. 076/749-06-06
KOMPAKT technicznie sprawny, samochodowy, stan dobry. - 
150 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
KOMPAKT CLARION wyjście na 2 wzmacniacze, - 420 zj lub 
zamienię na telefon komórkowy. Kłodzko, teł: 074/867-80-57r 
0604/89-90-15
KOMPAKT DENON DCP 1450 czarny, nowy, zapakowany, -
1.250 zł. Wrocław, tel! 071/352-89-33 
KOMPAKT DENON DCD 1450 fabrycznie nowy, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 352-89-93

KOMPAKTp|ORA,5p2^-350zł. WrociąW,tel.;071/372-24-f4 
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART CD-1 oraz tuner Fine Art , 
T-1000 RDS i T-903 - 400 zł/szt. Wrocław, teł. 071/330-00-45. 
0601/56-07-79
KOMPAKT KENWOOD od dużej wieży, stan b. dobry, - 220 zł. 
Lubin. tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOMPAKT KENWOOD wzmacniacz, rozdzielacz firmowy oraz 
kieszeń po serwisie, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 
782-29-22 po godz. 20
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-TXT, wyjście optyczne, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT MARANTZ 6000 OSE nowy, na gwarancji, • 1.380 
zł. Lubin, tel. 0603/12-30-26
KOMPAKT NAD 54124-bit, z dekoderem HD/CD, czyta CD-R, 
nowy, gwarancja 2 lata, -1.580 zł. Lubjn. tel. 0603/12-30-26 , 
KOMPAKT ONKYO 6550 - 350 zł, Sony 227 SD - 350 zł, Akai 
57 - 250 zL Legnica, tel. 076/721-80-52 
KOMPAKT PHILIPS czarny, do miniwieży, sprawny, • 70 zł. 
Lubin, tel. 076/842-22-88
KOMPAKT PHILIPS Pioneer, Technics i inne po serwisie - od 
150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 po 
godz. 20
KOMPAKT PHILIPS CD 751 czarny, do dużej wieży, przyciski 
cyfrowe na pulpicie, pilot, -400 zł. Świdnica, tel. 074/640-28-71 
KOMPAKT PHILIPS CD-951 do dużej wieży, wyjście optycz
ne, szary, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PHILIPS CD-711 czarny, do dużej wieży, nowy 
model, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-S 601 czarny, do dużej wieży. - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-S 206 czarny, do dużej wieży. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-F606 na 25 płyt, do dużej wieży, - 
450 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48,0603/74-97-92 
KOMPAKT PIONEER PD-S 601, format dużej wieży, mecha
nizm stabilizujący płytę, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
KOMPAKT ROTEL 951 nowy, na gwarancji, -1.380 zł. Lubin, 
tel. 0603/12-30-26
KOMPAKT SAMSUNG na 5 płyt, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
KOMPAKT SANYO stan b. dobry - 70 zł. Lubin, tel. 0603/
95-85-41
KOMPAKT SIEMENS nowy model, -150 zł. Kłodzko, tel. 0603/ 
46-89-52
KOMPAKT SONY do wieży, cena -150 zł oraz kompakt Sony,
do wieży, uszkodzony, cena -100 zł. Lubin, tel. 0608/76-90-05
KOMPAKT SONY do dużej wieży, czarny, wyjście optyczne,
pilot, - 350 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-77
KOMPAKT SONY CDP-212, do dużej wieży, stan b. dobry, -
220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, stan
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
KOMPAKT SONY CDP-791 do dużej wieży, czarny, - 300 zł.
Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79
KOMPAKT SONY do midiwieży, czarny, - 200 zł. Wrocław, tel.
071/330-00-45,0601/56-07-79
KOMPAKT SONY D-C 20, -150 zł. Wrocław, tel. 071/322-66-85 
KOMPAKT SONY, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/ 
78-51-55
KOMPAKT TECHNICS SL PG 200A stan b. dobry. -195 zł. 
Chojnów, tel. 0604/24-33-90
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590, czarny, wyjśla optyczne,
zadbany, z pilotem, - 360 zł. Legnica, tel. 060$/03-95-81
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 440 pilot, dużo funkcji, stan b.
dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 770D MASH, stan idealny - 550
zł. Wrocław, tel. 071/782-22-77,0607/08-82-20
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590Az pilotem, stan idealny, -
410 zł. Wrocław, tel. 071/391-95-71
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 490, pilot, stan b. dobry, mało
używany, - 400 zł. Lubin, tel. 076/844-19-59
KOMPAKT TECHNICS SPL 70 najwyższy model, klasy AA,
pilot, stan b. dobry, na gwarancji, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/
22-81-46 '
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590 nowy, z pilotem, - 550 zl. 
Wrocław, tel. 0503/94-32-99
KOMPAKT TECHNICS SL-MC 400 na 110 płyt, do dużej wie
ży, - 780 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT YAMAHA CDX-480 czarny, do dużej wieży, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT YAMAHA czarny, do dużej wieży, na 5 płyt, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKTY -100 zł i 130 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-28-57 
po godz. 18
KONWERTER OUERKEY 500 z pilotem. Wrocław, tel. 0601/
05-88-16
KOREKTOR BLAUPUNKT BEA 80 + wzmacniacz, czarny, 
suwakowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA 502. -100 zł. Wrocław, teł. 071/372-24-14 
KOREKTOR DIORA FS 042. do dużej wieży, • 90 zł. Wrocław, 
tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR PHILIPS -100 zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09 
KOREKTOR TECHNICS SHGE 70, do dużej wieży. - 450 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-60-97.0604/51-27-57 
KOREKTOR TECHNICS 70. - 500 zł. Wrocław, teł. 0601/ 
58-50-95
KOREKTOR UNIVERSUM, -100 zł. Lubin. tel. 0608/76-90-05 
KORPUS PANASONIC CO-RD 310 LEN, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0603/05-69-60
KORPUS PRESTIGE P-84I oraz panel Pioneer KEH-580Cff?DS. 
Wrocław, tel. 0600/35-98-41
KORPUS SONY CDX-5072, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45.0601/56-07-79
KUPIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA+" PIONEER używaną, w ide
alnym stanie. Wrocław; tel. 0503/67-19-83 
KUPIĘ ANTENĘ SAT PIONEER w b. dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 0503/67-19-83
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" z kartą. Mórkowo 10, gm. Lip
no. tel. 065/534-06-79,0502/56-73-63 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" używany. Wrocław, tel. 0605/ 
74-65-13
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" cały zestaw, najlepiej nowy, stan
idealny. Wrocław, tel. 0503/67-19-83
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" kompletny. Zielona Góra. tel.
068/326-58-44
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" lub Wizja TV. nowy lub mato 
używany, stan dobry, z anteną, konwerterem, dekoderem, z 
kartonu, może być zakodowany, do 350 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-30-12,0503/03-39-77
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" z kartą. Świdnica, tel. 0603/
98-31-49
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” używany. Wrocław, tel. 0605/
74-65-13
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” lub „Cyfra*"..Wrocław, teł. 
0607/42-41-11
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” używany, z kartą lub bez. Wro
cław, tel. 071/311-15-14
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" nowe i używane, z kartą kodo
wą. Wrocław, teł. 0603/10-31-00 
KUPIĘ DEKODER CTXT z oprogramowaniem do odbioru tele- 
gazety TSG. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
KUPIĘ DEKODER PIONEER cyfrowy, w idealnym stanie. Wro
cław, teł. 0503/67-19-83
KUPIĘ DEKODERY „CYFRA+" oraz,WtZJATV, nowe. kom
pletne + karty nieaktywne. Legnica, tel. 0604/39-72-95
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O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE Pioneer, Kenwo
od, Philips, Pace, nowe i używane. Możliwy do* 

■ ■ jazd, najlepsze ceny: Wrocław, tel. 0503/92*34*14
02020451

O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firm Pioneer, Ken
wood, Pace, Philips, nowe i używane. Możliwy do* 
jazd, najlepsze ceny. Wrocław, tel. 0501/47*70*47 
02020431

KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DVD-S-796 oraz amplitunera 
Yamaha RX-V-596. RDS, może być ksero. Wrocław, tel. 071/
788-83-56
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO HITACHI wodoszczelną, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY CCD TRV 57 lub CCD TRV 
87. Kamienna Góra, tel. 0606/11-26-50 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY CCDTR 640 E na części, pod 
warunkiem że jest sprawna głowica. Wrocław, tel. 0503/50-23-27 
KUPIĘ KORPUS KENWOOD KMD 860 R minidiśc. Wrocław, 
tel. 0605/72-18-88 :
KUPIĘ KORPUS SONY CDX 4240R lub 4250R. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27
KUPIĘ LAMPĘ KINESKOPOWĄ do telewizora Sony trinitron 
KV-E 2911D. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
KUPIĘ MAGNETOFON KONCERT szpulowy. Wrocław, tel.
321-08-82
KUPIĘ MAGNETOWID 6-głowicowy, nowy lub na gwarancji, 
może być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 0605/74-65-13 
KUPIĘ MAGNETOWID GRUNDIG z txt, z pilotem, w cenie do 
100 zł. Wrocław, tel. 344-81-35
KUPIĘ MAGNETOWID PANASONIC J-35 lub podobny, z pilo
tem lub zamienię na telewizor. Wrocław, tel. 071/343-61-91, 
0601/55-30-54
KUPIĘ MASZT ANTENOWY SAT aluminiowy, regulowany, do 
przyczepy kempingowej. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ OBROTNICĘ CZASZY SAT do przyczepy kempingo
wej. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ PANEL JVC DVS CD KD SX 855R. Szczytna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0608/42-40-31 
KUPIĘ PANEL JVC CD 676. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
KUPIĘ PANEL JVC 676 CD do radia samochodowego. Wro- 

W  cław. tel. 0501/92-42-62
KUPIĘ PANEL PANASONIC CO-RD 310 LEN. Wrocław, tel. 
0603/05-69-60
KUPIĘ PANEL PHILIPS RC 459. Wrocław, tel. 325-45-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH-2000 R. DEH-3000 R, 3100, 
3020 lub sprzedam korpus Pioneer DEH- 3000R, cen a -180 
zl. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
KUPIĘ PANEL SONY CDX 4160 CDX4170 - do 100 zł. Wro
cław, tel. 0503/31-28-01
KUPIĘ PANEL THOMPSONIC TS-250. Jelenia Góra, tel. 0604/
54-41-17
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE oraz ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81009411

KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83 
KUPIĘ POZYC JONER CZASZY SAT do przyczepy kempingo
wej. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ RADIO SAMOCHODOWE oryginalne, Beta lub Gama. 
do VW lub Audi, stan b. dobry, do 300 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
85-63-33
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CD nowy model, winda, maska, 
duży wyświetlacz (kolorowy, animowany) lub dam w zamian 
telefon GSM Nokia 3310, SIM lock Idea, na gwarancji. Świebo
dzin, tel. 0501/31-55-69
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, do BMW 318 
M-40. Wrocław, tel. 0503/07-67-61 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC KD MX 3000R - do 750 zł, 
KD MX 2800 RD - do 650 zł, KD SX 999R - do 650 zł, KD SX 
959R - do 550 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ DRX 900 • do
1.500 zł. DFX 800N - do 740 zł, DFX 700N - do 650 zł, CQ DFX 
600N • do 590 zł, DFX 400N - do 400 zł. Wrocław, tel. 0503/ 

^<5-12-01
^KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER CD DEH 3100R, z 

zielonym podświetlaniem. Wrocław, tel. 0601/85-22-64 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY Kenwood, Pioneer, Pa
nasonic. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
KUPIĘ SKRZY WĘ BASOWĄ firmową o bardzo wysokiej mocy, 
ze wzmacnieczem wysokiej klasy. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
KUPIĘ ŚCIANKĘ TYLNĄ DO TELEWIZORA HELIOS 500 prod 
polskiej, kolorowy. Wrocław, tel. 344-81-35 
KUPIĘ TELEWIZOR 36". Wrocław, tel. 0607/63-31-96, 071/ 
372-76-44
KUPIĘ TELEWIZORY (małe), 3 sztuki. Legnica, tel. 0607/ 
21-17-34,076/862-96-73
KUPIĘ TELEWIZOR PANASONIC lub Sony, do 3 lat. Namy
słów, tel. 077/410-27-10.0601/17-04-05 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25*, nowy lub mało 
używany. Wrocław, tel. 372-44-46 
KUPIĘ TUNER „WIZJA TV". Kłodzko, tel. 0605/37-71-36 
KUPIĘ TUNER „WIZJA TV". Kudowa Zdrój, tel. 0605/37-71-36 
KUPIĘ TUNER AKAI57 lub wyższy model. Wrocław, tel. 071/
348-10-44
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używany. Wrocław, tel. 0601/ 
58-50-95
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną, z pilotem, może być z 
kolumnami, najlepiej od I właściciela, dokumentacja. Wrocław, 
tel. 0502/07-99-19
O  KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS LUB Dl ORA z pilotem, 

z CD, mogą być z  kolumnami, z udokumentowa
nym pochodzeniem. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
02014001

KUPIĘ WZMACNIACZ do wieży Siemens RV 300. Wrocław, 
tel. 0607/0949-41 

%  KUPIĘ WZMACNIACZ TECHNICS SV-A900 DM2 nowy. .„tel. 
0608/01-75-70
KUPIĘ ZESTAWY „WIZJA TV", „CYFRA*" nowe kompl., oka
zyjnie, po konkurencyjnych cenach. Wrocław, tel. 0603/10*31-00 
KUPIĘ ZMIENIACZ PHILIPS DC 012 do płyt CD, w cenie do 
200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
ŁADOWARKA DO BATERII nowa, mało używana ♦ 4 baterie 
do 1000-krotnego ładowania (tzw. akumulatorki), • 80 zł. Strze
szów. tel. 071/312-82-94
ŁADOWARKA DO KAMERY VIDEO SONY AC-V11 do modeli 
DCR-PC1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5 oraz bateria NP-F11, nowe, 
zapakowane, całość, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/76-65-80 
MAGNETOFON DIORA 506, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
MAGNETOFON PHILIPS cyfrowy. DĆC-600, pilot, TXT, stan 
idealny, - 600 zł. Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
MAGNETOFON SHERION przenośny, z pilotem, -150 zł. Le
gnica. tel. 0602/10-30-27
MAGNETOFON SONY TC500s, 3-głowicowy, - 650 zł. Wro
cław, tel. 0608/00-71-56
MAGNETOFON SONY TCK 311, do dużej wieży, dolby B/C, 
wyszukiwanie utworów, • 280 zl. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 606 jednokieszeniowy, kla
sa AA, dolby BC, HX Pro, 3 głowice, technicznie sprawny, • 420 
zl. Lubin, tel. 076/844-48-11 wiecz., p. Mariusza 
MAGNETOFON TECHNICS tuner radiowy, korektory, sterow- 
niki, programatory i inne zestawy do audio - od 80 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20

MAGNETOFON TECHNICS AZ-6 stan b. dobry, - 550 zł. Ole
śnica, teł. 0604/28-12-13 ‘
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 501 stan idealny, I właści
ciel, - 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-75 
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 265, dwukasetowy, stan 
b. dobry, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/338-25-48 
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 265 dolby B/C, HX-PRO, 
2 kieszenie, • 150 zł. Wrocław, tel. 353-56-04 
MAGNETOFON TECHNICS RS-TS 333, dwie kieszenie, auto- 
revers, dolby b/c hx - prologic, bias adjust, stan b. dobry, • 360 
zl. Wrocław, tel. 0604/83-05-27 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ 7 głowica amorficzna, czar
ny, stan b. dobry, mało używany, - 990 zl. Wrocław, tel. 0607/
51-40-13
MAGNETOWID AIWA hi-fi stereo, srebrny, nowy, OSD, menu 
na ekranie, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/321 -69-52,0601/78-51-51 
MAGNETOWID AKAI VS-C 878 stereo Hi-Fi, 6 głowic, menu, 
long play, VTP, top text, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show 
view, pilot, nowy model, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID AKAI VR 2000 show view, najwyższy model, 
menu w języku polskim, txt, - 730 zł. Wrocław, tel. 071/363-46-25 
wewn. 14 po godz. 15
MAGNETOWID DAEWOO nowy model, stan b. dobry, • 260 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-89-72 po godz. 15 
MAGNETOWID DIORA MDS 506 HX PRO, stan b. dobry, • 190 
zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
MAGNETOWID GRUNDIG GV 404 show-view, szybkie prze
wijanie, - 300 zł. Wrocław, tel. 341-34-35 
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 SE-9105 SE VILU model 2000, ste
reo Hi-Ff, 6 głowic, menu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablo
wej. show view, pilot, • 600 zl. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/
56-07-79
MAGNETOWID GRUNDIG pilot z wyświetlaczem, stan ideal
ny, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID GRUNDIG GV470PC SVHS, video mysz, opro
gramowanie do komputera, profesjonalne do rribntażu filmów,
7-głowicowy, - 1.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-20, 0601/ 
94-47-96
MAGNETOWID GRUNDIG pilot, 2-letni, „na chodzie', • 200 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-02-21
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, SVHS, menu, txt, 2 x 
scart, ATS, nowy model, stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-07-33
MAGNETOWID GRUNDIG GV 464 6 głowic, hi-fi stereo, 2 x 
euro, tuner TV-kablowej, pilot oryginalny, - 580 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67,0601/78-51-55
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440 4-głowicowy, 
show-view, pilot, - 330 zł. Wrocław, tel. 0603/33-36- 2̂ 
MAGNETOWID HITACHI S-890 super VHS, stereo Nicam, 7 
głowic, long play, dużo funkcji, 2 x EURO, tuner TV kablowej, • 
700 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC stereo, hi-fi, menu na ekranie, dużo funk
cji, stan b. dobry, • 290 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-89-72 po 
godz. 15
MAGNETOWID JVC HR-S 4700 G S-VHS. 7 głowic, super dri- 
ve, 2 x EURO, 3 x S-VHS, 7 x czincze, AV, pilot z gałką i wy
świetlaczem, jog shuttle,, SP-LP, index, wysoka jakość nagrań, 
- 680 zl. Świdnica, tel. 074/851-20-03,0605/69-20-20 
MAGNETOWID JVC HR-J 625 stereo Hi-Fi, 6 głowic, menu, 
long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show view, pilot, nowy 
model. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-S 5800 EG super VHS, stereo Hi-Fi, 
7 głowic, insert, dubbing, tuner TV kablowej, pilot, • 750 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID JVC HR-S 9700 GOLD nowy, na gwarancji. •
2.450 zł. Lubin. tel. 0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HR-S 7700 nowy, na gwarancji. -1.620 
zł. Lubin. tel. 0603/12-30-26
MAGNETOWID JVC 2 x AV, menu, pilot, centralny mechanizm, 
• 290 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
MAGNETOWID LOEWE menu na ekranie, pilot, - 245 zł. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
MAGNETOWID ORION z pilotem, stan dobry, -180 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
MAGNETOWID ORION VR-L • 450 zł, zamienię na organy 
CTK-657 lub CTK-750, telefon bezprzewodowy. Nowa Ruda, 
tei. 074/872-60-86
MAGNETOWID ORION VH 2799 hi-fi stereo, show view, 6-gło
wicowy. LP-SP, pilot, - 380 zł. Wrocław, tel. 325-45-92,0603/
94-02-16 , «
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65 Hi-Fi stereo, 6-głowico- 
wy, - 550 zl. Wrocław, tel. 0503/33-36-32 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 200 , NV-SD 25, super 
drive, menu, tuner TV kablowej, 2 x EURO, show view, pilot - 
450 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-F 70 stereo, super drive, 7 
głowic, insert, dubbing, long play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, 
pilot, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 605 stereo Nicam, Hi-Fi. 
menu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show view, pi
lot, nowy model, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/
56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu na ekranie, show view, pilot, stan idealny, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV FS 200 SyHS, 6 głowic, hi-fi, 
insert, dubbing, TBC, funkcje montażowe, pilot, stan b. dobry, - 
750 zl. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, show view, super drive, 2 x euro, czincze, pilot, LP, 
SP, stan idealny, - 640 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/ 
28-89-79
MAGNETOWID PHILIPS VR-400 turbo drive, show-view, 4-gło
wicowy, menu w jęz. polskim, PAL, NTSC, bez pilota, - 320 zl. 
Legnica, tel. 0604/87-21-21
MAGNETOWID PHILIPS VR-757, VR-858 Matchline, stereo 
Hi-Fi, 7 głowic, long play, turbo drive, 2 x EURO, tuner TV ka
blowej, show view, pilot - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, centralny mechanizm, 2 
x scart. RDS, LP, SP, - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
MAGNETOWID PHILIPS VR 7379 6 głowic, hi-fi stereo nicam, 
tuner TV-kablowej, 2 x euro, duża klapa (otwierana), pilot, - 580 
zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, turbo drive, 2 x euro, 2 x 
czincze, centralna winda, pilot, LP, SP, tuner TV-kablowej, stan
b. dobry, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SABA stan idealny, • 280 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-28-57 po godz. 18
MAGNETOWID SCHNEIDER z pilotem, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/365-92-76
MAGNETOWID SHARP dużo funkcji, • 430 zl. Wrocław, tel. 
071/357-65-15
MAGNETOWID SIEMENS FM 623, pilot - 370 zł oraz Panaso
nic NVHO 650, stereo - 900 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
MAGNETOWID SONY SLE-780 na gwarancji, Nicam stereo, 
2xEuro, - 900 z l.te l. 0502/09-54-29 
MAGNETOWID SONY 700 6-głowicowy • 900 zl. Legnica, tel. 
0502/95-22-27
MAGNETOWID SONY 810 nowy, -1.100 zł. Legnica, tel. 0502/
95-22-27
MAGNETOWID SONY SLV-E 7 Tri Logic, stereo Hi-Fi, 7 gło
wic, menu, long play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, pilot, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY EV-C 45 stereo Hi-Fi, na małe kasety 8 
mm, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E 700 Tri Logic, 6 głowic, stereo
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Hi-Fi, menu, long play, 2 x EURO, tuner TY kablowej, show 
view, pilot, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E 820 stereo Nicam, Hi-Fi, 7 gło
wic, menu, smart link, show view, long play, tuner TV kablowej, 
pilot, - 820 zbWroclaw, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E 400 Tri Logic, 4-głowice, menu, 
long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show view, pilot, nowy 
model, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-725 stereo Hi-Fi, 7 głowic, menu, 
long play, insert, dubbing, tuner TV kablowej, pilot, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY 4 głowice, pilot z wyświetlaczem, - 390 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
MAGNETOWID SÓNY SLV-E780 6-głowicowy, stereo - 800 zl. 
Wrocław, tel. 071/357-54-28
MAGNETOWID SONY EV-S550Evideo8, na kasety od kame
ry, tuner TV-kablowej, audio dubbing, - 480 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67,0601/78-51-55
MAGNETOWID SONY 4 głowice, SP, LP, menu, pilot, ntsc on 
pal TV, audio dubbing, 2-letni, dużo funkcji, stan b. dobry, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY 6 głowic, hi-fi stereo, nowy, menu, tri 
logie, smart, 2 x euro, czincze, pilot, stan idealny, - 850 zl. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID TELEFUNKEN 2 x AV, menu, pilot, centralny 
mechanizm, - 290 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
MAGNETOWID THOMSON VTH 6080 stereo Hi-Fi, 6 głowic, 
navi click, show view, de luxe, VPS, PDC, SOS, fabrycznie nowy, 
zapakowany, instrukcja w jęz. polskim, -1.250 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-95-62
MAGNETOWID THOMSON 4 głowice, long play, menu, 2 x 
EURO, tuner TV kablowej, show view, pilot, - 420 zl. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 ‘
MAGNETOWID THOMSON stereo Nicam, Hi-Fi, 6 głowic, 
mehu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show view, pi
lot, - 600 zł. Wrocław, tel. 07t/330-00-45.0601/56-07-79 
MAGNETOWID TOSHIBA hi-fi stereo. 6 head, srebrny, show 
view, menu, centralny mechanizm, 2 x scart, 7 x czincz, funkcje 
edycyjne, pilot, - 490 zł. Wrocfiw, tel. 071/363-46-25 wewn. 14 
po godz. 15
MAGNETOWID UNIVERSUM z oryginalnym pilotem, menu na 
ekranie TV, stan idealny, możliwość sprawdzenia, • 260. zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-69-27
MIKSER MC-CRYPT SM 3090 stereo. 6 wejść. 3 mikrofony,
echo, monitoring, equalizer, pasmowy, nowy, -1.200 zl. Oława,
tel. 071/313-23-57,0602/84-61-29
MIKSER PANASONIC Digital AV-WJ AVE 5 oraz generator
napisów VJ-TTL 5, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/
56-07-79/
MINIDIŚC SHARP MD-MT słuchawki, zasilacz, słuchawki, in
strukcja, duży wyświetlacz, stan b. dobry, • 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0502/63-05-51
MINIDIŚC SONY MZ-E20 przenośny, nowy, - 550 zł.., tel. 0608/
01-75-70
MINIDIŚC SONY SJ-MD 640, • 1.000 zł. Legnica, tel. 0605/
32-10-80
MINIDIŚC SONY HZ-R70 możliwość nagrywania, pilot, na ba
terię (akumulatorek - paluszek), stan idealny, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/30-43-72
MINIDIŚC SONY MZ-R 700 najnowszy model, z pilotem, long 
play, nagrywanie do 240 minut, • 1.100 zi. Wrocław, tel. 0503/
94-32-99
MINIDIŚC SONY typ MZ-R55, przenośny, z nagrywaniem, ła
dowarka, akumulator + pilot podświetlany, stan idealny, - 800 
zł. Zielona Góra, tel. 068/324-49-75 
MINIDIŚC SONY MZ-R70 przenośny, z nagrywaniem, model 
01.2001, nowy, zapakowany, nie używany, - 780 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-65-80
MINIDISK SONY MXD-D4 zestaw CD-MD, szybkie przegrywa
nie x4, -1.350 zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
MINIDYSK SONY MZ-R70, na gwarancji, • 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-44-29
MINIWIEŻA z pilotem, 2 x 50 W - 400 zł oraz używana bez 
pilota ■ 200 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 782-29-22 
po godz. 20
MINIWIEŻA SAMSUNG MM29 1-kasetowa, CD, radio, RDS, 
pilot, - 350 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0605/52-53-50 
ODTWARZACZ DVD + 5 filmów, kable, - 1.000 zł. Brzezina, 
gm. Brzeg, woj. opolskie, tel. 077/416-27-21 
ODTWARZACZ DVD DVP-S 335 - 1.250 zł, DVP 353, ceria -
1.500 zł, fabrycznie nowe, gwarancja. Wrocław, tel. 786-77-91, 
0609/35-26-62
ODTWARZACZ DVD CYBER HOME czarny, na gwarancji, • 
680 zł. Legnica, tel. 0607/53-50-90 
ODTWARZACZ DVD LIFETEC DTS i dolby digital, - 850 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/52-45-06
ODTWARZACZ DVD ONKYO DVS535 nowy, na gwarancji, -
1.900 zł. Zielona Góra, tel. 0503/34-10-11 .
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-15Ó, - 950 zł lub zamie
nię na Pioneer, Denon, w złotym kolorze, dopłata. Wrocław, tel. 
0501/40-27-77
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 EC mało używany, 
stan idealny,+20 filmów, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0607/51 -40-13 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, -1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PHILIPS DVD 7112-miesięczny, czarny, 
stan idealny, z pilotem, możliwość sprawdzenia, - 900 zł. Wro
cław, tel. 0601/92-49-14
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525, -1.150 zł. Wrocław, tel.
786-77-91,0609/35-26-62,0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-335 - 1.300 zł. DVP-535 -
1.500 zł, Yamaha DVD 510 -1.280 zł, DVD 786 -1,650 zl, Pa
nasonic RV-20 • 1.200 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 0603/
06-49-97
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 735 srebrny, - 2.200 zl. 
Legnica, tel. 0502/95-22-27
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 735 nowy, w opakowaniu, 
- 2.200 zl. Legnica, tei. 0605/32-10-80 
ODTWARZACZ DVD TECHNICS RV 60 EG, • 1.920 zł. Legni
ca, tel. 0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVS510 ORAZ RXV800, - 
2.280 zł/szt.. Zielona Góra, tel. 0503/34-10-11 
ODTWARZACZ MP3 NAPA DAV 309 przenośny, nowy, asty- 
shock, pilot, ładowarka, 1 film gratis, czyta płyty MP3, Video 
CD. MPGII, audio CD, CD-R/RW, • 880 zł. Wrocław, tel. 0503/
90-30-60
PANEL JVC KS-FX 435R, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/80-14-10 
PANEL JVC KD-S737 -140 zł. Legnica, tel. 076/854-07-52 
PANEL KENWOOD KMD 860 R, - 200'zł. Bielany Wrocł., tel. 
0607/33-95-45
PANEL KENWOOD KDC 3080 - 140 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-07-52
PANEL KENWOOD KRC 356 D -100 zł. Szczytna, woj. wał
brzyskie, tel. 0606/42-40-31
PANEL KENWOOD KRC-358, - 100 zi. Legnica, tel. 076/ 
854-07-52
>ANEL PANASONIC DPG-55 CD. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/
330-00-45,0601/56-07-79

PANEL PIONEER keh-6600p, brak przycisku +/-, .winda”, • 80
zł. Bolesławiec, tel. 0502/50-40-75
PANEL PIONEER DEH 700 SDK, • 120 zł. Legnica, tei. 0604/
35-58-96
PANEL PIONEER DEH 690 SDK razem z korpusem, uszko
dzony, myli funkcje, -120 zł. Lubin, tel. 0603/25̂ 31-59 
PANEL PIONEER KEH 2400 R, -100 zł. Wrocław, tel. 06021
80-14-10
PANEL PIONEER DEH-615 tuner, CD, stan b. dobry, RDS-W, 
imitacja drewna, -.150 zł. Strzegom, tel. 0605/69-20-63 
PANEL SONY CDX 3100 -100 zł. Legnica, tel. 076/854-07-52 
PŁYTKI TESTOWE dP tunerów SAT - 75 zł/szt. Legnica, tel. 
0503/54-94-37
PŁYTY DVD nowe, oryginalne, ceny od 35 zł. Legnica, tel. 0609/ 
34-93-10
PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300 cyfrowy, sur- 
round AC3, stan idealny, nie używany, - 700 zi. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
PROGRAMATOR PHOENIX do kart kodowych (chipowych), 
nowy, sprawdzony, z aktualnym oprogramowaniem do .Wizji TV" 
i .Cyfra*', -150 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
PROGRAMATOR PHOENIX/SMARTMOUSE do kart czipo- 
wych, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
PRZEWÓD DO ZMIENIACZA KENWOOD i starszego modelu 
Sony • 40 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
RADIO Z NAWIGACJĄ NOWY JORK RDM-127. - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-30-07
RADIOMAGNETOFON PHILIPS CD, bass, na gwarancji, prze
nośny, kolor srebrny, - 300 zl.., tel. 0502/09-54-29 
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla -.340 zł oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-9247 
RADIOODTWARZACZ samochodowy, do Opla • 100 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7562 R samochodowy, 
BBE, z RDS, dolby, panel, 2 kolory podświetlania, stan b. do
bry, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0604/51-27-57 
RADIOODTWARZACZ ALPINE kieszeniowy, miękka mecha
nika, dolby B/C, pilot, wyjście na zmieniacz i wzmacniacz, 4 
głośniki, auto-reverse, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
RADIOODTWARZACZ ALPINE MD 7755, 2000 r. samocho
dowy, najwyższy model, minidiśc, el. otwierany panel, z RDS, 4 
x 40 W, kolorowy wyświetlacz, BBC, z pilotem,') 1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/339-85-60.0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZAUDICONCERT♦ zmieniacz na 6 płyt 
CD, -1.200 zł., tel. 0601/91-36-60 
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO MD na 1 mi- 
nidyskietkę, sterowanie zmieniaczem, subwooferem, etui, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewersem, 
- 270 zl. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BETA na kasety, stan b. dobry, -170 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ BETA 5 do VW Bora, Golfa IV, - 520 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-32-48
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT auto-reverse, -130 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-73-09
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS. RDM 169, 
4x40, RDS, duży kolorowy wyświetlacz, cyfrowy, egualizer, b.

dużo funkcji, najnowszy model, mini disc, cena - 650 zl + zmie- 
niarka na 10 płyt, model z 2000 r, cena - 320 zł. Jawor, tel. 
0503/3649-33
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT .Augsburg C30’DMS, 
COD, 4x40 W, dużo funkcji, wyjście na zmieniarkę, nowy, gwa
rancja, -460 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT z RDS-em, kod, kieszeń, 
po serwisie - 300 żł oraz Clarion, Philips - 80 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BQH160 czarny, wzmac
niacz samochodowy, moc 4x40 W, 4 wyjścia na głośniki, wyj
ście na zmieniacz, regulacja wzmocnienia 0.3-2 V, stan b. do
bry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT oryginalny, do Peugeota 
206, prawie nowy, - 270 zl. Wrocław, tel. 0501/21-06-85 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG samocho
dowy, moc 4 x 40 W/12 V, najnowszej generacji, z 04.2001 r.,~ 
fabrycznie nowy, kolorowy wyświetlacz, RDS, sprowadzony z 
Niemiec, możliwość montażu w samochodzie, posiada kod, 
wielofunkcyjny, ładny, nie używany, • 590 zł. Ząbkowice ślą
skie. tel. 074/641-15-75 ?
RADIOODTWARZACZ BMW z RDS, auto-reverse, 10 szt, • 
250 zł. Wschowa, tel. 065/540-15-75 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ CLARION + zmieniacz płyt oraz kabel, 
do samochodu, - 500 zł. Brzezina, gm. Brzeg, woj. opolskie, 
tel. 077/416-27-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-7370R, z pilotem, CD 
CDC 634 + dodatkowy magazynek i kabel, stan idealny, -1.000 
zl. Legnica, tel. 0601/76-9546
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670 RB + zmieniacz 
CDC 634, nowy sprzęt, model 2001, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
0601/50-9744
RADIOODTWARZACZ CLARION 3676 z RDS, na 1 płytę CD, 
nowy, • 670 zl. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RADIOODTWARZACZ CLARION 701 RDS nowy, zapakowa
ny, model «2001, miękka mechanika, * zmieniacz Clarion na 6 
CD, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
RADIOODTWARZACZ CLARION MRX 467-5R samochodo
wy ♦ 15 mini dysków, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/342-95-65 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270 R RDS EON, 18 
stacji UKF, 4 x 40 W, TA, PTY, PS, AS oraz zmieniacz CD z 
kablem, stan b. dobry - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION VRX-8370R, najwyższy 
model, wysuwany monitor telewizyjny, stan b. dobry, zapasowy 
panel, pilot, wielkość normalnego radia samochodowego, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 36242-25,0603/22-8446 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570 winda, 4 x 45 W, 
nowy model, • 550 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270 R RDS, EON, 18 
stacji FM, 4 x 40 W, TA, PTY, PS, AS + zmieniacz płyt CD z 
przewodem, stan b. dobry, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170R zmieniacz Cla
rion CDC 9250, wzmacniacz Audio Gods 4 x 200 W, -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/32-87-62
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8670 RZ samochodo
wy, pilot, winda, zmieniacz CDC 655 TZ, wyjście optyczne, naj
wyższy model, nowy, w kartonie, • 1.490 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/10-72-82
RADIOODTWARZACZ DAEWOO stan b. dobry, -450 zł. Bole
sławiec, tel. 0602/3041-84
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Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75,0-601-48-13-75
RADIOODTWARZACZ FORD 6000 CD z RDS, EON, czarny, 
sterowanie z kierownicy, stan idealny, - 590 zł. Bogatynia, tel. 
0602/50-02-33 •
RADIOODTWARZACZ FORD 7000,6600,5000, z RDS, zmie
niacz na 6 CD, dokumentacja, na gwarancji - od 400 zł. Oława, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/81-02-82 
RADIOODTWARZACZ GAMMA 4 do VW Passata, RDS, ste
rowanie CD, • 330 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG VD1700 z montaże, uszko
dzony wyświetlacz, • 85 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 3R, Kameleon, 4x40 W, 
cena - 680 zł io JVC KD-LX 30R, Kameleon, 4x45 W, CD, TXT, 
cena - 780 zł. Chojnów, tel. 0502/16-68-37 
RADIOODTWARZACZ JVC LX 30R Kameleon, RDS, 45x4, 
sterowanie CD, subwoofer, kontrast, wielokolorowy wyświetlacz, 
model 2001, stan idealny, - 800 zł. Lubin, tel. 0607/48-19-79 
RADIOODTWARZACZ JVC KFFX 830R RDS, EON, 4 x 40W. 
duży wyświetlacz, sterowanie zmieniaczem CD, dużo funkcji, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0502/07-76-11 
RADIOODTWARZACZ JVC KF-8045R ściągany panel, 
RDS-EON, moc wyjściowa 4x35 W, stan dobry, • 260 zł. Wro
cław, tel. 0502/91-89-69
RADIOODTWARZACZ JVC KD SX 939R winda, kompakt, - 
550 zl. Zielona Góra, tel. 0603/46-5946 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 75-L na 1 płytę, 4 
wyjścia, oryg. szuflada, 2 kolory podświetlania, stan b. dobry, - 
300 zł lub zamienię na kasetowy. Głogów, tei. 0608/67-18-34 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 858 winda, pełna elektro
nika, wszystkie funkcje - 320 zł. Legnica, tel. 0503/84-53-20 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-578R moc 4 x 45 W, 
wyjście na wzmacniacz, zmieniacz, obracany panel, z RDS, 
model 2001 r, • 520 zl. Legnica, tel. 0603/10-33-15 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 459R, 4 x 35 W, RDS 
Eon, kompakt 10x CD, wyjście na wzmacniacz, podświetlanie, 
panel i futerał, dokumentacja, stan b. dobry, - 750 zł. Legnica, 
tel. 076/854-26-52
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6080R nowy, w kar
tonie, wyjście na 2 wzmacniacze, CD, MD, CD text, dwa kolory 
podświetlania, 4 x 45 W, wyświetlacz matrycowy, obracany i 
ściągany panel przedni, - 920 zi. Wrocław, tel. 0603/094045 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 4050 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 40 W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, kolo
rowy wyświetlacz, menu, scan, repeat, 18 stacji UKF, nowy 
model, - 470 zl. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 477R RDS EON, 4 x

40 W, miękka mechanika, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz,
- 360 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRL152 panel, 4 x 35 W, 
wyszukiwanie utworów, kolorowy wyświetlacz, scan, BSM, MTL, 
zegar, 18 stacji UKF, nowy model, - 320 zł. Wrocław, tel. 0607/
19-51-53
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 577R winda, panel, 
RDS, 4 x 40 W, pełny automat, kolorowy wyświetlacz, sterowa
nie CD, scan, zegarek, - 500 zł. Zielona Góra, tel, 0607/49-3949 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 759R winda, maska, 
RDS, 2 kolumny podświetlane, sterowany zmieniacz i wzmac
niacz, • 350 zł. Zielona Góra, tel. 0603/46-5946 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 279R, 2001 r. 4 x 40 
W, 2 kolory podświetlenia, RDS EON, wyjście na wzmacniacz i 
zmieniacz, procesor dźwięku, • 390 zł. Wrocław, tel. 0501/
73-24-52
RADIOODTWARZACZ OPEL RDS, Dolby, CPS, • 380 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-3248
RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300 RDS, oryginalny, - 240 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11
RADIOODTWARZACZ PANASONIC fx44 (model «2000), rds, 
4x40 W, seria Blue Shock, analizator widma, wyjścia na zmie
niacz CD, srebrny panel, fuli tape control system, • 490 zł. Bo
lesławiec, tel. 0502/5040-75
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DP 975 samochodowy, 
CD, opuszczany panel, wielokolorowy wyświetlacz, pilot, su
per bass, wszystkie funkcje CD, osobne wyjścia na subwoofer 
i inne, stan idealny, • 580 zi. Wrocław, tel. 071/782-68:96 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD-910 panel. RDS. 
miękka mechanika, wyjście na wzmacniacz, moc 4x40 W, stan 
idealny, - 340 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQFX 77 RDS, niebie
skie podświetlenie, 4 x 40 W, opuszczany panel, zmieniacz na 
6 płyt, -1.100 zł. Nowa Ruda, tel. 0605/83-72-18 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 120 panel RDS, 4 x 
40 W, system antywstrząsowy, menu, loud, scan, nowy, model 
2001. - 770 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 350 panel RDS, 4 x 
40 W, fuli automat, wyszukiwanie utworów, equalizer, menu, 
sterowanie CD, zegar, 18 stacji UKF, dolby, MTL, model 2001,
- 410 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC KS 300 samochodowy. 4 
x 25 W, wyszukiwanie utworów, menu, loud, scan, BSM, 18 stacji 
UKF, autorewers, MTL, nowy model, -250 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-70-82
RADIOODTWARZACZ PEUGEOT j07, rds, 4x40 W, miękka 
mechanika, fuli tape system, zielone oświetlenie, kieszeniowy, 
• 220 zł. Bolesławiec, tel. 0502/5040-75 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CARIN nawigacja SAT, ante
na GPS, duzy kolorowy monitor, pilot, płyta nawigacyjna, pełne 
okablowanie, uchwyty, -1.900 zł. Legnica, tel. 0601/77-18-53 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CAR 400 stan idealny, - 800 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/87246-19 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS ARC 420 4 x 40 W, sound pro- 
cessor, tuner klasy BQRs, RDS EON, TA, AST, 36 pamięci, ste
rowanie CD, zegar, auto-reverse, nowy, zapakowany w pudeł
ku. - 320 zł. Wrocław. teL 0601/97-78-00 po godz. 17 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS stereo, radio, stan b. dobry, • 
95 zł. Wrocław, tel. 071/32747-60,0502/04-1241 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-1300,1997 r. kupiony
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w salonie, dokumentacja, panel, winda, miękka mechanika, re
wers, loud, wyszukiwanie utworów, dolby B nr, MTL, radio in- 
tercept, 18 stacji FM, 6 MW, BSM, bas, sopran, wyjście na 
wzmacniacz, 4x30 W, stan idealny, - 270 zl. Nowa Kuźnia, tel. 
076/817-22-64 rano
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6800R moc 4 x 45 W, 
winda ze ściąganym panelem, sterowanie subwooferem, wyj
ście na wzmacniacz, możliwość wysyłki, - 420 zł. Chojnów, tel. 
0603/10-33-15 L p |
RADIOODTWARZACZ PIONEEft 8200 RDS winda, wyjście na
3 wzmacniacze, - 590 zł. Iłowa Żagańska, tel. 0605/74-36-63 
RADIOODTWARZACZ.PIONEER KEH 6800R 4 x 45 W, win
da, equalizer, wyjście na zmieniacz, wzmacniacz model 2001 r, 
- 420 zł. Legnica, tei. 0503/85-74-89 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-980 na 1 płytę, czarny 
panel, RDS, loud, 2 kolory wyświetlacza, TA, AF, wyjście na 
wzmacniacz i zmieniacz płyt, - 330 zł lub zamienię na inny. Lu
bin, tel. 076/847-35-88,0609/27-59-37 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2020 V Mosfeet, 4 x 
45 W, wszystkie funkcje, - 520 zł. Osiecznica, tel. 075/732-12-81 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-4100 kasetowy, panel, 
sterowanie zmieniaczem, wyjście na wzmacniacz, bursztyno
we podświetlenie, • 250 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P815 RDS panel z win
dą, pilot, sterowanie zmieniaczem CD, subwooferem, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 0607/52-99-45
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 524 panel RDS, 4 x 40 
W, system antywstrząsowy, menu, kolorowy wyświetlacz, BSM, 
18 stacji UKF, nowy model, - 480 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2200 panel RDS, 4 x 
35 W, miękki mechanizm, wyszukiwanie utworów, menu, Idud, 
scan, BSM, zegar, 18 stacji UKF, pełna regulacja, możliwy mon
taż, - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4600 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 35 W, fuli automat, wyszukiwanie utworów, ste
rowanie CD, dolby, MTL, scan, BSM, 18 stacji UKF, dużo.funk- 
cji, - 420 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51 -53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P735R na 1 CD. opusz
czany i zdejmowany panel, stan b. dobry, • 750 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-73-68
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 720 RDS + pilot. - 320 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-28-57 po godz. 18 
RADIOODTWARZACZ SONY cdx-5850, .winda', 2000 r„ rds, 
4x40 W, na 1 płytę CD, kolorowy wyświetlacz, sterowanie zmie
niaczem CD, antivibration, fuli CD system, • 620 zł. Bolesła
wiec, tei. 0502/50-40-75
RADIOODTWARZACZ SONY XR-4700, RDS EON, - 270 zl. 
Legnica, tel. 076/854-07-52
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 6500R 4 x 50 W, winda 
na minidyski, model 2001 r, - 590 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-2753, miękka mechanika, 
4x35 W, 3xbass, z kieszenią, dużo funkcji, - 310 zł. Legnica, 
tel. 0607/56-37-53
RADIOODTWARZACZ SONY XR 7042, CD control, - 200 zł. 
Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1300 4 x 45W, RDS, nowy, 
na gwarancji (do 07.2001r.), faktura zakupu, - 320 zł. Trzebni
ca. tel. 071/312-06-25,0606/64-41-11 
RADIOODTWARZACZ SONY 4260R na 1 płytę CD, model 
2000 r., panel, RDS, EON, 4x40 W, system antywstrząsowy, 
D-BASS, CD text, menu, zegar, 20 stacji UKF, wyjście na wzmac
niacz, sterowanie CD/MD, instrukcja, pudełko, panel + etui, stan 
idealny, - 520 zł. Wrocław, tel. 0608/07-55-08 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4260R 4 x 40 W, D-bass. 
CD, dużo funkcji, panel, kupiony w sklepie, - 500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-19-22,0606/17-89-03 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 2500 panel RDS, 4 x 45 
W, wyszukiwanie utworów, sterowanie CD, kolorowy wyświe
tlacz, dolby, MTL, kierownica, 18 stacji UKF, nowy model, - 370 
zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR S990 samochodowy. RDS,
4 x 35 W, wyszukiwanie utworów, menu, scan, 18 stacji UKF, 
nowy model, montaż gratis, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY 4260R na 1 CD. model 2000, 
kolorowy wyświetlacz, panel RDS, EON, 4 x 40 W, system an
tywstrząsowy, D-bass, CD bet, menu, zegar, 20 stacji, wyjście 
na wzmacniacz i dżojstik, sterowanie.CD/MD, stan idealny, • 
550 zł. Wrocław, tel. 0608/07-55-08 
RADIOODTWARZACZ VECONIC do naprawy, - 60 zł. Wro
cław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34
SŁUCHAWKI TDS 5M stereo, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-80-12
SŁUCHAWKI AKG K-501 najwyższy model, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0504/91-29-71
SŁUCHAWKI PHILIPS SBC HC065, bezprzewodowe, na pod
czerwień, zasięg 7 m, nowe, stan idealny, pudełko, na gwaran
cji, -110 zł. Wrocław, tel. 363-62-67 
SUBWOOFER samochodowy, 3-drożny, 300 W, nowy, -100 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
SUBWOOFER INFINITY KAPPA nowy, zapakowany, średnica 
30 cm, aluminiowa membrana, 250 W (sinus), - 650 zł. Wro
cław, tel. 352-89-93
SUBWOOFER JBL PYLE tuba, nowy, zapakowany, moc 600 
W, - 575 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
SUBWOOFER KENWOOD 400 W, średn. 25 cm, - 390 zł. Wro
cław, tel. 328-72-64 do godz. 10 
SUBWOOFER MAGNAT POEWR BULL 30 cm. 600 W, tuba - 
450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
SUBWOOFER PIONEER, - 430 zł. Iłowa Żagańska, tel. 0605/
74-36-63
SUBWOOFER PIONEER SW 80 (aktywny, 110 W), - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0502/07-98-55
SUBWOOFER PYLE 1200 nowy, tuba, - 600 zł. Wrocław, teł.
352-69-93
SUBWOOFER TECHNICS 5B 500 (pasywny 100 W) do .kina 
domowego’ , - 499 zł. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 aktywny, - 1.750 zł. Legni
ca, tel. 0603/10-66-21
TELEWIZOR 26", stan dobry,-z pilotem, -160 zł. Legnica, tel. 
0608/55-93-08
TELEWIZOR kolorowy, prod. polskiej, 26", - 200 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-01-24
TELEWIZOR czarno-biały, 14", 220 i 12V, -190 zł. Wrocław, 
tel. 0502/29-95-68,071/365-76-01'
TELEWIZOR 10" kolorowy, 12 i 220 V. - 320 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-37-45
TELEWIZOR 21’  kolorowy, pilot, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/ 
327-47-60,0502/04-12-41
TELEWIZOR 21" pilot, - 440 zł. Wrocław, teL 071/357-65-15 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 21", pilot, - 480 zł. Sobótka, tel. 
0604/29-95-43
TELEWIZOR CASIO IIT10M 10", kolorowy, zasilanie 12/220 
V, z pilotem, nowy model, grafika ekranowa, czincze, zegar, 
antena, stan b. dobry, - 630 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR CLATRONIC 21", eurozłącze, AV, hyper band, - 
400 zł. Wrocław, tel. 353-52-36,0604/29-14-41 
TELEWIZOR ELITE 21" eurozłącze, pilot, funkcje na ekranie, 
wyłącznik czasowy, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
TELEWIZOR FUNAI 21" TXT, wyj. AV, eurozłącze, pilot, stan 
idealny. -450 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49 
TELEWIZOR GOLDSTAR 20",- 220 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR GOLDSTAR 28" stereo, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/373-75-91.
TELEWIZOR GOLDSTAR 21" pilot, stan b. dobry, kolorowy, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/325-98-44,0603/43-77-25 
TELEWIZOR GRUNDIG 28" TXT, z pilotem, - 450 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 33" M82-100 ID TV, 100 Hz, stereo, 
TXT, menu z pilota, PIP, zoom, stopklatka, 2 x EURO, czincze,

S-VHS, 9 podglądów, przybliżanie, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/ 
722-89-13 - ■ , =
TELEWIZOR GRUNDIG 28" srebrna obudowa, EURO, telega
zeta, z pilotem, stereo, komputerowe menu, płaski kineskop, 
nowy model Eco Edition, stan b. dobry, • 890 zł. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, płaski kineskop, kompu
terowe menu, multi PIP, scan, photo, zoom, PIP, TXT, PIP AV, 
klatka stop, funkcja 16:9, mega TXT, multisystem, hyperband, 
stan b. dobry, - 1.900 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 0606/
21-05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, płaski kineskop, srebrna 
obudowa, komputerowe menu, stereo, top mega text, multi PIP, 
scan, zoom, klatką stop, funkia 1Ś:9, 3 x AV. tuner TV-kablo- 
wej, hyperband, pilot, - 1.890 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 
0503/33-83-95
TELEWIZOR GRUNDIG 33" stan dobry, - 850 zł. Lubin, tel. 
0601/77-99-60
TELEWIZOR GRUNDIG 28", z pilotem, hyperband, EURO,
czarna obudowa, 30 programów, PAL SECAM, - 420 zł. Lubin,
tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53
TELEWIZOR GRUNDIG kolorowy, 38", • 1.300 zł. Ostrów Wlkp.,
tel. 0607/09-33-75,062/592-67-83
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, 100 Hz, megatron, sub-
woofer, .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 28"rnowy model; - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-53-68
TELEWIZOR GRUNDIG 28", stereo, txt, eurozłącze, hyper 
band, SVHS, RGA, PIP, funkcje na ekranie, czincze, - 950 zł. 

'Wrocław, tel. 345-71-65,0603/34-33-97 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", - 450 zł. Złotoryja, tel. 0608/
08-94-95

TELEWIZOR GRUNDIG 34", txt, 2 x euro, SVHS, stereo, ory
ginalny, stolik, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/82-59-03 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", stereo, bet, 100 Hz, eurozłącze, 
hyper band, SVHS, RGA, PIP, funkcje na ekranie, czincze, z 
pilotem, subwoofer, filtr obrazu, 16:9, -1.350 zł. Wrocław, tel.
345-71-65,0603/34-33-97
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, 2-letni, stereo, txt, menu,
PIP (obraz w obrazie), podział na 9, stop klatka, zoom, 2 x euro,
czincze, SVHS, dużo funkcji, stan idealny, • 1.490 zł. Wrocław,
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR GRUNDIG 14" funkcje na ekranie, AV, pilot, stan
b. dobry. - 380 zł. Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR GRUNDIG 28" telegazeta, stereo, eurozłącze, -
1.000 zł.-Zielona Góra, tel. 068/326-46-23
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 2000 r. panoramiczny. 100 Hz.
Pal, + menu komputerowe, multi PIP, scan, photo, zoom, PIP,
TXT, klatka stop, PIP AV, stereo Nicam, subwoofer, 3 x AV, sle-
ep. stan b. dobry, - 2.620 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/
21-05-91
TELEWIZOR HANSEATIC 28" stereo, telegazeta, 2 x EURO, 
funkcje wyśw. na ekranie, pilot, • 400 zł. Jawor, tel. 076/
872-83-32 w godz. 8-15
TELEWIZOR HANSEATIC 14" plastikowa obudowa, przestro
jony, stan dobry, -150 zi. Jawor, tel. 076/872-83-32 w godz. 8-15 
TELEWIZOR HITACHI 25", model 96, TXT, stereo, 2 x euro,
S-VHS, AV, menu, timer, pełne, pasmo kablowe, 100 progra
mów, oryg. pilot, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/355-25̂ 62 po 
godz. 17
TELEWIZOR ICE 27" czincz, pilot, funkcje na ekranie, wyłącz
nik czasowy, - 380 zł. Wrocław, tel.071/354-26-11 
TELEWIZOR JVC 29", stereo, txt, 100 Hz, eurozłącze, hyper 
band, SVHS, RGA, PIP, funkcje na ekranie, czincze, z pilotem, 
filtr obrazu, 16:9, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 345-71-65, 0603/ 
34-33-97
TELEWIZOR KARCHER 21" z pilotem, telegazeta, euro oraz 
inne, z telegazetą i bez, • 400 zl. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-43-16 do godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
TELEWIZOR LOEVE Concept Plus, panoramiczny, 26", cyfro
wy, telegazeta, AV, S-VHS i wiele innych dodatków, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-25-01
TELEWIZOR LOEWE 28" cyfrowy, -1.100 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-86-10
TELEWIZOR LOEWE 21", funkcje .na ekranie, AV, bet. pilot, -
420 zł. Wrocław, tel. 339-79-49
TELEWIZOR NEPTUN 505 stan dobry. -130 zł. Wrocław, tel.
0601/72-78-21
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy. -100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-50-35
TELEWIZOR NEPTUN kolorowy, bez pilota. 24". -100 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-02-21 ’
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy, stan b. dobry - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-54-28
TELEWIZOR NEPTUN 505 pilot, stan b. dobry, zapewniam 
transport do klienta, Wrocław i okolice, • 250 zi lub zamienię na 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/72-78-21 
TELEWIZOR NOKIA 28", 1999/00 r. srebrno-szary, stereo Ni
cam, subwoofer, tuner TV-kablowej, dużo funkcji, 2 x EURO, 
AV, S-VHS, stan idealny, pilot, - 850 zł. Wrocław, tel. 0603/
62-74-23
TELEWIZOR NOKIA 28", 1999/2000 r., stereo Nicam, super 
nowoczesny wygląd, menu w 9 językach, kolor szaro-srebrny,
b. dużo funkcji, tuner TV kablowej, 99 programów, 2 x euro,
S-VHS, pilot - 820 zł. Wrocław, tel. 0603/62-74-23 
TELEWIZOR NOKIA 25" stereo, TXT, funkcje na ekranie, 2 x 
EURO, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR NOKIA 32" panoramiczny, funkcje na ekranie, PIP 
(obraz w obrazie), cyfrowa obróbka obrazu, 2 x AV, pilot, bet, •
1.350 zł. Legnica, tel. 076/852-51 -59 
TELEWIZOR NOKIA 32" ekran 16:9, bogate menu w języku 
polskim, PIP (obraz w obrazie), 2 x AV, funkcje na ekranie, bet, 
pilot, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/856-01-63 
TELEWIZOR NORDMENDE 29" PIP, menu, TXT, - 800 zł. Le
gnica, tel. 0607/76-66-88
TELEWIZOR ORION 25", 1999 r. panoramiczny, - 1.280 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR ORION 34" 1.800 zł, Orion, 34" -1.100 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-86-10
TELEWIZOR ORION stereo, funkcje na ekranie, - 300 zl. Wro
cław, tel. 071/781-37-52
TELEWIZOR PANASONIC 28", 1999 r„ - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR PANASONIC 28" panoramiczny, 100 Hz, PIP. ste
reo Nicam, - 2.600 zl. Bierutów, tel. 071/314-69-16 
TELEWIZOR PANASONIC 28" Nicam, -1.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-86-10
TELEWIZOR PANASONIC 14" z pilotem, • 300 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC QUINTRIX srebrny, 29", 100 Hz, 
superpłaski kineskop, TXT, stereo, - 270 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PANASONIC 28" stan idealny, 100 Hz, zoom, 
menu w jęz. polskim, TXT, stereo, - 2.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PANASONIC 26", nowy, mono, bet, prod. japoń
skiej, -1.100 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC 14" TXT, euro, pilot, - 490 zł. Wro
cław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR PANASONIC 29" stereo, txt, pilot, 2 x euro, wyj
ście na kolumny, • 830 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR PANASONIC 14" pilot. euro. OSD, TXT, stan b. 
dobry, - 280 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR PANASONIC 28", gwarancja, pilot, • 580 zł. So
bótka, tel. 0604/29-95-43

TELEWIZOR PANASONIC 28" stereo, 2.5 - letni, 2 x euro, czin-
cze, SVHS, pilot, bet, menu, tryb 16:9rhyperband, stan ti; dobry,
• 990 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75.D603/28-89-79
TELEWIZOR PANASONIC 32 PK 20 panoramiczny, nowy, na
gwarancji, - 5.200 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92.
TELEWIZOR PHILIPS 20", 1997 r. telegazeta, pilot, - 690 zł.
Zielona Góra, tel. 0502/10-83-41
TELEWIZOR PHILIPS 21", timer, z pilotem, kolorowy, - 400 zł.
Jelenia Góra, tel. 060.8/8440-57
TELEWIZOR PHILIPS 100 Hz, panorama, -1.600 zł. Kłodzko,
let 074/867-86-10
TELEWIZOR PHILIPS 21" z pilotem, - 350 zł. Legnica, tel. 06021
10-30-27
TELEWIZOR PHILIPS 28" roczny, srebrna obudowa, stereo 
nicam, euro, pilot, funkcje na ekranie, bogate menu, - 950 zł. 
Legnica, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR PHILIPS 28" 10ÓHz,2 AV, cincz, SVHS, popina- 
nie główki, -1.200 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 
TELEWIZOR PHILIPS 32" 100 Hz, Match Line, srebrna obu
dowa, Hi-Fi stereo, subwoofer, multi PIP, scan. Strobo, photo, 
klatka stop, 2 x tuner, 3 x AV, S-VHS, top mega text, tuner TV-ka- 
blowej, hyperband, pilot, - 3.150 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 
0503/33-83-95
TELEWIZOR PHILIPS 28" z pilotem, EURO, telegazeta, OSD, 
hyperband, nowy model, PAL SECAM, • 520 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-71-05,0605/15-12-53
TELEWIZOR PHILIPS Grundig i inne z pilotem, telegazeta, 
EURO, po serwisie, ̂  500żł.twówek śląski, tel. 075/782-43-16, 
782-29*2200 godz. 20
TELEWIZOR PHILIPS 28", PiP, TXT, stereo, stan idealny, -
1.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/
87-56-91
TELEWIZOR PHILIPS stereo, teletekst, 2 x euro, pilot, gwa
rancja - 650 zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
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", czamy, z pilotem, eurozłącze, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0601/92-49-14
TELEWIZOR PHILIPS 28", panoramiczny, stereo, audio video, 
wyjście na kolumny, -1.600 zł. Zielona Góra, tel. 0603/97-12-20 
TELEWIZOR PHILIPS PT 905 29", nowy, gwarancja, 100 Hz -
2.500 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-52 
TELEWIZOR PHILIPS 33" 100 Hz, matchline, tryb 16:9, PIP 
(obraz w obrazie), 2 tunery, stop klatka, zoom, strobo, super 
bass, bet, 2 x AV, SVHS, stereo, pilot, • 2.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-51-59
TELEWIZOR PHILIPS 29" 100 Hz, nowy, dokumentacja, ste
reo, nicam, płaski kineskop, PIP (obraz w obrazie), bogate menu, 
3 x euro, SVHS, tuner TV-kablowej, - 1.450 zł. Sobótka, tel. 
0501/03-28-76
TELEWIZOR PHILIPS 28", kolorowy, pilot • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-54-28

TELEWIZOR PHILIPS 28", • 500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-54-84 
TELEWIZOR PHILIPS 28" roczny, 100 Hz, stereo, nicam. bet, 
menu, stop klatka, zoom, 3 x euro, tryb 16:9, pilot, stan b. do
bry. -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75.0603/28-89-79 
TELEWIZOR PHILIPS 28" stereo, hyper band, AV, timer, bet, 
menu, pilot, - 780 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
TELEWIZOR PHILIPS 28", 2001 r. 100 Hz, perłowosrebma 
obudowa, komputerowe menu, stereo Nicam, zoom, cyfrowa 
klatka stop, funkcja 16:9, equalizer, 3 x euro AV, sleep timer, 
mega TXT, hyperband, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 21", 2001 r., - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
53-54-84
TELEWIZOR PRESTIGE 28" Nordmende. z płaskim ekranem, 
tuner sat., grafika, 2 x EURO, po serwisie, • 700 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
TELEWIZOR RECOM 21" stereo, - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR ROADSTAR CTV 552 10", kolorowy, zasilanie 
12/220 V, z pilotem, EURO, czincze, zegar, antena zewn., włącz
nik i wyłącznik czasowy, nowy model, stan idealny, - 610 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR ROSAL14". - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/07-21-87 
TELEWIZOR ROYAL LUX 21" eurozłącze, telegazeta, tuner 
TV-kablowej, OSD, pilot, 3-letni, - 250 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
25-25-41
TELEWIZOR SABA z pilotem, 220/12/24 V oraz ICE, nowszy,
po serwisie, - 400 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16 do
godz. 17,782-29-22 po godz. 20
TELEWIZOR SABA 14", bet, z pilotem, funkcje na ekranie, 16:9,
timer, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/352-14-25
TELEWIZOR SABA 25" płaski kineskop, eurozłącze, pilot, •
410 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR SABA 21", funkcje na ekranie, AV, bet, pilot, - 420
zł. Wrocław, ter. 339-79-49
TELEWIZOR SAMSUNG 21" czarna plastikowa obudowa, euro,
- 220 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86
TELEWIZOR SAMSUNG 21" z telegazetą, mało używany, - 220
zł. Wrocław, tel. 071/783-80-95
TELEWIZOR SANYO 21" txt, instrukcja obsługi, stan b. dobry,
- 400 zł. Sobótka, tel. 0606/20-57-10
TELEWIZOR SANYO 28" stereo, hyper band, AV, timer, bet, 
menu, pilot, - 780 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
TELEWIZOR SHARP 28";, 1998 r. kineskop Philips, stereo, 
nowoczesny wygląd, top tekst, sleep, EURO, AV, czincze,
S-VHS, stan idealny, pilot, - 680 zł. Wrocław, tel. 0603/62-74-23 
TELEWIZOR SHARP 21", 1999 r., - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
53-54-84
TELEWIZOR SHARP cyfrowy. - 1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-86-10
TELEWIZOR SHARP 21 cali, bet, stereo, 2 x euro, cyfrowy, - 
430 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-92 
TELEWIZOR SHARP 28" digital, menu, 2 AV, czincze, wyjście 
na kolumny, - 650 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 , 
TELEWIZOR SHARP 28 cali, Digital, stereo, bet, euro, pilot, 
gwarancja, • 680 zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, teletekst, na gwarancji - 850 
zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98
TELEWIZOR SHARP 28" stereo, TXT, digital - 480 zł oraz 26"
- 400 zł. Wińsko, tel. 071/389-86-04
TELEWIZOR SHARP 28", 1998 r., stereo, kineskop Philips, 
nowoczesny wygląd, dużo funkcji, tuner tv kablowej, 99 progra
mów, euro, czincze AV, S-VHS, pilot, stan idealny - 680 zł. Wro
cław, tel. 0603/62-74-23
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, cyfrowy obraz i dźwięk, - 750 
zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02,0607/18-50-38 
TELEWIZOR SHARP 28" meńu, stereo, bet, pilot, czarna pla
stikowa obudowa,; 530 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR SHARP 29" nowy, stereo, nicam, b<>gate menu, 
SVHS, tuner TV-kablowej, dokumentacja, 6-miesięczny, stan 
idealny, • 820 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 
TELEWIZOR SHARP 29" 100 Hz. stereo, nicam, PIP (obraz w 
obrazie), stop klatka, zoom, strobo, 3 x euro, SVHS, 1-roczny, 
gwarancja. -1.320 zł. Sobótka, tel.,0501/03-28-76 
TELEWIZOR SHARP 28" 100 Hz. roczny,format 16:9. stóp klat-: 
ka, PIP, txt, 2 x AV, funkcje na ekranie, pilot, -1.450 zł. Wro
cław, tel. ̂ 5606/16-75-61
TELEWIZOR SIEMENS 16" przestrojony, kolorowy, • 130 zł. 
Kłodzko, tel. 0606/94-10-87
TELEWIZOR SIEMENS 14", - 140 zł. Kłodzko, tel. 0608/
78-74-86
TELEWIZOR SONY 14", 1999 r., - 530 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
53-54-84

TELEWIZOR SONY 21", Nicam stereo, nowy, na gwarancji, -
1.400 zł., tel. 0502/09- 4̂-29
TELEWIZOR SONY z 1999 r., 29", oryg. pilot, ekskluzywny, -
2.000 zł. Głogów, tel. 0601/85-58-45
TELEWIZOR SONY 29", - 1.800 Zł. Krotoszyn, tel. 06021
77-24-60
TELEWIZOR SONY K^C 2961D, trintronik, 2 euro, • 800 zł. 
Legnica, tel. 076/722-89-13
TELEWIZOR SONY 25" stereo, z pilotem, - 650 zł. Lubin, tel. 
0601/77-99-60
TELEWIZOR SONY KV-32 FX65, nowy, w kartonie - 5.200 zł, 
KV-32 FQ 75, nowy, w kartonie - 6.500 zł. Nowa Sól, tel. 0603/
03-30-81
TELEWIZOR SONY 29", .stop’  klatka, TXT, stereo, stan ideal
ny,- 1.100 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91 •
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 29", telegazeta, TXT, pilot. 2 x EURO, spek
trum fant, - 950 zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38 
TELEWIZOR SONY KV-141D 14", kineskop Trinitron, TXT, 
menu, EURO, czincze, wyłącznik czasowy, tryb 16:9, pilot, - 
550 zł. Wrocław, tei. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
TELEWIZOR SONY 25" stereo, czarny, na gwarancji, płaski 
kineskop Super Trinitron, telegazeta, pilot, dużo funkcji, stan 
idealny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY WEGA32", panoramiczny, 100 Hz, Digital 
Plus, bogaty model, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02, 
0607/18-50-38
TELEWIZOR SONY KV-C294 1D 29" stereo, trinitron, bet, 2 x 
euro, wyjście audio, - 600 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-83-97, 
0502/41-22-44
TELEWIZOR SONY KV29C5D, nowy, nie rozpakowany, na 
gwarancji -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SONY 29" pilot, - 750 zł. Nowa Ruda, tel. 074/
873-37-45
TELEWIZOR SONY 29" trinitron, stereo, bet, 2 x euro, 2-letni,
tuner TV-kablowej, SVHS, stan idealny, pełna dokumentacja, -
820 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67
TELEWIZOR SONY 14, pilot, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/
50-17-33
TELEWIZOR SONY KV-21 T1K czarny, na gwarancji, płaski 
ciemny ekran (super trinitron), 21", telegazeta, pilot, wyłącznik 
czasowy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY 21" KV-X2131D, pilot, stereo, bet, hyper
band, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
TELEWIZOR SONY 19" z pilotem, eurozłącze, OSD. stan b. 
dobry. - 630 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78.0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY 29" 3-letni, stereo, bet, menu po polsku, 
pilot, 2 x euro, czincze, SVHS, tryb 16:9, sleep timer, dużo funk
cji, stan b. dobry, -1.190 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/ 
28-89-79
TELEWIZOR SONY 29" stereo, bet, funkcje na ekranie, 2 x AV, 
SVHS, czincze, pilot, - 780 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR SONY 29" funkcje na ekranie, 2 x AV, stereo, • 
980 zł. Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR SONY 32 FX 65 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 5.400 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY SX 65 Wega, 29", nowy, na gwarancji, -
4.200 zł. Zielona Góra, tel,068/326-46-23 
TELEWIZOR SUPERTECH14" 220/12 V, pilot, czincze, OSD, 
zegar, timer, - 750 zł. Wrocław, teł. 071/355-57-78, 0503/
84-43-79
TELEWIZOR TEC 220/12 V, po serwisie, przestrojony oraz wła
sne baterie, z anteną, - 300 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 
do godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
TELEWIZOR TECHNISAT 10" turystyczny, kolorowy, instala
cja 12/220 V, z wbudowanym tunerem SAT, stereo, EURO, czin
cze, wyłącznik czasowy, menu na ekranie, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14" Philips, Medion, ITT, z pilo
tem i bez, różne modele, 6 szt. - od 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16 do godz. 17,782-29-22 po godz. 20 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 29" kineskop Super Planar Diva, 
top text, hyperband, format 16:9, menu planszowe, multi sys
tem, 2 x AV, 5 x czincze, AV. własny test, matowy płaski kine
skop, stan b. dobry, - 650 zł. Świdnica, tel. 074/851-20-03,0605/ 
69-20-20
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14", kolorowy, bet. z pilotem, funk
cje na ekranie, - 320 zł; Wrocław, tek 071/352-14-25 
TELEWIZOR TELESTAR 28", na gwarancji, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/31-54-01
TELEWIZOR THOMSON S 2029 29" stereo Nicam, srebrny, 
nowy model, fabrycznie nowy; - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 0602/ 
58-28-20
TELEWIZOR THOMSON 28" nowy, na gwarancji, • 1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-50-95
TELEWIZOR THOMSON 25", - 450 zł lub zamienię na moto
cykl. Sobótka, tel. 071/390-36-16 
TELEWIZOR TOSHIBA 28" menu na ekranie, SVHS, eurozłą
cze, 2-letni. - 750 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
TELEWIZOR UNIVERSUM 28" stereo, nowy model, z pilotem, 
telegazeta, grafika, po serwisie, - 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
TELEWIZOR WALTHAM 29" stereo, z  pilotem, euro, czarna 
plastikowa obudowa, • 350 zł. Lubin, tel. 076/749-35-49 
TELEWIZOR YCE 5,5", z magnetofonem, radio, 220/12V i ba
terie, po serwisie, stan idealny, • 450 zł. -Lwówek śląski, tel. 
075/782-43-16,782-29-22 po godz. 20 
TUNER GRUNDIG do dużej wieży, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-65-15
TUNER PIONEER RDS, czamy, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-34-46
TUNER TECHNICS ST-GT-550, klasa AA, RDS, stan b. dobry, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 0607/47-76-71,071/784-39-16 
TUNER TECHNICS ST GT 650, klasa AA, RDŚ, filtr MPX, stan
b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
TUNER SAT w zestawie z czaszą i konwerterem, -179 zł. Wro
cław, tel. 0603/21-24-72
TUNER SAT AMSTRAD z pilotem, 1- i 2-głowicowe, po serwi
sie - od 130 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-43-16,782-29-22 
po godz. 20
TUNER SAT ASTRA 96 programów + pilot, stan idealny, -150 
zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96
TUNER SAT JVC TU-26 EG - 60 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TUNER SAT PHILIPS 6010 oraz Pioneer i Kenwood. od 750 
zł. Legnica, tel. 0609/16-58-77
WALKMAN SONY WM-FX 375 z radiem, Dolby B, auto-rever- 
se, mega bass z regulacją tonów, system AVLS, przełącznik 
rodzaju taśmy, radio FM/AM, stereo/mono, anti-rolling mecha
nizm, up to 24 hours long ba tery life + akumulatory i ładowarka, 
nie używany, stan idealny, - 200 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/
814-61-58
WALKMAN SONY WM-EX190 nowy, na gwarancji, ze słuchaw
kami, pudełko, kompl. dokumentacja, - 80 zł. Wrocław, tel. 0501/
94-72-99
WALKMAN SONY FX 465 dużo funkcji, stan dobry, • 200 zl. 
Głogów, tel. 076/834-37-84
WALKMAN THOMSON z radiem, auto rewers, podbicie basu, 
starszy model, bez słuchawek • 25 zł. Wrocław, tei. 06021
60-93-81
WIEŻA AIWA NSX-999 MKI11.5 roku, 3 x CD, 2 x tape, autore- 
wers, dolby, wzmacniacz 2 x 150 W, kolektor, tuner TV-kablo-

wej, karaoke. 2 kolumny, stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław,.teL 
071/367-66-7570603/28-89̂ 79 •***«*,
WIEŻA AKAI728 R Dolby Pro Logic, najwyższy model -1.400^ 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
WIEŻA DIORA, 1995 r. WZM, WS 704, 4 x 80 W, loudness, 
korektor FS 704, tuner AS 502, czarne kolumny Tonsil 60 W, 6 
omów, - 7.000 zl. Kłodzko, tel. 074/647-18-42 
WIEŻA piORA, 1998 r. 5-elementowa, nie używana * kolumny 
110 W, pilot, - 1.500 zł. Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/
11-09-31
WIEŻA DIORA, - 240 zł.., tel. 0502/25-99-09 
WIEŻA DIORA 7-elementowa + kolumny Altus 110, -1.300 zł 
lub zamienię na motorower Simson. Głogów, tel. 076/834-81-06 
WIEŻA DIORA czarna, 4-elementowa, wzmacniacz WS-442, 
korektor FS-042, tuner AS-642,2-kieszeniowy, - 300 zł. Wro
cław, tel. 372-89-12
WIEŻA DIORA 4-segmentowa • 250 zł. Wrocław, tel. 0601/
73-20-98. „ - r -
WIEŻA DIORA hi- fi, 4-elementowa + kolumny Altus 75, - 350

- zł. Wrocław, tel. 0605/24-24-59
WIEŻA FISHER, stan b. dobry, nowa, 6 elementów, cyfrowa, 5 
CD, - 4.000zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09 
WIEŻA KENWOOD wzmacniacz KA-2060R, magnetofon 
KX-3060, ĆD-DP 1060, kolumny Uriiversum 300, - 1.600 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-8945 
WIEŻA KENWOOD 3-segmentowa, kolumny Altys 120, - 800 
zł. Marcinkowice, tel. 071/302-83-97,0502/41-22-44 
WIEŻA NORDMENDE magnetofon, wzmacniacz, tuner cyfro
wy, • 200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-14-87 
WIEŻA PHILIPS FW-46 2 x 40 W, magnetofon 2-kasetowy, dużo 
funkcji, z pilotem, stan b. dobry, - 430 zl. Wrocław, tel. 071/ 
341-35-03,0603/80-3745
WIEŻA PHILIPS FWC 28 na gwarancji, stan b. dobry, - 570 zi. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
WIEŻA PHILIPS 3-segmentowa, • 440 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-65-15
WIEŻA PIONEER wzmacniacz A407 R, MOS-FET, moc 2x90 
W + pilot, cena - 500 zł, tuner F-54, RDS, cena - 400 zł, kom
pakt PDS-601, cena - 300 zi łub całość 1.150 zl. Lubin, tei. 076/ 
849-31-68
WIEŻA SAMSUNG MAX-945D nowa, 3 x CD, 2 x tape, autore- 
wers, odtwarzacz DVD, kolumny, tuner, korektor, RDS, pilot, ^  
stan b. dobry, - 1.250 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75, 0603/ 
28-89-79
WIEŻA SONY duża, 5 x CD, 2 x 80 W, dolby pro logie i inne 
funkcje, z pilotem, po serwisie, stan idealny, - 600 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/78243-16,782-29-22 po godz. 20 
WIEŻA SONY dolby Pro Logic. - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
WIEŻA SONY MHC-551 z pilotem, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/
88-80-30
WIEŻA SONY używana, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0501/71-7348 
WIEŻA TECHNICS SA-EH 600,1999 r., .kino domowe’, Dolby 
Pro Logic, 5 kolumn, 2 x 80 W, 3 x 50 W, na gwarancji, Dolby, 
zmieniacz płyt CD, mało używana, -1.700 zł. Lubin, tel. 0607/
04-71-73
WIEŻA TECHNICS SC-CH 530, 4 segmenty, pilot, instr. po 
polsku, 2 x deck, dolby B, autorewers, tuner, kompakt, wzmac
niacz, 2 x 35W, 2 x V BASS, kolumny 2 x 70W, stan b. dobry, -
1.050 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-38-93,071/318-39-04 
WIEŻA TECHNICS 5-segmentowa + kolumny Mildton 110 W, 2 
piloty, instrukcja, stan idealny, - 500 zł. Lubin, tel. 076/844-66-77, 
0604/70-15-63
WIEŻA TECHNICS SA-EX 120 RDS, 2 x 10 W, pilot, kompakt 
SL-PG 590, magnetofon RS-D 520, kolumny Altus 110,-135 zł. 
Oława, tel. 071/313-97-91
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760,2000 r., srebrna, 4 segmenty, 
magnetofon 2-kasetowy, kompakt na 5 CD, tuner z RDS-em, 
wzmacniacz, 5 kolumn, • 1.500 zł lub zamienię na kamerę vi- 
deo, chętnie firmy Panasonic. Świdnica, tel. 074/853-69-86 
WIEŻA TECHNICS kompakt SL-PS50, magnetofon RS-TR 555, 
wzmacniacz SV-V670 RSX CAP, klassa AA, tuner ST-600, -
1.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-16-23 
WIEŻA TECHNICS 4-mies., 4 segmenty, pilot + kolumny Tech- 
nics, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38 
WIEŻA TECHNICS kompakt SL-PG 380A, tuner SA-EX 100, 
deck RS-TR 474, z pilotem, kolumny Altus 1100, - 1.900 zł. 
Wrocław, tel. 323-31 -99,0607/42-5149 
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z odtwarzaczem DVDx5, deko
derem Dolby Digital, 5 kolumn, srebrna, instrukcja pi, • 2.999 zł. 
Zielona Góra, tel. 0503/34-10-11 
WIEŻA TECHNICS SC-DV 170. DVD, Dolby ProLogic, 5 gło
śników, 4-elementowa, nowa, na gwarancji, możliwy dowóz, -
3.300 zi. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
WIEŻA TECHNICS SCEH 600 dolby surround, RDS. 5 kolumn,- 
CD 5x - 1.800 zł, SCEH 550, Virtual -Dolby Surround, 4 seg
menty, 2 kolumny • 1.400 zl. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
WIEŻA TECHNICS kompakt 770 - 700 zł, 670 - 600 zł, 490 - 
400 zł, wzmacniacz 500 • 500 zł, 700 - 700 zł, magnetofon A 26
- 600 zł, A 27 - 700 zł, 373 - 500 zł, S 75 - 600 zł, na gwarancji. 
Wrocław, tel. 0502/07-98-55
WIEŻA TECHNICS SC-HD 70 srebrna, drewniane boki, zmie
niacz na 5 płyt, RDS, 2 x 45 W, dolby B, autorewers, stan ideal
ny, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-95,0601/7240-10 
WIEŻA TECHNICS SCEH 600 dolby prologic, 5 głośników, do 
.kina domowego’ , -1.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielo
na Góra, tel. 068/326-58-44
WZMACNIACZ BLAUPUNKT JBL nowy, moc 4 x 100 W lub 2 
x 200 W, zapakowany, - 625 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0503/33-04-89
WZMACNIACZ DENON PMA1500 nowy, • 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
WZMACNIACZ FISHER srebrny, 4x50 W, bass, treble, balan- 
ce, subsonic, fiłter, - 210 zł. Wrocław, tel. 071/344-13-11

WZMACNIACZ LDM ELEKTRONIC BA 100 basowy, z korek
torem, stan b. dobry, mało używany, - 840 zł. Wrocław, lei. 071/
341-90-22
WZMACNIACZ LUXMAN, - 300 zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09 $  r 
WZMACNIACZ NAD C-350, -1.580 zł. Lubin, tel. 0603/12-30-26 
WZMACNIACZ NAD 3400 390 W, wyjście na 4 kolumny, kolor 
szary, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
WZMACNIACZ ONKYO do dużej wieży, pilot, deck Pioneer do 
wieży, - 800 zł. Głogów, tel. 076/833-12-73 po godz. 19 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 2 x 130 W -150 zł oraz mały 
40 W i 4 x 25 W Blaupunkt, • 80 zł. Lwówek śląski, tel. 075/ 
78243-16,782-29-22.po godz. 20 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 2-kanałowy, 200 W, mało 
używany + kable, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/87-71-78 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4x150 W* głośnik baso
wy 400 W. - 550 zł. Wrocław, tel. 339-2249 
WZMACNIACZ SAMOCHODOM* JBL 504 LOUD nowy. za
pakowany, 4x100 W lub 2x250 W, zwrotnice* - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY LEGACY LA 320 prod. USA,
500 W lub 2 x 250 W, nowy, bass boost +18 dB, treble boost +
12 dB, 3 kg, - 800 zł. Lubin, tel. 076/847-06-83 po 16, 0608/ 
8044-73
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT CLASSIC 1000 
moc 2 x 500 W lub 1 x 1.000 W, wym. 75 x 30 cm, aluminiowy, 
zabezp. 90 A, klasa high-end, - 930 zł. Świdnica, tęl. 074/ 
640-66-01
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000 PWM 
POWER SUPPLY, 2 x 60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 
290 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY XM 2020 2x50 W. ^ 
kupiony w salonie w 99 r., pełne okablowanie, -160 zł. Wrô  
cław, tei. 0603/18-50-09

TELEWIZOR GRUNDIG 21" czarna plastikowa obudowa, pi
lot. euro, -190 zi. Kłodzkd, tel. 0606/94-10-87

TELEWIZOR PHILIPS 25" stereo, eurozłącze, telegazeta, OSD, 
pilot, tuner TV-kablowej, - 300 zł lub zamienię na telefon ko
mórkowy. Wrocław, tel. 0603/25-2541 
TELEWIZOR PHILIPS 28" stereo, nicam, kolorowe menu, 2 x 

. scart, SVHS, 2-letni, - 600 zł. Wrocław, tel- 0602/85-07-33

TELEWIZOR SONY KP61PSIK 61", model roku 2001, najno-. 
wocześniejszy układ cyfrowy 100 Hz, DRC MF, 2Junery, dyna-’ 
miczne multipodglądy, 2000 stron pamięci teletekstu, menu w j. 
polskim, stereo Nicam, super bass system, wszystkie dodatki, 
srebrny na czarnym postumencie z kolumnami, - 20.000 zł.

; Wrocław, tel. 0603/40-72-56

WZMACNIACZ KENWOOD KAC 150 2x300 W lub 1x600 W, 
reguł, filtr dolnoprzepustowy, - 440 zł. Iłowa Żagańska, tei. 0605/ 

,74-36-63
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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 i u t i A f  amnro n l
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,-

Torby ; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM opohb28

A m p re  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b

KOMPUTERY
SZYBKIE, NIEZAWODNE DOWOZIMY I INSTALUJEMY GRATIS*

/ 'T ra m  MCikrai 700 i h \  
PITTA GŁÓWNA Ludty star A693 
WBITYIATOR102YSKOWANY 

PAMĘĆ RAM M MB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE ATA-100 

CD ROM S2 X LG 
KARTA GRAF. RAA1MT M64 32 MB 
KARTA MUZYCZNA ACJ7 30 SOUND

m m m m m
Fdd 144 

KLAWIATURA Btc 
MYSZ* PODKŁADKAAtochPS/2

1769,
y  RATA od 84 J

r  Piocnor AID Dum 100 Us ̂  
PŁYTA GŁÓWNA ECS K7VZXMATX 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM €4 MB 
DYSK TWARDY 10G8 SEAGATE ATA-100 

CO ROM S2 X LG 
KARTA GRAF. RWA TNT MM 32 MB 
KARTA MUZYCZNA AC'97 30 SOUND 

OBUDOWA MDI ATX 230W 
Fdd 1.44 

KLAWIATURA Bk 
MYSZ* PODKŁADKAAtechPS/2

1759,-
V  RATA od 83 J

P̂recnor AMD AWcn ISO 
PŁYTA GŁÓWNA ECS K7VZXMATX 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM64MB 
DYSK TWARDY 10G8 SEAGATE ATA-100 

CD ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNA TNT MM 32 MB 
KARTA MUZ. AC 97B 3DS0UND 
OBUDOWA HX ATX 230W 

Fdd 144 
KLAWIATURA Btc 

MYSZ+ P00KŁADKA Atoch PS/2

2039,-
V  RATA od 97 v

f VoeKflfhWPinfiuni7S0iB\ 
PŁYTA GŁÓWNA Luclcy Star A693 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM 64 MB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE ATA-100 

CD ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNA TNT MM 32 MB 
KARTA MUZYCZNA ACT7®S0U® 

OBUDOWA IDIATX230W 
Fdd 1.44 

KLAMATURABfc 
MYSZ ♦ P00KŁADKA AKich PS/2

2129,-
V  RATA od 99 J

ProcMor hU Cdwron €33 Mhz 
PŁYTA GŁÓWNA Amp 6A815E 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM (4 MB 
DYSK TYMRDY10 GB SEAGATE ATA-100 

CD ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNA TNT MM 32 MB 
KARTA MUZYCZNA ACJ7 30 SOUND 

OBUDOWAMI XIX 230W 
Fdd 144 

KLAWIATURA BIc 
MYSZ* POOKŁADKAA4t»chPS/2

V  RATA od 79 J
L E T N IA  2
53-018 W R O C Ł A W  
Pn -Pt 9-17 
•  - ma i l  Infol

OPO11613__________________________

tel 71 339 77 97 
tel'71 339 77 98 

fax  71 339 77 92 
i p r l m u s . p l

Monitor 15” od 
Monitor 17” od 
FnModemy 
Drukarki

599 zł 
799 zł| 
79 zl 
229 złl

®  CO N  » -  N  O  p  
■g co co 03 ro <

(5 S  O  O  O  ■«- ?  o  o  o  co 2
>  m  m gj n

8  8  s ,  e, g, i  §o  o  -o -ip bę oę
■  2 LATA 

■ 24 G002MNY CZAS REALIZACJI 
■ ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA NA TERENE 
DOLNEGO ŚLĄSKA GRATIS*

•dla zamówień powyżej 3500.-

WZMACNIACZ SONY mosfet. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-06-79
WZMACNIACZ SONY XM 2020,2x50 W (sinus), -160 zł. Wro
cław, tel. 0501/28-64-95
WZMACNIACZ SONY system Dolby Surround, Pro Logic, cy
frowy - 600 zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-09 
WZMACNIACZ TECHNICS SV-VX700 czarny, 2 x 135 W. Po
wer AMP, bi-wiring. klasa AA, stan b. dobry, - 600 zł. Legnica, 
tel. 076/722-66-99,0601/75-76-39 
WZMACNIACZ TECHNICS A700 MK-3, - 700 zł. Wrocław, teł. 
0501/40-27-77

' f y  WZMACNIACZ TECHNICS SU-A 700 MK-2 klasa AA, tranfor- 
mator z rdzeniem RCORE, regulator tonów niskich i wysokich, 
2 x 80 W, konstrukcja eliminująca wibracje, - 770 zł. Wrocław, 
tel. 0607/47-76-71,071/784-39-16 
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA - 500 zl, tuner 
Technics STEG-350 - 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21-60 
WZMACNIACZ TECHNICS SUV 55 2 x 80 W, klasy AA. stan b. 
dobry, na gwarancji, • 380 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
ZAMIENIĘ DISCMANA SONY D-C 20 - na telefon komórkowy 
Nokia 5110,6110, Ericsson T 10s. Wrocław, tel. 071/322-66-85 
ZAMIENIĘ KAMERĘ VIDEO GRUNDIG VS170,20/0 r. na duże 
kasety, mało używana, stan b. dobry, akumulator, ładowarka • 
na kamerę na małe kasety. Zielona Góra, tel. 0600/82-09-16 
ZAMIENIĘ KOMPAKT TECHNICS SL-PS 50 Synchro Start, 
optyczne wejście, dokumentacja - na 2 telefony komórkowe 
Nokia 3210, z kartami lub Siemens C35i lub inne propozycje. 
Trzebnica, tel. 071/312-16-23
ZAMIENIĘ MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 555 dolby B, 
C, dbx, HX-PRO, z wyjściem synchro - na 2 telefony: Nokia 
3210, bez SIMIocka, mogą być z kartami lub inne propozycje. 
Trzebnica, tel, 071/312-16-23
ZAMIENIĘ SPRZĘT RTV telewizor kolorowy, radio samocho
dowe, magnetowid - 400 zł, na telefony komórkowe. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/34-51-30
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS magnetofon RS-TR 555, wzmac
niacz SU-V 670 PSX CAP. 2 x 140W, tuner ST-600L - na Nokię 
8850 lub inne propozycje. Trzebnica, tel. 071/312-16-23 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ składaną - 800 z ł, na Fiata 126p: Lwówek 
Śląski, teł. 0608/19-39*91
ZMIENIACZ oryg., do Mercedesa. - 420 zł. Milicz, tel. 0603/ 
28-82-19
ZMIENIACZ możliwość dopasowania do każdego oryginalne
go radia samochodowego, - 500 zł. Ruszowice, woj. wałbrzy
skie, tel. 0604/31-75-11
ZMIENIACZ na 5 płyt, z pilotem, -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-22-56

fe£MIENIACZ ALPINE CHM-S 620, na 6 płyt, 5 m kabla, zacze- 
™  py, model 2001, cena - 400 zł. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 

ZMIENIACZ BECKER do Mercedesa, na 6 płyt, - 400 zł. Milicz, 
teł. 0607/48-24-80
ZMIENIACZ FISHER na 6 CD, -180 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
873-37-45
ZMIENIACZ SONY CDX-70 na 10 płyt, magazynek, kabel 3 m, 
całe zaczepy, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
ZMIENIACZ SONY ES szczelny, oryginalne uchwyty, wyjście 
audio i światłowodowe, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
53-73-30

KOMPUTERY
O  „A PO CO PRZEPŁACAĆ !?l" Najtańsze zestawy 

komputerowe, monitory, drukarki, akcesoria, np. 
Pentium 100,16 MB RAM, HDD 850 MB, monitor 
t5" • 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-Kom putery” , Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63,0501/15-50-90 80007581

ACTION REPLAY 2 ver. 1.3, Chip Neo2, do konsoli Sony Play
station II (1 gra gratis), - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-72 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, PCI, sterowniki, ka
bel, - 75 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO sterowniki, kabel, - 90 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-15-93,0603/07-14-80 
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII pudełko, oprogramowanie, 
kable, stan b. dobry, -140 zł. Lubin, tel. 076/846-50-81 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO I112 MB, -180 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-29-75
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 12 MB, PCI. kabel,, gra 
gratis, możliwość sprawdzenia • 170 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-14̂ 97
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 i
CD-ROM x40, -100 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
CD-ROM LG x40, -160 zł. Wrocław, tel. 328-99-61 
CHIP NEO-2 DO SONY PLAYSTATIONII, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-72
DRUKARKA CANON BJC 4300, atramentowa, kolorowa, bez 
głowicy, - 70 zł, BJC 2000, nowa, atramentowa, kolorowa, bez 
głowicy, - 80 zł, BJC 600 e, kolorowa, atramentowa, sprawna, z 
głowicą, stan b. dobry -150 zł, Canon BJC 600 e, uszkodzona, 
bez głowicy - 50 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
DRUKARKA CANON BJ-330, atramentowa, format A2, podwój
ny podajnik papieru, b. ekonomiczna, do druku projektów, fak
tur itp, - 520 zł. Lubin, tel. 076/846-23-57 
DRUKARKA CANON BJC 50 przenośna, do laptopa, nowa, 
czarna, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-72-13,0601/05-88-16 
DRUKARKA CANON BJC-4300 bez koszyczka z tuszami, • 50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON 250/620, atramentowa, kolorowa, stan 
b. dobry, osobne atramenty - 250 zł, - 200 zł. Wrocław, tel. 
317-12-63,0603/22-23-97
DRUKARKA CANON B J10 mono, do notebooka - 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, • 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 • 720 zł; Canon
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, -1.140
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 580 kolorowa, nowa,
na gwarancji, bez tuszów, • 150 zł. Kryjów, tel. 076/887-83-54,
0607/76-24-63
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 EPSON LCL570 24-igłowa, szybka, polskie znaki, 
bardzo dobra jakość wydruku, - 180 zł. Legnica, tel. 0601/ 
79-95-15
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695c; uszkodzona, -150 
zł. Bełchatów, tel. 0502/51-05-76 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 540, atramentowa, -120 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-92 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690 C mało używana - 200 
zł i inne. Legnica, tel. 076/856 5̂3-31,0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660 C. -150 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74
0  DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 

4050 TN na gwarancji, faktura VAT, • 4.500 zł. Lom- 
bar „EURO-P.A.” , Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, 
tel. 071/341-75-48 01024531

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/784-30-68
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, - 600 
zł. Wrocław, tel. 321-67-30
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD Laser Jet 320, stan b. do
bry, - 350 zł. Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional Se- 
ries, dwa osobne duże pojemniki z atramentem, ekonomiczna 
+ przewody i sterowniki, stan b. dobry, - 330 z ł, możliwy dowóz
1 instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 rano
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 520 instrukcja, pudełko, 
dodatkowe fonty, - .120 zł. Wrocław, tek 071/354-55-83 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ 3P laserowa, spraw
na, stan b. dobry, - 360 zł. Legnica, teł. 076/866-15-03 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP 670C mało używana, 
z tuszem, -'180 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
DRUKARKA LEXMARK laserowa Optra LXT 1200x1200 dpi, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0502/37-74-17 
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 OKI do fakturowania, model 390 - 320 zł; 320 - 
580 zł oraz 590 Elitę, - 580 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
O  DRUKARKA OKI 320 - 650 zł, HP 4P, laserowa, 4 

MB RAM • 700 zł, HP IIIP, laserowa • 400 zł, 
skup-sprzedaż, serwis drukarek, gwarancje, fak
tury VAT. T.J. Computer, Wrocław, ul. Tęczowa 57, 
tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 

DRUKARKA OKI 391 24-igłowa, szeroki wałek 15",; 430 zł. 
Legnica, tel. 076/866-15-03
DRUKARKA OKI 590 igłowa, stan idealny, nowa taśma, - 430 
zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15
DRUKARKA PANASONIC KX-P1150 9-igłowa, mało używa
na, - 370 zł. Oława, teł. 071/313-97:91 
DRUKARKA PANASONIC KX-PII24 24-igłowa, -100 zł. Wro
cław, tel. 337-30-57
DRUKARKA SAEIKO 2000 CDR na gwarancji, drukuje na pły
tach, plastikowych kartach i papierze, -1.250 zł. Wrocław, tel. 
0608/76-37-37
DRUKARKA SEIKOSHA SP-1200 VC, -180 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
DRUKARKA STAR ZA-250 EE format A5-A3, taśmowa, mało 
eksploatowana, stan dobry, -130 zł. Blachownia, tel. 0502/ 
16-91-74 po godz. 15 .
DRUKARKA STAR LĆ 24-10 24-igłowa, nadaje się do fakturo
wania, -100 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
DRUKARKA XEROX C8, gwarancja, kolorowa, zapas tuszu, 
zapakowana, program do drukowania Pokemonów, -190 zł. 
Brzeg. teł»0501/72-35-77
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660 C 180 zł, 690C kolor 
(foto) - 200 zł, 694C - 210 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/ 
55-70-44
DRUKARKI LEXMARK 2050 kolor (foto) - 230 zł, Winwriter 
150C - 240 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,060 /̂55-70-44 
DUAL SWOCK, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/353-86̂ 43. 0503/ 
85-46-88
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x -160 zł oraz Sam
sung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
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 SAMSUNG 6x/32x • 160 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DYSK TWARDY poj. 17 GB, na gwarancji 12-mies, - 400 zl. 
Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
DYSK TWARDY 40 MB, -15 zł. Gorzanów, tel. 074/812-11-80 
DYSK TWARDY 60 MB, - 25 zł. Gorzanów, tel. 074/812-11-80 
DYSK TWARDY 6.4 GB, karta graficzna S3 3D AGP oraz karta 
muzyczna ISA, - 350 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92 
DYSK TWARDY 1.0 GB, na gwarancji 1 mies, -140 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
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 CAVIAR 100 MB, na gwarancji - 35 zł, płyty 
CDRW, wielokrotnego nagrywania, 650 MB/74 min, nowe, pa
kowane po 10 szt. - 2.8 zł/szt., stacja dysków 1.44 MB, TEAC, 
na gwarancji - 30 zł, faks-modem Elsa Micro Link, 56K, V.90, 
zewn., nowy, oryg. zapakowany -190 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
DYSK TWARDY CAVIAR 8.6 GB, uszkodzony - 50 zł. Wro
cław, tel. 0609/39-12-70
DYSK TWARDY FUJITSU MPE 30 64AT • 6.4 GB. bez bad 
sektorów, stan b. dobry, • 260 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-52 
wieczorem, 0502/93-60-30
DYSK TWARDY FUJITSU poj. 6.4 GB, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/322-73-88
DYSK TWARDY SAMSUNG ATA100 30 GB, nowy, - 460 zł. 
Polkowice, tel. 0606/47-23-47
DYSK TWARDY SAMSUNG 20.4 GB, na gwarancji, • 395 zł 
lub zamienię na mniejszy z dopłatą, możliwy montaż. Wrocław, 
tel. 372-64-11 rano
DYSK TWARDY SEAGATE 8,4 GB, na gwarancji, • 310 zł. 
Lubin, tel. 076/844-63-97
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB. nowy, gwarancja, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 784-36-95
DYSK TWARDY SEAGATE 13 GB. VDMA/66. - 350 zł. Wro
cław. teł.. 071/328-98-12.0502/14-92-36 
DYSK TWARDY SEAGATE 6.4 GB, stan idealny, - 320zł. Wro
cław, tel. 071/342-37-87,0503/95-56-45 
DYSK TWARDY SEAGATE 15 GB. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-49-50
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 MB, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
71-02-46

“MARG0” , 53-676 Wrocław 
ul. Zelwerowicza 16/18 0 

tel. 071/359-37-87 |
pon.-pt. w godz. 10-18 8

MONITORY UŻYWANE!!! 
14” od 150 zł, 15” Od 250 zł 
17” od 400 zł, 19” od 700 zł 

GWARANCJA 0 0  3 0 0 1 2  MIESIĘCY!!!

PŁYTY GŁÓWNE 
Z DEMONTAŻU!!!

486 od 20-50 zł 
Pentium od 50-150 zł 

Pentium II, III od 100-300 zł 
GWARANCJA 0 0  3 0 0 1 2  MIESIĘCY!!!

NOWE ZESTAWY 
KOMPUTEROWE!!!

RAZEM BRUTTO 1700 ZŁ!!! 

GWARANCJA 24 MIESIĄCE!!!

DYSKIETKI DO AMIGI 500/ 600/1200, z grami, - 2 zł / dyskiet
kę. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
DŻOJSTIK ARCADE STICK do Dreamcast - 80 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/841-92-05
FAX-MODEM 56 kbps, PCI - 45 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
FAX-MODEM COMPAO PCMCIA Speedpaq 19200, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 365-22-73
FAX-MODEM HARVEST 56 kbps, V.90, voice, Speaker, chip
set Motorola, oprogramowanie na CD, -100 zł. Chojnów, tel. 
076/818-72-23
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 56I PCI, 56K, V.90 ♦ 20 m 
przewodu telefonicznego, -100 zł. Wrocław, tel. 071/328-41-31 
po godz. 17
FAX-MODEMZÓLTRIX stan b; dobry-40 zł.Lubin, tel. 076/ 
847-20-04
FILMY DVD oryginalne, zapakowane: „Miasto Aniołów", .Ama
deus", .Depresja gangstera" - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/ 
98-27-12
O  FILMY NA PC du iy wybór, wszystkie o jakości 

DVD • żadnych „kinówek”, tylko fifmowe nośni
ki, w pudełkach, starsze i najnowsze filmy: Kruk 
3, Zbawienie, Egzorcysta 2000, Szkoła Uwodze
nia 2, Blair Witch 2, Pan Tadeusz, Człowiek Wid
mo, Gniew Oceanu, Gladiator, Przekręt oraz baj
ki, filmy porno, gry, programy i mp3. Uwagal Przy. 
5 CD wysyłka gratis, przy, 10 • wysyłka i 2 filmy 
gr. • 13 zł/CD, tel. 0503/65-88-99 (Wrocław) 
81009831

GRY I FILMY NA PC duży wybór, wiele nowości, możliwość 
wysyłki - od 10 do 12 zł, gry na Sony Playstation: Ridger Racer 
4, Herkules Disney, Kolony Wars, Porsche. Challenge, Smash 
Court Tennis, Tomb Raider 4 i 5, Piąty element, możliwość wy
syłki - od 10 do 12 zł. Brzeg, tel. 0606/62-86-73 po godz. 15 
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ -1.5 zł/szt. Milicz, tel. 071/ 
383-10-31
O  GRY I PROGRAMY NA PC : Black & White PL, 

Frogger 2, Battle Of Britain, Undying, Cywiliza
cja • Próba Czasu, Sims Balanga, Pro Rally 2001, 
Settlers 4 PL, Pizza 2 PL, Windows Me, Office 
2000, encyklopedie: Omnia, Fogra, Mapa Polski, 
Mapa Europy, realizacja w dniu zamówienia do
wóz na terenie Wrocławia gratis • 10 zł/CD, przy 
4 CD. • 1 CD gratis,, tel. 0501/05-17-65 81009631 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Undying, Ouake III 
Team, Delta Force, Blair Witch 2 PL, Ski Jumping 
RTL 2001, Pizza 2 PL, Settlers 4 PL, Mapa Polski, 
Mapa Europy, Windows Me, Windows 2000, Pho
toshop 6.0, Corel 9.0 PL, English Translator, en
cyklopedie: Omnia, Fogra, Wszechświata reali
zacja tego samego dnia, możliwy dowóz i wysył
ka -. 10 zł/CD, przy zakupie, 4 CD • 1 CD gratis, 
Wrocław, tel. 0607/74-16-89 81009621

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 szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, teL 0603/ 
54-45-76 91000331

GRY I PROGRAMY NA PC .Settler‘s 4 PL", .03 Team Arena", 
.Tactics Tallout", .NBA 2001", .Tomb Riders 5", .Projekt IGI", 
.Omnia", .The Sims". .Black & White", .Serious SAM" -10 zł/ 
szt. Jelenia Góra, tel. 0603/03-01-75 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, obec
nie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 
zakupie K) - 5 gratis, możliwość negocjacji -15 zł/CD. Szklar
ska Poręba, tel. 0603/54-45-76
GRY I PROGRAMY NA PC Pro Relly 2001, Project IGI, NBA 
2001, Ski Jumping 2001 - 9 zł/CD. Wałbrzych, tel. 0504/93-39-60 
GRY I PROGRAMY NA PC przy zakupie pięciu płyt - szósta 
gratis!! Na życzenie wysyłamy bezpłatnie spis, możliwość wy
syłki, cena - 9 zł/CD. Wołów, tel. 0605/50-94-98 
O  GRY I PROGRAMY NA PC : Kurka Wodna, Heist, 

Lego Island 2, Black and White PL, Evil Islands, 
Sims Balanga, Worms World Party PL, Sacrefice 
PL i inne oraz filmy: Nawiedzony, Blair Witch 2, 
Przyczajony Tygrys i Ukryty Smok itp. Cena 10 
zł. Szybka realizacja, możliwość wysyłki zł. Wro
cław, tel. 0503/62-08-50 02020321

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Desperados, Black 
and White, Erotica Island, Tropico, Sacrifice PL, 
Europa Universalis oraz programy -Arcon 4.0 PL, 
Corel 10, Office 2000 i XE i wiele innych, szybka 
realizacja, duży wybór filmów i MP3, możliwy 
dowóz • 10 zł. Wrocław, tel. 0603/45-15-43 
81009711

O  GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór, ponad 800 
pozycji, m.in. Tropico, Desperados, Grouch PL, 
Black and White PL, Różowa Pantera II PL, MS 
Office 2000 i XE, Corel 9.0 i 10.0, encyklopedie 
itp. oraz duży wybór filmów i MP3,-możliwy do
wóz • 10 zł. Wrocław, tel. 0607/05-71*06 
81009721

GRY I PROGRAMY NA PC : House of death, Blair Witch 2 pl, 
Black and White, WOrmas Word Party, Pro Rally 2001, SIMS, i 
inne, -10 zł przy 4 cd -1 cd gratis, dowóz lub wysyłka. Wro

cław, tel. 0607/15-26-68
GRY I PROGRAMY NA PC -10 zł/szt, Lubawka, tel. 0606/ 
95-86-54
O  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 również filmy oraz gry na Playsta
tion -10-15 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0608/21-26-16 
GRY NA GAME BOY kolorowe, 70-100 zł, czarno-białe - 45 zł. 
Wrocław, tel. 0502/40-10-47
GRY NA GAME BOY: kartridż .Smerfy", - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/344-13-11
GRY NA GAME BOY COLOR, - 200 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
74-25-29
GRY NA NINTENDO 64 - 60-90 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/ 
90-52-03
GRY NA PC .Rollercaster Tycoon",.złota edycja, 2 x CD - 40 zł. 
Wrocław, tel. 0504/98-27-12
GRY NA PC CD-ROM, oryginalna pt! .Wrota Baldura" ♦ .Opo

wieści z Wybrzeża Mieczy", w sumie 6 płyt CD, w pudełku, pod
kładka pod mysz, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-52 po 
godz. 19
GRY NA PC oryginalne - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0503/85-46-88
GRY NA PC, AMIGĘ, SONY PLAYSTATION nowości, możli
wość wysyłki, katalog - 9 zł/szt. Dobrodzień, tel. 034/353̂ 61 -71 
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: Rayman II - 30 zł. Seaga Rally 
- 30 zł, Crazy Taxi - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
GRY NA SEGA DREAMCAST -10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0503/85-46-88
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 pozycji, no

wości na bieżąco - C-12 Finał Resistance, Metal 
Sług X, Alladin, Lunar 2, Fear Efect 2, Rainbox 
Six Rogue Spear 2, ISS Pro Evolution 2, Virtual 
Kasparov, Formuła One GP 2000, Lego Island 2, 
Dance Dance Revołution i inne, plastik, pudełka 
100% pewności, ekspresowa realizacja, katalog 
gratis, przy. 5 CD • 2 gratis, przy 10, CD • 3 grat., 
tylko wysyłka (8 zł) • 14 zł, tel. 0603/04-94-93 
81009661

O  GRY NA SONY PLAYSTATION ponad 1000 tytu
łów, wszystkie nowości: Fear Efect 2, ISS Pro 
Evolution 2, C-12 Finał Resistance, Shooter Spa- 
ce Shoot, Alladin, Metal Sług X, Rainbow Six 
Rogue Spear 2, Virtual Kasparov, Formuła One 
GP 2000, Lego Island 2 i inne, plastikowe pudeł
ka, 100% pewności, ekspr. realizacja, katalog 
gratis, przy 5 CD -. 2 CD grat., przy 10 - 3, CD 
grat., tylko wysyłka (8 zł) • 14 zł, tel. 0601/06-25-66 
81009651

GRf NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, pełne wer-

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

CAŁODOBOWO 
tel. 368-11-11 , 0-604 562 170

ÓP005730

sje, gry sprawdzone, nagrywane na firmowym nośniku, plasti
kowe pudełko, spis gier gratis, tylko wysyłka, szybka realizacja 
-12 zł/szt. Grodków, tel. 0503/67-54-14 
GRY NA SONY PLAYSTATION i na PS2, nowości -15 zł/szt. 
Legnica, tel. 0604/40-78-44 po godz. 18 
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, 
duży wybór, firmowy nośnik, plastikowe pudełko, spis gier gra
tis, wysyłka - ekspresowa realizacja -12 zł/szt. Lubin, tel. 0503/ 
67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION monitor Comodore 1802, kolo
rowy, dżojstik, kable, zasilacz, płyty, - 680 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-12-31 .
GRY NA SONY PLAYSTATION II oryginalne -160 zł. Lubin, 
1el. 0601/93-35-44
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości: LMA Menager 2001, 
Rainbow SIXII, C-12, KS Proevolutión II, Time Orisis II, 100% 
pewności, realizacja 24 godz. -11 zł/szt., przy zakupie 5 CD - 2 
CD gratis, 8 CD - 3 CD gratis, 10 CD - 5 CD gratis. Piechowice, 
tel. 0607/22-71-03
GRY NA SONY PLAYSTATION II - 20 zł/szt. Świdnica, tel. 06021 
77-28-57
GRY NA SONY PLAYSTATlOhŁduży wybór, nowości, firmowy 
nośnik, pełne i sprawdzone wersje, każda gra w plastikowym 
pudełku, okładka na życzenie, dowóz lub wysyłka, szybka re
alizacja -10 żł/szt. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 j 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 tytułów, 

wszystkie nowości, m.in. Shooter Space Shot, 
C-12, Finał Resistance, Virtual Kasparow, Army  ̂
Man, Lock In Load. Każdy CD sprawdzony! Naj
szybsza realizacja, możliwość wysyłki lub dowo
zu gier do klienta. Cena 15 zł/CD, przy zakupie 5 
CD - 2 CD gratis! Kolorowe okładki, opisy na ży
czenie. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 80007611

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 Dalmatyńczyki, 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

GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór nowości, katalog 
gratis, -15 zl / szt.. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION - 5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0503/85-46-88
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 tytułów, 

wszystkie nowości, najszybsza realizacja, także 
wysyłkowo, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! Do
wóz gier do kienta! Katalog gratis! Każdy CD 
sprawdzony, kolorowe okładki, opisy na życze
nie, Shooter, Space Shot, C-12 Finał Resistanse, 
Virtual Kasparow, Army Man Lock Load *15 zł/ 
szt.. Wrocław, teł. 0503/98*67*98 80007611 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu
ły, najwięcej nowości: Digimon World 2, Subma- 
rine Commander, Sabrina the Teenage, Lego Is* 
land 2, Striker 1945, ekspresowa realizacja, moż* 
liwość wysyłki, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis! 
Katalog gratis! Dowóz gier do domu, kolorowe 
okładki 100% gwarancji, najtaniej * 15 zł/szt.. 
Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80007621

O  GRY NA SONY PLAYSTATION II Extermination,

S e r w i s
SONYPlaystationSkup
Dreamcast Przestrojenie Pal NTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPOH893

Skupujemy N apełniam y
zużyte,nieuszkodzone tu sze , tonery
tU8*°-tonery’ do drukareknajwyższe ceny

CANO N , LE X M A R K  
H EW LETT -PACKAR D , EPSO N , X E R O X

JW Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Mazowiecka 17 p. 303, Wrocław
opo 10233 Tel. 78 09 396______
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K O M P U T E R Y
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 RCPGA MATX 
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 X52 LG 
klawiatura, mysz, podkładka1 *\QQ n n  RATA: 83,00 zl

CENA: W m  
AMD DURON 750/200 Mhz ATX
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA66ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52 LG 
klawiatura, mysz, oodkładka1 RQQ n n  RATA:90,00zl

C E N A : 2 § M
Monitory HI-VISION 15” -579,

INTEL CELERON II 700 Mhz ATX 
Płyta ECS VIA694 U/D66 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP ’ 
Karta muzyczna.3D VIA AĆ97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

.  1769,00 RATA: 96,00 zł 

CENA: 25W 0  
AMD DURON 850/200 MhzATX

INTEL PIII 750/100 Mhz ATX
Płyta ECŚ 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

2069.00 ^ 109 m
CENA: 2B4MfQ 

AMD ATHLON 1 GHz/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

2299 00RATA: ll9'0Ozt 
CENA: 3 ^ 0 0  

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, podkładka1700 nn RATA: 96,00 zl

CENA:

K o m e d ii;'/* ,* -.

IBM  11200
Cel500;32mb;6GB,CD,Sound,56.6,12H,W98
cena: 5 199,00 PLN  
IBM I1200
Cel550,32mb,5GB,CD,Sound,56,6,12’ ,W98 
cena: 5 449,00 PLN  
T o sh ib a  S a te lllte  1710 C D S
Cel600,32mb,6GB,CD,Sound,56,6,12’ ,W98
cena: 5 369,00 PLN  
C o m p a q  N100
K6-2 475;64mb;5GB;CD,Sound;56k, 12’ ,W98
cena: 550 0 ,0 0  PLN
D e ll
PII366; 128mb;hdd 12gb;sound;cd;13TFT 
cena: 6 799,00 PLN

W yprzedaż notebooków  
Compaq L T E  899,00 PLN  
Palmtop Compaq 1 499,00 PLN

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;

Devil May Cry, Kessen, Iss Pro, Klonoa II, MGS 
II, Knockout Kings 2001, NBA 2001 i Inne. Ponad 
100 tytułów. Cena 20 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
94-30-80 03002221

O  GRY NA SONY PLAYSTAflON II wszystkie tytuły, 
ekspresowa realizacja do 24 h, wysyłka w 48 h! 
Przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis!. Dojazd z grami 
na terenie miasta! Katalog gratis! Warios of Mi- 
ght&Magic, Kessen, Devil May Cry, High Heat 
Baseball 2002, Extermination • Finał, inne • 15 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0503/95-52-88 80007601

GRY NA SONY PLAYSTATION II • 20 zł. Wrocław, lei. 0501/ 
80-52-72
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21DREAMCAST 

• pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
. (Verb,atim),kolorowa okładka i katalog gratis.
. PSX -15 zł, PS2 - 20 zł, DC • 20 zł. Wrocław, tel. 

0503/67-08-19 02020521
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 

pełne, i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. 
PSX -.15 złx PS2 - 25 zł, DC .^ 5 zł.-Wrocław, tel. 
Ó503/67-Ó8-19 02019021

O  INTERNET: instalacje, nauka, strony www, sieci 
komputerowe. Sklep internetowy - tanie części 
do PC. Poszukujemy przedstawicieli handlo
wych. www.bluel.pl, e-mail: biuro@biuel.pl, tel. 
0606/93-07-07 lub 071/781-29-42. ,-01022581 

KABEL RGB, - 15 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0503/ 
85-46-88
KAMERA DO PC MICROTEK Eyestar2, rozdzielczość 640x480, 
sterowniki, stan b. dobry, -100 zł. Jawor, tel. 076/870-69-26 
KARDRIDŹ DO STREAMERA HP C4435 20 GB/TR-5, • 135 
zł. Wrocław, tel. 0606/43-66-83
KARTA GRAFIK11 MB - 20 zł, 8 MB - 35 zł. Wrocław, tel. 0>1/ 
353-86-43,0503/85-46-88
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 3000 AGP 16 MB, TV-out, - 
250 zł. Wrocław, tel. 347-69-72
KARTA GRAFIKI ATI RAGE II3D 20 MB, PCI + sterowniki, - 
300 zł. Lubin, tel. 076/842-22-88 
KARTA GRAFIKI ATI • 90 zł. Wrocław, tel. 071/348-01-00 
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB, AGP. wyjście TV-OUT, 
sterowniki, na gwarancji, - 630 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
KARTA GRAFIKI E-3 TRIO 8 MB AGP + dyskietka ze sterow
nikami • 70 zł lub zamienię na Commodore C-64. Mieszków, 
tel. 062/749-32-60
KARTA GRAFIKI ELSA VICTORY ERAZOR 4 MB PCi, wyso
kie parametry (120 Hz przy rozdz. 1024x768), wej/wyj. video i 
VHS, oryg. sterowniki, pudełko, instrukcja - 95 zł oraz tuner TV 
z pilotem - 245 zł lub całość, - 310 zł, możliwość wysyłki pocz
tą. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KARTA GRAFIKI GEFORCE 2 MX firmy Creative i Guillemot, 
od 450 zł. Wrocław, tel. 0607/63-42-45 
KARTA GRAFIKI GEFORCE II GTS 32 MB DDR SDRAM, 
wyjście TV, sterowniki, 10 miesięcy gwarancji, stan idealny, - 
670 zł. Wrocław, tel. 0607/06-93-75 
KARTA GRAFIKI MATROX MILLENIUM 6400 MAX Deuał 
Head, TV-OUT, 32 MB, AGP, box, - 410 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
15-18-78
KARTA GRAFIKI RIVA 32 MB AGP M64 PRO TNT2, + sterow
niki, na gwarancji, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVATNT16 MB, -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-49-50
KARTA GRAFIKI-RIVA TNT STB VELOCITY 440016 MB, TV 
out • 190 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 M-64, 32 MB RAM, AGP, -160 
zł. Marcin, Herby, tel. 071/339-80-82 do godz. 16,071/785-54-10 
po godz. 16
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 VANTA16 MB, AGP x2, wentyla
tor, roczna, płyta ze sterownikami, -110 zł. Wrocław, tel. 071/ 
345-81-80
KARTA GRAFIKI S3 TRIO AGP, 3D/2X, 8 MB, sterowniki • 79 
zł. Wrocław, tel. 347-69-72
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP. 4 MB - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 64V2 2 MB. PCI. oryginalne ste
rowniki - 30 zł. Wrocław, tel. 071/785-14-97 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 3D 4 MB - 65 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-00-21 '
KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP, + sterowniki, na gwa
rancji, - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI STB Velocity 4400,16 MB, -190 zł. Wro
cław, tel. 328-99-61
KARTA MUZYCZNA AZTECH 2320 ISA PnP, Line Out, 1 rok 
gwarancji - 25 zł. Wrocław, tel. 347-69-72 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE CREATIVE ste
rowniki, na gwarancji, -185 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
KARTA SIECIOWA ADAPTEC ANA-6911A/TX COMBO, BNC, 
RJ-45, PCI,sterowniki, instrukcja, 2 sztuki • 80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/789-52-34 rano i wieczorem 
KARTA SIECIOWA BMC RJ. - 25 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
93-19-31
KARTA SIECIOWA GENIUS 2500 III SE PCI, BNC, UTP, dri- 

■ very, - 35 Zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KARTA TV AVER MEDIA TV PHONE VCR, 1998 r. pilot, bet, 
radio, stereo, instrukcja, pudełko, gwarancja, można podłączyć 
kamerę, dekoduje C+ oraz HBO, - 400 zł. Kłodzko, tel. 0502/ 
23-04-30
KARTA TV FLY VIDEO 98 pilot, instrukcja, stereo, wyjście 
SVHS, możliwość prowadzenia videokonferencji, oprogramo
wanie, teletekst, mało używana, - 210 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
36-29-44
KARTA TV PIXEL VIEW radio, TXT, pilot, - 250 zł. Oława, tel. 
071/313-97-91
KIEROWNICA DO DREAMCAST, -120 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
841-92-85
KIEROWNICA DO PC gaz, hamulec, 2 przyciski na kierownicy, 
gwarancja, okablowanie, zapakowana, gra NFS 5,-130 zł. 
Brzeg, tel. 0501/72-35-77
KIEROWNICA DO PC + pedały, stan dobry, mało używana, • 
150 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
KIEROWNICA DO PC TWIN TURBO II kierownica, pedały, 
hamulec ręczny, wibracja, roczna gwarancja, • 200 zł lub za
mienię na skaner lub telefon komórkowy. Wrocław, tel. 071/ 
793-42-89,0605/07-43-24
KIESZEŃ NA HDD COMPAO z wentylatorem, na gwarancji 1
mies, - 39 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
KIESZEŃ NA HDD OPTIMUS, ADAX, - 25 zł. Wrocław, tel.
0503/93-19-31
KLAWIATURA + mysz bezprzewodowa Siemens, nowe, na 
gwarancji, -150 zł. Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER COMMODORE C-64 okablowanie, dżojstik, ma
gnetofon, klawiatura - 30 zł. Kostrzyn, tel. 074/851-67-18 po 
godz. 15
KOMPUTER AMIGA 1200 CD-ROM, 2 stacje dysków, stan b. 
dobry, - 300 zł. Twardogóra, tel. 071/315-92-59 
KOMPUTER AMIGA 1200 CDTV techn. sprawna, mało używa
na, 175 dyskietek, kompletne, - 360 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
647-14-03
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM, mysz, dżojstik, obudo
wa Tower, -195 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
KOMPUTER AMIGA 500 6 MB RAM, procesor 14 MHz 68020, 
koprocesor 68881, dysk twardy zewnętrzny 240 MB, modulator 
TV, Kick Start 1.3 i 3.0, monitor kolorowy, profesjonalne opro
gramowanie, • 650 zł lub zamienię na komputer PC. Wrocław, 
tel. 0604/53-73-44
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, z dodatkami, - 200 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-64-62,0501/10-98-76

KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, uszkodzona stacja dys
ków, - 60 zł. Wrocław, tel. 0502/92-43-29 
KOMPUTER AMIGA 5001 MB RAM, dyskietki, dżojstik, mysz, 
monitor kolorowy 14", -100 zł lub zamienię na gitarę akustycz
ną. Wrocław, tel. 071/329-68-48 
KOMPUTER AMIGA 500100 dyskietek, pudełko, dżojstik, za
silacz, - 90 zł. Wrocław, teł. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
KOMPUTER AMIGA 6001 MB RAM, 2 dżojstiki, 50 dyskietek, 
mysz, zasilacz, okablowanie, literatura, - 150 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-95-84
KOMPUTER AMIGA 600 mysz, dżojstik, dyskietki, eurozłącze, 
1 MB - 60 zł. Wrocław, tel. 071/352-08-03 
KOMPUTER AMIGA CD 32 PRO-MODULE 8 MB RAM, HDD 
1.2 GB, FDD, 33 MHz, monitor Philips, płyty CD - 800 zł. Legni
ca, tel. 076/852-27-57
KOMPUTER AMIGA CD TV CD-ROM, - 300 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-67-31 ‘ V
KOMPUTER AMIGA CD TV czarna, w dobrym stanie, klawia
tura, pilot, gry, kable, zewn. stacja dysków, cd-rom, przeł. ram 
fast chip, • 180 zł. Lubin, tel. 0503/33-35-00 
KOMPUTER PC 286 z monitorem kolorowyn, drukarka, pro
gramy polskie, szkolne do różnych przedmiotów oraz gry, stan 
dobry, • 250 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16. 782-29-22 
po godz. 20
KOMPUTER PC 386 FDD, HDD, obudowa desktop, klawiatu
ra, monitor kolorowy 14", • 220 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-17-44,0603/44-53-60
KOMPUTER PC 386 2 MB RAM, 40 HDD, klawiatura, monitor, 
-150 zł. Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK HDD 121 MB, FDD 1.44 
MB, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 486 obudowa mini at, stacja dysków, hdd 270 
mb, 8 mb ram, karta grafiki, -100 zł. Wrocław, tel. 347-89-06 
KOMPUTER PC 486 INTEL 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM, obudowa desktop, monitor Siemens, kolorowy, 14”, - 
449 zł. Kłodzko, tel. 074/647-66-1 §.
KOMPUTER PC 486DX FDD. HDD, monitor kolorowy 14”, kla
wiatura, okablowanie, karta grafiki, stan b. dobry, - 270 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-1 >-44,0603/44-53-60

KOMPUTER PC 486DX/33 8 MB RAM, HDD 260 MB, monitor 
14* kolorowy, klawiatura, -180 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
KOMPUTER PC 486DX2/80 16 MB RAM, HDD 640 MB, FDD 
1.44 MB, CD-ROM x8, karta muzyczna, karta grafiki 2 MB, 
monitor kolorowy 14", obudowa AT, 25 gier, WIN 95, - 490 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
KOMPUTER PC 486DX4/100 FDD 1.44 MB, HDD 500 MB, CD 
ROM 52 creative, pilot, monitor kolor SVGA, klawiatura, mysz, 
Win'95, do nauki, • 450 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-14-55,0608/ 
77-04-77
KOMPUTER PC 486DX4/100 FDD, HDD, monitor kolorowy 14", 
okablowanie, obudowa big tower, stan b. dobry, - 370 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486SX CD ROM x48, HDD, stan dobry, - 300 
zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 600 MB, 
FDD, CD ROM, karta grafiki, obudowa mini tower, • 300 zł. Lu
bin, tel. 0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 540 MB, 
CDROMx8, FDD, Big Tower, karta grafiki 1 MB, dodatki + dru
karka Epson LX-800, - 500 zł. Milicz, tel. 071/383-10-62 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 1.0 GB, 16 MB RAM, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta SVGA 2 MB, karta muzyczna, 
klawiatura, mysz, bogate oprogramowanie, - 460 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-81-25,0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 850 MB, 16 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 342-80-63, 
0501/15-50-90
KOMPUTER PC PENTIUM 120 24 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x8, FDD 1.44 MB, karta grafiki 4 MB, bez monitora, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/783-70-19,0501/96-63-05 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 HDD 855 MB, 16 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, ĆD ROM, skaner płaski kolorowy, drukarka HP 
kolorowa, monitor SVGA, sprawny, • 850 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-41-56,0608/71-15-75
KOMPUTER PC PENTIUM 120 32 MB RAM, CD-ROM (10x), 
karta graficzna 2 MB, HDD 1.6 GB, karta muzyczna, mysz, kla
wiatura, głośniki, monitor 14" kolorowy, na gwarancji, stan b. 
dobry, • 550 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 Intel, procesor, płyta, 16 MB

.RAM, SIMM, karta sieciowa, zasilacz -150 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91 -99,0502/93-38-84
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
CD ROM, obudowa mini tower AT, - 350 zł. Lubin, teł. 0604/ 
47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM 133 Intel, 32 MB RAM, HDD 1.2 
GB, karta muzyczna, monitor 15" cyfrowy - 900 zł, drukarka - 
130 zł. Lutynia k. Wrocławia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna, monitor 15”, oprogramowanie, - 650 
zł. Świdnica, tel. 0606/44-23-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14”, koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 MB RAM, CD-ROM x32, 
karta grafiki, karta muzyczna, klawiatura Turbo, mysz, podkład
ka, filtr na monitor, monitor 15", kolorowy, *1.250 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-70-35
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 1.1 GB, 32 MB RAM, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, VGA 1 MB, na gwarancji, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL COMPAO 32 MB RAM, 
CD-ROM, HDD 2.1 GB, karta graficzna 2 MB, karta muzyczna 
16 bit, wbudowany głośnik, subwoofer, obudowa desktop, kla
wiatura, mysz, - 420 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x24, karta graficzna 1 MB, karta muzyczna, głośniki, 
monitor, WIN '95, - 650 zł. Legnica, tel. 076/854-15-60 po 
godz. 17
KOMPUTER PC PENTIUM 150 40 MB RAM, HDD 7 GB. 
CD-ROM (40x), SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna Sound Bla- 

' ster PRO, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy, obu
dowa midi tower, Windows 98, Office 2000, Corel, gry, MP3, 
stan idealny, • 910 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADAX FDD 1.44 MB, 32 MB 
RAM, HDD 503 MB, klawiatura, CD-ROM x8,2 szuflady wysu
wane, monitor kolorowy Goldstar, • 800 zł. Blachownia, tel. 0502/ 
16-91-74 po godz. 1S
KOMPUTER PC PENTIUM 166 FDD, HDD, CD-ROM, monitor

kolorowy, klawiatura, okablowanie, stan b. dobry, - 820 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 16616 MB RAM, HDD 9 GB, karta 
muzyczna Yamaha, CD-ROM x24, karta graficzna 2 MB, moni
tor 14”, kolorowy, dżojstik, głośniki, -1.200 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-69-22,0606 3̂8-96-67
KOMPUTER PC PENTIUM 16616 MB RAM, HDD 1.2 GB, karta 
grafiki SVGA 2 MB, karta muzyczna, modem, CD-ROM, moni
tor kolorowy, klawiatura, mysz, Windows 98, internet, gry, obu
dowa mini tower, - 680 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HD010 GB. ka
rat muzyczna, karta graficzna + akcelerator VooDoo II, CD ROM 
x48, głośniki, klawiatura, mysz + podkładka, mikrofon, skonfi
gurowany + steriwniki i gry, Win98, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/' 
54-04-97,071/789-62-55
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 64 MB RAM, karta grafi
ki S3 2 (4) MB, karta muzyczna, 2 x USB, CD-ROM x16, moni
tor cyfrowy CTX15”, - 850 zł. Chocianów, tel. 076/818-42-24 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 16 MB RAM DIMM. 
HDD 2.1 GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB, fax modem, obudov9j§" 
midi tower, klawiatura, mysz, Win 98 - 800 zł + monitor 15" - 
300 zł. Wrocław, tel. 0601/85-22-64 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 1.6 GB, 32 MB RAM, 
monitor kolorowy 15”, CD-ROM x40 Philips, FDD, klawiatura, 
mysz, drukarka, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63,0603/ 
22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, HDD 
2.1 GB, nagrywarka CD-R, karta grafikiSVGA 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, Windows, Offi
ce, Nero 5.0, - 880 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 200 MB, karta mu
zyczna, karta graficzna Diamond 4 MB + Voodoo I112 MB, 
CD-ROM x16, monitor 14”, programy, stan b. dobry, -1.000 zł. 
Legnica, tel. 076/856-15-68
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 2.1* 
GB, CD-ROM (40x), SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna PCI, gło
śniki, klawiatura, mysz, obudowa midi tower ATX, monitor 17” 
cyfrowy Belinea, Windows 98, Office 2000, Corel 9, gry, MP3, 
stan idealny, -1.120 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 procesorCyrix, FDD. HDD 2.1
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O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 17.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY
is o m p u t e r s  w  d o w o ln e j k o n f ig u r a c ji.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! !  GRATIS!!!

OFERTA SPECJALNA:
D yski twarde: MONITOR LIKOM 17" 0.25 950,- DRUKARKA HP 640C
HDD 20 GB ATA100 420,- MONITOR LIKOM 17” ; 830,- LEXMARK Z32

I F Y M A R K  HDD 30 GB ATA100 510,- MONITOR LIKOM 15” OSD 620,-DIMM 64 MB SDRAM 
Ł Ł A l w p i \  R|VĄ M64 32MB 18jj . MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

SEIKOSHA ZESTAWY OBJETE SĄ 24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

370,-
399,-
105,-
205,-

SB
TIGER”

INTEL CELERON III 700 MHZ 
VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 

RAM 64 MB DIMM 
HDD SEAGATE 20GBATA100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
CD - ROM X 52 LG 

FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD
CENA:1.920 **

“PU M A”
8  AMD DURON 750 MHZ * - 
ECS KTV7ZA 266 Mhz ATX ATA100 

RAM 64 MB DIMM 
HDD SEAGATE 20 GB ATA 100 

RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 
DŹWIĘK 32 BIT STEREO 

CD ROM 52X LG 
FDD 1,44 MB 

GŁOŚNICZKI AKTYWNE 
• OBUDOWA MIDITOWER ATX N\*  

KLAWIATURA,MYSZ,PAD &
CENA: 1.800,-

“JA G U A R ”
AMD DURON 800 MHZ 

VIA KT 133 ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE < 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD ^
CENA: 2.040,-

“G EP AR D ”
INTEL PENTIUM lll 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 
KLAWIATURAMYSZ.PAD fa *
CENA: 2.735,-*^
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* RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.
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GB, RAM 32 MB, CD ROM 24, karta grafiki 2 MB PCI, muzycz
na Genius PCI, klawiatura, mysz, • 800 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-35-09,0603/55-70-44
KOMPUTER PC PENTIUM 200 64 MB RAM, HDD 3.2 GB, karta 
SVGA 4 MB, CD-ROM x24 Teac, monitor kolorowy 15', gwa
rancja 6 miesięcy, dowiozę w promieniu 100 km od Wrocławia,
-1.000 zł. Wrocław,4ak:0608/89-20-50 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDQ2 £B SCSI, 32 MB RAM, 
CD-ROM Plextor x12 • 650 zł, monitor 15 -̂ 250 zł, • 860 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/78-54-99
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2.5 GB, FDD 1.44 
MB. 16 MB RAM, CD-ROM, - 750 zł. Chojnów, tel. 0600/ 
38-10-94
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, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/844-58-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 GB, 
FDD, CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, • 900 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 720 i ( 
540 MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x12, karta muzyczna 3D, kar
ta grafiki, monitor kolorowy 14', MB RAM, klawiatura, mysz, - 
900 zł. Wrocław, tel. 071/789-52-34 wieczorem i rano 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2.1 GB, 16 MB RAM, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, VGA 2 MB, na gwarancji, • 650 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 230 płyta główna ALI 100 BX M 
726, pamięć 64 MB RAM, karta video 16 MB, HDD 4 MB, 
CD-ROM x24, monitor kolorowy 14",.-f,700 zł. Bierutów, tel. 
071/315-63-81
KOMPUTER PC PENTIUM 233 32 MB RAM. HDD 2.1 GB, FDD 

' A .  1.44 MB, CD-ROM, klawiatura, mysz, karta grafiki S3 Virge DX 
^  + akcelerator Voodoo I, karta sieciowa, karta muzyczna + gło

śniki 180 W, monitor kolorowy, Win'98, gry, programy, - 950 z ł, 
możliwy dowóz. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 HDD 1.6 GB. 40 MB RAM EDO, 
CD-ROM Sony, karta graficzna 8 MB, akcelerator, FDD, obu
dowa Highscreen, monitor kolorowy, 14", karta muzyczna, USB, 
Sirrim, Dimm, klawiatura, mysz, - 900 zł. Jawor, tel. 076/

"  870-74-57
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 75 obudowa mini tower, 16 MB 
RAM, HDD 300 MB, CD-ROM. monitor kolorowy, klawiatura, 
mysz. Windows 95, Office, gry, - 490 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
9849-83
KOMPUTER PC PENTIUM 75 INTEL HDD 450 MB, obudowa 
MT Adax, bez monitora, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/93-06-64 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 AMD, 16 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM x8, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna OPTI, 
monitor mono 14", klawiatura, mysz, oprogramowanie, - 450 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-45-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 64 MB RAM, HDD 6.5 GB. 
CD-ROM x24, SB 16 SVGA 32 MB. obudowa midi tower, kla
wiatura, mysz, -1.150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/ 
57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 30,0 CELERON 128 MB RAM. 
NVidia Riva TNT 32Pro, HDD Seagate 4.3. FDD Samsung 1.44. 
CD-ROM x 36 LG, płyta ATX, zegar 450 MHz, dźwięk Yamaha 
16 bit, obudowa ATX Midi, klawiatura, mysz, głośniki, monitor 
17"AÓC, częściowo na gwarancji, -1.700 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-10-09,0606/97-61-63
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 32 MB RAM, HDD 2 GB, 
karta grafiki ATI Rage Pro, CD-ROM x32, karta muzyczna Yama
ha + głośniki, karta sieciowa S3, monitor cyfrowy 15”, drukarka, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie WIN ME, Office, możliwy 

. dowóz, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 0609/47-76-33 
'$ jrOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 MB RAM. HDD

4.3 GB, karta grafiki, modem 56k, głośniki, karta muzyczna, 
monitor, -1.300 zł. Krapkowice, tel. 0600/43-55-21 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 RAM, 1.4 GB, CD 32, 
FDD 1.44, kieszeń SVGA 2/4 MB, karta muzyczna, modem, 
monitor cyfrowy kolor, drukarka, klawiatura, mysz, głośniki, - 
1.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 21 _
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 32 MB RAM, kar
ta grafiki 2 MB, karta muzyczna, modem 33.6 kbps, CD-ROM 
x32, FDD, HDD, monitor kolorowy, -1.180 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II300 INTEL CELERON CD-ROM 
x40, - 950 zł. Oława, tel. 071/303-21-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 96 MB RAM, 
HDD 2.1, FDD, muzyczna, RIVATNT2 M64, monitor, dodatki + 
drukarka HP 600', CD-ROM + gry. > 1.500 zł. Smolna, tel. 071/ 
398-88-62 po godz. 17
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta grafiki S3 4 MB AGP + VooDoo 12 MB PCI, moni
tor kolorowy 15" Belinea, obudowa mini tower AT, CD-ROM x24, 
karta muzyczna Sound Blaster 64 PCI, klawiatura, mysz, gło-~ 
śniki, -1.500 zl. Świdnica, tel. 074/853-72-84,0605/78-97-00 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 MII IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD ROM x 24, karta grafiki 2 MB, karta muzycz
na, obudowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 A CELERON 32 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, CD-ROM x32, karta muzyczna na płycie, karta 
grafiki 4 MB, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/783-35-44, .0601/ • 
78-26-68
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
CD-ROM x32, HDD 3.2 GB, karta grafiki 4 MB S3Trio 3D, FDD' 
1.44 MB, karta muzyczna 16 bit, klawiatura, mysz * 950 zł + 

A,ynonitor 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 64 MB RAM, 8.4 GB HDD, 
CD-ROM x48, FDD, karta grafiki Riva 128, karta muzyczna, 
monitor Belinea 15", klawiatura, mysz, oprogramowanie, na 
gwarancji, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99

T.REX
•  komputery, akcesoria 3
•  skup-sprzedaż-kom is §
•  IBM - tanie zestawy, o  

zamiana konfiguracji

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
NAPRAWA KOMPUTERÓW 
DRUKAREK, MONITORÓW 

TEL. 321 99 38, 0605 57 26 41

KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 8.4 GB, 
CD-ROM 24x, VooDoo II, monitor 15". cyfrowy, klawiatura, mysz, 
głośniki, -1.390 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-67-76 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 5.3 GB,r 
FDD, karta grafiki ATI, karta muzyczna, z monitorem 15" -1.200r 
zł, z monitorem 17", Philips -1.600 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 ADAX 64 MB RAM. HDD 3.0 
GB, CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, karta graficzna, klawiatura, 
mysz, oprogramowanie, -1.200 zł. Wrocław, tel. 346-25-96 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM. 
HDD, CD-ROM. karta graficzna, karta muzyczna, obudowa Midi 
Tower, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/87-11-79 
KOMPUTER PC PENTIUM41323 CELERON 64 MB RAM, FDD 
-1,44 MB, HDD 6,4 GB, CD-ROM V 48r ATX. SVGA 8 MB AGP, 
karta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, stan b. dobry,-1.250 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/36-21 -58 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 32 MB RAM, kar
ta grafiki 4 MB, karta muzyczna, CD-ROM x48, modem 33.6 
kbps, FDD, HDD 20 GB,, monitor kolorowy, - 1.390 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 32 MB RAM, HDD
8.4 GB, płyta główna ZIDA BX3D-CT, grafika S3TRIO, 4 MB 
AGP x2, FDD 1.44 MB, SB 16, CD ROM 52 Creative, Desktop, 
głośniki Highscreen 25 W, mysz, klawiatura, itd, -1.400 zl. Mi
licz, tel. 071/384-20-18
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 AMD K6 32 MB RAM, HDD
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA2 MB, karta muzyczna, CDx32, 
obudowa mini tower, klawiatura, mysz, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 
0602/51-49-26
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD
4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta mu
zyczna, monitor kolorowy 15", gwarancja, -1.500 zł. Wrocław, 
ter. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II333 64 MB RAM, FDD 1.44 MB. 
karta muzyczna, CD-ROM x40, mysz, karta grafiki 8 MB, HDD 
2 GB, oprogramowanie: Windows«98, Office, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/97-17-59
KOMPUTER PC PENTIUM II333 AMD K-6 HDD 20.1 GB, Se
agate Barracuda II7200,2 MB Cache, FDD 1.44 MB, CD-ROM, 
akcelerator Voodoo, modem wewn., karta graficzna S3 Virge, 
karta muzyczna, aktywne głośniki, mysz, klawiatura, monitor 
SVGA, 15", -1.689 zł. Wrocław, tel. 785-67-79 
KOMPUTER PC PENTIUM II350 INTEL oryginalny, z wentyla
torem, 512 kB cache, - 280 zł. Wrocław, teł. 071/787-49-50 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 64 MB, HDD 3.2 
GB, SVGA 8 MB, AGP, CD-ROM x32, karta muzyczna, FDD 
1.44, -1.020 zł. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON płyta główna PC 
Chips (100 MHz), 32 MB RAM, karta grafiki Riva TNT2 M64 32 
MB, karta muzyczna Cristal, HDD 2 GB + drugi dysk w kieszeni
2.1 GB, głośniki, monitor 17", mysz, klawiatura, • 1.550 zł. Wro
cław, tel. 0501/01-43-82
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 32 MB RAM, 
CD-ROM (40x), HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, fax-modem, karta 
muzyczna, monitor cyfrowy Belinea 17", klawiatura, mysz, kar
ta graficzna 8 MB, karta sieciowa, głośniki, - 2.200 zl. Wrocław, 
tel. 071/351-88-57
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 dysk twardy Samsung 6.8 
gb, grafika Nvidia Vanta 16 mb agp x2, cd-rom x48, płyta głów
na at/bx, 128 mb ram, muzyka, • 1.100 zi. Lubin, tel. 0605/ 
40-37-04
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD 10 GB, 
monitor 15" Philips, karja muzyczna, karta AGP, modem 56*kbps, 
CD-ROM x32, FDD, klawiatura, mysz -1.900 zł, drukarka Ca
non BJC 250 - 200 zl. Lutynia k. Wrocławia, tel. 071/317-12-63, 
0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM II400 INTEL CELERON ĆD-TROM
x40, -1.060 zł. Oława, tel. 0609/07-72-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 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 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, karta grafiki SVGA Intel 740, CDx40, obudowa 
mini tower, klawiatura, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/39-16-66 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM BX, 
HDD 6.4 GB, CD-ROM (24x), karta graficzna 8 MB, karta mu-

JHP
NAPRAWY I KONSERWACJE
DRUKAREK, MONITORÓW, 

KOMPUTERÓW E Ł L
SZUKASZ 

drukarki lub monitora DZWOŃ
| Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-42 

i-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00
IWrocł

zyczna 16 bit, obudowa ATX, klawiatura, mysz, • 990 zł. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II450 CELERON monitor Highscre
en, 128 SD RAM. HDD 20.4 GB, CD-ROM x48, FAX-MODEM, 
karta graficzna 8 MB ATI, karta muzyczna, 2 x USB, • 1.399 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-66-15
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 64 MB RAM, HDD
1.1 GB + 250 MB, AGP Savage 4 8 MB, CD ROM x24, karta 
muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa mini AT, klawiatura, mysz,' 
1.150 zł. Stara Rudna 16a, tel. 0606/67-55-79 
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON płyta główna, 
obudowa AT, stacja dysków, 96 MB RAM, karta grafiki Riva 16 
MB - 650 zł/Wrocław, tej. 071/355-57-78
KOMPUTER PC PENTiuM l| 466 CELERON 64 MB RAM, HDD 
10 GB, CD-ROM x48, karta graficzna 32* MB; karta muzyczna 
16 bit, mysz, klawiatura, kieszeń na HDD, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-19
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON obudowa midi 
ATX, 64 MB RAM, HDD 4.3 GB, CD ROM x48, karat grafiki ATI 
Rage Pro, z tunerem TV, 8 MB AGP, karta muzyczna Sound 
Blaster PCI, głośniki, klawiatura, mysz, oprogramowanie, stan 
b. dobry, • 1.180 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 64 MB RAM, HDD 8.4 GB. 
karta muzyczna, mysz, klawiatura, CD-ROM x40 Philips, moż
liwa faktura VAT, -1.600 zł, monitor kolorowy 15" - 300 zł. Luty
nia k. Wrocławia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON 64 MB RAM, so- 
und tuner TV, karta grafiki 2 MB, CD-ROM x 40, monitor 15", 
drukarka, osprzęt, - 2 .000 zl lub zamienię na notebooka. Zielo
na Góra, tel. 0503/02-33-69 -
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta muzyczna Sound Blaster 128, CD-ROM x40, kie
szeń, klawiatura, mysz, -1.050 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II600 CELERON Compaq, 64 MB 
RAM, HDD 10 GB, Chipset 815, CD-ROM x48 Compaqa, obu
dowa Desk Pro, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 
KOMPUTER PC PENTIUM II700 CELERON 64 MB RAM. FDD 
1.44 MB, płyta główna DFICW 35S, ATX 133 MHz, HDD 8.4 
GB, karta graficzna i810, karta muzyczna AC97 3D, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-71-06
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 płyta główna, karta mu
zyczna, VGA, AGP, Riva TNT, 32 MB RAM, pamięć Dimm 64 
MB, HDD 30 GB UDMA, FDD 1.44 MB. klawiatura, mysz. - 2.900 
zł. Krotoszyn, tel. 0602/77-24-60 
KOMPUTER PC PENTIUM II11200 procesor Athlon 1.2 GHz. 
DVDx12, nagrywarka. 128 MB RAM, HDD 40 GB, modem SG 
Kbps, karta grafiki GE-Force II32 MB + TV aut, klawiatura, mysz, 
FDD 3.5", nowy, oryginalny, firmy Micromaxx, - 4.000 zi. Kro
sno Odrz., tel. 068/383-82-92,0600/54-29-56 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 INTEL HDD 17 GB, 64 MB 
RAM BX, CD-ROM (50x), karta graficzna 8 MB RAM, karta 
muzyczna 16 bit, klawiatura, mysz, obudowa ATX, • 1.590 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL 64 MB RAM BX, kar
ta graficzna 8 MB z wyjściem telewizyjnym, CD-ROM (40x), 
zasilacz awaryjny UPS; stacja jZIP, monitor 15" cyfrowy, OSD, 
karta muzyczna 16 bit, obudowa ATX, klawiatura, mysz, -1.850 
zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 CELERON płyta główna 
Soyo Via ATX Pil SY 6VBA133, HDD Seagate 15 GB Barracu
da 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 gratis. Wro
cław, tel. 071/367-32-23,0603/58-25-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB. CD ROM x 32. karta grafiki i810 AGP. kar
ta muzyczna, monitor 15". SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.590 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON Intel, 128 MB 
RAM, HDD 10 GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8 MB -1.200 zł,

R A T Y B E Z  ODSETEK!!!
WE WROCŁAWIU JEDYNIE W P C - L O T U S
KUP NA RATY KOMPUTER NOWY LUB UŻYWANY, NIE PŁAĆ ODSETEK III 
Z M O D E R N IZ U J  S W Ó J  K O M P U T E R , NIE P Ł A Ć  O D S E T E K  III 

KUP LEPSZY MONITOR, DRUKARKĘ CZY COŚ INNEGO, NIE PŁAĆ ODSETEK III

LOTUS OFFICE

CELERO N  600 
MB ATX VIA PIH 
64 MB PC  133 

HDD 10 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CENA: 1.700 złl
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 205 zł

ODSETKI U NAS: O

LOTUS GAM ES

DURON 750 
MB ECS  KT 133 

64 MB PC  133 
HDD 20 GB 

RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CENA 1.800 zil
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 218 zł

ODSETKI U NAS: 0

LOTUS GAMES II

DURON 800 
MB E C S K T 1 3 3  

128 MB PC  133 
HDD 20 GB 

GEF0RCE2 MX 32 MB 

DVD LG 12+SB LIVE

CENA: 2.290 złl
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 277 złl
ODSETKI U NAS: 0

LOTUS MASTER

ATHLON 1 GHZ 
MB ABIT KT7A RAID 

256 MB PC  133 
HDD 46 GB IBM 
GEFORCE2 GTS 

DVD LG 12+SB LIVE!

CENA: 4.600 zł|
ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 556 zł

ODSETKI U NAS: 0

DANE DLA OKRESU KREDYTOWANIA 10 MIESIĘCY. BEZ PIERWSZEJ W PŁATY

P R Z Y JM U JE M Y  S T A R E  K O M P U T E R Y  W  R O ZLIC ZEN IU  !!!

P G - L O T U S m f e g Ś |
ZAPRASZAMY DO NOVVEGO SALONU koM P l^ ROW EGO !
„i W YŚCIGOW A 58
ui K W I S K A  1 8

w w w .pclotus.com.pl 
e-mail pclotus@ pclotus com.pl tel.

339 89 76
boczna  Legn ick ie j, obok  D H  A S T R A

351 7 8 3 2 ,13 x3 5 1  7 8 2 9

SKUP, SPRZEDAŻ, 
ZAMIANA OPO'nw

-  KOMPUTERY PC, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 2450,0606 226994
kom puterczesci@ poczta.onet.p l

Celeron 400 MHz, HDD 8,5 GB, 64 MB RAM, CD-ROM -1.050 
^Wrocław, tel. 0608/27-16-32 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 8.6 GB, karta grafiki SVGA 32 MB Savage, CD-ROM x48, 
obudowa mini tower, karta muzyczna 16 bjt, na gwarancji, -1.490 
zł + monitor 15” - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
KOMPUTER PC PENTIUM lii 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 10 GB, CD-ROM x50, FDD, obudowa ATX, karta graficz
na 32 MB, karta muzyczną,' klawiatura, gwarancja, możliwy 
dowóz i faktura VAT - 1.649 zł, z monitorem 15" - 1.999 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
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, kia* 
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 Ili 650 DURON 64 MB RAM DIMM 
- BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitqr14“, SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.650 zł. Wrocław/teł. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, kar
ta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.560 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-46-97
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, ĆD ROM x 48, karta grafiki i810 AGP, kar
ta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.720 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON HDD 15 GB, 64 
MB RAM (133 MHz), płyta główna ECS K7VZA, karta grafiki 
Riva TNT? 32 MB M64 AGP, karta muzyczna 32 bity, CD-ROM 
x50, obudowa ATX, monitor cyfrowy 15", FDD 1.44 MB, klawia
tura, mysz, głośniki, oprogramowanie, -1.850 zł. Wrocław, tel. 
329-83-99,0503/56-86-75
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, k. grafiki Riva TNT II 32 MB, k. 
dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15". Bez
płatny dowóz i instalacja na terenie Dolnego Ślą
ska, faktury Możliwość zakupu na raty (rata do 
120 zł). Cena • 2.690 zł, Wrocław, tel. 071/ 
341-55-16 02020381

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 AGP 32 MB, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 
2.180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM Ili 700 DURON HDD x48, karta 
grafiki Riva 32 MB, 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 128 MB RAM. 
HDD 20 GB, DVD, FDD, karta graficzna 32 MB, karta muzycz
na SB 128, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy z OSD, dru
karka atramentowa HP, kolorowa, oprogramowanie, stan ideal
ny, - 2.250 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM lii 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 10 GB, CD-ROM Philips, karta grafiki 16 MB AGP z akce
leratorem 3D, karta muzyczna 3D, oprogramowanie, monitor 
kolorowy 15", stąn b. dobry, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
76-26-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON INTEL FDD 1.44 
MB, 128 MB RAM, GeForce 2MX 32 MB, karta muzyczna 32 bit 
stereo, HDD 40 MB, modem 56 kbps, klawiatura, mysz, moni
tor kolorowy cyfrowy 15", - 2.680 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 procesor Duron, 64 RAM 
Dimm, FDD, HDD 4.3 GB, CD-ROM x32, karta muzyczna, kar
ta graficzna 16 MB, obudowa MIDI ATX, monitor NCD, 15", cy
frowy, FAX-MODEM, 33.6 bps US, klawiatura, mysz, -1.850 zł 
(z monitorem - 2.200 zł). Opole, tel. 077/464-66-15, 0603/ 
54-27-55
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 128 MB RAM, HDD 
20 GB, monitor 15", cały osprzęt, karta grafiki Riva TNT2 32 
MB, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/782-09-02 po godz. 20 
KOMPUTER PC PENTIUM lii 733 CELERON 64 MB RAM, FDD 
1.44 MB, HDD 10 GB, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna 
16 bit + głośniki, CD-ROM x50, klawiatura, mysz, Win'98, gry, 
muzyka Mp3, częściowo na gwarancji, -1.490 zł lub z monito
rem cyfrowym 15" -1.780 żł, możliwy dowóz. Wrocław, tel. 0602/ 
17-33-45
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON płyta główna 
ECF K7 VZA, FSB 266, grafika TnT II 32 MB. HDD 30 GB, 
CD-ROM x52, 64 MB RAM, karta muzyczna, FDD, obudowa 
ATX, monitor 15", - 2.290 zł. Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/ 
99-91-30
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta Ecs udmalOO 
(do 1.2 GHz), 128 mb ram (133 MHz), Riva agp 32 mb, dysk 
Seagate udma 100 20 gb, karta muzyczna, cd-rom x48 (na 
gwarancji), -1.950 zł. Krotoszyn, tel. 0602/17-58-67 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON płyta główna 
ECS Via KT 133K7 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 
gwarancji -1.950 zł, monitor, nowy, 15" - 650 zł. Trzebnica, tel. 
0504/92-96-11 .
KOMPUTER PC PENTIUM Ili 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15",.SVGA, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
2-.140 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
BXX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, kia-

NASCOM , tel. 071/351-55-49 
'tel. kom, 0-605 050 127 

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż

wiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.850 zł. Wwęlgw, tel. 0600/ 
36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM tli 750 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB, 
karta muzyczna, monitor 15"; SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.740 zł. Wrocław, 
tel. 050-1/49-77-17
Ó  KOMPUTER PĆ PENTIUM III 750 (800), 64 MB 

RAM (128), HDD 10 GB (20), karta grafiki Riva 32 
MB, karta muzyczna, CD-ROM x48, klawiatura, 
mysz, głośniki; monitor kolorowy 15" • 250 zł, 17" 
- 400 zł. Faktury VAT. Dowóz na terenie Dolnego 
Śląska (Legnica, Zielona Góra, Leszno) • gratis 
Dwuletnia gwarancja, serwis. Cena 1.650-1.850 
zł. Wrocław/Góra, tel. 0608/89-20-50, 065/ 
543-53-30 02020581

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM, 
'  HDD 6 GB, CD-ROM, obudowa Tower, karta muzyczna i gra

ficzna, -1.560 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 3

E-MAIL: pata@Iife.pl

; KONSOLA SONY 
PLAYSTATION

CENA 580 ’
' «  KONSOLA SONY
m PLAYSTATIO N

CENA 590.- 
W  S K U P  -  S P R Z E D A Ż  

i * '  S E R W I S  j £ ą  
BOGATY wybór akcesori 

DO KONSOL

c e n a  t e l .. JU R T A  PAMIĘCI PSX 
W  3 0 , -
j f ^ s y UAL SHOCK 
ę s r  9 9 ,.

KARTA PAMIĘCI PAD DC.
jffu

1 H
W w w . rw i.D l/ D Q to t e a m  

HKOCUW TEL / PAX : (071) 327-72-82
I UL.NOWOWIEJSKA 20-24 TEL / KOM: 0 60540-6046
PRZESTROJENIE MULTISYSTEM Z  NTSC NA PAL

DOSTAWA AKCESORII DO DOMU I I  ̂
DOWÓZ DO 50 KILOMETRÓW

o- KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x12, k. gra
fiki GeForce 32 MB, k. dźwiękowa SB Live!, gło
śniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawiatu
ra, mysz, monitor cyfrowy 17" (płaski ekran) - 
4.590 zł. Bezpłatny dowóz i instalacja na terenie 
Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, tel. 071/ 
341-55-16 02020391

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 800 MHz/133 MHz (Intel),' 
128 MB RAM, HDD 17GB, CD ROM TEAC x 40,karta grafiki 
AGP Diamond Viper 770 32 MB, karta muzyczna Soundblaster 
live 1024, płyta główna MSI BX MASTER, modem Zoltrix Spirit 
56 k, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0717372-74-65,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Gigaby- 
te BX 2000+, 128 MB RAM. karta graficzna 32 MB, FDD 1.44 
MB, HDD 20 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna 128 PCI, obu
dowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, nowy, 2 lata gwaran
cji, - 2.399 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, DVD-ROM Creative x5/x32, karta grafiki Riva TNT2 Pro 
32 MB, dekoder DVD Creative DXR2, klawiatura multimedial
na, słuchawki z' mikrofonem, głośniki, monitor cyfrowy 15‘ , kie
szeń na dysk twardy, gra DVD, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 05021 
31-63-84
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 Duron, • 2.000 zł. Gryfów 
Śląski, tel. 0603/21-79-06
KOMPUTER PC PENTIUM Ili 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva Gefor- 
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.310 
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 44, karta grafiki do 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.130 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KONSOLA GAME BOY pocket, 2 gry: Wario Land i Turtles III, 
stan b. dobry, -170 zł. Wrocław, tel. 071/349-25-46 
KONSOLA GAME BOY stan b. dobry, -110 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-70-19
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa. gwarancja, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
KONSOLA NINTENDO 64 stan b. dobry + 2 gry, - 250 zi. Głu
szyca, tel. 074/845-68-84

W tP U T E R O W A KOMPUTERY NA TELEFON
ZAPEW NIAMY TRAN SPO RT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA  

Sprzedaż ratalna - podp isan ie umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

071/795-10-44, od 10 do  18 podkładkę pod myszkę.
0-601 581 476 (Środa Śląska) Zestawy objęte są  2-letnią gwarancją.
0-601 862 973 (Wrocław) c e n y  z a w i e r a j ą  22*  v a t

iksto ifo x
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  
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O F E R T A  W A Ż N A  D O  W Y C Z E R P A N I A  Z A P A S Ó W

C n  n 7 r  n ł >  DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA - GRATIS! R
TANIE, UŻYWANE KASY Z GW ARA^ĆŚiM""

K WSZYSTKIE USŁUGI, FISKALIZACJA - GRATIS! A
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW, OPROGRAMOWANIE, INSTALACJE T  

U  SERWIS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE:
SPRZĘT BIUROWY TELJFAX Y  

p Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./fax 355-16-53, 359-00-10, 0-501-498-199 
Kompleks handlowy obok restauracji "HA-NOI’’ - (Dawny sklep AUTORADIO)

IDEALNY KOMPUTER 00 BIURA KASY FISKALNE
VIA CYRIX

płyta głów na DFI INTEL 810  A T X T  
pro ceso r VIA CYRIX 500  M Hz 
pam ięć 64  M B /133  MHz 
dysk  tw ardy 20  G B  /  l  * j i
FD D  1 ,44  M B  Ł .d f J J ,  I
czytn ik  CD -R O M  50 x V k n |  
grafika na płycie  
karta m uzyczna na płycie  
obudow a MINI/MIDI 
klawiatura, m yszka _ _ _ _

CENA BRUTT01 4 9 9 , ■

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRM Y E LZ A B

JOTA   ..........  .......1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL............. 1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA....................... 2690, - N E T O

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

I KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

KONSOLA NINTENDO 64 2 pady, kabel, AV. 3 gry, stan ideal
ny, - 350 żł. Lubin, tel. 0601/77-99-60 
KONSOLA NINTENDO z osprzętem, • 100 zł. Wałbrzych, teł. 
0605/39-33-54 -
KONSOLA SEGA DREAMCAST.dżojpad, gry, karta pamięci 
(400 bloków), kabel RGB, • 750 zł lub bez karty i gier - 600 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-42-51
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, • 550 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-98-26,0601/92-71-53 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, zapakowana, pełne 
okablowanie, dostęp do internetu, 35 gier, Action Replay, - 730 
zł. Legnica, tel. 0606/47-59-20
KONSOLA SEGA DREAMCAST kable, gry, internet, pad, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONSOLA SEGA MEGA DRIVE 16 bit, dżojstik, uszkodzony 
kabel, techn. sprawna, - 200 zł. Żary, tel. 068/374-03-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, karta pamięci, okablo
wanie, kilkanaście gier, • 450 zł. Bielawa, tel. 074/833-78-80 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 dżojpady, 
kabel RGB, 6 gier, - 460 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-70-19 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, karta pa
mięci 2 MB, 8 CD, - 450 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-13-94, 
0603/29-87-99 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, mało uży
wana, Dual Shock, 10 gier, 2 karty pamięci, PAL konwerter, stan 
idealny, • 500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 dual shock, karta 
pamięci 120 bloków, przerobiona, gry, okablowanie, stan b. 
dobry - 440 zł lub zamienię na motocykl MZ ETZ 250. Kępice, 
tel. 0607/55-36-00
KONSOLA SONY PLAYSTATION II z możliwością przerobie
nia, -1.700 zł. Legnica, tel. 076/722-46-73,0600/17-35-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C Dual Shock. karta 
pamięci, 2 pady, kable, 16 gier, - 570 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-33-66,0502/54-57-93
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 SCPH 2000 r., mato 
używana, pad dual, karta pamięci, kilka gier, kpi. okablowanie, 
pudełko, przerobiona, - 400 zł. Legnica, tel. 0601/43-24-53 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, 4 CD z grami, okablowanie. - 500 zł. Le
gnica, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 karta pamięci, Dual 
Shock, - 390 zł. Lubin, tel. 076/847-22-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, karta pamięci, 
5 gier, kable, pudełko, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 450 
zł. Lubin, tel. 076/846-95-33
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 20 gier, dużo orygina
łów, kabel RGB, Dual Shock turbo, stan idealny, - 470 zł. Lubin, 
tel. 0607/19-50-38
KONSOLA SONY PLAYSTATION w dobrym stanie, 2 pady, 
action replay, gry, okablowanie, przerobiona, - 380 zł. Lubin, 
tel. 0503/33-35-00
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona, dual 
shock, okablowanie, karta pamięci, 20 gier, czasopisma, 1 PAD, 
instrukcja obsługi, mało używana, stan idealny, pilne, • 390 zł. 
Lubin, tel. 076/749-48-60
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS One, nowa, na gwaran
cji, dual shock, cena - 520 zł i SCPH 5502, dual shock, Pad 
zwykły, pełne okablowanie, cena - 420 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-59-72,0601/92-33-52
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, gry. ka
bel, przerobiona, stan idealny, nie używana, - 400 zł. Lubin, tel. 
0607/44-56-23
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 karta pamięci, roczna, 
mało używana, stan idealny, 2 dżojpady, Dual Shock (w tym 1 
nowy), pudełko, instrukcja + ok. 25 gier, okablowanie, - 650 zł. 
Łomnica, tel. 0607/29-66-00
KONSOLA SONY PLAYSTATION pełne wyposażenie, pad. 
karta pamięci. Dual Shock, na gwarancji, gry - 20 szt, - 400 zł 
lub zamienię na telefon komórkowy. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 karta pamięci, gry, ok. 
10 szt., gratis komputer Amiga 500 z 1 MB pamięci, pudełko, - 
480 zł. Świdnica, tel. 074/853-75*41 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, - 1.700 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-03-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, 2 karty 
pamięci, 43 gry, okablowanie, NTSC-PalConvertor, stan b. 
dobry, literatura - 430 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-69-30 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona + gry, - 465 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pełne okablo: 
wanie, 2 x dual shock, karta pamięci, dużo gier, pudełko, • 650 
zł. Wrocław, tel. 348-45-04
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 + kabel RGB, karta 
pamięci (120 bloków), +1 pad zwykły, 5 płyt z grami, mało uży
wana, - 430 zł. Wrocław, tel. 071/341-90-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, 2 pady, 1 
dual shock, karta pamięci, 10 gier, - 480 zł. Wrocław, tel. 
786-77-91,0609/35-26-62
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, gry, okablowanie, 
karta pamięci, stan b. dobry, przerobiona, w pudełku, • 450 zł. 
Wrocław, tel. 0503/74-25-46
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci 8 MB, 2 dżoj
stiki, kierownica, gry, stan b. dobry, - 450 zl. Wrocław, tel. 0608/ 
32-10-64
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7550 pad, karta pamięci, • 
480 zł. Wrocław, tel. 0501/70-91-78 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7002,2 karty pamię
ci, NTSC-PAL converter, 17 płyt CD, 1 oryginalna gra, księga 
kodów, 10 czasopism, kable NTSC/Pal, wszystko za, - 510 zl. 
Wrocław, tel. 071/344-13-11
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, kpi. opro
gramowanie oraz druga, PS ONE, przerobiona, + gry, w pudeł
ku, - 460 zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 przerobiona, gry, 
dżojpad, kable, karta pamięci, pudełko, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowy model, przerobiona, - 
440 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, kompletna, 
przerobiona, + 2 gry, - 450 zl. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, mało używa
na, oryginalna torba, kable, przetowrnik, 2 karty pamięci, Dual 
Shock, 1 pad, 20 płyt, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 1 
pad, karta pamięci, 2 MB, około 20 gier, okablowanie, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0501/04-51-03
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dżojpad, oka
blowanie, - 380 zł. Żary, tel- 0503/77-23-60 
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie,

pad, kierownica, 15 gier • 450 zł, konsola Sony 
Playstation II, nowa, stan idealny, dual shock, 
okablowanie, płyta CD • 1.550 zł, konsola Sega 
Dreamcast, okablowanie, pad, oryginalna gra, 
internet • 600 zł, gry Game Boy, ceny 35-50 zł. 
tel. 0603/54-92-46 84013141

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dual shock, 
karta pamięci, 11 gier, • 520 zł. Oleśnica, tel. 071/399-30-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION używana 3 tyg., dual shock, 
kabel, przerobiona, - 550 zł. Wrocław, tel. 0504/93-59-99 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C 2 pady, przerobio
na, karta pamięci, gry, kable, - 410 zł. Wrocław, tel. 0501/
98-57-23
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci. 8 MB RAM, 2 
dżojpady, kierownica, gry, stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/32-10-64 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad dual shock, 3 karty pa
mięci, 65 najlepszych gier, w zestawie monitor Philips, koloro
wy, - 600 zł. Wrocław, tel. 071 /346-2S-96 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, - 440 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5552 przerobiona, 2 
pady. okablowanie, 1 gra, pudełko, stan b. dobry, - 400 zł. Wro
cław, tel. 359-10-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad. pełne oka
blowanie, mało używana, CD z grami, ceny 380-430 zł. Wro
cław, tel. 0503/83-81-07
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, komplet kabli, 
CD dema, pad, memory card, gry (nowości), mało używana, - 
340 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa. na gwarancji, kupio
na w Niemczech, • 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-39-78 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SH. 2000/01 r.. gwarancja 
do grudnia 2001 r., przerobiona, 2 dżojstiki, gry, stan b. dobry, - 
400 zł. Prudnik, tel. 077/436-87-95 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II DVD przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock II, 4 CD z grami, okablowanie. -1.750 zł. 
Legnica, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. zapakowana, -1.500 
zł. Lubin, tel. 0601/93-35-44
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, -1.450 zł. Wrocław, 
tel. 0607/63-42-45
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. • 1.500 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/323-98-26,0601/92-71-53 
KONSOLA SUPER NINTENDO * 1 gra, pad. okablowanie, - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/789-59-48 
O  KONSOLE SONY PLAYSTATION od 300 zł, oka

blowanie, pady, gry, dżojstiki. Lombard „EU- 
RO-P.A.”, Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/ 
341-75-48 01024501

O  KONSOLE SONY PLAYSTATION nowe i używa
ne, każdy model, okablowanie i dżojpad do każ
dej konsoli, gwarancja na używane! Cena od 300 
zł, Playstation II -1.600 zł (przerobiona, fabrycz
nie nowa), w sprzedaży także używane PS2. Wro
cław, tel. 0604/85-52-26 80007571

KUPIĘ CD-ROM DO NOTEBOOKA IBM pamięci 32 MB RAM. 
Wrocław, tel. 0608/70-56-89
KUPIĘ DRUKARKĘ OKI 320 w cenie do 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P 1150 igłową uszko
dzoną ze sprawną elektroniką. Trzebnica, tel. 071/312-81-72 
w godz. 9-15
KUPIĘ DYSK TWARDY do 2.5 GB. Blachownia, tel. 05021 
16-91-74 po godz. 15
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSK TWARDY BARRACUDA 20 GB, w cenie do 350 
zł. Góra! tel. 065/543-45-22
KUPIĘ KOMPUTER każdy. Wrocław, tel. 071/365-56-67 
KUPIĘ KOMPUTER PC 486, PENTIUM na części. Kłodzko, 
tel. 074/647-66-15
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 z monitorem, wcenie 
do 600 żł. Wrocław, tel. 0607/12-65-25 
KUPIĘ KOMPUTERY. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/ 
28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST w cenie do 450 zł. 
Kurcżów, tel. 071/393-32-79
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST. Wrocław, tel.' 071/ 
353-86-4370501/28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST. Wrocław, tel. 0503/ 
85-12-01
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 z dodatkami, z 
okolic Głogowa - do 330 zł, Głogów, tel. 076/834-46-34 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z wyposażeniem oraz 
pady - do 400 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0501/28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną z peł
nym oprogramowaniem. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0501/28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model 7002, 7502, 
9002, do 280 zł, starsze - do 240 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II. Wrocław, tel. 0503/ 
85̂ 12-01
KUPIĘ MATRYCĘ DO NOTEBOOKA Toshiba Tecra 500 CS. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-27-19,0603/03-47-47 
KUPIĘ MATRYCĘ DO NOTEBOOKA TOSHIBA T2110 10.2. 
Kłodzko, tel. 074/647-66-15
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ MONITORY drukarki, notebooki, używane, prod. zachod
niej, powyżej 50 szt. Syców, tel. 062/785-52-08,0608/64-27-83 
KUPIĘ NOTEBOOKA z procesorem ok. 800 MHz. do 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ NOTEBOOKA 800 MHz, do 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
34-31-72
KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/ 
28-38-83
KUPIĘ NOTEBOOKA powyżej 500 MHz. Wrocław, tel. 05021
99-48-57
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM 75-100 HDD 500 MB, 16 MB 
RAM, FDD, bateria, amerykański ukł. klawiatury, drukarki prze
nośne. Wrocław, tel. 0608/16-04-79

KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM lll 800 w cenie do 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 9501/34-31-72
KUPIĘ OBUDOWĘ ATX nową w cenie do 80 zł. Góra, tel. 065/ 
543-45-22
KUPIĘ PAMIĘĆ SIMM 30 pin, 4 x4,2 szt. oraz SIMM 72 pin, 8 
lub 16, 4 szt, • 50 zł. Lubań, tel. 075/721-93-03 do godz. 15 
(praca)
KUPIĘ PAMIĘĆ SIMM LX 66 64 MB. Wrocław, tel. 372-36-73 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ A-BIT DX133 RIDE w cenie do 450 
zł. Góra, tel. 065/543-45-22
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM 133,150,166 do 60 zł. HDD 
1.0,1.7 GB do 100 zł, CD ROMx 24-48 do 60 zł. Wrocław, tel. 
071/787-35-19
KUPIĘ PROGRAM NA PC WINDOWS 98 z licencją, oryginal
ny, w cenie do 150 zł. Góra, tel. 065/543-45-22 
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98, Norton, Word, Excel, 
ACDSEE, z licencją. Legnica, tel. 076/850-61 -86,0604/47-31-57 
KUPIĘ STACJĘ DYSKÓW do notebooka 486, zewnętrzną. 
Wrocław, tel. 0608/ 0̂-56-89
KUPIĘ TUSZE DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD, LE- 
XMARK oryginalne. Wrocław, tel: 0503/67-36-69 
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

MONITOR 17', t998 r. OSD, - 430 zł. Legnica, tel. 0607/ 
76-66-86
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 15", cyfrowy, stan b. dobry, • 240 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0501/63-71-23
O  MONITOR: Acer 17" - 550 zł, Belinea 15" - 330 zł, 

Yakumo 15" - 300 zł, CTX 15" - 310 zł, Ero 17" - 
370 zł, Siemens 15" - 320 zł, Compaq 15” - 270 zł, 
Wisdóm 15" • 250 zł, Daewoo 15" • 320 zł, Nokia 
17"*370 zł, Fujitsu 15" • 320 zł, Medion 15" • 340 
zł, CTX17" - 500 zł, Goldstar 17" - 550 zł. Legni
ca, tel. 076/862-36-83,0601/97-43-25 84013921 

MONITOR 17", cyfrowy, stan dobry, • 320 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-71-05,0605/15-12-53
MONITOR kolorowy, 14", -100 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
O  MONITOR 20" cyfrowy, kineskop Sony • 900 zł, 

17", cyfrowy, OSD • 550 zł. Skup-sprzedaż i ser
wis monitorów, gwarancje, faktury VAT. T.J. Com
puter, Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 
wewn. 300,0502/04-13-01 84013881

MONITOR 17", SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 560 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68
MONITOR 20" gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
MONITOR 14", kolorowy, analogowy stan dobry, • 90 zł. Wro
cław, tel. 787-49-50
MONITOR 20", kineskop Sony Trinitron, na gwarancji, - 840 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
MONITOR kolorowy. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0503/ 
85-46-88

SKUP U SZ K O D ZO N Y C H

D Y S K Ó W  TWARDYCH
O R A Z  U S Z K O D Z O N Y C H
PAMIĘCI RAM (SIMM, DIMM) 

tel. 0602 66 49 88,0501 84 26 79
OPOP1934 071/368 75 88 I

MONITOR 14,15 i 17"-od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/08-46-42, 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 14", kolorowy, maks. rozdz. 1024x768, 800x600 • 
61 Hz. 640x480 - 75 Hz, -160 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
MONITOR do konsoli, komputera Amigi, stan b. dobry, -120 zl. 
Wrocław, tel. 360-83-01
MONITOR 15", stan b. dobry, cyfrowy, na gwarancji, - 290 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
MONITOR 15" analogowy, stan b. dobry, SVGA, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR 15" cyfrowy. - 280 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR 17" OSD, cyfrowy, stan dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-83-89
MONITOR AD114" kolorowy, SVGA, stan b. dobry, -150 zł. 
Legnica, tel. 076/866-15-03
MONITOR AMTRON kolorowy, 14", stan b. dobry, -160 zł. Wro
cław, tel. 0600/35-58-07
MONITOR AOC15" SVGA Digital, - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-34-29
MONITOR AXION 15", 1996 r., stan b. dobry + filtr, - 280 zł. 
Lubin. tel. 076/847-21-08 po godz. 20,0600/38-67-91 
MONITOR BELINEA 15" możliwość sprawdzenia, - 330 zł. 
Wrocław, tel. 367-59-56
MONITOR CTX 17" PRO 7 1792E, cyfrowy, ÓSD, 92 kHz, 
1600x1200. plamka 0.26/kupiony w 1998 r„ instrukcja, sterow
niki, pudełko, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/789-52-34 wieczorem 
i rano
MONITOR CTX 17‘ ‘cyfrowy, stan b. dobry, - 480 zł. Wroćław, 

.tel. 0504/95-89-21
MONITOR CTX 15", 2000 r. cyfrowy, funkcje wyświetlane na 
ekranie, używany 1 rok, stan idealny, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0503/76-26-85
MONITOR EIZO 16" cyfrowy, - 270 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
34-68-86
MONITOR EIZ015" OSD, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR GETEWAY15", 2000 r. cyfrowy, nowy, wyświetlanie 
funkcji, 800 x 600 (100 Hz). max. 1280 x 1024,1rok gwarancji, 
rachunek. - 530 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 :
MONITOR GOLDSTAR 17", 1996 r. cyfrowy, - 420 zł lub za
mienię na 15" z dopłatą. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
MONITOR IBM P70,1999 r. 17", kineskop Sony Trinitron, - 550 
zł. Leszno, tel. 0609/48-94-29
jMONITOR IBM 17“ cyfrowy, stan b. dobry. - 480 zł. Wrocław, 
tel. 0504/95-89-21
MONITOR ICL ERGO PRO VE 15C cyfrowy, po przeglądzie 
serwisowym, stan b. dobry, - 260 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-80 
MONITOR KFC15", cyfrowy, kineskop NEC, plamka 0,24, mało 
używany, z filtrem. -400 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12,0502/ 
14-92-36
MONITOR MITSUBISH114" kolorowy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-15-60
MONITOR MON014", -40 zł. Gorzanów, tel."074/812-11-80 
MONITOR NEC FE 700 Multisync, TCO 99, płaski kineskop, 
OSD, nowy (kupiony 02.2001 r.), plamka 0.25, na gwarancji, - 
990 zł. Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
MONITOR PACARD BELL 15", 1997 r. cyfrowy, stan dobry, 
wysokie parametry, - 250 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR PANASONIC 17" multimedialny, OSD, stan b. do
bry, - 580 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR PHILIPS 17", możliwość sprawdzenia, - 520 zł. Wro- 
ęław, tel. 367-59-56
MONITOR PROYIEW17", 1999 r. cyfrowy, OSD, stan b. dobry, 
- 610 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR SAMSUNG, 1998 r. 15", kolorowy, duża rozdziel
czość, mało używany, - 280 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-55

MONITOR SAMSUNG 15" cyfrowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR SAMSUNG 15" cyfrowy, OSD, - 250 zł. Wrocław,
tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79
MONITOR SIEMENS 15" ciekłokrystaliczny, LCD, roczny, stan
b. dobry, - 2.300 zł. Lubin. tel. 0608/76-90-05
MONITOR SIEMENS-NIXDORF15" cyfrowy, - 320 zł. Legnica,
tel. 0601/79-95-15
MONITOR SONY 17", 1998 r. OSD, dużo regulacji, 1024 x 768
(100 Hz). max. 1600 x 1200, wysokie parametry, plamka 0.26, -
690 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03
MONITOR SONY 15" na gwarancji, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/
81-15-38
MONITOR SONY 20", - 800 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
MONITOR VIEWPOINT17" cyfrowy, OSD, 1600x1200,100 Hz, 
możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 590 zl. Wrocław, tel. 
0607/49-27-52
MONITORY 17", cyfrowe, - 300 zł. Głogów, tel. 0601/85-58-45 
MONITORY 14" i 15", cyfrowe - od 100 zł. Lubin, tel. 0604/ 
14-18-74
MONITORY 14", 15", 17" ceny od 150 zl. Wrocław, tel. 0502/ 
37-74-17
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 mało używana, stan ideal
ny, instrukcja w jęz. polskim, - 990 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 nowa - 1.380 zł lub za
mienię na nagrywarkę Philips 775,760,560,570,770, z gwa-~ 
rancją, z dopłatą. Chojnów, tel. 076/818-87-14 
NAGRYWARKA SAMSUNG cd-rw 8x4x32x, • 450 zł. Krotoszyn, 
tel. 0602/17-58-67
NAGRYWARKA TEAC SCSI 8x/32x, 2 MB cache, z kontrole
rem Adaptec (lepszy model), z Biosem, mało używany, gwaran
cja, - 530 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
NAGRYWARKA TEAC x12, 4-miesięczna, pudełko, na gwa
rancji, mało używana, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/81-29-49 
NAGRYWARKA TEAC 4x/12x, SCSi + kontroler, mało używa
ny, - 350 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
NOTEBOOK IBM THINK PAD 760, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/64-13-80
NOTEBOOK 386,486 2 sztuki, torba, zasilacze, - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/357-65-15
NOTEBOOK 486 kolorowy, HDD 340 MB, FDD 1.44 MB, 2 x 
PCMCIA, 24 MB RAM, sprawna bateria, torba, brak kieszeni 
na HDD, - 350 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
NOTEBOOK 486DX/24 HDD 42 MB, FDD 1.44 MB, 1 MB RAM. 
LCD mono 29 cm, zasilacz, akumulator - 550 zł, możliwość roz
budowy pamięci do 64 MB (2x32) - 180 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-35-74
NOTEBOOK 486DX2 Zenith, • 700 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
70-56-89
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 
NOTEBOOK 486DX4/75 SIEMENS-NIXDORF 20 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, matryca kolorowa TFT, track bal, stacja dokująca, 
CDx40, kontroler SCSI, zasilacz, torba, • 1.000 zł lub zamienię 
na komputer PC. Lubin, tel. 0604/47-01 -09 
O  NOTEBOOK 486DX4/75 SIEMENS matryca kolo

rowa 11" TFT, HDD 800 MB, 20 MB RAM, karta 
muzyczna, podczerwień, 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
teria Li-on stacja dokująca, zasilacz, torba. 
„PROGRES-KOMPUTERY” , Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17, 0501/15-50-90 
01022021

NOTEBOOK 486SX/2580 MB HDD, wyświetlacz mono, torba, 
zasilacz, zewnętrzny FDD, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
NOTEBOOK PENTIUM,COMPA016 MB RAM. HDD 1.3 GB, 
FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, głośniki, pod
czerwień, 2x PCMCIA, oryg. zasilacz i bateria („słaba"), Win'95 
z certyfikatem, -1.320 zł + ew. drukarka do notebooka, możliwy 
dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
NOTEBOOK PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x20, FDD, kolorowa matryca 12", JR, karta muzycz
na, wbudowane głośniki, zasilacz, torba, uszkodzona bateria, 
stan idealny, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/ 
28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM 15016 MB RAM, HDD 2 GB, kolorowa 
matryca, torba, zasilacz, -1.500 zł. Wrocław, teł. 0602/18-41-14 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX TOSHIBA 32 MB RAM, FDD 
1.44, HDD 2.1 GB, CD-ROM x12, karta graficzna 2 MB, matry
ca 12.3", karta dźwiękowa, głośniki, USB, IRDA, • 2.499 zł. 
Wrocław, tel. 0501/58-19-06
NOTEBOOK PENTIUM II 233 ARISTO 64 MB RAM, aktywna 
matryca, HDD 5 GB, podczerwień, modem 56 kbps, USB, sta- 
cja dyskietek. CD-ROM, 2 x PCMCIA, mikrofon, touchpad, mało 
używany, bateria Li-Jon, ładowarka, - 3.500 zł. Wrocław,, tel. - 
361-00-61,0602/80-37-53
NOTEBOOK PENTIUM II233 HDD 3.4 GB, 32 MB RAM, TPS, 
CD-ROM, FDD, zasilacz, instrukcja, prod. japońskiej, stan b. 
dobry. Żary, tel. 0607/30-42-44
NOTEBOOK PENTIUM II266 COMPAO ARMADA 7800 64 MB 
RAM, HDD 5.1 GB, CD-ROM, wyświetlacz 13.3", - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/64-13-80
NOTEBOOK PENTIUM II336 CYBERCOM128 MB RAM, HDD 
4.8 GB, CD-ROM x24, karta sieciowa, modem 56 Kbps, IRDA, 
matryca kolorowa 12.1", bateria Li-Jo, zasilacz, USB, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Opole, tel. 077/441-06-82 
NOTEBOOK PENTIUM II 388 COMPAO 1685 RESARIO 192 
MB RAM, CD-ROM i DVD-ROM, fax-modem K-56, bateria lito- 
wo-jonowa, stan idealny, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0502/33-76-37 
NOTEBOOK PENTIUM II400 Apple Powerbook, 64 MB RAM. 
HDD 10 GB, VGA 8 MB, DVD, modem, TFT 14.1", - 6.600 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 AMD K6-2 TFT 14.1", 64 MB 
RAM, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta graficzna 4 MB, karta 
muzyczna, na gwarancji, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 342-80-63, 
0501/15*50-90
NOTEBOOK PENTIUM II450 AMD K6-2 Toshiba 2140, proce
sor AMD K6-2 450,32 MB RAM, HDD 4.3 GB, FDD, CD-ROM 
(24x), modem USB, karta muzyczna, gwarancja 2 lata, - 3.500 
zł. Żary, tel. 0604/35-83-13,0604/45-83-13 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 ARISTON 8620 Celeron 500, 
matryca 12,1 TFT, 6,GB, 32 MB, CD, faxmodem, na gwarancji,
- 5.500 zk Wrocław, tel. 0601/87-44-46,0601/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM II550 ASUS 10 GB, pełna opcja, 13", 
w kartonie, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 ,

NOTEBOOK PENTIUM II650128 MB RAM, HDD 6 GB, DVD, 
aktywna matryca 14.1", 2 baterie, stan b. dobry, - 6.900 zł. Wro
cław, tel. 0503/92-34-14
NOTEBOOK PENTIUM lll 500 Hewlett-Packard Omnibook 
4150B, 14.1" TFT, 64 MB RAM, HDD 6 GB, karta graficzna ATI
8 MB, DVD, CD-ROM, modem 56 kbps, karta muzyczna, pod
czerwień, FDD 1.44 MB, USB, torba, na gwarancji, - 6.400 zł. 
Wrocław, tel. 342-80-63,0501/15-50-90 i
NOTEBOOK PENTIUM lll 600 INTEL matryca TFT 14,1", HDD'
9 GB, DVD, modem, 64 MB RAM, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
27-16-32
O  NOTEBOOK PENTIUM lll 650 MHz, Compaq Ar

mada E500, 128 MB RAM, HDD 6 GB, DVD, ak
tywna matryca 14.1", fax-modem, 2 mocne bate
rie 6.200 zł; Toshiba Satelite Pentium 120,24 MB 
RAM, HDD 2 GB, CD-ROM, kolorowa matryca, 
PCMCIA • 1.500 zł. Również skup i zamiana. Wro
cław, tel. 0501/47-70-47 02020461

NOTEBOOK PENTIUM lll 700 CELERON Toshiba, 64 MB RAM,
HDD 10 GB, TFT 13.3", fax-modem 56 kbps V.90, oprogramor. 
wanie, 4 MB SDRAM, na gwarancji, nowy, w kartonie, - 6.000“  
zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43 
NOTEBOOK PENTIUM III 850 128 MB RAM, HDD 10 GB, 
DVD-ROM (8x), 14.1 TFT, nowy, - 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/ 
32-71-35
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO FF 5500 B, pamięć 128 kB, 
nowy{ na gwarancji, - 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
NOTES ELEKTRONICZNY CASI0128 kb, nowy, kolor srebr
ny, 9 funkcji, regulowany kontrast ekranu, - 220 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-35-08,0605/74-38-58 
OBUDOWA AT MIDI - 40 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78 
OBUDOWA ATX MINI z uszkodzonym zasilaczem - 50 zł, obu
dowa at, mini toWer, z uszkodzonym zasilaczem • 20 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
PADY zwykłe -15 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0503/ 
85-46-88
PAMIĘĆ RAM 4x1 mb, 30 pin -15 zł, 8x1 mb, 30 pin - 25 zł. 
Jawor, tel. 0608/47-26-97
PAMIĘĆ RAM PS 4 do 32 MB - od 15 zł/szt. Lubiąż, tel. 071/ 
389-72-57 po 21
PAMIĘĆ RAM 32 mb dimm, - 60 zł. Lubin, tel. 0609/25-18-26 
PAMIĘĆ RAM 32 MB RAM DIMM, 66 MHz- 65 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-00-21
PAMIĘĆ RAM DIMM 32 MB - 70 zł, 64 MB -110 zł oraz 128 MB 
-170 zł. Wrocław, tel. 07,1/343-62-42.0603/48-48-18 
PAMIĘĆ RAM SIMM 8 MB - 30 zł. 16 MB - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-27-77
PAMIĘĆ RAM DIMM 64 MB BX PC-133. - 95 zł. Wrocław, tel., 
0501/15-18-78
PAMIĘĆ RAM DIMM 64 MB, PC-100, - 90 zł. Wrocław.lel. 0501/ 
15-18-78
PAMIĘĆ RAM SIMM 8 MB FPM zwykłe, - 40 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-78
PAMIĘĆ RAM 32 MB RAM, PC 100 - 50 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-49-50
PAMIĘĆ RAM Dimm 32 MB. 100 MHz, • 49 zł. Wrocław, tet^. 
0503/71-02-46
PLOTER ROLAND PNC 5000, tnie i drukuje termotransferem,
40 cm szerokości mediów, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/ 
67-24-73 .
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 386 z procesorem DX 40 + kontroler l/O, - 20 
zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD S7 ALI do 550 MHz, AMD K6 2/III 2.2 
V, na gwarancji 1 mies, -180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory Du- 
ron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. Wrocław,'tel. 071/ 
341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M5 ALC socket-7, pod K6-2,
K6-3 -130 zł, - 70 zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83̂ 85 
w godz. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PENIUM II ASUS BX Slot-1, ATX, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-83-79
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ♦ procesor Pentium 233 MMX, 8 
MB RAM, wiatrak, radiator, obudowa AT mini tower, możliwa 
wysyłka. - 200 zł. Nysa, tel. 0608/41-78-32 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ELPINA VX PRO+ 75-233 MHz;
AT, 4 x PCI, 3 x ISA, kontroler HDD, FDD, COM.LPT, z proce
sorem Intel Pentium 200 MMX, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-40-52 wieczorem, 0502/93-60-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ASUS LX, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIELITE GROUP P6 BAT 133 MHz 
ATX, z wbudowaną kartą muzyczną, 8-miesięczna, możliwość 
sprawdzenia, - 200 zł. Głogów, tel. 076/834-98-01 !
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II + procesor Celeron 333 A, - 400 
zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Fsb 66-160 MHz, slot 1, ATAjfe :̂ 
ATX, AGP, na gwarancji, - 210 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27.-90 • 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIABIT BX6 Intel 440 BX, ATX, 
slot 1, instrukcja, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
15-18-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6178, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zł oraz 
Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie procesory Inte
la do 1 GHz, z kartą muzyczną SB 128 - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Via Apollo Pro. 100 MHz, AGPx2, 
z procesorem Celeron 400, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/13-81-91 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Intel lx 233-366 MHz, slot 1, 
atx, - 80 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IILX GIGABYTE ze sterownikiem 
SCSI, - 200 zł. Wrocław, tel. 0600/25-86-44 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX100 MHz, AfX, z  kartą mu
zyczną AGP, 3xPCI, 2xPSA, - 150 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II BX, pod Celerona II, na gwa
rancji 1 mies, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II BIOSTAR M5VBE z kartą mu
zyczną ESS, 100 MHz, obsługuje procesory Pentium II, III, 
Celeron (do 800 MHŻ) -100 zl, MSI i810 6178, z kartą muzycz
ną i graficzną, pod Celerona II, do 800 MHz -140 zł, Bióstar 
M6VCF, pod Celerona II, Pentium lll, do 1 GHz -150 zł. Wro
cław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MSI BXMASTER 440 BX, 
4xDIMM, 4xPCI, 2xlSA, ATA 56,1xAGP, slot 1, FSB do 154 *
MHż, komplet w pudełku, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/^  
372-74-65,0601/43-67-90
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PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX * 15Q zł, IX -120 zł, ABH 
BE-6 - 300 21, faSI BX-MASTER - 256 zł, A-OPEN 250 zł. 
ĝfccław. teł.0501/40-27-77
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (pełny),
- 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IILX, Slot 1,233-366 MHz, z kar
tą muzyczną, cena 90 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Intel BX, AGP, slot 1, Sound 
Blaster 16 Vibra na płycie, - 150 zl. Wrocław, tel. 345-53-91 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Microstar MS 6156. ATX, do 1 
GB, Slot 1, nowy BIOS, karta muzyczna Sound Blaster 127, - 
170 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III MSI 6156 VIA693A, magistra- 
la 133 MHz, ATX, UDMA 66, Pentium III, Copermine ready, 
Celeron do 800 MHz, z kartą muzyczną Yamaha, - 130 zł. Wro
cław, tel. 0607/32.7?f99,071/339-83-85 w godz, 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX do procesora 233 MMX, na 
pamięć DIMM - 85 zł. Wrocław, tel. 784-36-95 
PŁYTY CD-R firmowe, w cenie 1.25 zł/szt. Wrocław, tól. 0606/
42-96-23 ..V c. :
PROCESOR AMD DURON 650, - 190 zł. Wrocław, teL
349-17-32,0501/06-62-99
PROCESOR AMD K5 90, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6 400 (fsb 100), -150 zł. Wrocław, tel. 0504/
95-57-33
PROCESOR AMD K6-2 266 - 120 zł. Wrocław, tdi: 0501/' 
15-18-78
PROCESOR AMD K6-2 450 wentylator, obudowa midi tower z 
zasilaczem, płyta główna, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/83-59-06 
PROCESOR CELERON 266 na gwarancji 1 mies, - 190 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PROCESOR CELERON 300A „Costa Rica", stan idealny, na 
gwarancji, pracuje stabilnie na 504 MHz, - 280 zł. Wrocław, tel. 
0603/48-48-18
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 MHz 
(z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, wentylator
- 250 zł, może być z tą płytą, stan idealny, całość 4500 zl. Wro
cław, tel. 071/318-51-85
PROCESOR CELERON 400 nowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/
66-62-64,0600/82-44-52

%-ROCESOR CELERON 400, - 280 zł. Wrocław, tel. 0606/
59-33-32
PROCESOR CELERON 433, - 180 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
5340-79
PROCESOR CELERON II 566/700 płyta główna 133 MHz, na 
gwarancji - 540 zł. Wrocław, tel. 347-69-72 
PROCESOR CYRIX III 600 (800 MHz), 3D Now, FĆPGA + 
ewentualnie przejściówka na slot 1, • 240 zl. Legnica, tel. 076/
866-40-70,0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 133 + płyta VX AT -120 zł. Wrocław, 
tel. 0501/15-18-78
PROCESOR PENTIUM 150, - 60 zł. Leszno, tel. 0607/21-77-33 
PROCESOR PENTIUM 166 16 MB RAM. HDD 9 GB. karta 
muzyczna Yamaha, monitor 14”. kolorowy, karta graficzna, 2 
MB, dżojstik, głośniki, drukarka igłowa, -.1.200 zł. Międzybórz, 
tel. 062/785-69-92,0606/38-96-67 
PROCESOR PENTIUM 166 MMX na gwarancji 1 mies. -110 
zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PROCESOR PENTIUM 233 MMX + płyta główna, cache 512 
kB. 4xSIMM, 2xDIMM, obudowa Big Tower AT, - 350 zł. Lubin, 
tel. 076/749-49-59
PROCESOR PENTIUM 233 MMX 8 MB RAM + płyta główna, 
wiatrak, radiator, - 250 zł. Nysa, tel. 0608/41-78-32 
PROCESOR PENTIUM 7515 zł, Pentium 90 - 20 zł. Wrocław, 
teł. 071/787-35-19
PROCESOR PENTIUM 75 + płyta, - 80 zł. Wrocław, tel. 0503/
71-02-46
PROCESOR PENTIUM II266 INTEL z wiatraczkiem i radiato- 
rem, -150 zł. Wrocław, tel. 071/321-75-66,0602/61-52-99 
PROCESOR PENTIUM (I 300 Slot 1, BOX, • 330 zł. Wrocław, 
tel. 345-53-91
PROCESOR PENTIUM II 300 CELERON, -165 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
PROCESOR PENTIUM II 350 512 kB cache, stan idealny, - 
260 zł. Wrocław, tel. 0605/15-12-51 

JbftOCESOR PENTIUM II366 + płyta Intel ZXATX, karta grafi- 
Wrciva ZX 8 MB, karta muzyczna Sound Blaster 16, - 480 zł,. 
Wrocław, tel. 0501/15-18-78
PROCESOR PENTIUM II466 wentylator. - 450 zł Kłodzko, tel. 
074/865-52-20
PROCESOR PENTIUM III 500 + płyta BX. - 650 zł. Strzelin, tel. 
071/392-29-75
PROCESOR PENTIUM III 500 FC PGA100 MHz, na gwarancji 
do 12.2001 r, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PROCESOR PENTIUM III 550 slot 1, na gwarancji, - 410 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90
PROCESOR PENTIUM III 700 INTEL 100, slot 1, nowy, r 730 
zł. Wrocław, tel. 071/372-10-03
PROCESORY PENTIUM 100 - 40 zł. 133 - 70 zł, 166 -130 zł, 
166 MMX -120 zł, 200 MMX -150 zł, 233 MMX -170 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-27-77
PROCESORY PENTIUM II266 - 220 zł, 400 - 300 zł,.366 Cele
ron - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77.
PROGRAMATOR PHOENIX, - 150 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-67-69
PROGRAMY NA PC WIN 95 pl, oryginalny, z licenqą, - 200 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
PRZEWODY KOMPUTEROWE do twardych dysków, IDE - 2.5 
zł/szt., przewody zasilające do monitorów i komputerów - 3.5 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/ 
15-50-90
SKANER AGFA 1236S + kontroler scsiAdaptec, program Fo- 
tolook 3.0, wysoka jakość skanów, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 0503/
67-24-73
SKANER HEWLETT-PACKARD SCANJET 5200C mało uży
wany, stan idealny. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
SKANER PLUSTEK 4800 dpi, nowy, na gwarancji, okablowa- 
nie, sterowniki, - 280 zł lub zamienię na nagrywarkę CD-RW. 

A^oclaw, tel. 0503/62-67-34
"TA C JA  DYSKÓW wewnętrzna, do Amigi, - 30 zł. Jelenia Góra, 

tel. 075/753-34-03
STACJA DYSKÓW, - 30 zł. Wrocław, teł. 0503/71-02-46 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 6xx, oryginalny,
• 100 zł. Bełchatów, teł. 0502/51-05-76 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 6xx, kolorowy - 
100 zł, do HP 9xx, kolorowy -100 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09, 
0603/55-70-44 .
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD do modelu 6xx, 
7xx, 8xx, czamy i kolorowy, nowe - 85 zł/szt. Polkowice, tel. 
0605/82-74-87
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD oryginalny, 
HP-51629A(1 szt.) oraz HP-C 6615A(1 szt.), - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-11-06
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalnie zapakowany • 
100 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalny, -100 zł. Legni
ca, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC 486DX Windows 95, 8 MB RAM, 
HDD 125 i 77 MB, FDD 1.44 MB, monitor, obudowa big tower, 
idealny do nauki, • 320 zł lub zamienię na telefon GSM, naj
chętniej bez SIM locka. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z okablowaniem' 
i kartą pamięci - na wieżę CD. Dzierżoniów, tel. 0607/73-56-24 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 stan b. do
bry, na gwarancji, okablowaną, gry, karta, 2 dżojpady, odtwa
rzacz video, na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0503/85-94-49 

&ASILACZ AWARYJNY UPS ARES stan b. dobry, - 250 zl. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57

ZASILACZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 6xx, 
zł. Legnica,.tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44

ROWERY
AMORTYZATOR CANE CREEK AD 10 tylny, skok 150 mm, - 
900 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-28-17,0606/82-20-06 
AMORTYZATOR MANITOU SXR z 2000 r., czarny, stan ideal
ny + smar i smarownica, na gwarancji do 06.2001 r. - 950 zł, 
korba Truvativ Stylo Team, odkręcany .pająk’ , czarna, stan b. 
dobry, bez zębatek, b. lekka, -170 zł. Legnica, tel. 076/854-98-18 
CZĘŚCI DO BUDOWY ROWERU POZIOMEGO Chopper. rama 
Cr-Mo Mannesmann, koła Sachs Orbit VT (ham. bębnowe), błot
niki Cr, podstawka centr., korby, 12 biegów * półbiegi, inne, - 
250 zł. ̂  tel. 0603/85-26-20,0603/48-30-42 
HULAJNOGA nowa, zapakowana, w pudełku, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-37-24
HULAJNOGA dla dziecka od 5 lat, nowa - 160 zł. Wrocław, tel. 
0503/54-85-76
KASK ROWEROWY, dla dorosłej osoby, • 40 zł. Wrocław, tel. 
0608/15-22-77
KOŁA DO ROWERU 26" piasty XT 2001, obręcze Mavić 217 
(SUP UB Control), szprychy DT Champion, przebieg 500 km, - 
700 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-64,0606/80-69-92 
KUPIĘ OSPRZĘT DO ROWERU .damka": błotniki szerokie, 
chromowane lub czarne, na koła 26", pozostałe wyposażenie, 
liczniki. Wrocław, tel. 782-98-70,0608/08-13-65 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI w miarę nowy, męski i damski, w ce
nie do 100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ ROWEREK DZIECIĘCY dla 6-letniej dziewczynki. Je
lenia Góra, tel. 0605/61-08-13
KUPIĘ ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka 5-7 lat. Wrocław, 
tel. 364-39-53
RAMA DO ROWERU GÓRSKIEGO, - 70 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-58-21
RAMA ROWERU GÓRSKIEGO 26" - 60 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-58-21
RAMA SCHWINN MOAB 2 fuli, Cr-Mo, czerwono-czarna, duża, 
stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
ROWER do lat 7-miu, stan b. dobry, -150 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-88-93 w godz. 7-9 i 18-22
ROWER damski, młodzieżowy, prod. niemieckiej, stan b: do
bry. -100 zł. Wrocław, tel. 361-60-55 
ROWER HERKULES 26”. manetki w kierownicy, małe klamki, 
V-brake, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34 
ROWER PORSCHE amortyzatory Rock-Shox -1.900 zł, rama 
Giant, Cr-Mo-150 zł. Leszno, tel. 065/526-86-62.0601/87-60-16 
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, koła 28", damski, 
męski, 5 przełożeń, osprzęt Shimano, bagażnik, oświetlenie, 
zabezpieczenie przed kradzieżą, -190 zł. Wrocław, tel. 071/
364-19-28,0501/61-49-50
ROWER TURYSTYCZNY damski, koła 26", 18 przeiożeń, 
oświetlenie, bagażnik, • 160 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51 
po godz.17,0604/07-13-64
ROWER TURYSTYCZNY damski, męski, koła 28", 5 i 3 przeło
żenia Shimano, bagażnik, oświetlenie, cena -190 zł.sztuka. 
Wrocław, tel. 071/364-19-28.0501/61-49-50 
ROWER WYCZYNOWY ITAL BIKE. amortyzator przedni, wy
skok 15 mm, sprężynowy, tylny amortyzator sprężynowy, z re
gulacją, zadbany, 18 przerzutek, - 340 zł. Wrocław, tel. 071/ 
793-42-89,0605/07-43-24
ROWER BMX koła 20", stan b. dobry, - 60 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-20-51 po godz.17,0604/07-13-64 
ROWER BMX wyczynowy. - 100 zl. Wrocław, tel. 345-90-15 
ROWER BMX stan b.'dobry, atrakcyjny wygląd, dla dziecka w 
wieku 6-12 lat, amerykańskie i niemieckie, z błotnikami lub bez, 
ceny 90-200 zł. Wrocław, tel. 0501/84-47-08 
ROWER BMX, -100 z l Wrocław, tel. 071/782-80-35 
ROWER BMX HARO BIKE wyczynowy, - 500 zł lub zamienię 
na motórower Simson SR 51 enduro, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/363̂ 18-59
ROWER GÓRSKI, - 230 zł. Legnica, tel. 0502/26-54-64 
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa, Grip Shift, hamulce Ma
gura, osprzęt XT, amortyzator, SPD, - 1.100zł. Lubin. tel. 076/ 
840-85-79
ROWER GÓRSKI młodzieżowy, koła 20", stań techn. b. dobry, 
osprzęt Shimano, 18 przełożeń, opony terenowe, - 280 zł lub 
zamieniana telefon GSM, chętnie bez SIM locka. Lubin, tel. 
0602/24-20-95
ROWER GÓRSKI 2 damskie i 2 męskie, koła 26", osprzęt Shi
mano Altus, na teleskopach, w cenie od 190 zł. Prochowice, 
tel. 076/843-59-18
ROWER GÓRSKI młodzieżowy, koła 24", 18 przerzutek, -150 
zł. Sulików, tel 075/778-71 -70
ROWER GÓRSKI firmowy, mało używany, z dowodem zakupu,
- 550 zł lub zamienię na wieżę. Wrocław, teL 071/788-85-25 
ROWER GÓRSKI uszkodzone tylne koło, koła 27", -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-21-86
ROWER GÓRSKI koła 26", stan b. dobry, -199 zł. Wrocław, ' 
tel. 0503/73-18-47
ROWER GÓRSKI męski, koła 26", dla wysokiej osoby, z błot
nikami, bagażnikiem i oświetleniem, • 268 zł. Wrocław, tel.
352-60-41
ROWER GÓRSKI damski, koła 24", osprzęt Shimano, błotniki, 
stan b. dobry, -190 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-50 
ROWER GÓRSKI 2 sztuki, męski - 500 zł, damski - 300 zł, koła . 
26", osprzęt Shimano, 18 przełożeń, oświetlenie, licznik, sa
kwa 3-komorowa, rogi, błotniki, lakier metalic. Wrocław, tel. 071/. 
325-96-65
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, hamulce V-brake, stan b. 
dobry, - 550 zł. Zielona Góra, tel. 0601/49-10-87 
ROWER GÓRSKI damski, 24", młodzieżowy, 18 przełożeń 
Shimano, bagażnik, błotniki, stan idealny,,- 200 żł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-22-50
ROWER GÓRSKI męski, młodzieżowy, kierownica z rogami, - 
170 zł. Wałbrzych, tel. 0600/81-08-86 
ROWER GÓRSKI 26", gruba rama, osprzęt Shimano ŚIS, • 300 
zł. Wrocław, tel. 328-99-61
ROWER GÓRSKI dziecięcy, koła 20" -120 zł, męski, koła 26" - 
280 zł. Wrocław, tel. 346-60-86 
ROWER GÓRSKI koła 26". stan b. dobry, • 199 zł. Wrocław, 
tel. 0503/73-18-47
ROWER GÓRSKI BIANCHIWHISTLER rama Cr-Mo, osprzęt 
Shimano Alivio, 21 przełożeń, aluminiowe obręcze Araya, rogi, 
stan b. dobry, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 - 
ROWER GÓRSKI BULLS,. 2001 r. nowy, rama aluminiowa, 
osprzęt Deore LX ’01, amortyzator z przodu, 27 przełożeń, V-br* 
ke, stan idealny, -1.790 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/ 
28-89-79
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M-800 osprzęt LX, hamul
ce Coda, piasty DX, LX, waga 10.5 kg, stan b. dobry, -1.200 Zł. 
Wrocław, tel. 071/355-19-60,0501/09-92-18 
ROWER GÓRSKI DIAMOND MTB 26", osprzęt Shimano, nowy, 
nie używany, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/92-49-14 
ROWER GÓRSKI GIANT rama Cr-Mo, koła 26", obręcze alu
miniowe, osprzęt Alivk>, acera, klamko manetki Alivio, piasty 
Aljvio, - 380 zł. Głogów, tel. 076/832-13-04 po godz. 17 
ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt Shimano Deore LX 2000, 
V-brake, amortyzator Rock Shox z przodu, kaseta 9, nowy łań
cuch i suport, licznik, -1.950 zł. Głogów, tel. 0502/15-75-64 
ROWER GÓRSKI GIANT TERRAGO rama chromowo-molib- 
denowa, cieniowana, oznakowana, 21.5". niebieska, Gripshift 
400, amortyzator RST 461, osprzęt Deore LX, -1.800 zł. Legni
ca, tel. 0606/91-22-62 "
ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt Deore LX, rama Cr-Mo, - 650
zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38
ROWER GÓRSKI HUFFY kolor różowy, prod. amerykańskiej,
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młodzieżowy, średnie koła, bidon, atrakcyjny wygląd, -190 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-80-89
ROWER GÓRSKI KELLY'S MAGNUS, 2000 r. srebrny meta
lic, rama aluminiowa 7005 20", amortyzator RST 281R, osprzęt 
Sram ESP 30, Shimano C 102, AZU, 5 break, wzmocnione rafki 
kół, lekki (13 kg), nowy, na gwarancji, stan b. dobry, -1.450 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-67-85-
ROWER GÓRSKI MAGIC, 2000 r., koła £0", aluminiowe, obrę
cze, kierunkowskazy, oświetlenie, stan idealny. gwaranqa do
06.2001 r, - 210 zł. Złotóryja, tel. 076/878-23-37 
ROWER GÓRSKI MERIDA rama aluminiowa, osprzęt Deore 
XT *2000,27 przełożeń, V-brake, lekki, stan b. dobry, -1.990 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI MERIDA rama Cr-Mo. osprzęt STX, - 840 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/128-89-79 
ROWER GÓRSKI METEORIT nowy, rama Cr-Mo fuli, Shimano 
A, amortyzator z przodu i z tyłu, 24 przełożenia, -1.090 zł. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI MĘSKI kierownica z rogami, koła 26", prze
łożenia, -170 zł. Wałbrzych, tel. 0600/81 -08-86 
O  ROWER GÓRSKI PROFLEX 757 na gwarancji •

5.400 zł, faktura VAT (cena sklepowa 7.800 zł). 
Lombar „EURO-P.A.”, Wrocław, ul. Piłsudskiego 
92, tel. 071/341-75-48 01024521

ROWER GÓRSKI RALEIGHT rama Cr-Mo. osprzęt Alivio, kor
by Alivio, koła 26", piasty Alivio, obręcze aluminiowe, rogi, • 380 
zl. Głogów, tel. 076/832-13-04 po godz. 17 
ROWER GÓRSKI ROTOR rama aluminiowa, Shimano A, nowy, 
amortyzator, 24 przełożenia, V-brake, -1.090 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI SCOTT ALU 7005 rama 19, osprzęt XT, pia
sty Pulstar, opony Ritchey Z-Max, obręcze Mavic, amortyzator,
-1.300 zł. Żary, tel. 0503/77-23-60
ROWER GÓRSKI SHIMANO oraz Skiper, w cenie -100-150 zł.
Wrocław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34
ROWER GÓRSKI STEWENS grupa STX RC, rama Cr-Mo, -
950 zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38,0608/84-70-83
ROWER GÓRSKI TREK nietypowa rama, obręcze stożkowe,
manetki Grip Shift, 2 amortyzatory, blokada, lampa tylna, na
gwarancji, -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-93
ROWER GÓRSKI UNIVEGA700X, 1998 r. 17", aluminiowy,
osprzęt Shimano Deore LX, stan dobry, • 555 zł. Głogów, tel.
076/834-37-84 9
ROWER GÓRSKI WHEELER 26", osprzęt Shimano SIS, - 200 
zl. Wrocław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34 
ROWER GÓRSKI WHEELER osprzęt Shimano Deore XT, -
2.900 Zł. Świdnica, tel. 0608/21-05-61 
ROWER GÓRSKI WOLF, 2000 r. nowy model, rama aluminio
wa Deore 2000, amortyzator, 27 przełożeń, -1.740 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 ,
ROWER KOLARSKI koła 28* osprzęt Shimano/Modok). 10 
przełożeń, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 0/4/666-20-51 pogodz. 17, 
0604/07-13-64
ROWER KOLARSKI BENOTTO, 590 mm, hamulce Modollo, 
osprzęt Shimano, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 550 zł. 
Środa Śląska! tel. 071/317-32-20 
ROWER KOLARSKI GIANT TCR 1 1996 r„ stan b. dobry, 14 
przełożeń, aluminiowy, -1.000 zł. Opole, tel. 077/455-59-10 
ROWER KOLARSKI PEUGEOT osprzęt Sachs, - 500 zł. Klucz
bork, teł. 077/418-47-27
ROWER SKŁADAK koła 20", bagażnik, oświetlenie, • 95 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-22 
ROWER SKŁADAK oświetlenie, błotniki, bagażnik, stan b. 
dobry -100 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-70,0604/87-53-33 
ROWER SKŁADAK UNIWERSAŁ koła 20", 2 dodatkowe opo
ny, lampka, uszkodzona dętka, nowe rączki • 40 zl. Wrocław, 
tel. 0601/48-40-54
ROWER SKŁADAK WIGRY, sprawny, stan dobry, • 75 zł. Wro
cław. tel. 071/353-74-71
ROWER SKŁADAK WIGRY z przerzutką, opony terenowe oraz 
oryginalny rower kolarski Huragan - 300 zł. Wrocław, tel. 071/
322-68-21
ROWER SKŁADAK WIGRY kolor niebieski, sprawny, stan do
bry, - 75 zł. Wrocław, tel. 353-74-71 
ROWER TREKINGOWY SCOTT rama aluminiowa 7005, 
osprzęt Shimano Deore DX, obręcze 28" Araya, stan b. dobry, -
1.050 zł. Legnica, tel. 076/862-98-22 
ROWER TREKINGOWY YILLIGER rama aluminiowa, osprzęt 
Shimano Deore LX, 27 przełożeń, -1.400 zł. Głogów, tel. 0607/ 
26.-11-12
ROWER TURYSTYCZNY z kpi. osprzętem, biegi w torpedzie, . 
damskie, męskie, prod. zachodniej, używane, stan b. dobry oraz 
nowe -150-350 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w torpedzie, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, od 120 zł. Głogów, tel. 076/
834-46-34
ROWER TURYSTYCZNY osprzęt Shimano, bagażnik, oświe
tlenie, stan b. dobry, - 200 zł. Lubin, tel. 076/846-78-48,0606/
67-92-26
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, przerzutki, oświe
tlenie, stan idealny, - 150 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 074/
815-46-78,0600/19-76-82
ROWER WYŚCIGOWY BIANCHI osprzęt Shimano Exage, lek
ki, stan b. dobry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -68-27 
ROWEREK DZIECIĘCY do 4 lat -150 zł. Gromadka, tel. 076/
817-25-82
ROWEREK DZIECIĘCY koła 18", nowe opony, stan b. dobry -
95 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 po godz. 16
ROWEREK DZIECIĘCY dwukołowy - 45 zł, trójkołowy • 35 zł, •
150 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-22 
ROWEREK DZIECIĘCY dla chłopca, koła 20", -100 zł. Wro
cław, tel. 071/328-48-06 •
ROWEREK DZIECIĘCY 3-kołowy, stań b. dobry, ze specjalną 
rączką do prowadzenia, atrakcyjny, • 100 zł. Wrocław, tel. 071/
781-89-83
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka od 3 lat, odkręcane bocz
ne kółka,.-160 zł. Wrocław, tel. 0503/54-85-76 
ROWEREK DZIECIĘCY BMX z dodatkowymi kółkami boczny
mi -100 zł. Wrocław, tel. 071/364-48-98 
ROWEREK DZIECIĘCY SALTO koła 16", regulowana kierow
nica i siodełko, czerwony, atrakcyjny wygląd, • 90 zł. Wrocław, 
tel. 363-62-67
ROWERY TURYSTYCZNE damski i męski, prod. niemieckiej, 
koła 28", 5 przełożeń Shimano, błotniki, bagażńik, oświetlenie, 
stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-24,0601/
88-23-06
ROWERY TURYSTYCZNE 2 szt., 28", 3, 5 biegów, błotniki, 
bagażnik, oświetlenie, zadbany -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
793-53-14,0609/28-28-26
SAKWA ROWEROWA bardzo dużapojemność, 3-komorowa, - 
170 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
ZAMIENĘ ROWER GÓRSKI, 1997 r. gruba aluminiowa rama, 
niklowana Deore LX i megarange, grip Shift 400 o wartości 950 
zł na sprzęt RTV, telewizor, wieżę itp. Lubin, tel. 0608/04-03-76

.ABC" DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, spół
dzielczo - lokatorskie. Wrocław, tel. 071/342-86-02 
99000001

.ABE" POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszkaniowe 
z premią gwarancyjnąjprzy zakupie mieszkania). Wrocław, 
tel. 071/342-86-02 99000001 

BAR w Legnicy, pow. 60 m2, koncesja ńa' piwo',‘zezwolenia, 
komputer, wyposażenie,129.000 zł- Legnica, tel. 0603/35-40-82, 
076/856-05-51
BAR 450 m2, dochodowy, danie firmowe Gyros, pełne wyposa
żenie, na targowisku przy ul. Obornickiej 235r- 69.000 zł. Wro
cław, tel. 341-67-30
BAR z dużym parkingiem, na trasie Szczecin - Piła, -10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-66-27
BAR na giełdzie hurtowej, lokalizacja 13 lat lub przy trasie Wro
cław - Poznań, od 20.000 zł. Wrocław, 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 KAWIARNIA czynna, po remoncie, ponad 100 m2, wszyst
kie zezwolenia, w tym koncesja na piwo i inne, odstąpię za część 
kosztów remontu i wyposażenia. -15.000 zł. Trzebnica, tel. 0607/
06-08-49
BAR PUB nowy lokal ze stołem bilardowym, fliperami i konce
sją ńa sprzedaż alkoholu! • 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/
781-74-25
BAR ZAJAZD przy ruchliwej trasie, 7 km od Wrocławia, par
king, żaluzje, alarm, pełne wyposażenie, możliwość rozbudo
wy, ładny, nowy, -150.000 zł lub zamienię na mieszkanie we 
Wrocławiu, Wrocław, tel. 071/357-52-99 
BARAKI MIESZKALNE z płyty PW-8,3 sztuki, wym. 6x2.4 m, 
stan dobry, - 7.000 zl. Polkowice, tel. 076/845-68-91 
O  BN „MARZENIE” sprzeda dom piętrowy, komfor

towo wykończony, pow. 360 m2, działka 600 m2, 
cena 600.000 zł (lub wynajmie • 5.000 zł/mies. + 
media) oraz sprzedamy mieszkanie 3-pokojowe, 
rozkładowe, z telefonem, parter w bloku 1-pię
trowym, pow. 61 m2 - 130.000 zł (ceny do nego- 
cjacji). BN „Marzen ie” , Wrocław, tel. 071/
345-27-39 02020611

BUDOWA WARSZTATU nieukończony oraz część mieszkalna 
lub możliwość przekształcenia na dowolną działalność, na dział
ce własnościowej 800 m2, Wrocław • Krzyki, wszystkie media, 
dobry dojazd, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-72-37,0602/ 
49-54-29
BUDYNEK pow. 215 m2, do adaptacji na mieszkania, - 95.000 
zł. Łomnica, tel. 075/713-00-23
BUDYNEK po byłej rozlewni mleka, pow. 90 m2, działka 10 a, 
ogrodzona, siła, wodociąg, szambo, w miejscowości Stryjno gm. 
Wińsko, przeznaczenie na zamieszkanie lub prowadzenie dzia
łalności, - 50.000 zł. Wołów, tel. 071/389-40-59 
BUDYNEK o pow. 450 m2, działka 721 m2, Klecina, do remon

tu, idealny na siedzibę firmy, usługi, - 550.000 zł. Nieru- 
chomości-Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51.071/
346-06-82 99000001

BUDYNEK 120 m2, teren 750 m2, przemysłowy, ogrodzony, 
własność, media, - 295.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-34-47 
BUDYNEK GOSPODARCZY na działce 64 ary, może być do 
podziału po 10 arów, w Rośdsławicach k. Obornik Śl., prąd, 
woda, - 10.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-23-00, 071/
310-30-41
BUDYNEK MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNY 858 m2, dział
ka 0,5 ha, teren przemysłowy, wszystkie media, dobry dojazd, 
5 km od Polkowic, dzierżawa - 3 zł/m2, sprzedaż -100.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/59-78-44
BUDYNEK MIESZKALNY pow. użytk. 30Ó m2 + budynek go
spodarczy o pow. 1.200 m2, działka 0.75 ha, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, na trasie Wrocław - Legnica, - 600.000 
zł. Golanka Górna, teł. 076/854-46-08 
BUDYNEK MIESZKALNY w Dynowie, woj. podkarpackie. 500 
m od rzeki San, 120 m2, parterowy, może służyć jako domek 
letniskowy, • 55.000 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-78-92 
BUDYNEK USŁUGOWO • MIESZKALNY 480 m2, stan suro
wy zadaszony, wszystkie media, • 250.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-06-19
BUDYNEK WARSZTATOWY nadający się na prowadzenie 
działalności (parter 100 m2, piętro 50 m2), z możliwością ada
ptacji na mieszkanie w miejscowości Jabłów, 5 km od Szczaw
na Zdrój, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
BUDYNKI po byłej mieszalni pasz, w Olszance k. Brzegu Op., 
działka 1.30 ha, nadają się na biura, magazyny, wybetonowany 
plac, teren ogrodzony. -120.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17, 
0608/19-01-49
BUDYNKI ĆOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kł. - 
Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0602/40-03-48
BUDYNKI GOSPODARCZO-MIESZKALNE wolno stojące, 
przy drodze Jawor - Wrocław, 2 km od autostrady A4, stodoła 
90 m2, budynki gosp. 300 m2, mieszkanie 120 m2, działka 25 
a, plac 7 i 4 a przeznaczony na działalność gosp, - 46.000 zł. 
Jawor, tel. 0603/04-29-44
BUDYNKI NA WSI 2 szt., c.o., siła, stodoła, 0.5 ha ziemi, woda, 
-120.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/795-14-65 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie lub kwaterun
kowe, może być zadłużone, we Wrocławiu, bez pośredników. 
Wrocław, tel. 0503/83-94-94
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie, kwaterunko
we lub inne zadłużone, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/
789-34-35
DO WYNAJĘCIA AUTOKOMIS w Wałbrzychu -1.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0608/40-67-74
DO WYNAJĘCIA BIURA różne powierzchnie, luksusowe, pre

stiżowy budynek, klimatyzacja, dostęp do sieci ISDN, ca
łodobowa ochrona obiektu, bezpłatne miejsce parkingo
we, również strzeżone, atrakcyjna lokalizacja, przy dro
dze wylotowej na Warszawę, okolice centrum handlowe
go .Korona". Wrocław, tel. 0501/74-46-00 .99000001 

DO WYNAJĘCIA BIURA w centrum Wrocławia, dobry dojazd, 
własny parking, telefony, różne powierzchnie, od 1.500 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/355-88-66,0501/57-54-12 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrocławia,, w kierunku Kłodzka - 1.500 zl/ 
mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, w Kielczowie (ko
lonia), 90 m2, na cichą produkcję lub magazyn, wys. 3.20 m, 
okcatowany, telefon, gaz, siła -1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
325-23-34
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 180 m2, 2 
hale, pomieszczenia socjalne, biuro z telefonem, siła, plac ogro
dzony -10<zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-14-77 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 125 m2, na działce 800 m2, wol
no stojący, ogrodzony, media • 2.700 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/363-34-47
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działalność 
gosp., po byłej stolarni, pow. 200 m2 + dodatkowe pomieszcze
nia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie granice Wro
cławia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgodnienia. Wrocław, 
tel. 071/317-81-19.0601/82-22-34 
DO WYNAJĘCIA DOMo pow. 200 m2, wLegnicy, przy ul. Asny
ka - 3.000 zł/m-c (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 076/ 
862-84-82
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, Maśli- 

ce, 110 m2, komfortowo wykończony (wyposażony, ume

blowany, 2 linie telefoniczne, ogrzewanie gazowe, - 2.400 
zł + kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
-99000001

DO WYNAJĘCIA DOM 130 m2, plac, ogród, przy ul. Pełczyń
skiej,, we Wrocławiu - 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, 9 pokoi, nowy,.komforto
wy, na siedzibę firmy lub mieszkanie - 4.000 zł/mies + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/354-52-78,0605/57-79-23 
DO WYNAJĘCIA DOM osobne wejście, samodzielny - 750 zł 
(w tym opłaty)̂  Wrocław, tel. 071/346̂ 80-06'
DO WYNAJĘCIA DOM 2 połowy, osobne wejścia, wymagana 
kaucja -1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel; 071/349-22-47,' 
071/349-30-51
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 130 m2, z haląo pow. 150 m2, w 
miejscowości Zielęcice, przy obwodnicy A4, umeblowany, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, sauna, WC x2, oczyszczalne ście
ków, cena • 3.300 zł/mies. Zielęcice, tel. 077/411-44-61,0607/
48-18-24
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY nad jeziorem w Bosz- 
kowie, dla 6, 7 osób, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, w 
sezonie -150 zł/doba. Leszno, tef. 071/355-12-65, 0601/
17-87-08
DO WYNAJĘCIA DUBYNEK WARSZTATOWY wolno stojący, 
180 m2, w Leśnej - 600 zł/mies. Leśna, tel. 075/721-13-47 po 
godz. 18 • - -
DO WYNAJĘCIA DWA MIEJSCA dla panów, w dużym słonecz
nym, urządzonym pokoju oraz samodzielny, niekrępujący, ume
blowany pokój o pow. 18 m2 wraz z urządzoną kuchnią, na
trysk, w.ć. (dla 2 osób) - 220 zł/mies. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE pow. 38 m2, częściowo ume
blowane, w Lubinie, cena - 400 zł + opłaty. Lubin, tel. 076/ 
846-09-95 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE (od 01.07.2001 r.), 2-osobo- 
we, najlepiej pary, wszelkie wygody, dla osób pracujących, cena 
260 zł lub 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325-58-32 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z używalnością kuchni i ła
zienki, około 40 m2 - 800 zł ♦ media. Wrocław, tel. 071/337-32-45 
po godz. 18
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z kuchnią, w willi poniemiec
kiej, z telefonem, garaż, działka na Wojszycach -1.000 zł/mie
siąc. Wrocław, tel. 071/302-86-44,0606/43-27-31 
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA 40 arów, przy głównej ulicy Zielo
nej Góry, na działalność. Zielona Góra, tel. 068/324-18-87 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na ul. Towarowej, w Lubinie, od lip- 
ca -130 zł/m-c. Lubin, tel. 076/846-71-55 
O  DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bajana - 250 zł/ 

mies. Wrocław, tel. 071/357-47-66 81009521
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Sępolno, ul. Kasprzaka - 200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/348-48-51
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Borowskiej - 230 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 071/322-35-00 w godz. 16 - 21 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ magazyn, teren strzeżony - 335 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 355-62-84,0607/25-64-12,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ prąd, kanał, przy ul. Tarnobrzeskiej - 
190 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-49-95 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Bujwida. - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/328-50-71 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grabiszyńskiej i Szpitalnej - 
230 zł/mies. Wrocław, tel. 0503/79-34-44 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Krzykach -180 zł/m-c. Wrocław, 
tel. 361-14-64
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w okolicy ulicy Bujwida, we Wrocła
wiu. r 200 zł. Wrocław, tel. 071/328-50-71 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ • MAGAZYN pow. 18 m2, teren strze
żony, wje Wrocławiu, przy ul. Przedmiejskiej (boczna uj. Legnic
kiej, między dwoma wiaduktami, za TGG), faktura YAT, cena - 
335 zł/mies. (brutto). Wrocław, tel. 071/355-62-84, 0607/ 
25-64-12,0601/05-25-05
DO WYNAJĘCIA GARSONIERA na Biskupinie, umebl, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0601/89-94-65 
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, siła. kanał, 2 bra
my wjazdowe - 300 zł/m-c lub inne oferty. Radków, tel. 074/
871-22-63
DO WYNAJĘCIA HALA 400 m2, zaplecze socjalno-biurowe, 
murowana, wys. 4.5 m, ogrzewana gazem, wszystkie media, -
380.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
DO WYNAJĘCIA H AU  ok. 120 m2, w Żarach - 800 zł/m3. Żary, 
tel. 0608/35-00-89
DO WYNAJĘCIA HALA MUROWANA wolno stojąca, na pose
sji prywatnej, na magazyn, cichą produkcję, pow. 124 m2, wys. 
4  m, dwie bramy wjazdowe 3 x 3 m, biuro, WC, instalacja elek
tryczna 220/380 V, betonowy plac przed budynkiem (150 m2) -
1.600 zł/miesiąc, dzielnica Krzyki. Wrocław, tel. 071/346-43-25 
DO WYNAJĘCIA H A U  PRODUKCYJNA z budynkami pomoc
niczymi, po wytwórni wód, woda, prąd, telefon - 1.500 zł/mie
siąc. Wiązów, tel. 071/393-10-57 
DO WYNAJĘCIA HALE o pow. 2x1400 m2,12 km od Wrocła
wia, ogrodzone - 2 zł/m2. Ratowice, gm. Czernice, tel. 071/ 
318-91-05
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w willi, umeblowana. 23 m2, 
taras pod szkłem 15 m2, kuchnia, prysznic, WC, OC, 10 km od 
Wrocławia, bez pośredników - 300 zł/mies. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-03
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA cena - 700 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/787-80-50
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA o pow. 33 m2, umeblowana, z 
telefonem • 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/311-73-23 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA dla dwóch pracujących osób - 
600 zł/mies, Wrocław, tel. 071/341-02-70 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 34 m2, przy ul. Jedności 
Narodowej, nowa, umeblowana - 850 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/03-67-66
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, pow. 34 m2, umeblo
wana, media, brak AGD, przy ul. Jedności Narodowej - 850 zł/ 
mies. + opłaty. Wrocław, tel. 352-13-06 
OO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy Dworcu Świebodzkim, 
lllp, jasna kuchnia, balkon, umeblowana, dżwiękoszczelne 
drzwi, okna, rolety, łazienka, glazura, za RTV i AGD kaucja lub 
bez sprzętu, komfortowa, po remoncie - 999 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 0503/33-33-85
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA komfortowa, na Krzykach • 650 
zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 372-52-48 
OO WYNAJĘCIA KAWALERKA ul. Powstańców Śląskich - 750 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/329-58-10 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKI: Sudecka, 20 m2, tel. - 600 zi + 

liczn., Ścinawska, 25 m2, umebl. - 650 zł + liczn., Lubu
ska, 27 m2, umebl., tel. - 700 zł + liczn., Szewska, 27 m2, 
umebl., tel. - 750 zł + liczn., 2-pokojowe: śliczna, 38 m2, 
umebl., tel. - 700 zł + liczn., Inżynierska 37 m2, umebl., 
tel. - 750 zł +licznvi Legnicka, 38 m2| tel., umebl. - 800 zł 
+ I., BN, Wrocław, tel. 071/342-06-43, 0603/07-33-63 
99000001

DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, w Lubinie, pow. 130 m2, 
wszystkie media, CO, WC, z telefonem, siła, pomieszczenie 
socjalne, magazynowe - 2.600 zł/mies. ♦ liczniki. Lubin, tel. 076/
846-92-85,0605/45-65-57.
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na biuro, gabinet, sklep, 
przy ul. Jana Pawła II. deptak • 25 zł/m2. Lubin, tel. 076/
844-79-81
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-GASTRO- 

NOMICZNY nad morzem, w centrum Mrzeżyna. 
Mrzeżyno, tel. 091/386-63-82 84014041

DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2, wszystkie media, dogodne 
warunki parkowania»1.000 zł/mies. Oleśnica, tel. 071/314-47-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL ok. 100 m2. z wyposażeniem sklepu 
samoobsługowego, w Oławie, na dużym osiedlu • 1.200 zł/m-c. 
Oława. tel. 071/303-34-91,0608/61-05-84 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nowy, atrakcyjna lokalizacja, w Po
lkowicach, pow. 76 m2, na aptekę, gabinety lekarskie, • 2.500 
zł. Polkowice, tel. 076/845-68-7$
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWO-HANDLOWY 

pow. 68 m2, ul. Skwierzyńska • róg ul. Zaporo-
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DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
150 m2, parter, ul. Kościuszki, w pobliżu Pałacyku.

L O K A L  W Y M A G A  A D A P T A C J I  
I D E A L N Y  N A  B I U R O ,  G A B I N E T

B E Z P O Ś R E D N I O  OPOHO86

tel. 0-605 616 561
skiej, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/316-63-15 
81008941

DO WYNAJĘCIA LOKAL 50 m2, przy ul. Piłsudskiego, we 
Wrocławiu, nadaje się na sklep motoryzacyjny, biuro lub inną 
działalność gospodarczą • 70 zł/m2. Wrocław, tel. 364-25-63,' 
0602/50-63-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL z witryną na działalność usługową, 
handlową biurową, 15 m2, j  mediami, cena • 1.300 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/372-17-94
DO WYNAJĘCIA LOKAL na produkcję spożywczą, we Wro
cławiu - 2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-11-71 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 90 m2, w centrum Zgorzelca, 
nadaje sie na sklep, biuro lub oddział banku • 3.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0603/37-45-53 .
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2,3 pomieszczenia, nadaje się 
na hurtownię, biuro, warsztat itp. -1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 
368-67-34
DO WYNAJĘCIA LOKAL 32 m2, w centrum, na działalność 
biurową - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325-20-69, 0501/
85-75-52
DO WYNAJĘCIA LOKAL 20 m2, osobne wejście, przy ul. Ol
szewskiego, na biuro, sklep, usługi, punkt ksero - 800 zł/mies. 
♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/348-42-40 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, usługi, 3 pomieszczenia, 
pow. 42 m2, nowa willa, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-48 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nowo wybudowany, w dobrym punk
cie, w Obornikach śl, estetycznie wykończony, duże witryny, 
90 m2 ♦ parking - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/99-80-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL z witryną na działalność usługo- 
wo-handlową biurową, 15 m2, media, -1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/372-17-94
DO WYNAJĘCIA LOKALE: pi. Grunwaldzki 44 m2 - 2.500 zł + 

liczn., pl. Grunwaldzki 38 m2 -1.800 zł + liczn., Śródmie
ście 55 m2 - 2.500 zł + opł. i liczn., Śródmieście 52 m2 -
3.000 zł + liczn., Kochanowskiego, dom + hala 110 m2 •
3.500 zl ♦ liczn. BN .LIBUCHA’ , Wrocław, tel. 071/
321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 110 m2, w Siechnicach - 8 
zl/m2. Siechnice, tel. 071/311-59-62,0603/63-47-23 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 105 m2, teren strzeżony -15 zł/ 
m2/mies. ♦ media. Wrocław, tel. 355-62-84, 0607/25-64-12, 
0601/05-25-05
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN w Trzebieniu, k. Bolesławca, 650 
m2 - 1.000 zł/m-c * media lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/
342-63-19
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 100 m2, biuro 50 m2, toaleta, li
nia telefoniczna, alarm, teren ogrodzony, blisko centrum Wro
cławia • 20 zł/m2. Wrocław, tel. 346-42-40 po godz. 16
0  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

DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla 
dziewczyny - 325 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-20-31 w 
godz. 10-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Krzyki, po re- 

męncie - 750 zł + liczn., pl. Legionów, 28.m2 - 700 zł + 
liczn., Śliczna • 700 zl, Białowieska • 750 zł, Na Ostatnim 
Groszu 30 m2 - 700 zł + liczn., Karłowice - 500 zł, Stabło- 
wice - 600 zł, Krzyki • 600 zł + liczn., Śródmieście, 31. m2, 
nowe, - 750 zł + liczn., Śkarbowców, 31 m2, nowe, kom
fort - 750 zł + opł. Muchobór, nowe r 700 zł +, opł., BN 

• „AS", Wrocław, tel. 071/344-49-53, 0501/23-38-16 
99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejherowska 
40 m2 - 900 zł + liczni, Krzyki 36 m2 - 850 zł, Grabiszyń
ska 46 m2 -.700 zl + opł., Gajowicka 40 m2 - 900 zł +

. liczn.. Rynek, komfort: 1.300 zł + liczn., Krzyki, komfort -
1.000 zł + liczn., Grabiszyńska, 40m2, urhebl., tel. - 900 zl 
+liczn Dzielna, 49 m2 - 700 zł +opł., Bacciarellego 31 m2,

- komfor. - 900 zł + liczn., BN „AS", Wrocław, tel. 071/
344-49-53,0501/23-38-16 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balzaka, 76 m2 
-1.000 zł + opł., Krzyki, 63 m2 -1.200 zł + opł., Jaracza,

- 63 m2 - 1.200 zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 - 1.000 zł + 
opł., Reja, 66 m2 -1.500 zł + liczn. BN „AS", Wrocław, tel. 
071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

DQ WYNAJĘCIA MIESZKANIA umeblowane, rozkł., 1-pok. - 
' 650 zl + 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. 10-1.7 99000001 ...

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2. kom
fortowe, wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka, tele
fon, sieć SDI, bezpłatny parking strzeżony, całodobowa 
ochrona obiektu, prestiżowy budynek, okolice centrum 
handlowego .Korona”, trasa wylotowa na Warszawę. Wro
cław, tel. 0601/51-96-13. 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA M-2 Nowodworska -1.400 zł + 
liczn., M-2 Oławska -1.000 zł + opł., M-2 Daszyńskiego - 
900 zł * liczn., M-2 Nowy Dwór - 950 zł + liczn., M-3 Gór
nickiego -1.000 zł + liczn., M-2 pl. Grunwaldzki • 1.200 zł 
+ liczn. BN .LIBUCHA", Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKACIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
kuchnia, łazienka, pow. 36 m2, przy ul. Żmudzkiej - 850 zł + 
liczniki. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE centrum Koło
brzegu, w sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) -130 zł/ 
doba. Kołobrzeg, tel. 094/365-35-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kudowie 
Zdroju, łazienka, duży ogród - 400 zł/mies. Kudowa Zdrój, tel 
0605/82-58-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy. Le
gnica, tel. 076/862-60-50
DO .WYNAJĘCIA MIESZKANIE w nowym, budownictwie, w 
Legnicy, z'wyposażeniem, pow. 47 m2, przy ul. Poznańskiej 
41, cena - 400 zł/mies. Legnica, tel. 076/854-54-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 45 m2, 
IVp./IVpv w Rynku w Lubinie, na czas nieokreślony, telefon, 
kablówka, bez pośredników, częściowo umeblowane - 400 zł/ 
m-c. + opłaty (ok. 350 zł) +1000 zł (kaucja zwrotna). Lubin, tel. 
076/846-71-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Lu
bina, częściowo umeblowane, lodówka, pralka, TV kablowa, 
telwwizor, widna kuchnia, balkon, po remoncie, cena - 500 zł/ 
mies. + opłaty. Lubin, tel. 0601/92-33-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, pow. 
37 m2, w nowym budownictwie - 300 zł + opłaty. Lubin, tel. 0602/
30-47-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Ole
śnicy, z telefonem - 600 zł+liczniki. Oleśnica, tel. 071/398-16-40, 
0608/18-65-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, na
1 piętrze - 450 zł/mies. + opłaty. Polanica Zdrój, tel. 074/
869-02-38,0503/34-29-17'
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w wini, CO, 
pow. 60 m2, osobne wejście - 950 zł/mies. + liczniki. Radwani- 
cej woj. wrocławskie, tel. 0609/49-96-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, kuch
nia, łazienka, c.o., pow. 36 m2, bez mebli i telefonu, niezależne
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wejście, duży ogród, • 700 zł ♦ liczniki. Radwanice, tel. 071/ 
311-70-45,311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, kuch
nia, łazienka, telefon, na Książu Małym, bez mebli - 800 zł/mies. 
Radwanice, tel. 071/311-76-30,0602/57-67-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi z 1905 
r., 65 m2, częściowo umeblowane, w-Leśnicy, obok kortów let
niskowych, spokojna okolica, posesja ogrodzona, +. garaż i piw
nica, w.c. + łazienka - 900 zł/mies. ♦ opłaty. Środa Śląska, tel. 
071/317-07-54,0604/20-13-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Świdnicy, 
wysoki parter, pow. 140 m2, kuchnia, łazienka, jadalnia, CO 
gazowe, osobne wejście - 900 zł bez liczników. Świdnica, tel. 
071/852-27-05 rano, 074/833-65-24 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, balkon,_50 m2, umeblowane, w nowym budownictwie, na 
osiedlu Młodych, telefon, atrakcyjna lokalizacja -400 zł/mies. + 
czynsz. Świdnica, tel. 074/640-58-89,0502/32-82-19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Pia
skowej Góry, pow. 35 m2, jasna kuchnia, balkon, z telefonem, 
umeblowane, bogate wyposażenie - 500 zł/mies. + opłaty. Wał
brzych, tel. 074/665-96-71,0604/30-15-95 
O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Śródmieściu, 

nowe, komfortowe, umeblowane, pow. 40 m2, • 
700 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/353-13-38,0605/ 
58-02-18,0609/49-62-32 02020511

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE 
przy ul. Kasztelańskiej, rozkładowe, częściowo 
umeblowane • 900 zł/mies. *  opłaty, na dłuższy 
okres. Wrocław, tel. 071/357-47-66 po godz. 17 
81009511

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, komfor
towe, częściowo wyposażone (aneks kuchenny AGD oraz 
łazienka), poddasze, telefon, w cenie garaż, lokalizacja: 
Kiełczów, bezpieczna okolica, nowe budownictwo -1.200 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 0601/51-96-13 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE * kuchnia, na 
Oporowie, umeblowane, opłaty - 1000 zł ♦ czynsz i liczniki. 
Wrocław, tel. 071/357-82-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, osie
dle Gądów, po remoncie, komfortowo wyposażone • cena 700 
zl + opłaty. Wrocław, tel. 788-17-89,0603/81-86-89 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Krzyki-Borek,
- 800 zł. Wrocław, tel. 071/337-17-28
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Gądowie - 
900 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/348-97-84 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na nowym osie
dlu przy ul. Borowskiej, pow. 45 m2, -1.000 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 071/368-11-35 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE (piętro willi) na 
Krzykach, z ogrodem, - 1.300 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
353-40-94 w godz. 10-18,071/368-11-35 wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE po remoncie, 
umeblowane, od 01.06.2001 r„ cena - 800 zł/mies. + opłaty. 
Wrocław, tel. 0717780-59-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, we 
Wrocławiu, ul. Prusa, nowe, umeblowane, I p., 30 m2, - 650 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/786-42-82 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Popowicach
- 750 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 07-1/325-90-73-
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
na I piętrze, w budynku 2-piętrowym, balkon, z telefonem, • 900 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/780-26-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, umeblowane, osobne wejście, telefon, bez pośredników -
1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 788-87-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Oso- 
bowickiej • 800 ał/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi o pow. 
40 m2, osobne wejście, kuchnia, łazienka, umeblowane - 800 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-21-36 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M2, media, z telefonem, pow. 
65 m2, komfortowe, kuchnia, WC, łazienka, dla firmy, cena -
1.400 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/372-08-51, 0502/ 
87-42-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
pow. 42 m2, przy ul. Słubickiej (przy centrum TGG), od zaraz, 
cena -1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-56-20 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKÓJOWE przy ul. By
strzyckiej, 1. piętro, telefon, wyposażone i zadbane, jasna kuch
nia, duży balkon, cicha okolica - 700 zł/mies. + opłaty i kaucja. 
Wrocław, tel. 788-40-04,783-60-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
telefon, na Hubach, przy ul. ślicznej, bez pośredników - 720 zł/ 
mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0503/95-60-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, oddziel
ne wejście • 700 zł/mies. + liczniki, płatne za 2 miesiące z góry. 
Wrocław, tel. 0503/30-42-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 70 m2, telefon, media, na dzia
łalność lub mieszkanie, w Kamieńcu Wrocławskim, 500 m od 
przystanku MPK - 650 zł/mies. Wrocław, tel. 071/310-30-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, nieza
leżne, umelowane, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/95-09-12,071/
354-32-71
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, we 
Wrocławiu, -1.100 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/325-58-73 ■ 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE. - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/353-45-75 po godz. 21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z osobnym 
wejściem, pow. 32 m2. kuchnia, łazienka, - 600 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/349-43-91 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
na Nowym Dworze - 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/
325-13-26
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
w Śródmieściu - 1.300 zł + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 0602/
31-12-80

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 
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DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Biskupinie, 
pow. 48 m2, wysoki standard -1.200 zł + opłaty (liczniki). Wro
cław, tel. 0603/63-45-47
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, w cen
trum miasta - 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
361-57-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, umeblowane - 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/328-14-33.338-33-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
z balkonem i telefonem, blisko Dworca Głównego, - 1.000 zł 
miesięcznie i opłaty. Wrocław, tel. 071/351-59-84 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, Śródmieście, II p, • 700 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/32̂ -86-53 po godz. 18, 0604/ 
97-19-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE + kuchnia, ka
bina, 9 km od centrum - 500 zł ♦ prąd. Wrocław, tel. 387-82-54 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, przy ul. Grabiszyńskiej, róg ul. Pereca - 900 żłA 
mies. + opłaty. Wrocław, teł. 788-16-26 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Ołtaszynie, 
umeblowane, telefon, garaż - 1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 
368-15-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia - 450 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/40-67-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, w Śródmieściu, z telefonem, umeblowane • cena
1.000 zł * czynsz + liczniki. Wrocław, tel. 330-00-00
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, aneks 
łazienkowy, w starym budownictwie, w okol. pl. Grunwaldzkie
go, idealne dla małżeństwa z dzieckiem, bez pośredników - 550 
zł/mies. + opłaty licznikowe, wymagana kaucja 550 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-95-34 wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław Krzy
ki, budynek z 98 r., garaż, telefon, całk. umeblowane -1.200 zł 
♦ wszystkie opłaty. Wrocław, tel. 071/311-14-58,0607/18-50-38 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domu wolno stojącym, 45 
m2, cena 850 zł, bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/
346-60-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowane. 
II piętro-1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/359-01-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowa kawalerka na Krzykach 
- 750 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 25 
m2, Popowice • 700 zł/m-c + liczniki i kaucja. Wrocław, tel.
361-70-36
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE samodzielne, 
na parterze w willi, kuchnia z jadalnią pralnia, 54 m2, umebl, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 354-20-16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w okolicy pl. 
Grunwaldzkiego, umeblowane, z telefonem, pocemoncie, - 620 
zl + opłaty. Wrodaw, tel. 355-52-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, w willi na Krzy
kach, 30 m2 - 600 zł. Wrocław, tel. 071/782-34-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku. 50 m2. 
umeblowana - 900 zł. Wrocław, tel. 071/782-34-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 1. piętrze, 
telefon, ok. pl. Grunwaldzkiego, - 1.200 zl /miesiąc. Wrocław, 
tel. 071/318-53-88,0600/52-95-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 46 m2, z balkonem, częścio
wo umeblowane, na Ołtaszynie -1.000 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/368-77-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE • kawalerka, 30 
m2, cena 750 zł + opłaty licznikowe, kaucja 500 zł. Wrocław, 
tel-. 0607/65-47-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2; na Krzy
kach, okolice dworca PKP i PKS, umeblowane, RTV, AGD, IV 
kablowa, z telefonem, kuchnia całkowicie wyposażona -1.300 
zł f  liczniki. Wrocław, tel. 071/302-83-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, blisko centrum, z telefonem, dla pracowników lub 
studentów, bez pośredników • 800 zł, noclegi - 20 zł/osobę. 
Wrocław, tel. 071/780-87-00
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, Ip , 
100 m2, z telefonem, 1.300 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 071/355̂ 77-05 po południu 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 53 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, sypialnia, we Wrocławiu, ok. ul. Świeradowskiej -1.250 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/337-09-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, Nowy 
Dwór, po remoncie, umeblowane, wyposażone, z telefonem, 
wysoki standard, bez pośredników -1.200 zł ♦ opłaty. Wrocław, 
tel. 354-45-07 wieczorem, 0502/06-72-05 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Skar- 
bowców, pow. 43 m2, nowe, umeblowane, balkon - 950 zł/mies. 
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/362-80-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
okolice domu handlowego Astra - 750 zł/mies. + liczniki i kau
cja, częściowo umeblowane. Wrocław, tel. 0501/26-97-54 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z kuchnią 27 
m2, w starym budownictwie, bez wygód, na Hubach - 400 zł/ 
mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/785-44-86,0606/76-72-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2, Krzy
ki-Borek, po remoncie - 500 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0601/
41-85-88
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE koło .Astry" -
1.300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/785-76-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, Mucho
bór W. - 2.000 żł/mies. Wrocław, tel. 071/785-76-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Krzyki-Borek - 
800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361 -34-79,337-17-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, we 
Wrocławiu, na Hubach, umeblowane, wyposażone, I piętro - 750 
zł/mies. +.liczniki. Wrocław, tel. 071/324-26-58,0606/26-62-60 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, przy pl. Kościuszki, 50 m2, II piętro -1.600 zł/mies. 
+ liczniki. Wrocław, tel. 071/343-13-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu,

przy ul. Zielińskiego, umeblowane • 1.200 zł/mies. * opłaty. 
Wrocław, tel. 071/782:96-3.1
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, 
balkon, nowe, Różanka - 800 zł/mies. ♦ liczniki. 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 1-POKOJOWE w centrum nie
daleko Rynku, słoneczne, I piętro, urządzone, pow. 48 m2, ła
zienka, przedpokój, może być dla 3-4 osób - 950 zł. Wrocław, 
tel. 0609/63-25-28
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, 
dla jednego lub dwóch mężczyzn, w domu jednorodzinnym, 
osobne wejście, WC, łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, na 
Krzykach, niski parter, możliwość wynajęcia z pomieszczeniem 
o pow. 20 m2 (garaż, magazyn) - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
339-75-87 po godz. 16,0501/59-89-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 39 m2, parkiet, 
łazienka, c.o., na 2. piętrze, umeblowane - 1.000 zł * telefon, 
wolno. Wrocław, tel. 355-99-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
łazienka, telefon, balkon, na VIII piętrze, częściowo umeblowa
ne, przy ul. Obornickiej - 900 zł ♦ czynsz. Wrocław, tel. 071/
346-22-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m^na Krzy
kach -.1.100 zł * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 329-72-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kdlo domu han
dlowego Astra -1.000 zł/miesiąc + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/351-96-07 po godz. 20,0607/61-68-55 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Gajo- 
wickiej, nie rozkładowe, jasna kuchnia, oszklony balkon, po re
moncie kapitalnym, na VIII p., winda • 800 zł/mies. * opłaty, 
kaucja 800 zł. Wrocław, tel. 0600/30-18-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nie umeblowa
ne, przy ul. Drukarskiej, pow. 24 m2 - 700 zł/mies. + czynsz + 
opłaty licznikowe. Wrodaw, tel. 071/347-84-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 36 m2, nowe, 
przy ul. Jaracza, balkon, taras - 700 zł ♦ opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 348-91-38,0501/43-14-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE wysoki stan
dard, z telefonem, centrum, bez pośredników, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 341-72-16,0607/10-46-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
ul. Stalowa, 37 m2, umebl., TV kablowa, po remoncie -1.000 
zl/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/788-98-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Rynek, ul. Kuź
nicza, widna kuchnia, 34,7 m2,1 piętro, do zamieszkania, biuro 
- 1.200 zl/mies. + opłaty, od 06.2001 r. Wrocław, tei. 0604/ 
46-39-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
przy ul. Inżynierskiej, umeblowane, wyposażona kuchnia + pral
ka, telefon • 1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel.-071/351-97-87, 
0601/75-67-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE + garaż, pow. 
120 m2, nowe, na Maślicach -1.500 zł/miesiąc * opłaty liczni
kowe. Wrodaw, tel. 071/354-38-32,0503/65-89-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKÓjOWE 30 m2, w cen- 
trum, Szczepin, pełne wyposażenie, telefon, AGD, RTV, TV 
kablowa, kafelki, parkiet, meble, wysoki standard, bez pośred
ników - 800 zł + liczniki + kaucja zwrotna - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Popo- 
wickiej, jasna kuchnia, balkon, telefon, umeblowane, I piętro, 
dobry dojazd do centrum i PKP, - 650 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/355-72-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, na III 
piętrze, nieumeblowane, z telefonem, na osiedlu Szczepin - 800 
zł + prąd i telefon lub sprzedam • 85.000 zł. Wrocław, tel. 0602/
27-63-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE duże, umeblo
wane, sprzęt AGD, przy ul. Zemskiej, na Nowym Dworze -1250 
zł/mies. + kaucja 800 zł. Wrocław, tel. 785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, 
na Polance, z telefonem, częściowo umeblowane - 1000 zł + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 327-42-69 od 16.30. do 17.30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, na ul. 
Szkockiej (Nowy Dwór), balkon, cena 900 zł/miesiąc + liczniki. 
Wrocław, tel. 0607/16-70-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe. ul. Ku
kuczki (Gaj), 36 m2. cena 850 zł/miesiąc + liczniki. Wrocław, 
tel. 0603/38-18-11.
DO WYNAJĘCIA OBIEKT biurowo-sklepowy, 2 magazyny, 900 
m2, plac utwardzony 2000 m2 oraz plac 2800 m2, -15.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU cały. w niezamieszkałej ka
mienicy, w Legnicy lub jego część, na działalność gospodar
czą pow. całkowita ok 250 m2. Legnica, tel. 076/856-05-51, 
0603/35-40-82 •
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU ogród 60 m2,3 pokoje ume
blowane, telefon, c.o. gazowe, na Pilczycach -1.200 zł + liczni
ki + kaucja. Wrocław, tel. 351-64-38,0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU NA WSI z garażem i po
mieszczeniem gospodarczym, duża działka, ogródek, telefon,
c.o., woda, 120 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 20 km od Wro
cławia, blisko stawy - 1.000 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/
317-71 -25 wieczorem
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI we Wrocławiu, na Krzykach, 
pow. 70 m2, samodzielny, z telefonem -1.300 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/339-87-82
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 
pogodz.12
DO WYNAJĘCIA PLAC UTWARDZONY, przystosowany do 
prowadzenia handlu autami, w centrum Głogowa, oświetlony, 
ogrodzony, zabezpieczony systemem alarmowym z możliwo
ścią monitorowania, zaplecze sanitarne, przylegający do myjni 
samochodowej, istnieje możliwość wykonywania drobnych usług 
z zakresu mechaniki pojazdowej i przygotowania pojazdów do. 
sprzedaży -1.500 zł/mies., + VAT, Głogów, tel. 076/834-19-80 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-, 3-osobowe, osobne wejście, 

mieszkania studenckie, umeblowane - 250 zł. BU „KA- 
MEX", Wrodaw, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 071/ 

• 321-98-13 w godz. 10-17 99000001
DO WYNAJĘCIA POKOJE bez pośredników i dodatkowych 
opłat, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/346-60-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE dla pracowników - 300 zł/osoba. 
Wrocław, tel. 071/346-60-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE dla studentów, pracujących, łazien
ka, kuchnia, osobne wejście, cisza • 250 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 324-10-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią i łazienką blisko dworca 
PKP, dla pracowników lub studentów, umeblowane, telefon, w 
nowym budownictwie, bez pośredników • 250 zł/osobę lub noc
legi - 20 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/780-87-00 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, osobne wejście, umeblowa
ne - 700 zl + liczniki. Wrocław, tel. 343-28-37 •
DO WYNAJĘCIA f*OKÓJ dla pani. na Kozanowie, • 280 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-09-68
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, kuchnia, łazienka, osob
ne wejście, -.250 zł/os. Wrocław, tel. 071/345-78-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 28 m2, dla osoby pracującej, 
komfortowy, kuchnia, łazienka, WC, z telefonem, telewizor, vi- 
deo, cena - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-08-51, 0502/ 
87-42-03 ■
DO WYNAJĘCIA POKÓJ • 200 zł/mies. Wrocław, tel. 0503/
72-50-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z dostępem do kuchni, łazienki, osob
ne wejśde, dla 1 lub 2 osób, przy ul. H. Brodatego - 300,350 zł/ 
mies. Wrodaw. tel. 071/328-95-09 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach, duży, 22 m2, z balko
nem, w nowym, dobrze wyposażonym mieszkaniu, telefon, lo

dówka, pralka, prysznic • 350 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/
782-08-09 '
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/786-85-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu samodzielnym, dla 2 
osób - 250 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/341-58-43 po , 
godz. 16,0602/28-23-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla panów, umeblowany - 270 zl/osó-
ba. Wrocław, tel. 071/352-48-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domu (zabudowa szeregowa), cena
300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/345-15-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Krzykach, przy ul. Sępiej -
350 zł/mies. Wrocław, tel. 361-69-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ bez pośredników - 450 zł. Wrocław,
tel. 071/346-60-06
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, w dziel
nicy Zacisze - 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/
76-37-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, te
lefonu, spokojnej osobie, bez nałogów - 350 zł/osoba, płatne z 
góry. Wrocław, tel. 071/361-86-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, w mieszkaniu studenc
kim - 250 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/325-05-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny • 250 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/785-74-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób • 250 zł/mies. od osoby. 
Wrocław, tel. 071/351-54-91
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z używalnością kuch
ni, łazienki, osobne wejśde, cena 500 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 2-pókojowym, dla 
dziewczyny, Biskupin - 425 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. 0608/
53-61-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, w.c., 
oddzielne wejście, w willi, Krzyki-Borek, • 400 zł /mies.. Wro
cław, tel. 361-40-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, na poddaszu willi, kuch
nia, łazienka, z telefonem - 280 zł/mies. od osoby. Wrodaw, tel. 
071/333-72-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 18.5 m2, osobne wejśde, 2-oso- 
bowy, na 1. piętrze, bez dodatkowych opłat - 500 zł/2 os., 3CMfr 
zł/os. Wrocław, tel. 071/322-24-55 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 15 m2, łazienka, wnęka kuchenna, 
lodówka, osobie pracującej lub parze, osobne wejście, w willi, 
na Wojszycach • 500 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/373-02-22 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w samodzielnym mieszkaniu, przy 
ul. Damrota, pow. 15 m2, umeblowany, 1-, 2-osobowy, kuchnia, 
łazienka, od zaraz • 500 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/
786-90-16 po godz. 19,0607/18-19-12 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 20 m2, dla 2 lub 3 osób, w dom- 
ku jednorodzinnym, kuchnia, łazienka, całość umeblowana, 
osobne wejście, przy ul. Lotniczej we Wrocławiu, - 250 zł Wro
cław, tel. 353-81-96
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla kobiet lub pary, umeblowany, 
dostęp do kuchni i łazienki, w willi, na Klecinie, dla 1 osoby • 
350 zł/mies. oraz dla 2 osób - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 
333-48-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-, 2-osobowy, Krzyki, kuchnia, ła
zienka - 350 i 600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/337-13-14,0503/
86-46-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 dziewcząt - 500 zł/mies. lub 
całe mieszkanie za 1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/789-18-06 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, we Wrocławiu, na Zaciszu, 
osobne wejście, wszystkie media, dla studentów lub osób pra
cujących, 1 osoba - 400 zł/mies., 2 osoby - 500 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/348-46-48,0608/16-08-87 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni, łazienki, pow.
30 m2, dla 2 lub 1 pani, w centrum Wrocławia, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, osobne wejście, kuch
nia, lodówka, łazienka, przedpokój, blisko do pl. Grunwaldzkie
go, można garażować, - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/346-66-B6 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią łazienką na Muchoborze 
Małym - 600 zł. Wrocław, tel. 357-93-74 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, blisko centrum Korona, 
osobne wejście - 600zł/mies. Wrocław, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, z używajno- 
śdą kuchni i łazienki, 2-osobowy, umeblowany, w Leśnicy, - 6ot 
zł. Wrocław, tel. 349-12-01 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, w zamian za opiekę. 
Wrocław, tel. 071/341-25-29
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny, 1-osobowy, z uży
walnością kuchni i łazienki, - 250 zł. Wrocław, tel. 785-74-24 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście • 250 
zł/osoba/miesiąc, bez opłat dodatkowych. Wrocław, tel. 071/ 
311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku jednorodzinnym, dla dwóch 
osób, osobne wejście, kuchnia, jazienka - 270 zł/osoba. Wro- „ 
cław, tel. 071/364-45-20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w zamian za opiekę na 7-letnim dziec
kiem. Wrocław, tel. 071/321-75-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, blisko centrum, osobne 
wejśde. cena 300 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób (może być para) - 300 zl/ 
osoba. Wrodaw, tel. 071/357-33-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, na Klecinie, 1-osobo
wy - 300 zł, 2-osobowy - 400 zł, garaż -150 zł. Wrocław, tel. 
071/333-72-48,071/314-70-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch kobiet uczących się lub 
pracujących, dogodne warunki, b. dobry dojazd do centrum i 
uczelni, korzystanie z WC, kuchni, łazienki, pełna swoboda - 
300 zł/miesiąc, bez dodatkowych opłat. Wrodaw, tel. 0501/
40-31-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch pań, kuchnia, łazienka, 
osobne wejście, komfortowe warunki, willa, Muchobór Wielki, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/373-71 -34 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
przy ul. Strachocińskiej, 5 pokoi, 125 m2, wysoki standard, 
umeblowane, taras, 2 balkony, ogródek, telefon, kominek, c.o. 
na gaz, ogrodzenie, bez pośredników - 2.400 zł/mies. Wrod§p, 
tel. 071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI po remoncie kapitalnym, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, umeblowane, duży ogórd, możliwość 
parkowania kilku samochodów - 1.900 zł/mies. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI na Karłowicach, 120 m2,4 
pokoje, bez pośredników, -1.900 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0607/
74-47-34
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow 200 m2, na dzia
łalność usługową, handlową, przystosowane na szwalnię, na 
terenie centrum handlowego - 1.000 zł/mies. Brzeg, tel. 077/ 
416-30-59 po godz. 19,077/416-43-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA gospodarcze, z WC, 4 szt., 
pow. 100 m2, w centrum Legnicy, na biura lub gabinety, parter-
2.000 zł/mies. + VAT. Legnica, tel. 076/866-34-07 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA handlowe, w b. dobrym 
punkcie, w Chocianowie, doskonały na salon kosmetyczny, 
soalrium, salon gier, biuro lub gabinet lekarski, telefon, licznik,
- 580 zl. Lubin, tel. 076/749-31-15 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na różną działalność' 10 
zł/m2. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2, w Siech
nicach. 15 km od centrum Wrocławia, z możliwośdą powięk
szenia o poddasze, siła, WC, zaplecze biurowe, woda, telefon, 
na produkcję lub magazyn, - 970 zł. Siechnice, tel. 071/
311-53-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 30,140,150,400 m2, w 
Strzelinie, ul. Oławska 19, wszystkie media, teren ogrodzony, 
parkingi, drogi dojazdowe, faktura VAT - 9 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-10-69.0602/44-78-77 ^
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA gospodarcze, o łącznej 
pow. 2000 m2. place manewrowe 3000 m2. (hale, waga 151, 
warsztat), wszystkie media, pomieszczenia biurowe, posesja

0o wynajęcia: ATRAKCYJNA DUZA HALA 
T A N I E  M A G A Z Y N Y

• 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: 
tej. 70-71/ 348.63-61 lub 348-67-39 
tel. /0-71/ 367-91-99 lub 334-6S-29
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W rocław ska Spó łdz ie ln ia  O grodn iczo -Pszcze la rska  
og łasza przetarg p isem ny n ieogran iczony

położonego w Trzebnicy przy ul. Żołnierzy Września 9a, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy nr KW 19775

✓ powierzchnia dziatki -1051 m kw.
✓ powierzchnia zabudowy-1 8 0  m  kw. 0 P 011921
✓ powierzchnia użytkowa -152,5 m kw
✓ cena wywoławcza - 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy zł)
Nieruchom ość położona jest w  centrum Trzebnicy. Przetarg odbędzie się w  dniu 11 maja 2001 r. 
o godz. 11:00 w siedzib ie Spółdzielni przy ul. Tęczowej 84 we Wrocławiu, tel/fax 071/342-73-44. 
Z  dokumentacją nieruchomości i regulaminem przetargu można zapoznać się w Spółdzielni.

| , CENTRUM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 
oferuje KREDYTY na zakup

DOMU, MIESZKANIA, DZIAŁKI BUDOWLANEJ 
POŻYCZKI POD ZASTAW DOMU, MIESZKANIA 

OPROCENTOWANIE OD 7,7% I 
“SKOUBRA” 071/34-24-163. 0601-555-339 l

prywatna ogrodzona • 8 zl/m2 www.jp.z.pl. Sucha, woj. opol
skie.-tel. 0600/37-28-83
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA II piętro, dogodne wejście, 
pow. .2 X100 m2 -4.50 zl/m2. Świdnica, tel. 074/852-27-05 do 
godz. 16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA warsztatowe, 90 m2, wys. 
4 m, socjalne z WC, biuro 9 m2, plac przed budynkiem betono
wy, całość położona na posesji prywatnej, dzielnica Krzyki, uli
ca Buforowa -1.600 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/346-43-25 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE w Świdnicy, 
trzy, po 30 m2 każde, osobne wejście do biur - 5 zł/m2 (liczniki 
płatne osobno). Świdnica, tel. 071/852-27-05 rano, 074/ 
833-65-24 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE z przeznaczeniem han
dlowym, produkcyjnym lub oczekuję Innych propozycji, pow. 900 
m2, wszystki media, - 10 zł /m2. Kudowa Zdrój. tel. 074/ 
866-13-62 '
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w Radwanicach przy tra
sie Wrocław - Oława, pow. 43 m2, oddzielny wjazd, woda, prąd,
- 700 zł. Radwanice, tel. 071/789-1840,071/311-70-41 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 130 m2, z  placem przyle
głym ok. 300 m2, w centrum Strzegomia, siła, woda, z telefo
nem, blisko parking, na działalność - 2.00.0 zł/mies. Strzegom, 
tel. 074/855-25-57 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 30 m2,1 piętro, do
godne wejście, w sąsiedztwie inne firmy: skład mebli kuchen
nych, obróbka granitu, architektura wnętrz (mile widziana po
krewna branża) - 5 zt/m2, Świdnica, tel-. 074/852-27 -
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-usługowe, w 
domu handlowym w centrum Obornik Śl. - 20 zł/m2. Trzebnica, 
tel. 071/387-00 1̂8,0501/25-36-86 

Ę b 0  WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność gospodar
czą, 60 m2, woda, 360 V, w Wojnowicach • 450 zł/mies. Wojno
wice. tel. 071/317-70-03
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 200 m2, na garaże, ma
gazyn, w centrum Wrocławia, ul. Nasypowa - 200 zł+VAT/mies. 
Wrocław, tel. 0603/34-74-19.0609/25-19-90 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-produkcyjne, na 
każdą działalność, wszystkie media, 160 m2, w centrum Ołta- 
szyna -13 zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE sklepowe, 13 m2, z rega
łami -1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 783-39-32,0602/85-07-47 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 30 m2 - 
400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-1-1-71 
DO WYNAJĘCIA 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 STOISKO duży namiot, na placu, przy dwor
cu Świebodzkim, - 400 zł. Wrocław, tel. 328-80-52 
DO WYNAJĘCIA STOISKO na hali Strzegomskiej. -1.150 zł. 
Wrocław, tel. 328-80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w ęentrum handlowym Gaj, * 300 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
DO WYNAJĘCIA STUDIO pow. 35 m2, w centrum Wrocławia, 
od zaraz, bez pośredników • 950 zł. Wrocław, tel. 071/361-57-65 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT samochodowy, przy ul. Armii 
Krajowej, pow. 168 m2,'w cenie 3500 zł/miesiąc oraz na biura, 
pow. 380 m2, w cenie 25 zł/m2 albo inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/364-26-25,0603/17-69-83 
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI w Świebodzicach * 
miejsce dla kosmetyczki lub solarium, cw, toaleta, c.o., siła, w 
centrum • 1.000 zł/mies. + liczniki. Świebodzice, tel. 074/ 
854-45-11
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 pomieszczenia, 
zaplecze, w.c. - 1.500 zł/m-c. Wrocław, tel. 321-09-22,0501/ 
25-06-33

|ttOM  poniemiecki, 9 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 240 m2, możl.. 
prowadzenia dział, gosp., częściowo remontowany, 2 duże za
budowania gosp., siła, 50 arów ogrodu, 50 km od Wrocławia, 
przy trasie Strzelin - Ząbkowice śl., cena do negocjacji, - 320.000 
zł., tel. 0605/52-76-36 ̂ zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00501 www.autogielda.com.pl) 
DOM 50 km od Wrocławia, gm. Strzelin, poniemiecki, w trakcie 
remontu, - 70.000 zł. „ tel. 0605/38-18-47 
DOM wolno stojący, Wrocław Złotniki, o pow. 700 m2, w tym 4 

samodzielne mieszkania oraz pow. użytkowe na działal
ność gospodarczą, hala wolno stojąca, pow. 100 m2, z 
siłą działka 1300 m2 zagospodarowana, częściowo utwar- 

'  dzona, możliwość zamieszkania wynajmowania i prowa
dzenia działalności gospodar. - 850.000 zł, do neg.,BGN, 
Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001 

DOM jednorodzinny, wolno stojący, pow. użytk. 360 m2, wszyst
kie wygody, - 380.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
DOM w Bielsku-Białej, pow. 200 m2, nadający się na biura, -
330.000 zł, do zamieszkania od zaraz. Bielsko-Biała, tel. 033/ 
821-52-40
DOM poniemiecki, okolice Lwówka Śl., 5-pokojowy, WC, CO, 
łazienka, działka 2.9 ha, w tym 0.9 lasu, • 90.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-77-80
DOM 2-piętrowy, pow. 450 m2, - 300.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-00-80
DOM z 1994 r., 300 m2 + warsztat o pow. 100 m2, 30 km od 
Wrocławia, - 320.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0602/71-99-07 
DOM nowy, atrakcyjny, 134 m2, działka 1500 ni2,10 km Od 
granic Wrocławia, parterowy, garaż, na miejscu szkoła podsta
wowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, przedszkole, - 375.000 zł. 
Czernica k. Wrocławia, tel. 0603/30-10-11 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00482 www.au- 
togielda.com.pl)
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie,łazienka, w.c., telefon, 

f t ł  zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek czere
śniowych), blisko granicy niemieckiej,.2 5km od Olsztyna, 20 
km od Gubina, -100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM w Długopolu Górnym, pow. 1000 m2, nowa więżba da
chowa, dach pokryty blachą ocynkowaną nowe belki stropo
we, nowa inst. elektr., woda, ogród 12 a, widok na Czarną Górę 
i Masyw Śnieżnika. blisko las, piękna i cicha okolica, - 85.000 
zł. Długopole Górne, tel. 0603/95-73-82 - 
DOM jednorodzinny, pow. 100 m2.3-pokojowy, kuchnia, łazien
ka, WC, c.o., telefon, grunty orne o pow. 1.43 ha, działka bu
dowlana o pow. 200 m2, wszystkie media, - 66.000 zł. Dobo- 
szowice, tel. 074/817-87-48
DOM poniemiecki, 370 m2, - 135.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-07-32,0606/23-86-81
DOM*duży, 390 m2, koło Dzierżoniowa, woda, CO, sad, staw, 
zabud. gospodarcze, 1.03 ha, - 130.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-21-92 po godz. 16
DOM poniemiecki, rozpoczęta budowa nowego domu o pow. 
,186 m2 (ściany zewnętrzne, materiał na więżbę dachową), dział
ka 98 arów ogrodzona, 100 m od lasu, 30 km od Wrocławia, 
gmina Borów, powiat Strzelin, - 100.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-08-30,090/67-21-42
DOM w Dziwnowie, 150 m od morza. pow. 200 m2, w trakcie 
remontu, działka 7 a, 9 pokoi, nadaje się do prowadzenia dzia- 
łalności turystycznej, -180.000 zł: Dziwnów, tef- 091/381-37-51 
DOM w zabudowie bliźniaczej, w Głogowie, pow. 260 m2, 4 
pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka, pralnia, spiżarnia, garaż na 

4b>2 samochody, CO węglowo-gazowe, warsztat tokarsko-ślusar- 
ski, • 160.000 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35 
DOM wolno stojący, 200 m2, działka 600 m2. garaż, pomiesz

czenia gospodarcze, atrakcyjna lokalizacja -150.000 zł. Gołu
chów, tel. 062/742-48-33,0601/48-32-46 
DOM poniemiecki, 15 km od Gubina, przy granicy z Niemcami, 
po częściowym remoncie, + zabudowania gosp. 0.5 ha, • 66.000 
zł. Grabice, woj. zielonogórskie, tel. 0608/73r78-98 
DOM pow. 150 m2, działka pow. 8 arów, w Krynicy Górskiej, -
250.000 zł. Jawor, tel. 076/870-74-96
DOM poniemiecki, pow. 120 m2, CO, szambo, siła, telefon, 
możliwość rozbudowy; działka 58 a,-okolice Jeleniej Góry, -
90.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-25-26
DOM o pow. 120 m2, działka 10 a, budynki gospodarcze 100 
m2,6 km od Wrocławia w kier. Jelcza - Laskowic, - 200.000 zł. 
Jeszkowice, tel. 071/318-04-24 
DOM poniemiecki, pow. 200 m2. kafelki, panele, w.c., budynki 
gosp., działka 1 ha, blisko trasy A4. • 126.000 zl. Kalinowa, tei. 
071/393-14--49,0605/05-95-26
DOM jednorodzinny, pow. 220 m2, działka o pow. 1800 m2, 
budynek gospodarczy o pow. 160 m2, • 295.000 zł. Kamienica 
Królewska, tel. 058/681-61-82
DOM wolno stojący, w Kamieńcu Wrocławskim, działka własno
ściowa, wszystkie media, możi. adaptacji na 2 niezależne miesz
kania, -220.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-70̂  
DOM w Karpaczu Górnym z 1982 r„ pow. całk. 280 m2,6 po
koi, kuchnia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo parter do 
wykończenia, 2 garaże, działka 500 m2. wszystkie media, atrak
cyjna lokalizacja, - 370.000 zł. Karpacz,-tel. 0600/24-93-05, 
0606/74-57-31
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokalizacja, 
pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, - 420.000 zł. Kłodz- 
ko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM piętrowy, poniemiecki, podpiwniczony, łazienka, woda, 
prąd, telefon, podwórko 18 a, ogród 50 a, 15 km od Głogowa, -
50.000 zł. Kotla, tel. 076/831-86-25
DOM 10-letni, pow. całk. 400 m2, pow. mieszkalna 200 m2, 
działka 25 a, - 300.000 zł. Królikowice, tel. 071/311-17-61 
DOM jednorodzinny, pow. 270 m2, na działceo pow. 5.000 m2, 
blisko jeziora, w okolicach Leszna, -130.000 zł. Krzycko Wiel
kie, tel. 0607/28-13-37
DOM w zabudowie szeregowej, skrajny, pow. 360 m2,6 pokoi, 
2 łazienki, 2 kuchnie, na parterze część handlowa, • 290.000 zł. 
Legnica, tel. 076/866-44-37
DOM po częściowym remoncie oraz zabudowania gospodar
cze, nadające się pod działalność gosp., w Miłkowicach, •
150.000 zł lub zamienię na mieszkanie w legnicy * 14 ha ziemi. 
Legnica, tel. 0606/99-12-44
DOM jednorodzinny, do wykończenia, pow. użytkowa 117.5 m2, 
całkowita 216 m2,5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż z kana
łem, co, woda, działka 6 a, materiały wykończeniowe, Osiedle 
Sienkiewicza, -125.000 zi. Legnica, teł. 076/862-83-23 
DOM w Legnicy, w zabudowie szeregowej, w spokojnej okoli
cy, - 250.000 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57,0602/15-17-37 
DOM w miejscowości Błażejowice • Skorogoszcz, 2 pokoje, 
działka 12 a, kuchnia, łazienka, c.o., woda, 20 km od Opola, -
22.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/457-55-94, 457-56-14 po 
godz. T6
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 mpżna 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0156 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM wolno stojący, murowany, pow. całkowita 330 m2, miesz
kalnej 110 m2,11-letni, działka 16 arów, tereny ekologiczne, 
lasy, jeziora, ładnie położony, • 240.000 zł. Lubrza, tel. 068/ 
381-31-98,0606/19-89-64
DOM WOLNO STOJĄCY 15 km od centrum Warszawy, blisko 
centrum handlowe, w okolicy las, jeziora, pow. 120 m2. wykoń
czony, gaz, z telefonem, TV SAT, szambo, własne ujęcie wody, 
parter: salon, kuchnia, łazienka, poddasze: sypialnia, 2 pokoje, 
łazienka, działka 1000 m2, - 315.000 zł. Warszawa, tel. 0602/ 
60̂ 66-24,022/771 -23-55
DOM, 1988 r. wolno stojący, jednorodzinny, działka 550 m2,2 
wejścia, 3 łazienki, garaż lub zamienię na mieszkanie w pobli
żu Zielońej Góry. Lubsko; tel. 068/372-08-54 
DOM poniemiecki, mieszkalno-gospodarczy, piętrowy, pow. 200 
m2, stodoła 140 m2 z możliwością adaptacji na mieszkanie, z 
czerwonej cegły, na wsi, w okol. Lwówka Śl, - 95.000 zł. Lwó
wek śląski, tel. 075/647-81-20
DOM wolno stojący, pod Bolesławcem, salon z kominkiem, 3 
pokoje, duża kuchnia, łazienka i wc osobno, piwnice, 2 tarasy, 
duże oczko wodne, działka 80 a, garaż z kanałem, dużo ziele* 
ni, z telefonem, co węgiel, -150.000 zł. Mierzwin, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-12-31
DOM do remontu, + 60 arów ziemi, - 60.000 zł. Milicz, tel. 071/
383-01-59
DOM 600 m2, z ogrodem, woda, gaz, 3 pokoje, kuchnia, w Kro
toszynie, - 55.000 zł lub wydzierżawię. Milicz, tel. 071/384-22-27 
DOM w zabudowie bliźniaczej, w Namysłowie, pow. 60 m2, 
możliwość adaptacji strychu, garaż * zabudowania gosp., dział
ka 15 a, - 90.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-37-54 
DOM wolno stojący, w Niegosławicach kolo Szprotawy, woj. 
lubuskie do zamieszkania i ńa działalność, pow. 222 m2,6 po
koi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 wejścia, piece, wodociąg, kanaliza
cja. Budynek gosp. z garażem, pow, 84 m2, z czerwonej cegły, 
-działka 0,47 ha, - 84.000 zł. Niegosławice, tel. 0607/81-07-01 
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 par
ter, 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 w elementach, drewniany, do złożenia, 120 m2, pełna 
dokumentacja, -12.000 zł. Niemcy, tel. 0049/17-92-41-85-95, 
Wrocław, 0503/98-19-75
DOM jednorodzinny, poniemiecki, na działce 0.23 ha, wszyst
kie media, ładna lokalizacja, - 220.000 zł. Niemodlin, tel. 0608/
20-36-38 po 18
DOM wolno stojący, 2-rodzinńy, 12-letni, ceglany, 2 niezależne 
wejścia, pow. 440 m2, okna PCV, co miedziane, atrakcyjna lo
kalizacja, dzielnica w zieleni, działka 8 a - 240.000 zł (możli
wość sprzedaży połowy domu). Nowa Ruda. tel. 074/872-28-77 
DOM w Obornikach Śl., typu mały dworek, nowy, wszystkie 
media, energooszczędny, bez pośredników, - 370.000 zł. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-35-24 
DOM dwurodzinny w Oławie, • 270.000 zł. Oława, tel. 0608/
24-27-49
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.au- 
togielda.com.pl)
DOM poniemiecki, piętrowy, działka 25 arów, dwa wejścia, wo
dociąg, 2 łazienki, 7 pokoi, z telefonem, budynki gospodarcze,

pole 4 ha, 10 km od Oławy, - 125.000 zł. Oława, tel. 071/ 
301-52-06
DOM poniemiecki, po remoncie kapitalnym, ocieplony, okna 
PCV, 150 m2, pomieszczenie gospodarcze 50 m2, nowa hala 
70 m2, hala 100 m2, - 400.000 zł. Oława, tel. 071/313-81-95 po 
godz. 21
DOM mieszkalny ♦ zabudowania gosp., pole o pow. 2.65 ha, 10 
km od Kluczborka, w woj. opolskim, - 36.000 żł! Opole, tel. 077/ 
474-53-02
DOM parter pow. 200 m2, strych 200 mf ̂ strych, podpiwniczo
ny, działka 11 a. w Osiecznicy, przy trasie Zielona Góra - Świec
ko, na budynek mieszkalny, bar, motet, -100.000 zł. Osieczni
ca, tel. 068/383-86-24,0605/36-52-47'
DOM wolno stojący, budynki gosp., koło Bolesławca, w Osiecz
nicy, -120.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-23-76,0607/81-19-76 
DOM jednorodzinny, niewykończony, pow. 200 m2, działka ogro
dzona, pow. 1.67 ha w Rojewie, na trasie Ostrzeszów - Syców, 
blisko lasu, -170.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-27-27 
DOM + zabudowania gospodarcze, poniemieckie, do małego 
remontu, 1.8 ha sadu orzechowo-jabłoniowego wraz z gruntem 
pod budowę 40 a, blisko gór, 50 km od Wrocławia, 3 km od 
Dzierżoniowa, woda miejska, studnia, telefon, siła, - 720.000 
zł. Pieszyce, tel. 074/836-60-22,0606/85-92-83 
DOM 150 m2, woda miejska, telefQn, CO, budynki gosp., sad
1.8 ha, działka budowlana, atrakcyjna lokalizacja, • 70.000 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-60-22.0604/15-85-95 
DOM na dwie rodziny, pow. użytkowa 180 m2.7 pokoi, 3 kuch
nie, 2 łazienki, garaż, stodoła - można przeznaczyć na różne 
cele, CO, telefon, na działce 25 arów, -155.000 zł. Piława Dol
na, tel. 074/831-91-25
DOM w Przemkowie, piętrowy + poddasze, na działce 7 arów, 
możliwość powiększenia działki, nowy, 6 pokoi, 3 balkony, ga
raż, wolno stojący, gładź, - 220.000 zł. Polkowice, tel. 0603/ 
85-52-50
DOM w zabudowie szeregowej, nowo wybudowany, w centrum 
Polkowic, 260 m2, -140000 zł. Polkowice, tel. 076/845-45-33 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nume
rem -AG0164 www.autogielda.com.pl)
DOM wolno stojący, w Poznaniu, na os. willowym, 123 m2, dział
ka 1240 m2, c.o. gazowe, osobny garaż na 2 samochody, 2 
budynki gosp., kaseta video do wglądu, • 500.000 zł. Poznań, 
tel. 061/867-77-07, Wrocław, 071/363-63-77 
DOM duży, w Prudniku, działka 20 a, bez pośredników, wszyst
kie media, -180.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-65-33 
DOM do remontu lub do rozbiórki, działka 30 a k. Żmigrodu, -
26.000 zł. Radziądz, gm. Żmigród, tel. 0604/33-35-99

. WYNAJM DŁUGOLETNI
CO

g m ieszkan ie  3-pokojowe 
° dw upoziom owe • nowe 
tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

DOM PONIEMIECKI duży. '♦ budynki gosp. oraz grunt o pow. 
1.47 ha, w Wigancicach, • 40.000 zł. Sarby, tel. 074/810-25-62 
DOM jednorodzinny, pow. 130 m2, z małą nowo wybudowaną 
altaną na działce o pow. 260 m2, dzuiałka 1.500 m2, - 220.000 
zł. Sława, tel. 068/356-61-68 po godz. 18 
DOM wolno stojący, w atrakcyjnej miejscowości nad jeziorem 
Sławskim, pow. 220 m2, kryty dachówką do małego wykoń
czenia + budynek gosp, - 190.000 zł. Sława, tel. 068/356-68-15 
DOM w zabudowie bliźniaczej, 120 m2, garaż, budynki gosp., 6 
a, c.o. węglowe, blisko jeziora, 4 pokoje, 2 łazienki, w atrakcyj
nym punkcie, hipoteka, ogródek, - 95.000 zł. Sława, tel. 0603/ 
10-37-45
DOM w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, woj. zachod
nio-pomorskie, .pow. 80 m2, po remoncie, $  pokoje, kuchnia, 
łazienka, gaz, woda, zabudowania gospodarcze, działka 2700 
m2, sad, własność notarialna, - 62.000 zł. Słubice, tel. 095/ 
758-49-39
DOM jednorodzinny do wykończenia, 200 m2, budowa zaczęta 
w 1997 r., księga nieczysta, 5 pokoi, kuchnia, 2 x łazienka, sa
lon, w środku zalane posadzki, zrobione schody, woda, prąd, 
kanalizacja, atrakcyjna lokalizacja, zalew, lasy, blisko trasy, -
80.000 zł. Sośnie, tel. 062/739-15:20,062/739-11-42
DOM komfortowe wyposażenie, okna drewniane, ogrzew. ga
zowe, działka 18 a, 2-piętrowy, po remoncie kapitalnym,-
160.000 zł. Starościn, woj. opolskie, tel. 0600/19-88-99 
DOM + zabudowania gosp., w Mikołajowie, pod lasem, 6 km od 
Srebrnej Góry, własność notarialna, teren dobry na agrotury
stykę, - 50.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-14-37
DOM o pow. 136 m2f, działka 1800 m2, w Cigacicach k. Zielo
nej Góry, -140.000 zł. Sulechów, tel. 068/385:26-03 
DOM jednorodzinny, w Szlichtyngowej, działka przy domu 760 
m2, garaż, wolno stojący, budynki gosp, - 79.000 zł. Szlichtyn
gowa, tel. 065/549-26-16 _
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna willowa 
dzielnica, blisko rzeka i las, w rozliczeniu może być mieszkanie 
w Żarach, cena 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 068/376-28-49 
DOM jednorodzinny, stan surowy zamknięty, pow. 120 m2, w 
miejscowości Bobrzany, woj. lubuskie, działka uzbrojona, pow. 
11 a, ogrodzona, - 550.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-95-64 
DOM piętrowy, dół po aptece, murowane magazyny i garaż, 
działka o pow. 770 m2, w Ścinawie Małej, w woj. opolskim, -
140.000 zł. Ścinawa Mała, tel. 077/439-12-14, 431-28-89 po 
godz. 20,0604/20-43-56
DOM wolno stojący, pow.,120 m2, działka 505 m2, piętrowy, 2 
kuchnie, 2 łazienki, 5 pokoi, garaż, c.o. gazowe, telefon, siła, + 
mały domek gospodarczy, w Sobótce, 30 km od Wrocławia, -
250.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-07-11
DOM w technologi drewnianej, pow. 80 m2, działka 47 a, 30 km 
od Wrocławia, -150.000 zł lub zamienię na mieszkanie, 2-po- 
kojowe, we Wrocławiu, do. 80.000-zł + dopłata, Ujeżdziec Wiel
ki, gm. Trzebnica, teL 0607/25-58-20 
DOM 270 m2, działka 5.5 ara, ogrzewanie olejowe, - 350.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24-76 w godz. 9-15.0600/10-98-90 
DOM na Mazurach, pow. 130 m2, położony na działce 12.800

ZAMIEŃ MIESZKANIE NA DOM
• Domy z działką600 m2 (15 km od Rynku)

o d  1 7 9 . 0 0 0  o
• Domy pod lasem z działką 1000 m2  ̂
(Oborniki Śl., Miłoszyce k. Kamieńca) §
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UWAGA • NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!
tel. 071/352-91 -59 
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Kiełczów  - dom wolno stojący
nowy, pow. 210 m2, działka 1.550 m2 

do niewielkiego wykończeniap
335.000 zł OP011190

t e l .  3 4 3 - 5 3 - 3 3
m2, 20 m od jeziora, taras 65 m2, z widokiem na jezioro. -
180.000 zł lub inne propozycje. Wałbrzych, tel. 074/844-91-79 
DOM wolno stojący, 15 km od centrum Wrocławia, położony 
blisko centrum handlowego (M-1, Castorama, HIT, Macro), w 
okolicy dużo lasu, jezioro, dom o pow. 120 m2, wykończony, 
gaz, z telefonem, TV satelitarna, szambo, własne ujęcie wody, 
na parterze salon, kuch na poddaszu sypialnia, 2 pokoje, ła
zienka, cena 315.000 zł. Warszawa, tel. 022/771-23-55.0602/
60-66-24
DOM 120 m2, w Wilkowie, -180.000 zł. Wilków, gm. Niemcza, 
tel. 074/837-88-34
DOM w Wińsku, stan surowy zadaszony, piętrowy, podpiwni
czony, - 48.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-82-02 
DOM pow. 280 m2, wolno stojący, wykończony, garaż, działka 
10 a, atrakcyjna lokalizacja, - 880.000 żł lub' zamienię tła miesz
kanie M4, we Wrocławiu. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 po 
godz. 19
DOM 4-pokojowy, duży hol, łazienka, skrytka, kuchnia, ogrze
wanie olejowe, kotłownia, 3 km od ośrodka wczasowego w 
Boszkowie, możliwość wykopania stawu, sprzedam z powodu 
wyjazdu, -145.000 źł. Włoszakowice, tel. 0605/64-73-23 
DOM jednorodzinny, Przygórze, pow. użytk. 1Ó4 m2, działka 9 
arów, -140.000 zł. Wolibórz, woj. wałbrzyskie, tel. 0608/86-59-57 
DOM w Wołówie, ładny ogród, - 220.000 zł lub zamienię na 
dwa mieszkaniawe Wrocławiu. Wołów, tel. 071/389-17-22 
O  DOM z zabudowaniami, lokalizacja idealna na 

działalność, przy głównej drodze przelotowej, 
działka 2500 m2 lub 16.200 m2, okazja!, • 420.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 02017751

DOM w zabudowie bliźniaczej, 240 m2, Brochów, salon 40 m2, 
4 pokoje, działka 364 m2, zagospodarowana, - 360.000 zł 
(do negocjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/354-^4-93 
99000001

DOM w zabudowie bliźniaczej, Krzyki Borek, ok. Parku Połu
dniowego, 200 m2,6 pokoi, w tym samodzielne mieszka
nie 2-pokojowe w przyziemiu, 2 linie telefoniczne, działka 
o pow. 400 m2, • 450.000 zł (do negocjacji). BGN, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001 

DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrodaw Złotniki, 
140 m2( z możliwością rozbudowy, działka 1000 m2, w 
rozlicznemu może być mieszkanie, - 240.000 zł. BGN, 
Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001 

DOM w zabudowie szeregowej, Psie Pole - Sołtysowice, 220 
m2,1995 r., salon z kominkiem, 5 pokoi, 2 łazienki, dział
ka 355 m2, - 350.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

DOM w zabudowie bliźniaczej, Nowe Stabłowice, blisko ul. 
Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, -
330.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/ 
354-34-93 99000001 

DOM • Leśnica, stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, działka 
1500 m2 - 299.000 zł, Stabłowice, .bliźniak*, 320/460 m2, 
stan surowy zamknięty, wysokiej jakości materiały budow
lane, pięknie położony - 275.000 zł, ok. Trzebnicy - Mal- 
czów, pow. 100 m2, działka 1300 m2 • 125.00 zł. DS Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15,071/782-84-04 
99000001

DOM - ok. Bielan, pow. 240 m2, działka 1000 m2, nowy • 430.000 
zł, Kamieniec Wrocławski, pow. 200 m2, działka 3600 m2 
• 515.000 zł, Żórawina, pow. 200 m2, stan surowy otwarty, 
działka 800 m2 - 210.000 zł. DS Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/337-11-15,071/782-84-04 99000001 

DOM w zabudowie szeregowej, nowy, ulga budowlana, pow. 
133 m2, garaż, ogrzewanie gazowe, Wrocław Wojnów, do wy
kończenia kafelki i panele podłogowe. - 289.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-61-11,0501/24-62-69 
DOM nowy, Goszcz-Twardogóra, działka 10 arów, ogrodzenie, 
nowe osiedle, las, woda, światło, CO, garaż, piwnice, ulga po
datkowa, -180.000 zl- Wrocław, tel. 071/367-61-70 
DOM całoroczny, z garażem, w Sulistrowiczkach, do małego 
wykończenia, 173 m2, b. atrakcyjna działka pod lasem 1100 
m2, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 348-57-28,0601/93-47-15 
DOM jednorodzinny, we Wrodawiu, ok. ul. Kamieńskiego, •
450.000 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-33
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 zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0202 www.autogielda.com.pl)
DOM w Szymanowie, wybudowany w 1989 r.. 300 m2. siła, gaz, 
telefon, działka 10 arów, budynek warsztatowy oraz gospodar
czy, cena do ugodnienia. Wrocław, tel. 071/357-86-49, 0601/ 
58-50-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem -A00486 www.autogielda.com.pl)
DOM nowy, 200 m2, ok. Marciszowie, - 260.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/75-25-96
DOM 2-rodzinny, za CH Korona, - 450.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie 2,3-pokojowe. Wrocław, tel. 785-40-67, 0501/
41-14-01
DOM 240 m2, nowy, + zabudowania gosp. 130 m2, na parceli 
2500 m2, dobra lokalizacja, na działalność gosp, - 380.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/07-07-99
DOM w zabudowie bliźniaczej, na Stabłowicach, 203 m2, 3 
kondygnacje, kuchnia z aneksem jadalnym, salon, 4 pokoje, 2 
łazienki, garaż, pralnia, piwnica, działka 517 m2, z domkiem 
gosp, -290.000 zł. Wrocław, tel. 354-20-59 po godz. 17 
DOM jednorodzinny, 7 km od granicy. Wrocławia, działka 1000 
m2, budynek 140 m2 pow. użytkowej, b. dobrze ocieplony, do 
wykończenia 20%, -150.000 zł. Wrocław, tel! 0501/73-79-40 
DOM do niewielkiego wykończenia, w cenie 800 zł/m2, działka 
z mediami (energia, woda, kanalizacja, telefon), w cenie 80 zł/ 
m2,2 ulgi budowlane, w Kamieńcu Wrocławskim. Wrocław, tel. 
071/330-11-57,0501/86-85-34
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 niewiel
kiego wykończenia, skrajna działka o pow. 700 m2, piękne po
łożenie, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/399-85-44, 0600/
81-44-29
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, działka 22 ary 
pod budowę lub rozbudowę, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 071/
346-65-86
DOM w zabudowie szeregowej, możliwość zamieszkania dwóch 
rodzin, działka 327 m2. pow. użytkowa 24&m2, parter: salon z

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ Wrocławianka “

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1- i 2-pokojowe, 

oraz garaże.
___________________ ®____________OP000401

Sprzedam dom - okazja!
wolno stojący, parterowy, 3-letni, 2 km $ 

za Ołtaszynem, 7 km od Dworca Gł. :=
pow. 140 m2, działka 1600 m2 £

cena: 219.000 zł 
tel. 0-501 24 60 36, 071/373-30-51 (wieczorem)

kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, garaż, pię
tro: salon z kominkiem, sypialnia, łazienka, balkon, poddasze: 
salon, dwie sy, • 460.000 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 
DOM wolno stojący, w Biestrzykowie, pow. 248 m2 + 46 m2 
strych, stan surowy otwarty, woda, prąd, garaż na 2 samocho
dy, działka pow. 1139 m2. całość ogrodzona, - 230.000 zł. Wro
daw, tel. 071/352-35-28 po godz. 20 
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 poniemiecki, wolno stojący, piętowy, podpiwniczony, pół
noc W-wia, po kapit. remoncie, do niewielkiego wykończenia, 
pow. całk. 350 m2, pow. mieszk. 200 m2,5 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, garaż, może być 2-rodzinny, działka 1000 m2, ogro
dzona, zagospodar, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-51-01, 
0501/46-64-18-.
DOM na obrzeżach Wrocławia, pow. 400 m2,12 pokoi, 3 ła
zienki, sauna, c.o. gazowe, telefon, działka o pow. 800 m2, może 
być dla firmy, - 750.000 zł. Wrocław, tel. 343-36-28 po godz. 20, 
0501/40-67-17 ‘
DOM wolno stojący, z lat 1970/80, działka 5 arów, narożna, ogrz. 
gazowe i węglowe, w Oławie, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/
363-40-66 w godz. 10-16
DOM w Polanicy Zdroju, wolnostojący, 120 m2,5 pokoi, kuch
nia, łazienka, działka 1 ha, pod lasem, spokojna okolica, -
200.000 zł. Wrocław, tel. 0608/14-12-97
DOM poniemiecki, pow. 100 m2, działka 1200 m2, garaż, zabu
dowania gosp., we Wrocławiu, - 280.000 zł. Wrocław, tel. 
354-28-39
DOM nowy, typ .dworek*, pod klucz, 200 m2, działka 12 a, 10 
km od centrum Wrocławia, - 550.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
69-03-91
DOM nowy, parterowy, z poddaszem, 270 m2, garaż 50 m2,15 
km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
DOM na Stabłowicach, 220 m2, - 290.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/
75-25-96
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrocław Sołtysowice, po
niemiecki, w rozbudowie, pow. około 187 m2, działka 1516 m2, 
ogrzewanie gazowe, garaż, ćena: równowartość 180.000 DEM. 
Wrocław, tel. 071/368-17-19
DOM jednorodzinny, 20 km od Wrocławia, 140 m2, piętrowy, 4 
pokoje, łazienka, duża kuchnia, działka 16 arów, całość ogro
dzona, pomieszczenia gospodarcze, stodoła, od zaraz, -
230.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-92-61
DOM w zabudowie szeregowej, ok. Tyńca Małego, wykończo
ny w 80%, pow. 200 m2, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/
361-68-43,0605/60-67-70
DOM na Ołtaszynie, 140 m2,4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki 
(kafelki), nowe c.o. miedziane z komputerem, okna PCV, komi
nek, parkiety, podłogi, kafelki, 2 garaże wolno stojące (90 m2), 
- 366.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-08 
DOM 30 km od Wrocławia, działka 60 arów, zabudowania gosp. 
po remoncie, okna PCV, c.o., łazienka, możliwość rozbudowy, 
pięknie położony, dobry dojazd, PKP, PKS, do zamieszkania 
od zaraz, -135.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-25-66 
DOM w Krotoszynie, nowy, wykończony w 80%, -120.000 zł. 
Zduny, tel. 062/721-57-18
DOM poniemiecki, mały, k. Namysłowa, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka z w.c., c.o., szambo, garaż, woda z wodociągu, działka
1.7 ha przy domu, łąka przyległa do rzeczki 100 m od domu, 
możliwość wykopania stawu oraz hodowli strusi, • 45.000 zł. 
Zielony Dąb, tel. 077/410-33-49 
DOM do remontu, poniemiecki, 100 m2, k. Jeleniej Góry, woda, 
prąd, siła, działka 0.15 ha. Kaczorów, - 45.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-51-95,0601/55-09-17
O  DOM • REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m 2,15 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

DOMKI LETNISKOWE
— -  ALTANY------
ARCHITEKTURA OGRODOWA

Z .U .W . - “ D M ”
(071) 3 1 5  37 37, 0601 851 2 1 5  

g o d z .  6 .0 0 -2 2 .0 0  ppooąsss

DOM LETNISKOWY w górach, budynki gospodarcze, wszyst
kie media, 7.5 ha ziemi, 0,4 ha lasu, źródła wodne, pohjdniowe 
stoki, z dała od ludzi, cisza, mikroklimat, Czechy 18 km, możli
wości: hodowla, budowa stawów, agroturystyka, -190.000 zł. 
Stefan Mackiewicz, 57-251 Laski 80, gm. Złoty Stok 
DOM LETNISKOWY całoroczny, wysoki standard, atrakcyjna 
lokalizacja, 100 m od jeziora, pow. działki 4.5 a, w Boszkowie 
k. Leszna, - 260.000 zł. Lubin, tel. 076/847-90-97,0605/22-05-12 
DOM LETNISKOWY drewniany k. Leszna, pow. 64 m2, blisko 
jezioro, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0501/92-79-99

SPRZEDAM DOM LETNISKOWY
ze sklepem w Osloninie k. Wielenia, 

działka 16 arów, z bezpośrednim °  
dostępem do jeziora - 240.000 zł. °
TEL. 0-605 82 85 71 §

DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
CO, budynki gosp., garaż, działka 30 a + ogród 50 a, w Prze- 
cławiu k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, - 85.000 zł.., tel. 0602/
63-23-56
DOM NA WSI 300 m2,7 pokoi, stodoła, garaże 600 m2, działka 
siedliskowa 80 a, 35 km od Wrocławia, - 70.000 zł. Bukówek, 
tel. 0717317-14-51
DOM NA WSI w miejscowości Gola Dzierżoniowska, 40 km od 
Wrocławia, przy trasie Wrocław - Kudowa Zdrój, piętrowy, 5-po- 
kojowy, kuchnia, łazienka, c.o., duży garaż 40 m2, taras nad 
garażem, działka 700 m2, linia telefoniczna, do zamieszkania 
od zaraz, - 72.000 zł. Gola Dzierżoniowska, tel. 074/830-27-39, 
0608/14-08-18
DOM NA WSI z ziemią 1.5 ha lub sam dom, - 55.000 żł. Kromo- 
lice 36, gm. Pogorzela, woj. leszczyńskie, tel. 0608/70-88-82 
DOM NA WSI PONIEMIECKI 5 pokoi, kuchnia, łazienka, po
mieszczenia gospodarcze, pow. 300 m2, • 70.000 zl. Lubsko, 
tel. 0600/63-11-64
DOM NA WS11/3 całości, 20 km od Wrocławia, 60 m2,2 poko
je, kuchnia, przedpokój, łazienka, c.o. gazowe, z telefonem, 
szambo, siła, piwnica, garaż, + zabudowania gosp., ogród 0.07 
ha pod budynkami, - 60.000 zł. Nieciszów, tel. 071/399-04-19 
DOM NA WSI działka 5.2 ha, w jednym kawałku, do remontu 
kapitalnego lub jako działka budowlana, obok wsi, pod lasem, 
siła, woda, z telefonem, trasa Lwówek-Brzeżnik. - 55.000 zł lub
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w rozliczeniu auto do 25.000 zł, diesel. Ocice, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-10-47
DOM NA WSI 360 m2,4 sypialnie, 2 kuchnie, 2 łazienki, me
dia, do zamieszkania od zaraz, działka 635 m2,20 km od Wro
cławia, - 200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00 
DOM NA WSI pow. użyt. 56 m2, z cegły, do remontu, budynek 
gospodarczy zpoddaszem z możliwością adaptacji na miesz
kalny, działka 4000 m2, media, • 68.000 zł. Piechowice, tel. 075/ 
761-12-14
DOM NA WSj 6 pokoi, kuchnia, łazienka, osobne WC, piwnica, 
strych + zabudowania gosp., garaż z kanałem, sad o pow. 0.25 
ha. działka orna 0.33 ha, cicha, spokojna okolica, blisko las, 
czyste powietrze, 15 km na płd. od Strzelina, stan dobry, do 
zamieszkania, • 110.000 zł. Pogroda, gm. Przeworno, tel. 074/
816-12-64 po godz. 20
DOM NA WSI okolice Polkowic, 3 pokoje, kuchnja, 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 poniemiecki, połowa domu, na działce 25 arów, 
działka rolnicza 30 arów, zabudowania gosp., 4 pokoje, 2 kuch
nie, spiżarka, las, okolice, • 60.000 zł. Przeworno, tel. 074/ 
810-21-98 po godz. 15
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY o pow. 220 m2, na działce o 
pow 10 a, przy lesie, piętrowy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, 
garaż + pomieszczenia gosp., media, atrakcyjna lokalizacja, •
230.000 zł. Raszówka, tel. 076/844-81-05,0601/87-72-07 
DOM NA WSI pow. 180 m2, z ogrodnictwem, pow. działki 0.30 
ha, -195.000 zł. Rudna, tel. 065/549-32-93 w godz. 20 - 22 
DOM NA WSI piętrowy, 128 m2, pod Ząbkowicami Śl., co, woda, 
łazienka, 5 pokoi, siła, garaż + zabudowania gosp.,' działka i 
sad 1.25 ha, - 95.000 zł. Sieroszów, gm. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-92-43
DOM NA WSI poniemiecki, 4 km od Wołczyna, w trakcie re
montu, pow. 325 m2, na działce o pow. 33 a + garaż, nowe 
ogrodzenie, - 55.000 zł. Wołczyn, tel. 077/414-92-01 
DOM NA WSI PONIEMIECKI 30,km od Wrocławia, we wsi Sam- 
borz, na działce o pow. 0.46 ha, do remontu, • 49.000 zł. Wro
cław, teL 071/354-44-41,0607/33-75-18 
DOM NA WSI mur pruski, 8 pokoi, 2 kuchnie, łazienka, w.c., 
woda, siła, c.o., sad owocowy, grunt rolny 4.5 ha, zabudowania 
gosp., atrakcyjna okolica, na Pogórzu Izerskim, blisko las, je
zioro, rzeka, strumyk na posesji, powiat Lubań śląski, • 150.000 
zł. Wrocław, tel. 071/347 6̂5-58,0605/07-42-91 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00477 
www.autogielda.com.pl)
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 pow. 100 m2, działka 1000 m2, stolarka do re
montu, w Radkowie, piękna i ekologiczna okolica, • 37.000 zł. 
Wrocław, tel. 357-78-28
DOM NA WSI po remoncie, woj. lubuskie, działka 80 a, nowe 
zabudowania gosp. (ok. 300 m2), staw, sad, łąka, • 70.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/39-76-23
DOM NA WSI z cegły, atrakcyjna lokalizacja, 3 pokoje, łazien
ka, sfrfżamia, działka 70 arów, woda, prąd, telefon, 65 km od 
Wrocławia, okolice Kobylej Góry, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/
789-62-75 po godz. 18
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI do remontu kapitalnego, grunt 0.8 ha (koło domu), 
45 km od Wrocławia, w Ligocie Wielkiej 49, gmina Łagiewniki, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-13-82
DOM NA WS115 arów ziemi, przy lesie, - 46.000 zł. Wschowa, 
tel. 0605/13-19-68-
DOM NA WSI poniemiecki, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, po
mieszczenie gospodarcze, woda, kanalizacja, siła, blisko las, 
działka 88 arów, - 66.000 zł. Zakrzów, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-63-82
DOM NA WSI wolno stojący, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
woda, stan dobry, - 85.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/
815-91-77
DOM NA WSI do remontu kapitalnego, działka 1 ha, wieś Strą
kowa, gmina Ząbkowice śląskie, - 30.000 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-48-71
DOM W BUDOWIE, (dworku), działka 2.75 ha, staw + mały dwo
rek, koło Wielunia, - 75.000 zł. Janów, tel. 043/841-58-85 
DOM W BUDOWIE, wolno stojącego, w Nadolicach Wielkich, 
pow. 180 m2, na ogrodzonej działce, • 55.000 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-22-91,0606/49-55-72 
DOM W BUDOWIE, wolno stojącego, parterowego, rozpoczę
ta, stan surowy otwarty, działka 6 arów, w Legnicy nś Osiedlu 
Sienkiewicza, - 70.000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-75 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinnego, przykrytego dachówką, 
działka 7 a, w Nowej Soli (Modrzyca, ul. Różana 10), • 58.000 
zł. Ochla, gm. Zielona Góra, tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Ścinawie, stan surowy 
zadaszony, dachówka, pow. 280 rdz, piwnica z dwoma garaża
mi, indywidualny projekt, działka 7 arów, -165.000 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-62-31
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Górze 
na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbrojona 
2x481 m2, możl. prow. dział. gosp. - 92.000 zł, sprzedaż cało
ści albo części lub zamiana na małe mieszkanie w Zielonej 
Górze albo we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00485www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, stan surowy otwarty, zadaszony, 150 m2, 
garaż, kotłownia, działka 1000 m2, w Krzykowie gm. Czernica, 
3 km od granic Wrocławia, w kierunku Jelcz-Laskowice, -
130.000 zł. Wrocław, lei. 0603/25-38-93
DOM W BUDOWIE, jednorodzinnego, w Jordanowie Śląskim, 
stan surowy, bez pokrycia dachowego, działka 7.3 ara, woda, 
prąd, blisko powstającego zalewu, • 105.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-50
DOM W BUDOWIE, rozpoczęta, na Karłowicach, na działce 800 
m2, okolice ul. Kasprowicza, • 200.000 zł. Wrocław, tel. 0606/
75-25-96
DOM W BUDOWIE, k. Kłodzka, 360 m2, do wykończenia, dział
ka 30 arów, staw, drzewa owocowe, • 45.000 zł. Bardo Śląskie, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/74-97-83 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, pow. całk. 300 
m2, działka o pow. 280 m2, wykończony w 70%, atrakcyjna 
lokalizacja, • 125.000 zł. Bielawa, tel.0605/20-54-70 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Kamieńcu Wrocławskim, 
pow. użytk. 180 m2, stan surowy zamknięty, instal. elektr. i wod
na wysokiej klasy, telefon, garaż, działka 800 m2, - 395.000 zł. 
Wrocław, tel. 344-25-78,0602/50-67-21 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, inst. elektr., kryty 
dachówką, drzwi, okna, woda, działka 10 a, ogrodzona, gm. 
Długołęka, -195.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-03-50 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, pod Bolesławcem, pów. 
użytkowa 155 m2, działka uzbrojona 8 a, stan surowy zamknię
ty, dachówka Braas, okna, brama garażowa, ścianki działowe, 
-170.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-49-37 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Legnicy, na osiedlu Sien
kiewicza. Legnica, tel. 076/862-10-26 „
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, wolno stojący, na os. dom- 
ków jednorodzinnych, stan surowy zadaszony, indywidualny 
projekt, ciekawa architektura, spokojna okolica, działka o pow. 
517 m2, wszystkie media, z telefonem, bez pośredników, -
135.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98

DOMKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
Stan surowy otwarty, z cegły K-2, 

i  dach dwuspadowy, pow. calk.170m2,
5 w Zielonej Górze, na os. Jędrzychów, 
o ulga budowlana, cena -115.000 zl 

tel. 068 320 42 01 lub 0-602 27 97 39

DOM W BUDOWIE, w Radzyniu*. Sławy, 3-letni, stan surowy 
zamknięty, pow. 120 m2 + garaż, działka 3,6 a, kryty dachów
ką, okna PCV, 200 m do jeziora, -130.000 zł. Radzyń, tel. 068/
356-60-90 po godz. 17
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, szereg skrajny, 
stan surowy otwarty, zadaszony, pow. całkowita 314 m2, pow. 
działki 730 m2, woda, prąd, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-94-20̂
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, w Trzebnicy, 250 
m2, stan surowy zamknięty, - 240.000 zl. Wrocław, tel. 0502/
27-57-53
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2, 
60 m2 piwnicy, garaż 64 m2, działka 3Q.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 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, ok. 200 m2, w gminie Św. 
Katarzyna, nowy, do częściowego wykończenia, na działce 10 
arów, ogrodzona, prąd (II taryfa), woda, szambo, telefon, bar
dzo ładny, blisko Wrocławia, możliwość dokupienia ziemi, -
350.000 zł. Wrocław, tel. 0502/96-48-23
DOM W BUDOWIE, stan surowy otwarty, w Domaszczynie, 
działka 1000 m2, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-37-12 
DOM W BUDOWIE, duży, wielorodzinny, stan surowy, działka 
640 m2, niezależne kondygnacje, atrakcyjna lokalizacja, we 
Wrocławiu, na Krzykach (Klecinie), - 250.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-91-70
DOM W BUDOWIE, w Karpaczu, stan surowy zamknięty, 2 pię
tra, pow. 350 m2, teren 650 m2, - 200.000 zł. Wrocław, tel, 0603/
91-72-49
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy, pow. działki
1.000 m2, duży garaż, media, w Długołęce, -190.000 zł. Wro
cław, tel. 071/324-11-61,0607/38-53-93
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, na Stabłowicach, 
200 m2, działka 240 m2, stan surowy otwarty, - 165.000 zl. 
Wrocław, tbl. 071/353-77-96
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY stan surowy zamknię
ty, częściowo wykończony, pow. użytk. 162 m2, pow. działki 900 
m2, wszystkie media, na Wilczycach, • 260.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-21-76
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 180 m2 d̂ziałka 
520 m2, - 80.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-19-44 
DOM W BUDOWIE, nowy, stan surowy zamknięty, na Mucho- 
borze Wlk., pow. 168 m2, działka 800 m2, - 240.000 zł. Wro
cław, tel. 071/362-28-09
DOM W BUDOWIE, 'dworek1', stan surowy zamknięty, działka 
10 arów, * media, • 295.000 zł. Kiełczów, tel. 071/324-90-39, 
0601/71-28-17
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, stan surowy za
mknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty dachów
ką, z cegły, podpiwniczony, z garażem, doprowadzone przyłą
cza: woda, gaz, prąd i telefon, w miejscowości Mirków, - 220.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-19-83 
O  DOM Z PIEKARNIĄ I SKLEPEM położony 25 km 

od Wrocławia, dobra lokalizacja. Działka 600 m2, 
parter z piekarnią 136 m2, sklep spożywczo-prze- 
myślowy 113 m2, mieszkanie 197 m2 (do małego 
remontu) • cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
071/343-40-59 01024571

DOM • PENSJONAT nowy, działka zagospodarowana, nowe 
technologie, koło Kątów Wrocławskich, • 300.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -A00476 www.autogielda.com.pl) 
DOMEK działka o pow. 5 a, 3 pokoje, kuchnia. WC, CO, w 
Świnoujściu, • 60.000 zł. Głogów, tel. 076/833-38-02, 0605/
28-05-32
DOMEK drewniany, 15 m2. na altanę lub biuro, wolno stojący, •
5.000 zł. Mysłów, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/97-80-11 
DOMEK KEMPINGOWY oraz działki w atrakcyjnie położonej 
miejscowości Pokrzywna na terenie parku krajobrazowego, -
35.000 zł. Opole, tel: 077/439-75-62,077/439-75-64 
DOMEK LETNISKOWY w Sławie, 2-pokojowe, kuchnia, łazien
ka, WC, 100 m od Jeżowa, - 25.000 zł. Czarny Bór, tel. 074/
845-08-65, 0606/40t1 1-39
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, pow. 50 m2 + taras 20 m2, 
w tym salon, łazienka, kuchnia, 2 sypialnie, działka 11 arów, 
pod lasem, w Przesiece, -110.000 zł. Jawor, tel. 076/870-32-57, 
0601/56-86-24
DOMEK LETNISKOWY o pow. 86 m2, koło Kępna, - 75.000 zł. 
Kąpno, tel. 062/782-35-71,0603/85-98-11 
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. Kłodzko, tel. 
074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00448 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY w Rokitkach k. Chojnowa, woda, yc, 
prąd, z wyposażeniem, ładnie położony, - 25.000 zł. Legnica, 
tel. 076/721-55-70
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, murowany, podpiwniczo
ny, 200 m2, na działce 900 m2,400 m2 lasu, atrakcyjna loka
lizacja, -180.000 zł. Leszno, tel. 065/520-34-14 po godz. 18 
DOMEK LETNISKOWY nad Jeziorem Otmuchowskim, teren 
dzierżawiony od ośrodka PTTK • 4.000 zl/domek. Wałbrzych, 
tel. 074/665-15-13,0503/01-69-65 
DOMEK LETNISKOWY pow. 35 m2, całoroczny, konstrukcja 
drewniana, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, okna antywłamaniowe, 
instalacja wodna, elektr., kanalizacyjna, do postawienia w do
wolnym miejscu, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0605/21-59-57 
DOMEK LETNISKOWY drewniany, koło Leszna, blisko jezio
ra, pow. 64 m2, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0501/92-79-99 
DOMKI KEMPINGOWE w Obornikach Śląskich, 2 szt,, przy 
lesie, grunt o pow. 1000 m.2 (dzierżawa), - 12.000 zł. Oborniki 
Śląskie, woj. wrocławskie, tel. 0605/15-28-69 
DOMKI LETNISKOWE drewniane, typu .BRDA’ , 2 kondygna
cje, 6-osobowe, mała kuchnia, łazienka, WC, idealne na ośro
dek wczasowy, domek letniskowy lub rybacki, 8 domków, -
12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 1 
DOMKI LETNISKOWE 2-pokojowe, 22 m2, składane z elemen
tów, możliwość demontażu i załadunku, 5 szt., stan dobry, od
2.500 zł do 3.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/310-26-87 ,
O  DZIAŁKA przy głównej ulicy, atrakcyjna, 7600 m2, 

handel, produkcja, funkcja mieszkaniowa, pełne 
uzbrojenie • 10 zł/m2, Jelcz-Laskowice,., tel. 071/
343-27-04 02019651

DZIAŁKA na działalność gosp., pow. 135 m2, w Chocianowie, 
przy ul. Ratuszowej, gratis kasa fiskalna, -18.000 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-41-39
DZIAŁKA 820 m2,100 m od Jeziora Przemęckiego + przycze
pa kempingowa, -15.000 zł. Głogów, tel. 076/833-85-79 
DZIAŁKA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 0,3867 ha, w trak
cie przekształcania • 35 zł/m2. Kamieniec Wrocławski, tel, 071/ 
318-50-91
DZIAŁKA własnościowa, 15.38 ara, atrakcyjna lokalizacja, w 
Księgienicach k Lubina, uzbrojona, kanalizacja, prąd + woda, 
przekształcoa na budowlaną, - 10.000 zł. Lubin, tel. 076/
840-83-46
DZIAŁKA pod budowę garażu, przy ul. Piłsudskiego, 21 m2, 
bez zysku, za zwrot kosztów, księga wieczysta, -1.500 zł. Lu
bin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
DZIAŁKA 22 ary, przy trasie Bielsko-Biała - Kęty, - 10.000 zł. 
Międzylesie, tel. 074/813-21-48,0603/74-97-92 
DZIAŁKA pow. 14 a, Iwno k. Ścinawy, zalany fundament, me
dia, • 45.000 zł lub zamienię na Forda busa. Ścinawa, tel. 076/
843-63-88
DZIAŁKA pow. 4 ha, ok. Świdnicy, pod każdy rodzaj działalno
ści i zabudowy, w tym stacja paliwowa • cena 50 zł/m2. Wał
brzych, tel. 074/845-33-20
DZIAŁKA nad Jeziorem Łączno, pow. 3 ha, w tym 0.5 h lasu, 
do działki przylega strumyk łączący 2 jeziora, tereny ekologicz: 
ne. Wałbrzych, tel. 074/844-91-79 
DZIAŁKA 1.18 ha, nad nowo powstałym zalewem w Sosnówce,
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DZIAŁKA z decyzją zabudowy, w Biestrzykowie, pow. 1672 m2 
- 55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
DZIAŁKA uzbrojona, w Mrozowie, 0.7 ha, pozwolenie na budo
wę - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/75-25-96 
DZIAŁKA 20 arów, w miejscowości Księginice, 5 km od węzła 
bielańskiego, woda, prąd, telefon na działce, droga asfaltowa, 
projekt + pozwolenie na budowę - 45 zł/m2. Wróćław, tel. 0607/
42-82-72
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona, prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kanali
zacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 m2, 
wraz z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudo
wy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/73-72-87
DZIAŁKA Kiełczów, 900 m2, rozpoczęta budowa, fundamenty, 
kondygnacja, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA Złotoryja ul. Chojnowska, 40 a, cena 15 zł/m2. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-10
O  DZIAŁKA BUDOWLANA 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 Wrocławia 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, położo
na w Kotlinie Kłodzkiej - Długopole Górne - 90.000 zł., tel. 071/
352-07-46,0606/67-87-51
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Wierzchowice k. Mi
licza, pow. 1.755 m2, atrakcyjna lokalizacja, spokojna okolica, 
nadaje się na daczę - 6 zł/m2. ., tel. 0603/05-84-59, 0605/
82-60-01
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Czernica Wrocł., pow. 
1.089 m2, własnościowa, atrakcyjna lokalizacja, dostęp do 
mediów - 28 zł/m2, - 45.000 zł... tel. 0600/36-97-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA ponad 8 arów, w Bielanach Wrocł., 
media, wstępne warunki zabudowy, przy drodze • 125.00 zł/ 
m2. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-29-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Magnicach, 2757 m2, media przy 
granicy działki • 36 zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 0601/
41-85-88
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, położona na terenie' miasta 
Bolesławca, 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 3 szt., po 10 arów -10 zł/m2. Borko
wice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1810 m2, w Jordanowie Śl., 35 
km od Wrocławia, trasa Wrocław - Kudowa Zdrój • Praga, -
36.000 zł. Borne Sulinowo, tel. 094/373-49-20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 a, 100 m od lasu, energia el., 
woda, 15 km od Wrocławia -15 z!/m2. Brzezinki, tel. 071/
348-96-62,0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, uzbrojona, 10 km od 
Lubina, - 22.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 50 arów, 10 km od Lubina, -
45.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 arów, uzbrojona, 10 km od 
Lubina, ? 12.000 zl. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 szt., pow. od 10 do 29 arów, oto
czone lasem - 8 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0605/
07-44-43
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chwatowicach, miejsce b. atrak
cyjne, przy lesie, pow. 7 ha, 10 -14 zł/ m2. Dębina, tel. 071/
318-89-19
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dobrzykowicach, 2 km od granicy 
Wrocławia, bez pośredników, pow. 8 a, - 38.000 zł. Dobrzyko- 
wice, tel. 071/318-52-11 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA zachodnia część granicy Wrocławia, 
4688 m2, przy drodze asfaltowej, blisko wodociągu i energii, 
komunikacja MPK - 22 zł/m2. Galów, woj. wrocławskie, tel. 0501/
58-93-97
DZIAŁKA BUDOWLANA na Krzykach przy ul. Polnej, pow. 4715 
m2, wydane warunki zabudowy - 65 zł/m2. Janów, tel. 043/
841-58-85
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 1000 m2 • 30 zł/m2. 
Jelenia Góra, tel. 075/714-14-49,0605/38-53-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2 ha, na .Białej Dolinie’ , w 
Szklarskiej Porębie, pod zabudowę hotelową lub pensjonato
wą, cena - 40 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA k. Jeleniej Góry, pow. 7300 m2, sie
dliskowa + budynki gospodarcze, - 7.900 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/767-18-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeleniej Górze - Cieplicach, ze sta
rym drzewostanem, na skałkach, z widokiem na panoramę Kar
konoszy, pow. 1440 m2 - 85 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/
84-93-21
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gajkowie, pow. 11 a, rozpoczęta 
budowa, - 35.000 zł. Jelenia Góra, teł. 0605/13-27-74 
DZIAŁKA BUDOWLANĄ na nowym osiedlu domków w Gajko
wie, 15 km od centrum - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach 
k. Czernicy, 18 km od centrum Wrocławia -17 zł/m2. Kamie
niec Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 * 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 1564 
m2. indywidualny projekt, pozwolenie na budowę, uzbrojona, 
prąd, woda na działce, -110.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
0,1462 ha, - 72.000 zł. Kamieniec Wrocławski, teł. 071/318-50-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, cena
60-80 zł/m2. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 a + budynek gospodarczy, 
•nowy, pow. 270 m2, blisko Świeradowa Zdroju, media, • 55.000 
zł. Kamień, gm. Mirsk, tel. 0603/64-60-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 517 m2, na os. domków jed
norodzinnych, spokojna okolica, wszystkie media, dom wolno 
stojący, stan surowy zadaszony, indywidualny (atrakcyjny) pro
jekt, z telefonem, bez pośredników, -135.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 0601/72-61-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 1100 m2, budynek gosp., woda, prąd. 
gaz, telefon, - 65.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-85-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 x 1000 m2, w Kiełczowie - 55 zł/ 
m2. Kiełczów, tel. 071/398-81-92,0605/51-28-19 
DZIAŁKA BUDOWLANAw pięknej górzystej okolicy, przy gra
nicy z Czechami, niedaleko Głuchołaz -1.000 zł/ar. Kluczbork, 
tel. 0502/20-91-13,0502/94-02-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona. 2600 m2, na terenie Kłodz
ka, teren niezalewowy, cena 40 zł/m2. Kłodzko, tel. 074/ 
647-23-70
DZIAŁKA BUDOWLANA 4 km od Kłodzka, 63 a, projekt domu

130 m2, garażu na 2 stanowiska, pozwolenie na budowę, woda, 
prąd, Strumyk, dogodny dojazd, cisza, ładnie położona, - 45.000 
zl. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, blisko las, w 
Kotlinie Kiodzkiej/ok. 2 ha, - 10.000 tł lub zamienię r>a busa. 
Kłodzko, tel. 0604/92-16-22
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 11 arów, pod każdą działal
ność, w Kożuchowie, -11.000 zł. Kożuchów, tel. 068/459-96.-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kotlinie Kłodzkiej, 4 km od Kłodz
ka, 1500 m2 -10 zł/m2. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 600 m2, - 25.000 zł. Królikowi- 
ce, tel. 071/311-17-61
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, 5 km od Legnicy -12 
zł/m2. Legnica, tel. 0607/16-89-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 40 arów, okolice Puław - 2.000 
zł/ar. Legnica, tel. 076/858-57-05 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9.5 arów, z rozpoczętą budową, 
w Legnicy, • 100.000 zl. Legnica, tel. 0604/22-14-03 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karczowiskach, uzbrojona, pow. 
21 a, przy trasie Legnica • Lubin, b. atrakcyjna lokalizacja, bli
sko lasu - 2.000 zł/a. Legnica, tel. 076/722-44-79 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 ary, 9 km od Legnicy, woda, 
prąd, ładnie położona na wzniesieniu, -18.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-42-41.0600/81-15-85
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 710 m2, w Legnicy, Os. Sien
kiewicza, uzbrojona, - 38.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod budowę domu lub warsztatu, 
wszystkie media, w Legnicy, przy ul. Piątnickiej 38, pow. 15.3 
a, - 29.000 zł. Legnica, tel. 076/854-17-58 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA 13.3 a, w Spalonej, 8 km od Legnicy, 
wszystkie media na granicy działki, 100 m do drogi, atrakcyjna- 
lokalizacja - 2.000 zł/ar. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, wylane ławy fundamentowe + 
woda, 500 m od jeziora, - 40.000 zł. Lgiń, gm. Wschowa, tel. 
065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.500 m2, w Ligocie Pięknej, dla in
westora, ogrodzona, przy trasie Wrocław - Poznań - 45 zł/m2. 
Ligota Piękna, gm. Wisznia Mala, tel, 071/312-70-72, 0601/
05-89-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, 10 a, blisko lasu - 
50 zł/m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-40-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA woda, prąd, z telefonem, ogrodzona, 
atrakcyjna lokalizacja - 55 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/
312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA mieszkaniowo-usługowa, 1.125 m2, 
centrum Lubiąża, piwnica480 m2. uzbrojenie, ogrodzenie, drew
niana wiata, studnia murowana, materiały budowlane, dobra 
lokalizacja, - 21.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 21 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arówt pod budownictwo 
mieszkalno-usługowe, w Szklarach Górnych k. Lubina, uzbro
jona + licznik energetyczny, spokojna okolica, - 32.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-68-26 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, obok domu handlowego 
Real, własnościowa, 5 i 5.27 arów, • 35.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-52-76
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miroszowicach koło Lubina, pow. 
20 arów, uzbrojona, atrakcyjne położenie, 5 minut do centrum 
Lubina - 3.700 zł/ar. Lubin, tel. 076/842-26-05 po godz. 18,0601/
59-78-75
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, o pow. 10 arów, uzbro
jona, -47.000 zł. Lubin, tel. 077/833-31-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 18 a, z niewykończoną halą, 
ogrodzona, 6 km od Lubina, w Składowicach, - 30.000 zł lub 
zamienię na busa maxi. Lubin, tel. 076/842-30-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 arów, w centrum Prochowic, •
28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Lutomia Dolna, pow. 
31 a, na trasie Dzierżoniów-Pieszyce-Świdnica, ogrodzona, 
garaż, woda, prąd, siła, kilkuletnie krzewy ozdobne, - 40.000 zł. 
Lutomia Dolna, gm. Świdnica, tel. 074/850-26-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 arów, w Lwówku Śl. -17 zł/m2. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 21 arów, przy trasie Kęty - Żywiec, 
koło Kobiernic, - 8.000 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48,0603/
74-97-92
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, o pow. 10 arów, Piecowi- 
ce gmina Długołęka - 38 zł/m2. Mirków, woj. wrocławskie, tel. 
0601/83̂ 83-64
DZIAŁKA BUDOWLANA Mirków Stary, gm. Długołęka, pow. 
1500 m2. woda, gaz, prąd, przy drodze, telefon - 60 zł/m2. Mir
ków, tel. 0608/17-53-41
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 a, w Brzeziej Łące, • 50.000 
zł. Nadolice, tel. 071/318-99-72,318-99-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA Nadolice Wielkie - 8 km od Wrocła
wia, w kierunku Jelcz Laskowice, 20 arów • 22 zł/m2 + pole 
orne 50 arów - 8żł/m2 lub bęz pola. Nadolice Wielkie, tel. 071/
318-99-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 500 m2, media, • 22.000 zr. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-37-89
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 arów. 5 km od Obornik Śl., uzbro- 
jenie 1 m od działki, 18 zł/m2 + 1.75 ha z możliwością prze
kształcenia na budowę, • 30.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. .071/ 
310-82-76
DZIAŁKA BUDOWLANA rekreacyjna, pod trwałą zabudowę, 
pow. 15 a, w Kucobach k. Olesna, -12-000 zł. Olesno, tel. 034/
359-78-43,358-42-15 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14-17 arów. prąd, woda -19 zł/m2. 
Oława, tel. 071/313-01-85,0602/46-64-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA rozpoczęta budowa, w Paczkowie, 
pow. 904 m2, - 30.000 zł. Paczków, tel. 0608/24-56-48 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a -1200 zł/ar. Paczków, tel. 0606/ 
40-36-78
DZIAŁKA BUDOWLANA w Paczkowie, z rozpoczętą budową, 
pow. 904 m2, - 30.000 zł. Paczków, tel. 0608/24-56-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 a, - 5.000 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-19
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1060 m2, w Pęgowie, prąd, 
woda, telefon na granicy działki, - 38.000 zł. Pęgów, tel. 071/ 
310-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 sztuki, po 10 a, prąd, woda. telefon 
przy działkach - 3500 zł/a. Pieoowice, gm. Długołęka, tel. 071/
315-38-52
DZIAŁKA BUDOWLANA nieuzbrojona, 35 a, - 6 żł / m2, lub 
zamienię. Piława Dolna, tel. 074/831-91-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 609 m2, możliwa każda działal
ność i dokupienie działki, częściowo uzbrojona, atrakcyjna lo
kalizacja, - 30.000 zł. Piława Górna, teł. 074/837-16-27 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 arów, 1 km od Polanicy Zdro
ju, atrakcyjna lokalizacja, -18.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/
869-02-38,0503/34-29-17
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a, atrakcyjna lokalizacja, dobry 
dojazd, media, okolice Polkowic, - 25.000 zł. Polkowice, tel. 
0609/53-40-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 253 m2, w zabudowie szerego
wej, atrakcyjna lokalizacja, w Polkowicach, prawo własności,' 
pozwolenie na budowę, • 25.000 zł. Polkowice, tel. 076/ 
845-05-31
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, projekt domu, 
950 m2, Radków, woj. dolnośląskie, piękne, górzyste okolice, -
18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, Radiów, gm. Zawonia, las,
- 35.000 zł. Radłów, tel. 071/315-72-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1087 m2, - 16.000 zł. Rako- 
szyce k. środy Śl., tel. 071/795-19-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.1 a; w Sadkowie, blisko las, prąd, 
woda, telefon, 35 km od Wrocławia • 20 zł/m2. Sadków, gm. 
Dobroszyce, lei. 071/314-84-06,0502/02-17-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA blisko las, 71 arów, przy drodze, 
możliwość podziału, -140.000 zł. Siedlec, tel. 071/399-73-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w Sierpnicy, 1.8 
ha, przy drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość po
działu, prąd na działce -10 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/845-68-69

DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, pow. 5,arów, 
prąd, woda, kanalizacja, w Sobótce, - 65.000 żł. Sobótka, tel 
071/390-37-54 po godz. 19 ^
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Siedlakowice, pow.
40 a; na trasie WrodaW-Świdnica, prąd, woda, telefon przy dział
ce -14 zł/m2. Sobótka, tel. 071/390-31-54,071/311-81-04,0602/
22-15-86
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicy Sobótki, 36 arów, uzbrojo
na, • 45.000 zł. Sobótka, tel. 0602/50-64-80 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,34 ha, Gęsiniec k. Strzelina, za 
parkiem, pięknie położona, studnia, uzbrojona, możliwe podzie
lenie na dwie działki - 20 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1400 m2,5 km od Trzebnicy, -
17.000 zł. Szczytkowice, tel. 071/312-30-27
DZIAŁKA BUDOWLANA 66 arów, uzbrojona, w Szczytnej, -
30.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-31-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 10 km od Wrocławia, 
1200.jn2- 30 zł/m2. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/
310-70-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, uzbrojona, - 20.000 zł. Szytko- 
wice, gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA na dom (189 m2), z częścią usługo
wo-handlową, zabudowa szeregowa, Ścinawa, • 10.000 zł. Ści
nawa, tel. 0604/66-04-57
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 arów ♦ wylane fundamenty, 
w Iwnie koło Ścinawy, - 45.000 zł. Ścinawa, lei. 076/843-63-28 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, - 30.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA 7100 m2, w Wilczkowie k. Środy Ślą
skiej - 7 zł/m2. Środa Śląska, tel. 0601/41-85-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Św. Katarznie, 2000 m2 • 48 zł/m2.
Św. Katarzyna, tel. 0502/96-35-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Św. Katarzynie - 38 
zl/m2. św. Katarzyna, tel. 071/311-41-93 
DZIAŁKA BUDOWLANĄ 19 a, atrakcyjna lokalizacja, w miej
scowości Tąpadła, obsadżona 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 uzbrojona, zezwolenie na budowę, . 
pow. 17 a, k. Świdnicy, -17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-68-8T ) 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, zezwolenie na budowę, 
pow. 0.40 ha, staw, grunt rolny 1 ha, k. Świdnicy, - 30.000 zł. 
Świdnica, tel. 0605/91-07-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów w Świdnicy Polskiej przy tra
sie środa Śl. - Kąty Wr., uzbrojenie w odległości 20 m, atrakcyj
na lokalizacja, • 16.000 zł. Świdnica Polska, tel. 0605/78-24-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a - 38 zł/m2. Święta Katarzyna, 
tel. 071/311-41-93 .
DZIAŁKA BUDOWLANA ks. wieczysta. >200 m2. Wrocław 
Widawa, wszystkie media -110 zł/m2. Trzebnica, tel. 0608/ 
45i12-39
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 arów, pod budowę domków 
jednorodzinnych, - 60.000 zł. Turów, gm. Żórawina, tel. 071/
316-52-71
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, uzbrojona, - 30.000 zł. Wał
brzych. tel> 074/854-72-41
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 885 m2, w Bielanach Wrocław
skich, k. centrum handlowego Makro, przy trasie A4, wszystkie 
media, księga wieczysta, warunki zabudowy,ładna lokalizacja, 
na każdą działalność, -120.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/ 
887-44-86,0600/30-22-22
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, 0.5 km od granicy mia- . 
sta, woda, prąd przy działce - 48 zł/m2. Wilczyce, tel. 071/
398-84-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 933 m2, z wydanymi warunkami za

budowy, prąd, woda, gaz, atrakcyjna lokalizacja, przy ul. 
Jerzmanowskiej, na nowym osiedlu, cena 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/349-52-25 99000001 

DZIAŁKA BUDOWLANA ok. Wrocławia (zachód), pow. 2560 m2, 
z możliwością podziału na 2 działki, przy drodze asfalto
wej, media w drodze - 20 zł/m2. BGN, Wrocław, tel. 071/ 
354-34-93 99000001 

DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2 • 60 zł/m2, Kiełczów, działka 
siedliskowa 1600 m2 - 60 zł/m2, Biestrzyków, siedlisko
wa, 2000 m2 - 70 zł/m2, Jagodno, siedliskowi, 0.8 ha, 
przy trasie wyjazdowej na Poznań, w Widawie. DS Nieru
chomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/782-84-0*/; 
99000001

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 na Wojszycach, uzbrojona, funda
ment, projekt, pow. 1400 m2, -185.000 zł. Wrocław, tel. 071/
362-28-09
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1740 m2, we Wrocławiu, pełne 
uzbrojenie -100 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/44-32-29̂
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeszkowicach koło Wrocławia,
1.800 m2,15 km od pl. Grunwaldzkiego - 20 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0603/38-02-30
DZIAŁKA BUDOWLANA 4300 m2, we wsi. w Skokowej, 37 
km od Wrocławia, przy drodze asfaltowej, prąd i woda, w cen
trum wsi, niedaleko od stacji PKP • 20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
357-55-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białkowie gm. Miękinia, 1019 i 1206 • 
m2 - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 317-81-82 po godz. 17, 0602/
49-43-59
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 25 arów, w Osoli, za Obornika
mi Śląskimi, - 100.000 zł albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
372-59-79 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.2 ha, 8 km od Wrocławia, 
uzbrojona -10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-11-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własnościo
wa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabudo
wę, o pow. 2000 do 10000 m2, możl. podziału -170 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - A00438 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, w pobliżu .miasteczka 
country* -100 zł/m2 (do negocjaq‘i). Wrocław, teł. 071/789-57-42 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem-AC0210www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własnościo
wa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor ściekowy, 
pod zabudowę średniowysoką, pow. 10.000 m2, możl. dowol
nego podziału, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00500 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, wszystkie media brzy dział
ce, blisko las, nowa duże szkoła, w miejscowości Siedlec, gm. 
Długołęka, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-95, 0605/
57-97-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3469 m2, ok. Walimią, Rzeczki, 
Góry Sowie, południowy stok, atrakcyjna lokalizacja, przy gra
nicy z lasem, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/21-40-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. Sobótki. 2500 m2. + zabudowa
nia gosp., budynek gosp., ogrodzona, energia el, • 80.000 zł. 
WTocław. tel. 0503/98-59-95
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, we Wrocławiu (Pawłowi
ce), pozwolenie na budowę, woda; prąd, bez pośredników, -
48.000 zł. Wrocław, tel. 050W5-67-87
DZIAŁKA BUDOWLANA 4 szt., w Mrozowie, od 10 do 15 a,
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DZIAŁKI BUD O W LAN E ^ 
WROCŁAW JERZMANOWO li
powierzchnia od 1150 do 1300 m2 na nowo g  

powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, i 
prąd, woda, telefon, droga, komunikacja MPK, 
wydane warunki zabudowy, cena 35-38 zł/m2 ; 

tel. 071/357-21-02,0-608 27 09 14 J
uzbrojone, pod lasem - 50 zl/m2 i rolna 55 a - 5 zł/m2. Wrocław, 

. tel. 071/332-36-84,0501/46-10-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, w Brzezinie k.Wrocławia, 
dogodny dojazd, linia MPK • 36 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/ 
30-29-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 918 m2 jejon ul- Kamieńskiego we 
Wrocławiu, wylane fundamenty pod dom wolno stojący, projekt, 
wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, w rozliczeniu może być 
samochód, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-64-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, 992 m2,500 m od gra
nicy Wrocławia - 45 zł/m2. Wrocław, tel, 361-23-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, 2 szt., 25 arów i 26 arów, 
9 km od Wrocławia, 20 min od centrum, media, śsfalt, malowni
cza, spokojna okolica, sąsiedztwo nowych domów, poprowa
dzę budowę, doświadczenie, tania robocizna - 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 80 arów, w Wojnowie, pod za
budowę niską i średnią oraz mieszkania, przemysł - 30 zł/m2. 
Wrocław, tel. 352-42-54
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, wszystkie media, czę
ściowo ogrodzona, pow. 17 a - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
364-16-90,071/315-11-39
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pawłowicach, pow. 2636 m2, ogro
dzona, zadrzewiona, rozpoczęta budowa, energia, gaz, woda, 
telefon, studnia, asfaltowa droga dojazdowa, oświetlona, atrak
cyjna lokalizacja -120 zł/m2. Wrocłąw, tel. 071/363-24-32 po 
godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1400 m2, w Łozinie, 7 km od 
Wrocławia, w kier. Trzebnicy - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 06071 

,'81-69-46
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Bierzycach k. Łoziny, 8 km 
od Wrocławia, dobra lokalizacja, woda, prąd, telefon, przy dział
ce, obok szkoła, ośrodek zdrowia - 38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
315-49-38
DZIAŁKA BUDOWLANA 726 m2, we Wrocławiu, uf. Kowień
ska, warunki zabudowy, energetyczne, - 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA 953 m2, w Kamieńcu Wr., proąd, ka
nalizacja, woda, telefon, warunki zabudowy, mapa do celów 
projektowych, projekt, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-11-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. - 30.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 947 m2, w Kamieńcu Wr., wylane fun
damenty, projekt, pozwolenie na budowę, prąd na działce, ka
nalizacja obok, częściowo ogrodzona, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-49-24
DZIAŁKA BUDOWLANA 571 m2, W-w Leśnica, fundamenty, 
pozwolenie na budowę, prąd, - 63.000 zł. Wrocław, tel. 071/
349-14-44
DZjAŁKA BUDOWLANA przy autostradzie A4. wym. 80x250 
m, woda, gaz 300 m, prąd 200 m od działki, w rejonie Kątów 
Wrocławskich, -120.000 zł. Wrocław, tel. 390-55-69 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, blisko las, 10 arów, - 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/48-19-92,0502/93-61-26 ,
DZIAŁKA BUDOWLANA 60 arów, uzbrojona. 15 km od Wro
cławia, cena 6 _USD/m2. Wrocław, tel. 071/311-12-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1429 m2, w tym 400 arów stawu, nie- 
ogrodzona, - 29.000 zl. Wrocław, tel. 0600/87:00-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA na granicy Wrocławia - 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0503/64-30-84
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 800 m2, ogrodzona, 
media przy drodze, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-31-78 
wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, Św. Katarzyna, uzbrojenie, 
przy drodze, atrakcyjna lokalizacja, w rozliczeniu może być 
samochód osobowy - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-58-06, 
0501/48-88-79
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 10 arów, z po
zwoleniem na budowę - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 071/398-85-73 

^DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona: 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2 - 40 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy, w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, wraz z uzbrojeniem na dział
ce (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), bez po
średników, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, poło
żona na graniGy miasta Wrocławia, pow. 740 m2, uzbrojona, w 
okolicy Muchoboru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową Jelcz-La
skowice, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5400 m2, atrakcyjne położenie, 
z widokiem na zbiornik wodny w Mietkowie -15 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-88-04,0609/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2 1̂0 arów), 8 km od Wrocła
wia, gmina Długołęka, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-03-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów, 10 km od Wrocławia, w Bu- 
dziwojowicach gmina Długołęka, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
12-54-32 po godz. 14
DZIAŁKA BUDOWLANA 1500 m2, Marcinkowice, osiedle dom
ków, trasa Wrocław • Oława, cena 40 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/
06-73-36
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 1000 m2 -125 zł/ 
m2. Wysoka, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-23-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, w spokoj
nej okolicy, uzbrojenie na działce, droga do działki asfaltowa, 
oświetlona, możl. kupna w całości lub połowy -1.800 zł/a. Za
wonia, tel. 071/312-90-85 po godz. 18,0604/69-25-56 1
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Zielonej Górze, atrak
cyjna lokalizacja, 380 m2, 90 zł/m2. Zielona Góra, tel. 0603/ 
69-92-27 -
"DZIAŁKA BUDOWLANA z fundamentem, pow. 670 m2, w Wil- 
kanowie koło Zielonej Góry, - 50.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
326-45-22
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, uzbrojona, wszelkie pozwole
nia na budowę, w Ziębicach, koło Ząbkowic Śląskich, atrakcy- 
ujna cicha lokalizacja, blisko centrum, - 30.000 zl. Ziębice, tel. 
074/810-53-52,0605/69-98-43
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, w tym budynek gosp. 
o pow. 100 m2, woda na granicy działki, kanalizacja burzowa, 
gaz 40 m od działki, energia el. 10 m od działki - 85 zł/m2. Żer- 
niki Wrocławskie, tel. 071/311-31-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Żernikach Wrocław
skich, pow. 10 a, cena 90-100 zł/m2. Źemiki Wrocławskie, tel. 
071/311-32-93,311-31-10
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA pow. 3.77 ha, 
cena - 7 zł/m2, pow. 1.76 ha, cena - 5 zł/m2, uzbrojone, w Za
wadzie koło Sycowa. Lubin, tel. 0502/34-66-83,076/846-08-91 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 11 
km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł' Wrocław, tel. 0502/
50-86-13,071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA 3 ha. w Wołowie, 
35 km od Wrocławia, woda, prąd, ogrodzona, móżliwość podi- 
zału, piękna okolica -10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-54-29 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA 5,58 a, otoczenie 
lasu. do jeziora 250 m, uzbrojona w prąd, - 14.000 zi. Tarnó
wek, tel. 068/356-66-45
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 internecie 
pod numerem - AC0203 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA atrakcyjna lokali
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PKP WROCŁAW, ul. Św. Mikołaja 61/62, tel. 071/34-10-210, 344-10-05

zacja, Uraz, 18 km od Wrocławia w kierunku Obornik śl., księ
ga wieczysta, zezwolenie na budowę, 83 ary - 20 zł/m2. Wro
cław. tel. 0603/99-80-29
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA o pow. 460 m2, 
nad jeziorem, w miejscowości Zaborowiec koło Boszkowa, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 0605/93-16-89 
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA na wsi, pow. 60 
arów, media w granicy działki, zaciszna lokalizacja obok lasu, 
10 km od Góry Sw. Anny • 2.000 zł/ar. Sucha, woj. opolskie, tel. 
0600/37-28-83
DZIAŁKA LETNISKOWA pow. 5 arów, własnościowa, możli
wość zabudowy, nad Jeziorem Sławskim, 60 m od linii brzego
wej, las sosnowy, ogrodzona, kontener mieszkalny, studnia, 
prąd, - 37.000 zł. Głogów, tel. 076/834-17-19 
DZIAŁKA LETNISKOWA 570 m2, atrakcyjna lokalizacja, koło 
lasu, ok. Jeziora Sławskiego • 12 zł/m2. Sława, tel. 068/ 
356-67-54 po godz. 167
DZIAŁKA LETNISKOWA nad jeziorem Szelment Wielki, pra
wo zabudowy, poj. suwalskie -12 zł/m2. Suwałki, tel. 087/ 
566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKA LETNISKOWO • BUDOWLANA pow. 5-8 arów, bli
sko jeziora i lasu, uzbrojone - 20 zł/m2. Sława, tel. 068/
356-69-01,356-68-37
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 1030 m2, własność hipoteczna, 
dzielnica Krzyki.- Wojszyce, - 4.000 zł., tel. 237-23-09 
DZIAŁKA OGRODOWA sad, możliwość przekwalifikowania na 
działkę budowlaną, położona w ładnym miejscu, 85 a, • 6.500 
zł. Chojnów, tel. 076/819-60-48 po godz. 19 
DZIAŁKA OGRODOWA murowana altanka z piwnicą woda, 
zadrzewiona, ogrodzona, pow. 3 a, POD .Akacja", - 1.550 zł. 
Lubin, tel. 076/844-59-85
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pod stację paliw, 1.5 ha, w Mar
cinkowicach - 24 DEM/m2. Oława, tel. 071/313-01-85 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Sobótce, 2 szt., o pow. 74 i 78 
arów, cena - 25 zł/m2. Sobótka, tel. 071/390-34-45 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO - RZEMIEŚLNICZA pow. 31 a, 
uzbrojona, położona na peryferiach Wrocławia, we Wojnowie, 
dogodny dojazd • MPK 115, 615,'dopuszczalna działalność 
uciążliwa - 50 zł/m2. Kamieniec Wrocł., tel. 071/318-58-61 
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 1.5 ha, w tym 0.30 ha lasu, 
w Łazach Wielkich, gmina Krośnica, • 80.000 zł. Kamieniec 
Wrocławski, tel. 071/318-50-91

CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% miłości nieruchomości |  
oprocentowanie 9.6%, kredyty samochodowe 6,7% i
wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon °

Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 0711325-38-30,0605 678 847

DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 0,46 ha, położona w miej
scowości uzdrowiskowej Długopole Zdrój, prąd, woda, droga 
dojazdowa - 6 zl/m2. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie koło Leszna, pow. 420 
m2, piękny widok na całe jezioro Dominickie, lasy, cisza, -13.000 
zł. Leszno, tel. 0605/05-90-74
DZIAŁKA REKREACYJNA 450 m2, z możliwością budowy, 
domek drewniany 24 m2, w lesie, koło jeziora, Boszkowo, rejon 
Leszna, - 39.000 zł. Lubin, tel. 0603/63-93-78 
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 
DZIAŁKA REKREACYJNA blisko las, 2 km od zalewu w Koby
lej Górze - 6,5 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-25-32, 062/
731-65-35 Ligota
DZIAŁKA REKREACYJNA blisko lasu, • 16.000 zł. Pławnica, 
tel. 074/813-02-08
DZIAŁKA REKREACYJNA na wsi, pod lasem, obok stawu, b. 
zaciszne miejsce, .pow. 32 ary wraz z domkiem letniskowym 
pow. 50 m2, ogrodzenie, siła, telefon, 12 km od Góry Św. Anny 
- 3.000 zl/ar. Sucha, woj. opolskie, tel. 0600/37-28-83 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Karkonoszach, 1,5 ha, z wido
kiem na góry, własną drogą dojazdową 5 km od Świeradowa, •
18.500 zł. Świeradów, tel. 074/784-40-94,0604/98-19-04 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad morzem, Wicie gm. Darłowo -
10-30 zł/m2. Tychy, tel. 032/218-36-74 
DZIAŁKA REKREACYJNA z domkiem, pełen komfort, Lewin 
Brzeski, nad wodą - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0605/24-32-88 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od Jeziora 
Wonieść, idealny dojazd (Pojezierze Leszczyńskie), - 89.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18.0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 959 m2, 
uzbrojona (prąd, woda), położona w lesie, 100 m od Jeziora 
Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim, - 24.500 
zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18,0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA nad Jeziorem 
Nyskim, ha wzniesieniu, 50 m od jeziora, energia el., wóda, 
kanalizacja, pow. 20 a, 3 km od centrum,-- 80.000 zł. Nysa, tel. 
0607/38-85-80,0607/38-85-70
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Górze, 
70 km od Wrocławia, pow. 900 m2, energia el. na działce, licz
niki, Woda bieżąca, kanalizacja, telefon, atrakcyjna lokalizacja 
(blisko zalewu), poważne oferty - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/ 
87-72-05
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA nad morzem, w 
Gąskach koło Mielna, w cenie 200 żł/m2. Wrocław, tel. 0608/
78-99-04
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA o pow. 460 m2,
nad jeziorem, w miejscowości Zaborowiec k. Boszkowa, -16.000
zł. Wrocław, tel. 0605/93-16-89
DZIAŁKA REKREACYJNO • LETNISKOWA w Górach Sowich,
w Sierpnicy, teren, czysty ekologicznie, piękne widoki, blisko
las -10 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA w Górach Sowich, w
Sierpnicy, teren ekologiczny, blisko wyciągi narciarskie, piękne
widoki, różne powierzchnie - 5 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/
845-68-69
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 0,25 ha, klasy 4b, blisko media, siedlisko
wa, - 8.500 zł lub zamienię na osobowy albo Ursus C-360. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0606/50-99-68 
DZIAŁKA ROLNA 2.24 ha, blisko lasu, przy rzece, nadaje się 
na staw, dobry dojazd, -160.000 zł. Kolonia Strzelce, tel. 071/
314-16-82
DZIAŁKA ROLNA 1.5 ha, przy drodze polnej, blisko lasu, na 
działce prąd, wodociąg, przylega do rzeki, z możl. zrobienia 
stawu, * 10.000 zł. Luboradów 4, gm. Krośnice, tel. 071/
384-56-89 grzecznościowy
DZIAŁKA ROLNA pow. 2,63 ha, w trakcie przekształcania pod 
zabudowę, przy lesie, idealna na ranczo, telefon, możliwość 
podłączenia wody - 20 zł/m2. Łuczyna, tel. 071/314-84-71 
DZIAŁKA ROLNA pow. 30 arów, w miejscowości Domaszczyn, 
gm. Długołęka, - 30.000 zł. Mirków, tel. 07.1/315-12-24 
DZIAŁKA ROLNA 9 arów, ładna lokalizacja, 1 km od granicy 
Wrocławia, prąd, woda, telefon - 40 zł/m2. Wilczyce, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/399-08-62
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 18 a, wJaroszówce,

przy trasie Chojnów • Lubin, 100 m od drogigłównej, w pobliżu 
las. wytyczone granice, linia energetyczna, droga dojazdowa, 
bliskie sąsiedztwo, - 16.500 zł. Niedźwiedzice, tel. 076/ 
818-69-12
DZIAŁKA ROLNO - REKREACYJNA pow. 5 arów, okolice Mi
licza, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-28-57 po godz. 18 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA 0.20 ha. nad rzeką Pol
ska Woda, z drewnianą altaną 9 m2, w Niwkach Kraszowskich 
gm. Międzybórz, 8 km od zalewu Kobyla Góra, • 4.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-42-50
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1,5 ha, w Polanicy Zdrój, 
dojazd drogą asfaltową prąd, 2 strumyki, studnia -15 zł/m2. 
Polanica Zdrój, tel. 06,07/15-83-36 
DZIAŁKA ROLNO - SIEDLISKOWA 1,19 ha, 5,5 zł/ m2, przy 
zalewie, droga asfaltowa, pod lasem, od 2002 r. działka rekre
acyjno - budowlana. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-21-68 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA w Malczycach, pow. 5000 m2, -
30.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-95-02
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA pow. 26 arów, przy trasie Jelenia 
Góra - Wrocław, -13.000 zł. Modlęcin, tel. 074/855-68-71 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 32 ary, prąd, woda - 20 zl/m2. Oła
wa, tel. 071/313-01-85,0602/46-64-17 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA budowalna o pow. 30 a, przy głów
nej trasie, 15 km od Wrocławia, - 60.000 zł lub zamienię na 
samochód. Wrocław, tel. 0501/40-31 -35 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 900 m2 - 
50 zł/m2. Borowa, gm. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0601/
78-45-12
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. Ó.66 ha, 
blisko autostrady, w Kątach Wrocławskich, możliwość uzbroje
nia - 30 zł/m2. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-35 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Stara Krośnica - Wojcieszów, pow.
3.02 ha, prąd, woda, telefon, -15.000 zł. Jelenia Góra, tei. 075/ 
753-53-59,0604/40-85-90
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 36 a, uzbrojona - 65 zł/m2. Kiełczów, 
tel. 071/398-80-58
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.63 ha, w miejscowości Kro- 
snowice, 5 km od Kłodzka, prąd, woda, droga asfaltowa, możli
wość budowy stawu - 2 zł/m2. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA SIEDLIŚKOWA w Nowym Gierałtowie, okolice Stro
nia Śląskiego, 2.500 m2 -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/348-95-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 13.5 a, Wrocław-Kłokoczyce, -
40.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-48-36 po godz. 16 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.3 ha. Lubnów, t  km od granic Wro
cławia (w stronę Obornik śl.), woda, prąd, okazja - 6 zł/m2. 
Wrocław; tel. 071/352-90-03 (k00073)
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1,3 ha, położona przy drodze 
asfaltowej, 15 km od Wrocławia, gm. Św. Katarzyna -15 zł/m2. 
Wrocław, tel. 311-41-82
DZIAŁKA SIEDLISKOWA woda, telefon, atrakcyjna lokaliza
cja, w miejscowości Galów, 3 km od Wrocławia -10 zt/m2. Wro
cław, tel. 0602/89-31-75
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1 ha, uzbrojona, w Bogdaszo- 
wicach - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-10-39 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Mirkowie Starym, pow. 59 a - 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kierun
ku południowo-zachodnim, pow. 40 arów, uzbrojona, bez po
średników, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w granicy 
działki, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel.- 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z pozwoleniem natoudowę lub bez, 
w Mrozowie, od 0,5 ha do ponad 3 ha, pięknie położona, media 
przy działce (woda, prąd), blisko rezerwat przyrody -19 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0604/58-23-98
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 3.53 ha, 5 km 
od wyciągu narciarskiego, w Czarnej Górze, atrakcyjna lokali
zacja, przy lesie, droga dojazdowa, prąd • 3 zł/m2. Kłodzko, tel. 
0607/48-48-16
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA 0.55 ha + 1.5 ha 
ziemi w jednym kawałku, okolice Wrocławia, przy drodze głów
nej, media przy działce, blisko las - 4.5 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
390-97-05
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • REKREACYJNA pow. 0.84 ha, w 
Kiełczowie, 10 km od centrum Wrocławia, dojazd drogą asfal
tową 400 m do prądu, woda, telefon - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 
0603/51-18-97
DZIAŁKI - Smolec, 6.500 m2 - 25 zł/m2,8.200 m2 - 8 zł/m2,4 

km od Wrocławia, media, KRUS, możliwość podziału. 
Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 99000001 

DZIAŁKI: budowlana, Sobótka, 888 m2 • 60.000 zł, Trzebnica, 
1300 m2, budowlana, wszystkie media, Sulistrowice, 1000 
m2, zabudowa rekreacyjna -17.000 zł, Sobótka, 4 ha - 3 
zł/m2, Łagiewniki, 2900 m2, pod budowę - 40.000 zl. DS 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15 99000001 

DZIAŁKI w miejscowości Wilkszyn-Pisarzowice, za Stabłowi- 
cami, pow. 1.700-3.500 m2 oraz pod rezydencje, od 18-25 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, pow. 8 a i 
20 a, uzbrojone, bez pośredników - 80-125 zł/m2. Bielany Wro
cławskie, tel. 0502/83-78-27
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., w Jaroszówce, na trasie Choj- 
nów-Lubin, 18 arów każda - 20 zł/m2. Chojnów, tel. 076/
818-61:78
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10,12,16 a i większe, atrakcyj
na lokalizacja, woda, prąd, telefon, blisko lasu, w Dębinie, 3km 
od Jelcza Laskowic-1.200 zł/a. Dębina, gm. Jelcz Laskowice, 
tel. 071/318-10-18 pogodz. 18
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 zdro
wia 500 m, nowowybudowana szkoła 1000 m cena 25zł/m2.. 
Godziszowa, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-94 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Łaziska k. Bolesław
ca -1.650 zł/a. Iwiny, tel. 076/818-98-52 po godz. 16 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bukowcu k. Jeleniej Góry, pow. 18 
arów - 20.000 zł, 9 arów • 10.000 zł, panorama Karkonoszy, 
woda, prąd. Jelenia Góra, tel. 075/767-41 -69,0607/10-09-12 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bukowcu, z widokiem na Śnieżkę, • 
16 zł / m2. Kowary, tel. 0503/96-18-20 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóżagóry św. Anny - 
15 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Jeżowie Sudeckim, w pobliżu*Jele- 
niej Góry (4 km od centrum), kilka działek do wyboru, pow. 
1000-1200 m2, cena - 29 zł/m2. Piechowice, tel. 0606/79-10-30 
PZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 12 a, 4 km od granicy Wrocławia, 
wzdłuż działek woda, prąd - 2.400 zł/a. Szewce, tel. 071/
310-70-61
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieśćiach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora. Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., obok siebie, po 20 arów każda, 
25 km od Wrocławia, 1 km od trasy nr 8 - 42.000 zł/szt. Wilczko- 
wice 31, tel. 071/316-13-77
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. Okazja!. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
02019211

DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Łozina, woda, prąd, 
telefon w granicach działek - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
315-48-19
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 arowe, w Krzyżanowicach • 70 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/793-54-34 
DZIAŁKI BUDOWLANE 1000 m2, w Pęgowie, ogrodzone, za
lesione tereny, droga, prąd i woda w granicy, • 36.000 zł. Wro
cław, tel. 788-87-01

DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabudo
wę, pow. 2.000 -10.000 m2, z możl. podziału - 170 zł/m2, cena 
do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, 25 i 26 arów, w 
sąsiedztwie nowych domów, 9 km od Wrocławia (na północny 
zachód), od centrum 20 minut spokojnej jazdy, cicha, malowni
cza okolica, lasek, woda z rybami - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
788-19-30,0502/07-33-60
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kotowicach, 15 km od Wrocławia, 
kierunek na Oławę, 3 szt., pow. po ok. 8 a, park krajobrazowy, 
lasy, jeziora • 37 zł/m2. Wrocław, tel. 071/781-45-32, 0606/
28-39-72
DZIAŁKI BUDOWLANE we Wrocławiu, na Jerzmanowie, pow. 
1150-1300 m2, atrakcyjna lokalizacja, w drugiej linii zabudowy, 
na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, 
woda, telefon, komunikacja MPK, wydane warunki zabudowy, 
ceny 35-40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1 200 mkw. • 25 zł/mkw. Wrocław, 
tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 ^
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrf, 767 m2 i 710 m2, 
obok siebie -120 zł/m2. Wrocław, tel. 071/337-04-04

DZIAŁKI BUDOWLANE w Malinie grrtina Wisznia Mała, blisko 
lasu, 10 arów, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-19-92,0502/“
93-61-26
DZIAŁKI BUDOWLANE pod usługi turystyczne, siedliskowe, 
pow. 4.3 ha - 6 zł/ha i 0.8 ha -15 zł/ha, w Rudawach Janowic
kich, koło parku. Wrocław, tel. 0603/37-77-54 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną na nowo 
powstającym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, bez po
średników, uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanaliza
cja w granicy działki, droga utwardzona, cena 55 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKI BUDOWLANE w Pęgowie, 1100 m2, uzbrojone - 30 
zl/m2. Żerniki Wr., tel. 071/352-71-39, 0609/35-48-70, 071/
311-34-19
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 a i 13 a, w Żernikach Wr. - 85 zł/ 
m2. Źemiki Wrocławskie, tel. 0501/29-85-85 
DZIAŁKI BUDOWLANO • SIEDLISKOWE we Wrocławiu, Jar- 
nołtów, Jerzmanowo, pow. 13000 i 20000 m2, wydane warunki 
zabudowy i energetyczne, prąd, woda, telefon, komunikacja 
MPK -17 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKI REKREACYJNE w Wieluniu, woj. leszczyńskie,cen
trum, teren leśny, 200 m od jeziora, możliwość zabudowy • 2.000 
zł/ar.., tel. 065/549-91-96
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE w Wieleniu k. 
Wschowy, atrakcyjna lokalizacja, blisko jeziora i lasu, teren czy
sty ekologicznie (park krajobrazowy), 800-1200 m2, w cenie - 
18 zł/m2. Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKI REKREACYJNO • SIEDLISKOWE w miejscowości 
Sosnówka k. Twardogóry, pow. 57 a i 1.95 ha, pod lasem, me
dia. atrakcyjna lokalizacja • 11 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
348-36-61
DZIAŁKI ROLNE od 1 ha do 8 ha, pod rekreację, park krajo
brazowy, przy lesie, blisko woda, ładna okolica - 8000 zł/ha. 
Karmin, teł. 071/384-90-79
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
DZIAŁKI ROLNE w okolicy Karłowa, spokój, cisza, zdrowe 
powietrze, niepowtarzalne widoki - 8 zł/m2. Świdnica, tel. 074/
853-66-61
O  DZIAŁKI ROLNE w trakcie przekształcania, w 

okolicy Żórawiny • 28 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
787-88-56 80007051

DZIAŁKI SIEDLISKOWE o pow. 5000-6000 m2, położone 6 
km od południowo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w gra
nicy działki, cicha zalesiona okolica, starodrzew przy granicy 
działki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników, cena 35 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
GARAŻ pow. 90 m2, z kanałem ♦ 90 m2 wybetonowanego po
dwórka, na os. Skarbimierz, - 22.000 zł. Brzeg, tel. 0607/
40-53-05
GARAŻ blaszany, przenośny, stan b. dobry - 600 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-13-03 .
GARAŻ murowany prąd, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/722-50-40 
pogodz. 18
GARAŻ blaszany w Legnicy, przy ulicy Piastowskiej (wjazd od 
ul. Partyzantów, za targowiskiem), - 3.500 zł. Legnica, tel. 05912/
89-39-44,076/721-59-73
GARAŻ w Legnicy przy ul. Inwalidów, - 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-10-89 po godz. 20
GARAŻ blaszany skręcany, wys. 2 m, szer. 2.6 m, dł. 4.8 m, • 
700 zł. Szklarska Poręba, tel. 0605/94-80-20.
GARAŻ metalowy, rozkładany, - 3.000 zł. środa śląska, tel. 
071/317-60-44
GARAŻ murowany w Wałbrzychu, przy ul. Korczaka, w zabu
dowie szeregowej, własnościowy, pow. 20 m2, prąd, księga 
wieczysta, -15.000 zł. Wałbrzych, tel.074/848-17-44 
GARAŻ przy ul. Traugutta 96B, pow. 17.4 m2, • 14.000 zł lub 
wynajmę - 120zł/mies.. Wrocław, tel. 07.1/783-27-10 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01 \ .
GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr 89, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, przy ul. Lnia
nej, we Wrocławiu, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej i  Zaporoskiej, po 
remoncie, -21.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-14-65 
GARAŻ własnościowy, przy ul. Zachodniej, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/55-15-61
GARAŻ przy ul. Różanej, wym. 3 x 6 m, kanał, prąd, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/34-97-61
GARAŻ BLASZANY, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-06-45, 
0601/67-11-16
GARAŻE BLASZANE składane, nowe, wym. 3 x 6 m, możliwe 
raty -1.650 zł/szt. Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
GOSPODARSTWO dom piętrowy, + zabudowania gosp., 9 ha, 
nadające się na sad, hodowlę koni, strusi, agroturystykę, na 
uboczu, blisko las, w ok. Milicza, -190.000 zł. J. Koląsa, 56-320 
Świebodów 1, woj. wrocławskie, ul. Krośnice 
GOSPODARSTWO ROLNE dom, stodoła, obora, 42 ha ziemi, 
w górach, blisko miasta, na uboczu, - 200.000 z ł . tel .  074/
845-15-10 \
GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wieru
szowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, szopy, grunt 
omy 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, tei. 071 i
399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 39 ha, 3 budynki mieszkal

ne, pow. 7000 m2, warsztat samochodowy, garaż, działka o pow. 
75 arów, móżliwość zrobienia stawów hodowlanych, - 550.000 
zl. Lwówek Śląski, lei. 0608/84-21-42 
GOSPODARSTWO ROLNE 16 ha, dom, zabudowania gosp., 
media, mały staw rybny, - 99.000 zł. Przeworno, tel. 074/ 
810-24-28
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 38 ha, 3 budynki mieszkal
ne, każdy o pow. 160 m2, działka 70 a, warsztat, garaż, po
mieszczenia o pow. 700 m2, możliwość wykopu stawów ryb
nych, - 550.000 zł. Rakowice Wielkie, gm. Lwówek śląski, tel. 
0608/84-21-42 *
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 16 ha, dom i duże zabudo
wania gospodarcze, woda, siła, telefon, staw rybny, - 99.000 zł. 
Strużyna, gm. Przeworno, tel. 074/810-24-28 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 6 ha, dom luksusowo wykoń
czony, obora, stodoła, poj. suwalskie, - 230.000 zł. Suwałki, tel. 
087/566-54-80 po godz. 20
GOSPODARSTWO ROLNE dom mieszkalny, gospodarczy ♦ 
zabudowania gosp., sad, możliwość zrobienia stawu, całość 6 
ha, koło domu, nad Bobrem, lasy, - 58.000 zl. 59-600 Włodzice 
Małe 45, gm. Lwówek Śląski
GOSPODARSTWO ROLNE 7,60 ha, I, II i III klasa oraz zabu
dowania na przełomie 1960/70 r., blisko Buska Zdroju, woj.

świętokrzyskie, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-72-37,0602r
49-54-29
GOSPODARSTWO ROLNE duże zabudowania, pow. gruntu
3.5 ha, pow. ogrodu 2 ha, bieżąca woda, telefon. -110.000 zł. 
Zaborów, tel. 076/843-59-88
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 17 ha, - 70.000 zł. Władysła
wa Wołyniak, Zbylutów 26, gm, Lwówek Śląski 
GOSPODARSTWO ROLNE 12 km od Głogowa, pow. 3.5 ha, 
dom o pow. 200 rfi2, woda, kanalizacja, z telefonem, siła, pla
stikowe okna, nowy dach, - 45.000 zł lub zamienię na samo
chód. Zielona Góra, tel. 068/374-39-32 
GOSPODARSTWO ROLNE 9 ha, z maszynami, duże zabudo
wania, -130.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/376-67-45 po godz. 22 
O  GRUNT 50 ha, w Chrząstawie Małej, przeznaczo

ny pod zabudowę, ładnie położone, przy lesie i 
wodzie, 10 km od granic Wrocławia • 10 zł/m2.., 
tel. 071/318-01-28, 0608/33-44-66 01020931

GRUNT pod zabudowę, pow. 2.3 ha, graniczący z dużym la
sem, możliwość podziału - 2 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/07-44-43
O  GRUNT w Jeszkowicach (10 km od granicy Wro

cławia), pow. 3 ha, w trakcie przekształcania, 
media na działce, 7 zł/m2. Czernica, tel. 071/
318-01-28,0608/33-44-66 01018841

GRUNT 12,07 ha, łąka z lasem, ładnie położona, obok Gnie- 
woszowa gm. Międzylesie, na działce 3 źródła wody, • 70.000 
zł. Długopole Górne, gm. Międzylesie, tel. 074/813-98-44 
GRUNT 63 ha, w Jelczu-Laskowicach, graniczący z gmiennym 
wysypiskiem śmieci, położony 2 km od zabudowań, przy dro
dze główne], 18 km od Wrocławia - 5 zł/m2. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/381-10-76,0502/53-17-96 
GRUNT na działki budowalane, 2.5 ha, uzbrojony, w Dębinie, 
gm. Jelcz-Laskowice - 6 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
381-10-76,0502/53-17-96
GRUNT 50 ha, w górach, w tym 2 działki budowlane, 1 ha lasu, 
cena 3.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/815-48-71 
GRUNT przy autostradzie o pow. 1.8 ha, w tym 0.5 ha, z ofertą 
skarbu państwa pod budowę autostrady, • 50.000 zł. Legnica, 
tel. 0605/15-34-17
GRUNT pod budowę, pow. 9.3 a, wszystkie media, zgoda na 
budowę, • 25.000 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0602/40-33-02 
GRUNT 3,67 ha, w tym 2 ha lasu 50-letniego lub podział na 
działki rekreacyjne, woda, gaz, telefon obok działki, piękne oko
lice Odolanowa, - 85.000 zł. Przygodzice, tel. 062/592-67-04 
GRUNT pow. 1.02 ha, położony na osiedlu Jagodno - Lamowi- 
ce, graniczy z terenem przyszłych zabudowań firmy .Archicom" 
- 35 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/92-62-88 
GRUNT pod budowę pawilonu, 50 m2, wszystkie media, przy 
pętli autobusowej, kosztorysy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
785-60-26,0503/81-74-98
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie - 190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT 50 ha, w górach, rolno-budowlany, 1 ha lasu, w Rybni- 
cy Leśnej, w okolicy Andrzejówki - 3.000 zł/ha. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-48-71
GRUNT pow. 4.5 ha, przy głównej trasie, - 65.000 zł. Żórawina, 
tel. 071/316-45-90 po godz. 18
GRUNT pow. 1.5 ha, przy głównej drodze, - 35.000 zł. Żórawi
na, tel. 071/316-45-90 po godz. 18 
GRUNT BUDOWLANY 1.5 ha, 7 km od Wrocławia, blisko las, 
woda, cicha lokalizacja, media, dobre miejsce na ranczo, 1 ar, - 
400 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0604/37-31-58 
GRUNT ORNY 3 ha, w jednym kawałku wraz z zasiewem przy 
trasie Środa śl. • Jawor, we wsi Michałów, -15.000 zł. Micha
łów, tel. 071/795-13-90 po godz. 16 
GRUNT ORNY łąki o pow. 1.50 ha - 20 zł/m2. Wysoka, tel. 071/
311-23-24
GRUNT ORNY w Żmigródku, przeznaczony pod działki budow
lane -12 zł/m2. Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
GRUNT POD BUDOWĘ pow. 0.85 a, atrakcyjna lokalizacja, 
las, rzeka, • 100.000 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/313-02-56, 
0606/61-27-08
GRUNT PRZEMYSŁOWY w Prusicach przy trasie Wrocław - 
Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod uciążli
wą produkcję, siła,woda • 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/28-30-11 
GRUNT ROLNY 8 ha, w tym 2 ha ogrodzone i 550 szt. jabłoni, 
w całości lub ojsobno, 8.000 zł/ha. Białawy Wlk., gm. Wińsko, 
tel. 071/389-05-87
GRUNT ROLNY 1 ha, z laskiem, w Bielawie gm. Długołęka,-
12.000 zł. Bielawa, tel. 071/315-72-65 
GRUNT ROLNY 30 ha, pięknie położony, w parku krajobrazo
wym, wśród lasów, jezior, cicha ekologiczna okolica, w woj. lu
buskim, wieś letniskowa, możliwość sprzedaży 10 ha - 2.800 
zł/ha. Gryżyna, gm. Bytnica, tel. 068/391-50-19,068/391-50-23 
GRUNT ROLNY pow. 50 arów, 20 drzew owocowych, przy dro
dze, dostęp do rzeki (Widawy), możliwość wykopania stawu, •
5.500 zł. Idzikowice, tel. 077/419-59-88 
GRUNT ROLNY 6 ha, w jednym kawałku, blisko drogi asfalto
wej i lasu, bez pośredników - 4.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/
868-28-21
GRUNT ROLNY 4,32 ha, położony przy głównej drodze Wro
cław - Kłodzko, w jednym kawałku - 5 zł/m2. Kobierzyce, tel. 
071/390-89-44
GRUNT ROLNY 3.25 ha, w Prochowicach, -11.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY i pod zabudowę, pow. 11iia, możliwość sprze-

Pięknie położona DZIAŁKA 
REKREACYJNA w Krzycku Wielkim 
(15 km od Leszna), z bezpośrednim 
dojściem do wody, cena ok. 35 zl/m2 

O ferty: 0-601 72  61 91
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100% wartości, najniższe oprocentowanie, niskie raty, decyzja w 7 dni 
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dąży części. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734*34-28 wieczo
rem
GRUNT ROLNY pow. 3 ha, Radłów, gm. Zawonia, • 30.000 zł. 
Radłów, tel. 071/315-72-65
GRUNT ROLNY z przeznaczeniem pod budowę • 30 zi/m2. 
Sobótka, tel. 071/390-34-18
GRUNT ROLNY 6,37 ha, przy głównej drodze, 1 km od granicy 
Wrocławia, w jednym kawałku - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/
72-28-05
GRUNT ROLNY we Wrocławiu, na Jerzmanowic, IV klasa, pow. 
1100 m2. przy nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinn- 
nych, prąd, woda, telefon w odl. 150 m od działki, • 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkie media • 55 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
GRUNT ROLNY 2.5 ha, w części południowej, 2 km od granic 
miasta - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/30-00-07 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY 30 ha, woj. lubuskie, pięknie położony w par
ku krajobrazowym, lasy, jeziora, cicha ekologiczna okolica, wieś 
letniskowa, możliwość sprzedaży 10 ha - 2.800 zł/ha. Zielona 
Góra, tel. 068/391-50-19,391-50-23 
GRUNTY ORNY 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
HALA 350 m2, na działce 10 a, z dużym placem manewrowym, 
w centrum Kluczborka, możliwość wydzierżawienia 6 zł/ m2, -
180.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-32-72,0605/66-56-88 
HALA 1000 m2, w centrum Legnicy, możliwość przystosowa
nia pod każdą działalność handlowo - usługowo - produkcyjną,
- 350.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34
HALA nowa, 200 m2, działka 5.6 a, wszystkie media, - 75.000 
zł. Legnica, tel. 0607/24-47-89
HALA pow. 1200 m2, działka 1,5 ha, w Prusicach, telefon, c.o,
-129.000 zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-05 
HALA pow. 70 m2, wysoka, woda, prąd, w obrębie miasta -
1.000 zł/miesiąc lub wydzierżawię, Polkowice; tel. 076/
845-50-26,0607/19-90-66
HALA pow. 700 m2, suwnica 101, plac 0.5 ha, pomieszczenia 
biurowe, wiata, we Wrocławiu -1.200.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
91-72-49
HALA pow. 960 m2, zaplecze biurowe, z 1980 r., odnowiona, 
ogrodzona, 2 bramy, CO, duży transformator, aktualna działal
ność: sitodruk na kartonie, 14 km od granicy z Czechami -110 
zl/m2 lub zamienię, wynajmę lub przystąpię do spółki. Ziębice, 
tel. 074/819-17-43,077/416-54-05 Brzeg 
HALA PRODUKCYJNA pow. 2000 m2, - 400.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-00-80
HALE (stodoła), o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy miasta Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej 
wielkości, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
KAMIENICA pow. 510 m2, w centrum Legnicy, do remontu, -
85.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
KAMIENICA pow. 300 m2, do remontu. 2 lokale użytkowe, strych 
do adaptacji • 500 zł/m2, Środa Śląska, tel. 071/317-37-54 
KAWALERKA własnościowa, 26 m2, balkon, wysoki parter, 
media miejskie, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 332-43-38 
KIOSK TYPU .RUCH’ częściowo do remontu, - 500 zł. Mochy, 
tel. 065/549-05-96,0607/58-08-28 
KIOSK TYPU .RUCH’ , przerobiony, 2 okna obok, drzwi, wzmoc
niony, ocieplony, nowy dach, inst. elektr., wejście do środka, 
wewnątrz biały laminat, na handel, altankę, biuro, -1.500 zł lub 
zamienię na samochód, zarejestrowany, japoński. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-33-65 wieczorem
KIOSK HANDLOWY, pow. 10 m2, okratowany, ocieplony, na 
placu Niskie Łąki, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją, prąd, 10 m2, zadaszenie, 
Kozanów, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-34-24 
KIOSK HANDLOWY metalowy. 6 m2. fabryczny, inst. elektrycz
na + licznik, ocieplony dach, płyta trapezowa, przenośny -1.999 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
KIOSK HANDLOWY na placu .Gaj’ , pow. 10 m2. z wyposaże
niem, obecnie sklep mięsny, - 6.000 zł. Królikowice, gm. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-61
KIOSK HANDLOWY w Lubinie, na targowisku, metalowy z ladą, 
ocieplany, pow. 6 m2. prąd + licznik, - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-29-32
KIOSK HANDLOWY KAMI pow. 6 m2, bez lokalizacji, - 3.500 
zł. Lubin, tel. 076/842-71-93
KIOSK HANDLOWY pow. 20 m2, z lokalizacją przy ul. Mo
drzewiowej, wejście do środka, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-92-97
KIOSK HANDLOWY .Petrus', ocieplony, alarm, żaluzje, z lo
kalizacją ŵ Lubinie, przy ul. Pawiej, -13.000 zł. Lubin, tel. 076/
844-39-29
KIOSK HANDLOWY z półkami, zabezpieczeniami, duży, moż
liwy transport, -1.500 zł. Ścinawa, tel. 0603/10-88-16 
KIOSK HANDLOWY 9 m2, wejście do środka, ocieplany, kraty, 
.blacha, -2.200 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-06,315-93-07 
KIOSK HANDLOWY (nabiałowy), z wyposażeniem, pow. 14 
m2, przy ul. Widnej 4, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 
0501/57-54-16 '
KIOSK HANDLOWY w wejściem do środka, lokalizacja, - 8.500 
zł. Wrocław, tel. 359-34-15
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, tel. 0606/93-82-96
KIOSK HANDLOWY 43 m2, kraty, 2 wejścia, - 7.000 zł lub 
wynajmę. Wrocław, tel. 071/363-64-41,0607/32-74-08 
KIOSK HANDLOWY typ Namysłów, pow. 20 m2, prąd, woda, 
w.c., ochrona z wejściem do środka na targowisku, przy ul. Orze
chowej 2A, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-70 
KONTENERY BIUROWE pow. 18 m2, prąd, mogą być posta
wione bez fundamentów, cena -11.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/363-54-15,363-53-35
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 351-17-41,0606/65-51 -02 
KUPIĘ ADAPTACJĘ STRYCHU 4 lub 5-pokojowe, ponad 120 
m2, na Krzykach lub Oporowie, we Wrocławiu lub mieszkanie 
w stylowej willi: Wrocław, tel. 071/342-45-10 
KUPIĘ BARAK KIOSK LUB KONTENER na altankę. Środa 
Śląska, tel. 0607/04-70-00
KUPIĘ DOM do remontu lub przebudowy, lub mieszkanie z 
ogrodem lub garażem, do 49.000 zł, okolice Jeleniej Góry, Ja
nowic, Piechowic, Podgórzyna. Ciechanowice, gm. Marciszów, 
tel: 0609/58-37-57
KUPIĘ DOM w Legnicy, do 25.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
72*44-90
KUPIĘ DOM może być do remontu, w okolicach Lubina, w roz
liczeniu komfortowe mieszkanie 2-pokojowe, na os. Ustronie 
IV. Lubin, tel. 0605/69-96-37
KUPIĘ DOM do rozbiórki lub do remontu, w Nowej Rudzie lub 
$olicy - do 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/15-65-32 
KUPIĘ DOM poniemiecki, do 50.000 zł. Osolin,- tel. 071/ 
310-65-16
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 do remontu, z budynkami gospodarczymi, we 
Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM mały do remontu, na obrzeżach miasta Wrocła
wia. Wrocław, teł. 0603/87-03-42 
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 do wykończenia lub rozpoczętą budowę, może 
być w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, we Wrocławiu lub

zamienię na mieszkanie. Wrocław, tel. 071/352-64-28, 0601/
19-27-71
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, w rozsądnej cenie, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub w okolicy, w rozsądnej cenie. 
Wrocław, tel. 0602/80-30-57
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław,
tel; 0502/50-86-13,071/352-70-70
KUPIĘ DOM w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie, z widokiem
na góry, może być do remontu, do 150.000 zł. Wrocław, tel.
071/344-52-35
KUPIĘ DOM we Wrocławiu, może być do remontu, na Krzy
kach lub Oporowie, najchętniej poniemiecką willę, do 350.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-45-10 
KUPIĘ DOM w zabudowie szeregowej. Wrocław, tel. 0606/
73-39-15
KUPIĘ DOM we Wrocławiu. Wrocław, tel. 372-75-58 
KUPIĘ DOM parterowy, z dużą działką na obrzeżach Wrocła
wia. Wrocław, tel. 071/302-71-88,0607/23-46-35 
KUPIĘ DOM w lesie lub obok lasu, możê być do remontu, we 
Wrocławiu lub okolicach, w rozliczeniu oferuję mieszkanie. 
Wrocław, tel. 071/322-68-21
KUPIĘ DOM do remontu lub rozpoczęta budowa, na działce, w 
okolicach Środy śląskiej, w rozliczeniu samochód osobowy. 
Wrocław, tel. 0604/19-84-57
KUPIĘ DOM z gospodarstwem rolnym, okolice Zielonej Góry. 
Zielona Góra, tel. 068/320-40-40 
KUPIĘ DOMEK jednorodzinny, podwyższony standard, w oko
licy Świdnicy, Świebodzice, Wałbrzych, bez pęśredników. Świd
nica, tel. 0607/83-71-95 .
KUPIĘ DZIAŁKĘ i grunt. Wrocław, tel. 071/341-42-44 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ. Głogów, tel. 0600/83-20-94 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Chwałowicach. Osolin, tel. 
071/310-65-16
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ ok. 500-700 m2, pod zabudo
wę jednorodzinną lub 1/2 bliźniaka, w północnych dzielnicach 
Wrocławia albo dom do remontu. Wrocław, tel. 0605/54-30-45,
372-60-43 po godz. 20
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ i grunt rolny. Wrocław, tel.
341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ Wrocław lub bliskie okolice. 
Wrocław, tel. 357-17-43 (wieczorem)
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ około 20 arów, szer. działki 
40 m, w odległości do 25 km od centrum Wrocławia, do 28 zł/ 
m2. Żerniki Wr., tel. 0601/41-69-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, pow.
5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ klasy IV - VI, z możliwością założe
nia siedliska, w pobliżu lasu iglastego, w odległości 30 km od 
Wrocławia. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfelda. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
KUPIĘ GRUNT w Karpaczu lub okolicy. Legnica, tel. 0602/
28-65-74
KUPIĘ GRUNT 20-30 a, w Legnicy, Głogowie, Lubinie, w cen
trum osiedla. Legnica, tel. 076/85( -̂61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ GRUNT działka nad jeziorem rybnym. Wrocław, tel. 
0609/2742-77
KUPIĘ GRUNT ORNY lub działkę budowlaną tanio, w ok. Wro
cławia. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71 -66-24 
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub nieużytki, ok. 2 ha, najchętniej w 
okolicy Radwanic, Siechnic, Groblic, Oławy oraz inne okolice 
Wrocławia. Radwanice, tel. 071/311-75-54 
KUPIĘ GRUNT ROLNY pod uprawy polowe. Strzelin, tel. 0601/
41-85-88
KUPIĘ GRUNT ROLNY w pobliżu drogi, w odl. do 20 km od 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/785-77-00 
KUPIĘ GRUNT ROLNY bezpośrednio od rolnika, ok. 10 ha, 
pod sad owocowy lub stary sad w okolicach Obornik Śl. i Trzeb
nicy, koniecznie południowa strona. Wrocław, tel. 0605/54-3045 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości: Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pietrzy- 
kowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bogdaszo- 
wice, Lisowice itp., w gminie Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, pod 
uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ KWIACIARNIĘ w centrum Wrocławia, mały metraż. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
KUPIĘ LOKAL handlowo-usługowa we Wrocławiu, w centrum 
albo przy ul. Hallera, Powstańców SI., do 30 m2 lub wynajmę. 
Kobierzyce, tel. 0504/93-93-11
KUPIĘ LOKAL użytkowy, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, 
tel.373-80-16
KUPIĘ LOKAL z przeznaczeniem na biuro, o pow. 40-80 m2, 
stan surowy, we Wrocławiu (Krzyki). Wrocław, teł. 0600/85-78-61 
KUPIĘ LOKAL SKLEPOWY lub wydzierżawię, do 40 m2, w 
ścisłym centrurh Wrocławia lub Oławy albo w ciągu handlowym. 
Wrocław, tel. 071/783-97-07,0607/08-8246 
KUPIĘ MIESZKANIE o pow. do 40 m2, w Kłodzku lub wynajmę, 
(z późniejszą możliwością wykupienia), bez pośredników. Kłodz
ko, tel. 0607/35-35-70 ,
KUPIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie, w Kłodzku lub 
Polanicy Zdrój, z ogródkiem, dam w zamian mieszkanie 3-po
kojowe, w Kłodzku, słoneczne, duży balkon, garderoba. Kłodz
ko, tel. 074/647-59-83
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe, w starym budownictwie, 
we Wrocławiu lub okolicach, o pow. ok. 25 m2, najchętniej z 
piecami, do małego remontu, w cenie do 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-2945 po godz. 20,0601/05-7841 

'^UPIĘ MIESZKANIE 2-, 3-pokojowe, we Wrocławiu, bez po
średników, może być zadłużone lub do remontu. Wrocław, tel. 
0502/83-94-94
KUPIĘ MIESZKANIE 1-, 2-, 3-pokOjowe, do remontu lub za
dłużone, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/367-52-25 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- łub 2-pokojowe, we Wrocławiu, może 
być do remontu, bez pośredników. Wrocław, tel. 0607/51 -92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE lub strych, Biskupin, Sępolno. Wrocław, 
tel. 0601/70-33-00
KUPIĘ MIESZKANIE do II. piętra, Krzyki, w nowym budownic
twie. Wrocław, lei. 354-44-31,361-70-92 
KUPIĘ MIESZKANIE 45-65 m2, w nowym budownictwie, Krzy
ki, wykończone. Wrocław, tel. 071/361-70-92 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE. Wrocław, tel. 372-75-58 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, bez po
średników. Wrocław, tel. 0606/62-82-94 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE ok. 30 m2, bez pośredni
ków, z jasną kuchnią, w nowej plombie, okolice ul. Żeromskie
go. Wrocław, tel. 322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE 2- LUB 3-P0KOJOWE w Legnicy, w sta

rym budownictwie, do 85.0v00 zł, do III piętra, kupię kawa
lerkę lub mieszkanie 2-pokojowe', w Legnicy, wynajmę lo
kal na nieuciążliwą działalność. BONT; Legnica, ul. Pia
stowska 20, teł. 076/722-39-72 ' 99000001 

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we W-wiu, maks. 3-let- 
nie, w niskiej zabudowie, w spokojnej okolicy, płatne od ręki. 
Wrocław, tel. 071/782-81-63
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel. Q71/.
327-78-35
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowym budownictwie, 
we Wrocławiu, do wys. V piętra. Oborniki śląskie, tel. 071/ 
310-61-82
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Karłowicach we Wro
cławiu, w cenie do 110.000 zł, bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/367-49-93.0608/08-73-20 '
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu lub okoli
cy. Wrocław, tel. 343-75-10
KUPIĘ MŁYN napędzany wodą. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ gospodarstwo rolne lub działkę re
kreacyjną, rejon Bolkowa, Jawora. Wrocław, tel. 0602/70-96-93 
KUPIĘ STAW we Wrocławiu łub okolicy, z dobrym dojazdem. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-22-67 po godz. 19

KWIACIARNIA pow. 70 m2, we Wrocławiu, na Krzykach, moż
liwość rozbudowy do 100 m2, na trasie, - 140.000 zi. Wrocław, 
tel. 0501/40-67-17
KWIACIARNIA wolno stojąca, WC, prąd, woda, klimatyzacja, 
dobra lokalizacja, może być inna działalność, • 18.000 zł. Wro
cław. tel. 071/329-13-78,0600/43-23-65 
KWIACIARNIA z tradycjami, - 50.000 zl. Wrocław, tel. 071/
788-20-31,0606/55-50-80
LAS pow. 1.5 ha, - 30.000 zł. Władysława Wołyniak, Zbylutów 
26, gm. Lwówek śląski
LAS SOSNOWY 70-letni, pow. 60 arów, w Krościnie Wlk. (gm. 
Prusice), - 25.000 zł. Kościna Wlk., gm. Prusice, tel. 071/
312-57-73
LOKAL pow. 460 m2,100 m2, hala 200 m2 oraz mieszkanie 
100 m2, działka 3200 m2, ogrodzona utwardzona, waga 151, w 
Prochowicach, • 125.000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-36 
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 50 m2, przy ul. Piłsudskiego, witryna, nadaje się na 
sklep, biuro - 70 zł/m2 lub wynajmę. Wrocław, tel. 071/364-25-63, 
0602/50-63-84
LOKAL 28 m2,2 pomieszczenia, korytarz, w.c, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 321-09-22,0501/25-06-33 .
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, z 
telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja • sypialnia 
Wrocławia, mały czynsz - odstepne do uzgodnienia. Wrocław, 
lei. 071/343-70-81,0601/79-96-75 .
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
66-3447,0602/2343-28
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY ul. Otwarta, 30 m2, po re
moncie, siła, wc, co, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-21 
po.20
LOKAL HANDLOWY w Nowej Rudzie Słupcu, w centrum, pow. 
50 m2, po remoncie kapitalnym, wszystkie media, -100.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-04
LOKAL UŻYTKOWY pow. 77 m2, wys. 3.15 m, nowy, na Pil- 
czycach, -190.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91 -72-49 
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 internecie 
pod numerem - A00489 www.autogielda.com.pl)
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdrój, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-2045,55-20-51 
ŁĄKA o pow. 48 arów, - 3.000 zł lub zamienię na na samochód 
osobowy. Oleśnica, tel. 071/398-75-59 wieczorem 
ŁĄKA pow. 1,1 ha, atrakcyjna lokalizacja, nad Nysą, Góry Bardz- 
kie, nadaje się na kemping, pole namiotowe, -10.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/841-63-29,854-73-92 
MIESZKANIA: M2 Nowodworska 48 m2 VI/VII p. -120.000 zł, 

M-3 Potiebni 66 m2 ll/IV p.-160.000 zł, M-2 Reja 48 m2 
IV/IV p. - 95.000 zł, M-2 Drukarska 56 m2 l/IV p. -120.000 
zł. M-3 Skłodowskiej 95 m2 ll/IV p. -145'.000 zł, M-3 Ro
stafińskiego 86 m2 l/IV p. • 140.000 zł, M4 pl. Grunwaldzki 
68 m2 XIV/XIV p. -140.000 zł. BN .LIBUCHA’ , Wrocław, 
tel. 071/321-91-91 99000001 

DWA MIESZKANIA 75 m2,86 m2,4-pokojowe, I p., dobry do
jazd w każdym kierunku, przystanek autobus, pod domem, tram
wajowy 400 m, mozaika parkietowa, wodomierze, liczniki na 
ogrzewanie, drzwi antywłamaniowe • 180.000 zł i 190.000 zł + 
kredyt. Wrocław, tel. 352-26-09,0601/94-09-31
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MIESZKANIE własnościowe w Jedlinie Zdroju, pow. 40 ni2, z 
garażem i ogrodem, osobne wejście, stan dobry, • 34.000 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 0501/28-42-31 
MIESZKANIE w Kępnie, pow. 37 m2, ciche, dyskretne, • 10.000 
zł. Kępno, tel. 0600/35-23-78
MIESZKANIE własnościowe, w Kłodzku przy ul. Dąbrówki, 49 
m2, po remoncie i wymianie okien, - 77.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/86741-09,0502/40-91-06
MIESZKANiE_własnościowe, w bloku, pow. 41.3 m2, ocieplo
ne, nowe okna i parapety, - 52.000 zł. Legnica, tel. 076/854-3841 
MIESZKANIE pow. 48 m2, do remontu, w Kondratowicach, 8 
km od Strzelina, -12.000 zł. Leszno, tel. 065/529-44-19 
MIESZKANIE M-3 własnościowe, przy ul. Grabowej, IV piętro, 
pow. 54.20 m2, cena - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-73-49 po 
godz. 20
MIESZKANIE w Lubinie, na os. Ustronie IV, pow. 62 m2, na III 
piętrze, - 99.000 zł. Lubin, (el. 076/849-11-14 po godz. 20 
MIESZKANIE 42 m2, w miejscowości Wrzosowo, 17 km od 
Kołobrzegu, komfortowe, boazeria, płytki, terakota, - 50.000 zł 
lub zamienię na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 076/749-5940 
MIESZKANIE własnościowe, pow. 46 m2> w centrum Lubina, 
przy ul. Mickiewicza, - 65.000 zł. Lubin, tel. 0607/38-69-83 
MIESZKANIE w Chorzowie, 43.5 m2, księga wieczysta, z tele
fonem, c.o., TV kablowa, atrakcyjna lokalizacja, - 48.000 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-26-01
MIESZKANIE własnościowe, z kredytem 40-letnim, 74 m2, piw
nica 11 m2, balkon duży, jasne, atrakcyjna lokalizacja, w Obor
nikach Śl., blisko las, basen, • 89.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0601/07-65-01
MIESZKANIE WILLOWE na parterze, z garażem i ogrodem, 
pow. 76 m2, w Oleśnicy, - 125.000 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-22-36
MIESZKANIE o pow. 70 m2, w Oławie, nowe, bezćzynszowe, 
na 1. piętrze, księga wieczysta, - 90.000 zł. Oława, tel. 071/
313-48-21,0605/60-72-30
MIESZKANIE w Sobótce, własnościowe, pow..70 m2, nowe, 
komfortowe, niski czynsz, lip., niska zabudowa, ładna okolica -
2.800 zilm2. Sobótka, tel. 071/390-31-54,071/311-81-04 grzecz
nościowy, 0602/22-15-86
O  MIESZKANIE z lokalem usługowym. Strzelin, tel.

071/392-02-16,0601/79-96-70 01019871
MIESZKANIE własnościowe, pow. 61 m2, w nowym budownic
twie, w Świebodzicach, - 80.000 zł. Świebodzice, tel. 074/
854-15-59,0605/22-21-03
MIESZKANIE o pow. 75 m2, działka 285 m2, w Strzegomiu, -
100.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-3248 
MIESZKANIE własnościowe, w Świdnicy, przy zalewie Wito- 
szówka, 47 m2, IV piętro, balkony, w.c., łazienka, - 60.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/840-09-79,0601/84-18-19 
MIESZKANIE własnościowe, w Wołowie, 92 m2, blisko cen
trum, własne CO, korzystna cena - 870 zł/m2. Wołów, tel. 0502/ 
30-28-52
O  MIESZKANIE we Wrocławiu przy ul. Jaracza, pow. 

55 m2, antresola 8 m2, nowe, wysoki standard, 
telefon. Wrocław, tel. 0604/91-02-09 80007561

MIESZKANIE willowe, pow. 97 m2,' działka 690 m2, ok. Sobótki 
-140.000 zł, 3-pokojowe, 60 m2, Sobótka - 35.000 zł..DS 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/
782-84-04 99000001 ;;

O  MIESZKANIE przy ul. Jaracza, 55 m2 + antresola 
8 m2, nowe, wysoki standard, telefon. Wrocław, 
tel. 0604/91-02-09 80007561 *

MIESZKANIE własnościowe, w centrum, przy ul. Ruskiej, pow. 
79 m2, wszystkie media, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 07.1/.
342-99-29,050177943-50
MIESZKANIE pow. 23 m2. pokój, kuchnia, łazienka, c.q.. tele-
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fon,' kafelki, na Psim Polu, na V piętrze, 2 windy, - 58.000 zł.
Wrocław, tel. 328-96-92,324-38-96
MIESZKANIE pow. 25 m2, po remoncie, telefon, w centrum, -
68.000 zł. Wrocław, tel. 328-71-07 .
MIESZKANIE 51 m2, we Wrocławiu. -130.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-2340,0603/69-03-91
MIESZKANIE willowe, 180 m2, Borek, we Wrocławiu, bezczyn- 
szowe, - 450.000 zł lub zamienię na mały domek. Wrocław, tel.
361-70-36
MIESZKANIE oraz lokal użytkowy, we Wrocławiu, na Krzykach, 
w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r., blisko cen
trum -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE 46 m2, własnościowe, księga wieczysta, X pię
tro, w budynku 11-piętrowym, we Wrocławiu, przy ul. Kruczej, 
na Krzykach, budynek ocieplony, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/
362-79-12
MIESZKANIE w domu poniemieckim, 150 m2,1 piętro + strych 
nad mieszkaniem o pow. 150 m2, możliwość adaptacji, budynki 
gosp., działka 70 a, w Skrzypniku k. Oławy - 85.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-26-29
mFESZKANIE w  Śródmieściu, ok. pl. Staszica, 70 m2, duża sło
neczna kuchnia, ogrzew. gazowe, 2 pokoje + nyża, nowe insta
lacje; niski czynsz, telefon, zadbane, księga wieczysta -122.500 
zł lub zamienię na dom lub połowę domu we W-wiu lub bliskie 
okolice. Wrocław, tel. 071/784-60-48 
MIESZKANIE 76 m2, na parterze, przy ul. Krynickiej, może być 
na lokal użytkowy, -170.000 zł lub wynajmę. Wrocław, tel. 071/
364-24-05
MIESZKANIE pow. 50 m2, we Wrocławiu, - 130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-2340,0603/69-03-51 
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro. 40 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka), 
ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79,071/349-13-98,0607/
07-71-81
MIESZKANIE we Wrocławiu, 48 m2, ul. Grabiszyńska. - 130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE we Wrocławiu, 93 m2, ul. Komandorska, - 260.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE WILLOWE na Pilczycach, po kapit. remoncie, 74 
+ 20 m2,3 pokoje, weranda, garaż wolno stojący, działka 310 
m2 - 225.000 zł lub zamienię na domek, 1/2 bliźniaka lub sze- 
regówkę, tylko W-w. Wrocław, tel. 071/353-61-87,0605/82-58-18 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu przy ul. Tyrman
da, pow. 30 m2. balkon, duża piwnica, - 67.000 z ł.., tel. 076/
833-31-75 •
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, w Brzegu Dolnym, osie
dle Warzyń, 40 km od Wrocławia, - 33.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-83-68
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2 -12.000 zł, 2-pokojowe, 
47 m2 -16.000 zł, do remontu, własnościowe, bezćzynszowe, 
księga wieczysta, na os. Krzywa, 10km od Bolesławca, obok 
specjalnej strefy ekonomicznej, możliwość realizacji książecz
ki mieszkaniowej. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, spółdzielcze, pow.
36.9 m2, w Legnicy, przy ul. Bieszczadzkiej, balkon, telefon, na
3. piętrze, - 46.000 zł. Legnica, tel. 076/856-28-53 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Lubinie, własnościowe, IX pię
tro, - 45.500 zł. Lubin, tel. 0605/61-2345,076/846-60-25 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, pokój przedzielony, 
IV piętro, stan dobry, - 43.000 zł. Lubin, teł. 076/847-2840 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, kuchnia, - 40.000 zł. Ozi
mek, woj. opolskie, tel. 0602/40-33-02 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2. nowe budownictwo, z te
lefonem, tv kablową domofonem, mediami, w Kotlinie Kłodz
kiej, - 43.000 zł. Radków, tel. 074/871 -22-63 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2. gaz, CO, + pomiesz
czenia gospodarcze, działka 5 a, piwnica, - 45.000 zł. Soboci- 
sko, gm. Oława, tel. 071/302-86-84 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE i 2-pokojowe - 300/390 zł/m2, 
bezćzynszowe, do remontu, księga wieczysta, z gruntem, wie
czyste użytkowanie, rozkładowe, nowe budownictwo, dobra lo
kalizacja i dojazd, realizacja książeczek mieszkaniowych. 
Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 0503/87-27-55 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, koło Hotelu Wro
cław, umeblowane, telefon, TV kablowa, - 75.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-17-81 wieczorem
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Biskupa Toma

sza, 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 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
'  ładnie wykończone, bez pośredników, - 79.000 zł. Wrocław, tel.
357-35-16,0605/62-90-09
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, przy ul. Bystrzyckiej, 1. 
piętro, telefon, zadbane, jasna kuchnia, duży balkon, cicha oko
lica, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 78840-04,783-60-07 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowo wykończone, blisko 
Uniwersytetu Wr., słoneczne, rozkładowe, z telefonem, + ogró
dek, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 0606/53-0045 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na Gądowie, jasna 
kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 77.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/3514744
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, c.o.,.ok. ul. Pereca, w sta
rym budownictwie, kamienica po remoncie kapitalnym, na 1. 
piętrze, okna od podwórka, przytulne, kafelki, kabina pryszni
cowa, -80.000 żł. Wrocław, tel. 071/357-74-21,0601/73-55-91 
MIESZKANIE^-POKOJOWE Gądów, 26 m2, jasna kuchnia, 
po remoncie, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 0601/9547-95 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, kawalerka, 27 m2, 
IXp., słoneczne, telefon, blisko centrum,.- 75.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-5044,0502/23-8241 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 23 m2, jasna kuchnia, lip., 
wolne we wrześniu, - 57.000 zł. Wrocław, teł. 07,1/781-30-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, we Wrocławiu w pobliżu 
dworca Nadodrze, kuchnia, łazienka, nyża, - 33.000 zł lub wy
najmę. Wrocław, tel. 329-03-84
MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, we Wrocławiu, przy 
ul. Świdnickiej, pow. 26 m2,1 piętro, c.o, - 70.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-69-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, przy ul. Inowrocławskiej, 
2. piętro, w bloku, wszystkie wygody, liczniki, wolne od zaraz, -
75.000 zł. Wrocław, tel. 785-43-00
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2, Krzyki-Borek, we Wro
cławiu, fla 1. piętrze, po remoncie, z balkonem, -  57.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601IA1 -85-88
MIESZKANIE 1-POKOJOWE budowanictwo wielkopłytowe, lll 
piętro, pow. 24 m2, c.o., przy ul. Kościuszki;we Wrocławiu, -
55.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-81-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE lll piętro, pow. 33'm2, jasna kuch
nia, balkon, media miejskie, we Wrocławiu, na Nowym Dworze, 
- 63.000 zł. Wrocław, teł. 071/347-80-14 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE nyża, kuchnia, łazienka. I piętro, 
33 m2, koło Dworca Nadodrze, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
329-03-84
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, na 1. piętrze, we Wro

cławiu, mała + grunt 265 m2, przy ul. Opolskiej, - 56.000 zł. 
Wrocław, tei. 0503/89-61-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 31 m2, do remontu, w Świę4 
toszowie, blisko Bolesławca • 230 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
367-60-20
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, ul. Grabiszyńska, księga 
wieczysta, parter, widna, kuchnia, telefon, ładna okolica, budy
nek 4-piętrowy, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-01-01,0602/
87-58-33
MIESZKANIE 1-POKOJOWE z możliwością przebudowy na
2-pokojowe, plomba, nowe budownictwo, pow. 43 m2, rozkła
dowe, zadbane, słoneczne, duży balkon, o podwyższonym stan
dardzie, typ własnościowy, - 86,000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-51-19
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, jasna kuchnia, telefon, I 
piętro, atrakcyjna lokalizacja, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 071/
326-00-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 29 m2, w centrum, 4 piętro, w 
Oławie, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-73-36 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowej plombie, wysoki parter, 
balkon, jasna kuchnia, duży przedpokój, łazienka, po remon
cie, z telefonem, liczniki wody, CO, spółdzielczo-własnościowe, 
przy ul. Prądzyńskiego, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 34144-57, 
793-59-74 •
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 27 m2, zgarażem, 
w bloku, w Zaborowie gm. Ścinawa, - 23.000 zł. Zaborów, tel. 
076/843-59-84
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 39 m2, w Zielo
ne)'Górze, przy ul. Wyspiańskiego, na 2. piętrze, możliwość 
przerobienia na 2-pokojowe, - 55.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
320-28-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Pęgowie, 19̂ m 
od Wrocławia, pow. 40.5 m2, jasna kuchnia, z telefonem, ga
raż, działka 300 m2, niski czynsz, po remoncie kapitalnym, -
82.000 zł., teł. 0502/30-12-07
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, własnościowe, bezczyn- 
szowe, po kapitalnym remoncie, nowe CO (miedź), WC, kabina 
natryskowa, WC, płytki, kafelki, nowa armatura sanitarna, pom. 
gospód., piwnica, strych, działka, 25 km od Wrocławia, 5 km od 
Trzebnicy, pilne, - 40.000 zł. Brochocin 13/4, gm. Trzebnica 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2 + weranda 10 m2, bez- 
czynszowe, wszystkie media, telefon, w parterowym budynku 
dwurodzinnym, osobne wejście, księga wieczysta, blisko PKP, Ąfe 
30 km od centrum Wrocławia, w Brzegu Dolnym, - 60.000 zł.
Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze - własnościowe, w 
Głogowie, 51,1’m2,1 p. (wysoka zabudowa), - 65.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-86-15,0606/30-83-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezćzynszowe, 58 
m2, kuchnia, łazienka, budynek gospodarczy, garaż, działka, 
po remoncie, do zamieszkania od zaraz, w okol. Góry, - 29.000 
zł. Góra, tel. 0607/70-9346
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bezćzynszowe, pow. 48 m2, 
kuchnia, łazienka, telefon, domofon, w Grodkowie, - 49.000 zł. 
Grodków, tel. 0604/23-81-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, I piętro, 44.6 m2, w Jel- 
czu-Laskowicach, po remoncie kapitalnym w lutym 2001 r., nowa 
armatura sanitarna, kafelki, terakota w łazience, kuchni i przed
pokoju, panele, gładź, liczniki wody, wymieniona instalacja 
wodno-elektryczna, - 67.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
31842-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, własno
ściowe, księga wieczysta, 43.6 m2, piwnica 5 m2, po remoncie 
kapitalnym (panele podłogowe, kafelki, gładź gipsowa, nowa 
inst. wodna, kanalizacyjna, elektryczna, z telefonem, słonecz
ne, komfortowa kuchnia, udział w gruncie, - 73.000 zł- Jelcz-La- 
skowice, tel. 0603/07-66-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62.2 m2, w Jelczu-Laskowicach, 
telefon, balkon, po remoncie, niska zabudowa, - 82.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76,0607/65-79-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Węglińcu, 37 m2,1 p, - 40.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/771-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z garażem, w Kiełczowie k. Wro
cławia, pow. 37 m2, - 79.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-91-09 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Kluczborku, w 
nowym budownictwie, pow. 33.24 m2, na II piętrze, kuchnia, 
łazienka, c.o, - 48.000 zł. Mariusz Wnuk, Kluczbork, tel. 077/ 
418-58-73 grzecznościowy
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, z oknem, 38 m2, w 
Kłodzku. - 57.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/77-06-63 : ■
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 59,86 m2, w kamienicy, w Mosi
nie K. Poznania, - 65.000 zł. Kurzagóra, gm. Kościan, tei. 065/ 
511-03-39
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, na os. Piekary A, 50 
m2.4. piętro, balkon, - 50.000 zł. Legnica, teł. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2, w starym budownic
twie w Legnicy, - 40.000 zł. Legnica, tel. 076/8584349 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45.7 m2, własnościowe, księga 
wieczysta, 2. piętro, w bloku 4-piętrowym, do remontu, w Szczyt- 
nicy (osiedle), przy autostradzie A4,10 km od Bolesławca, -
16.500 z ł, w rozliczeniu może być książeczka mieszkaniowa. 
Legnica, tel. 076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowê  w Polkowicach, I 
piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Legnica, 
tel. 076/749-66-90 po godz. 15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, pow. 35 m2, kuchnia, 
w bloku IV piętrowym, na IV piętrze, na os. Staszica, - 54.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-10-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, własnościowe, księ
ga wieczysta, balkon, wyposażenie standardowe, nie wymaga 
remontu, - 60.000 zł. Lubin, tel. 076/847-37-00,0601/75-75-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w Lubinie, przy ulicy Ki
lińskiego, - 69.000 zł. Lubin, tel. 0603/17-85-67 lub 076/ 
8584249
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2 + zabudowany kory
tarz, na os. Przylesie, w Lubinie, - 69.000 zł lub zamienię na
3-pokojowe. Lubin, tel. 076/847-52-51
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oławie, spółdzielczo-własno- 
ściowe, balkon, TV kablowa, piwnica, gaz, prąd, - 55.000 zł. B. 
Zaleśna, 55-200 Oława, ul. Kasprowicza 8/9 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, 42 m2, we Wrocła
wiu, na Krzykach, rozkładowe, własnościowe, księga wieczy
sta, VIII p. w bloku X p., bez pośredników, - 87.000 zł. Opole, 4̂ '; 
tel. 077/410-3.340
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Pilawie Górnej, własnościowe, 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, z telefonem, lll p., w budynku
4-piętrowym, - 48.000 zł.. Piława Górna, tel. 074/837-12-52 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, CO, gaz, ni
ski czynsz, w centrum Piławy Górneĵ  I p, - 55.000 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-16-27 -  a  p
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, I 
piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-66-90 po godz.'-‘15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, 48 m2, zabudowany 
balkon, parkiet, łazienka, kuchnia po remoncie kapitalnym, przy 
ul. Kilińskiego w budynku 4-piętrowym, - 69.000 zł. Prochowi
ce, tel. 0603/17-85-67,076/8584249 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 52.5 m2, balkon, własno
ściowe, pom. gospodarcze, bezćzynszowe, okolice Strzelina, -
38.000 zł. Stachów, gm. Kondratowice. tel. 071/393-21-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 46 m2, bal
kon, na II piętrze, telefon, w Szprotawie, na os. Wiechlice, -
38.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, obok parku, 36 m2, 
okna PCV, gładzie, glazura w łazience i w kuchni, c.o., stan b. 
dobry, spółdzielczo-własnościowe, lll piętro, - 55.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-36-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezćzynszowe, do 
remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca i Żagapia, blisko la
sów i jezior oraz granicy z Niemcami, mikroklimat, - 20.000 z l w. 
świętoszów, gm. Osiecznica, tei. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 43 m2, na I
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piętrze, telefon, garaż, w miejscowości Ujażd Górny, - 50.000 
zl. Ujazd Górny, tel. 076/870-90-79 

M ieszkanie 2-POKOJOWE pow. 47 m2, łazienka, wc, bal- 
kon, + działka, • 60.000 zł. Wierzbno; gm. Domaniów, tel. 071/
313-12-55
0  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w dzielnicy Krzyki, 

własnościowe, pow. 48 m2, po remoncie, częścio
wo umeblowane, z telefonem, • 130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/367-69-30, 0601/82-89-96 
02018861

MIESZKANIE 2-POKOJOWE : Komandorska, 38 m2 - 86.000 
zł, Orzechowa, 50 m2 -115.000 zł. Kazimierza Wielkiego, 
na biuro, 53 m2 -147.000 zł, Kolista, 47 m2, po remoncie, 
ładne - 99.000 zł, pl. Grunwaldzki, 40 m2 - 95.000 zł, Zie
lińskiego, 39 m2 - 87.000 zł. DS Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/337-11-15 99000001 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2. po remoncie. Macedoń
ska • 100.000 zł, 3-pokojowe, 80 m2, garaż, św. Antonie
go - 300.000 zł. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/
337-11 -15,071/782-84-04 99000001 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, pow. 41.5 m2, na 
Popowicach, na X piętrze, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/
350-14-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, wy
soki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, łazienka
1 WC osobno, ul. Poleska, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-11:61,0607/38-53-93
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Polu, 
pow.' 49 m2, komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2. przy ul. Zachodniej, 
rozkładowe, - 85.000 zł. Wrocław, teL 071/352-25-80' 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 47 m2, łazienka, WC, 
balkon, I piętro, koło Bolesławca, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-26-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, pow. 37 m2, balkon, z 
telefonem, spółdzielczo-własnościowe, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-20-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.9 m2, ładnie wykończo
ne, kafelki, łazienka i WC osobno, osiedle Kosmonautów, -
125.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, na Książu Małym, po re
moncie, 2. piętro, blisko pętli tramwajowej, telefon, - 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/15-65-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, na os. Przylesie, 54 
m2,3. piętro, po remoncie, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 786-70-62 
MIESZKANIE2-POKOJOWE przy ul. Bobrzej, - 87.000 zł. Wro
cław, tel. 355-12-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, na I piętrze, z tele
fonem, domofon, c.o. gazowe, w Śródmieściu, zadbane, - 79.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50,8 m2, własnościowe, 
rozkładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, telefon, panfele, kafle,
- 90.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 345-81-28 do godz. 17,
345-41-84 po godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, własnościowe, na II 
piętrze, jasna kuchnia, balkon, mozaika, glazura, odnowione, 
liczniki, przy ul. Litewskiej, - 82.500 zł lub zamienię na większe. 
Wrocław, tel. 071/345-82-42
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, w okol. centrum 
Wrpcławia, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-04-43, 0608/ 
5848-08
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2,2. piętro, 
kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, po 
remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamówie
nie, -100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50.2 m2, spółdzielczo-wła
snościowe, w nowym budownictwie, salon z kuchnią, monito
ring, balkon, na 1. piętrze, wysoki standard, na Krzykach, przy 
ul. Porannej, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, własnościowe, 34 
m2, na Popowicach. Wrocław, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 1. piętrze, 38 m2, blisko cen
trum, księga wieczysta, wysoki standard, jasna kuchnia, roz
kładowe, niski czynsz, -105.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79, 
0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01 -80 
M ieszkanie 2-POKOJOWE 38 m2, balkon, własnościowe, na 
V piętrze, winda, przy ul. Inżynierskiej, we Wrocławiu, -100.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-17-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na II (ostatnim) piętrze, 42 m2, 
we Wrocławiu, blisko centrum, bez pośredników, - 78.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/30-08-80,0603/76-55-63 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE dzielnica Krzyki, 33 m2, komfor
towe, po remoncie kapitalnym, kuchnia jasna, loggia zabudo
wana, nowe okna, bez pośredników, -100.000 zł. Wrocław, tel.
783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Różance, 35 
m2, balkon, nowo ocieplony blok, z telefonem, b. ładna okolica,
- 79.000 zł. Wrocław, tel. 0502/91-56-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 36 
m2,5 p., po remoncie, miedziana instalacja, kafle, szafy wnę
kowe, panele, ul. Inżynierska, • 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/
360-13-79
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, jasna kuchnia, za
budowany balkon, po remoncie kapitalnym, nowa glazura, par
kiet, kasetony, gładzie, umeblowane, do zamieszkani! od za
raz, we Wrocławiu, na Psim Polu, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 071/
345-71-69,0603/29-53-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55.45 m2,1 piętro, przy ul. Stalo
wej, księga wieczysta, kuchnia, łazienka, kafelki, mozaika, 
umeblowana kuchnia i pokój, wszystkie media', telefon, TV ka
blowa, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-86-18 do godz. 20, 
0603/38-15-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 rozkładowe, 5. piętro, •
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-06-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, II piętro, Pilczyce, - 
HO.OOÓzł. 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 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-85, 0603/ 
£5-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, VIII 
piętro, na osidlu Kopernika, w Legnicy, jasna kuchnia, korzyst
ne 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 poko
je, 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 pow. 51 m2, księga wieczysta, 
zielone centrum, w nowym budownictwie, na 3 piętrze, balkon, 
z telefonem, liczniki, bez pośredników, -156.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-26-45
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 36 m2, ul. Sycow- 
ska, z telefonem, IV/IV piętro, rozkładowe, jasna kuchnia, sło
neczne, - 87.000 zł. Wrocław, tel. 071 /328-77-20 w godz. 20-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, IV piętro, Krzyki, telefon,
c.o. miejskie, możliwość rozbudowy, księga wieczysta, • 100.000 
zl lub zamienię na większe. Wrocław, tel. 0601/70-23-94 
MIESZKANIE 2-POK(y OWE na Krzykach, przy ul. Jarzębino
wej, rozkładowe, osobna łazienka i w.c., balkon, 40 m2, bez 
pośredników, -105.000 zł. Wrocław, tel. 337-00-86 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, spółdzielcze. 38 
m2, kuchnia, łazienka, ul. Komandorska, IV piętro, przy Akade
mii Ekonomicznej, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-93-02,071/ 
310-73-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, na I piętrze, kuch- 
ńia, łazienka, WC, balkon, blisko Bolesławca, -16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-26-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, przy ul. Nowodworskiej, -
98.000 zł. Wrocław, tel. 788-29-69

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, słoneczne, prze- 
chodne, duży balkon, wszystkie media, Krzyki, 7 piętro, pow. 
34 m2, - 85.000zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19 

. MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, wysoki parter, na osie
dlu, na Oporowie, • 155.000 zł. Wrocław, tel. 364-50-42 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Wałbrzychu, ul. 
11 Listopada. 50 m2, kuchnia, łazienka, c.o., TV kablowa, gaż, 
telefon, aneks kuchenny, garderoba, rozkładowe, • 37.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/38-58-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Kilińskiego (centrum Wrocławia), 
plomba 5-letnia, pokoje 14 i 11 m2, rozkładowe, ciche, słonecz
ne, komfortowe, -115.000 zł. Wrocław, teł. 071/327-89-10,0608/
22-33-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, bezczynszowe, wła
snościowe, księga wieczysta, za Bielanami Wrocławskimi, na I 
piętrze, piwnice, telefon, ogródek, słoneczne, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/15-54-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, w starym budownic
twie, I piętro, 56.5 m2, własnościowe, księga wieczysta, rozkła
dowe, duża kuchnia 13 m2, zadbane, nadaje się na gabinet, 
biuro, -115.000 zł. Wrocław, tel.071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, osobno WC i łazien
ka, po remoncie, telefon, dużo zieleni, ulica Wieczysta, -100.000 
zł. Wrocław, tel. 07J/786-95-28 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredników, Wrocław Krzy
ki, 40 m2, elegancko wykończone, • 89.900 zł. Wrocław, tel. 
071/342-62-70,0501/15-11-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wrocławiu, okolice pl. 
Grunwaldzkiego, wysoki parter, w.c., łazienka, glazura, deski 
podłogowe, CO miejskie, niski czynsz, księga wieczysta, -
127.000 zł. Wrocław, tel. 321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 3 p., niskie opłaty, centrum Zgo
rzelca, pow. 73 m2, telefon, TV kablowa, domofon, - 85.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0608/75-10-45
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 50 m2, w 
Zielonej Górze, - 80.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-99-36 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Głogowie, 54 m2,1 p., wła
snościowe, Osiedle Piastów I, parkiet, kafelki, - 75.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-31-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, IX piętro, w centrum Wro
cławia, przy ul. Swobodnej, słoneczne, rozkładowe, c.o., TV 
kablowa, bez pośredników, • 135.000 zł., tel. 0601/64-68-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, 60 m2,
4. piętro, w.c., łazienka, balkon, k  bloku, wszystkie media, księga 
wieczysta, - 77.000 zł. kontakt Wrocław, tel. 071/311-7-7-38 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2, spółdzielcze, kuch
nia 9 m2, duży balkon, po remoncie, w budynku 4-piętrowym, z 
telefonem, TV kablowa, komfortowe, w Bolesławcu, - 99.000 zł 
lub zamienię na Wrocław, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 0603/
52-76-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, 2 p„ wszystkie media, 
własnościowo-spółdzielcze, w Bolesławcu, - 75.000 zł lub za
miana na mniejsze we Wrocławiu. Bolesławiec, tel. 075/
732-64-72
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2,8 p., loggia, po remoncie, 
kafelki, kuchnia, łazienka, przedpokój, nowe okna. drzwi, licz
niki co, wody, inne media, - 80.000 zł lub zamiana na domek na 
wsi, Dolny Śląsk. Bolesławiec, tel. 075/732-80-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2. w Trzebieniu k. Bolesław
ca, 2 balkony, łazienka, w.c., glazura, szafy wnękowe, TV ka
blowa, - 45.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-54-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64.2 m2, własnościowe, komfor
towe, II piętro, 2 balkony, w. Brzegu na osiedlu Skarbimierz, -
83.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-34-68
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, III p, - 75.000 zł. Jelcz-La- 
skowice.tel. 071/318-39-51 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2. przy ul. Kiepury, w 
Jeleniej Górze, -110.000 zf. Jelenia Góra, tel. 075/753-53-59, 
0604/40-85-90
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 bezczynszowe, 81 m2, CO ga
zowe, okna PCW, w centrum Legnicy, • 80.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-50-40 po godz. 18

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 64 m2, III p., w 
wieżowcu, osiedle Piekary, osobno WC, łazienka, • 60.000 zł. 
Legnica, teł. 076/855-06-17,0605/45-18-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, w Rynku, 49 m2,1. 
piętro, w bloku 4-piętrowym, balkon, łazienka + w.c., jasna kuch
nia, - 68.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 71 m2, łazienka, w.c., garaż, 
budynek gospodarczy, ogród, sad, atrakcyjna lokaliżacja, k. 
Legnicy, - 42.000 zł. Legnica, tel. 076/862-79-95 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 78 m2, II piętro, bezczynszowe, 
umeblowane, z balkonem, b. ładne, słoneczne, duża piwnica, 
telefon, ogrzewanie gazowe, w Taminowie, -120.000 zł. Legni
ca, tel. 0607/22-36-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, kuchnia, łazienka. 
WC, balkon, telefon, - 82.000 zł. Leszno, tel. 065/529-06-46 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2,1 piętro, komforto
we, sosnowe podłogi, okna euro, zabudowany przedpokój, ła
zienka z kabiną, w.c. osobno, balkon, wodomierze, pomiemiki
c.o., księga wieczysta, garaż, z telefonem, ładna okolica, •
85.000 zł. Leszno, tel. 0609/28-01-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 56.6 m2, kuch
nia, łazienka, 2 piwnice, co etażowe * pomieszczenie gosp., z 
telefonem, działka 5 a, Lu biel, 15 km od Żmigrodu, - 35.000 zł 
lub 15.000 zł i kredyt 10-letni, raty 400 zł. Lubiel, gm. Wąsosz, 
tel. 071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 64 m2, w Lubinie, na os. 
Ustronie V, - 95.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-00 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64 m2, - 80.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-44-00,076/841-09-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na II piętrze, w nowym budow
nictwie, w Słubicach, - 68.000 zł lub zamienię na mniejsze w 
Świebodzicach. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
095/758-34-14 Słubice
MIESZKANIE 3-POKOJOWE lokatorskie, w nowym budownic
twie, 65 m2,1 piętro, balkon, c.o., plastikowe okna, kafelki, od
stępne - 50.000 zł ♦ 25.000 zł wkładu spółdzielczego, możli
wość zamiany na samochód albo mały domek. Malczyce, gm. 
Środa Śląska, tel. 0602/76-87-49 
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 komfortowe, 56 m2, w Oleśnicy, 
- 95.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-51-41 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 68 m2, parter, łazienka, WC, 
nowe budownictwo, komfortowe, w Oleśnicy, • 115.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-28-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 54 m2, przy ul. Pade

rewskiego, na 3. piętrze, parkiet, łuki, tynki • 1.700 zł/m2. Oła
wa. tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, własnościowe, w 
Żaganiu, garaż, - 60.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-26-25 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Siechnicy, 10 km od centrum 
W-wia, -1.700 zł / m2. Siechnice, tel. 071/302-93-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, pow. 64 m2, IV pię
tro, komfortowe, telefon, TV kablowa, częściowo umeblowane, 
nowe okno, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 z ł, możliwe raty. 
Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II piętro, c.o., bieżąca woda, ja
sne, rozkładowe, telefon, niski czynsz, dużo zieleni, ładna oko
lica, plac zabaw dla dzieci, osiedle Wiechlice, • 50.000 zł. Szpro
tawa. tel. 068/376-71-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2.1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 
zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świdnicy, blisko centrum, pow. 
106 m2, duża kuchnia, salon z kominkiem, duża, nowoczesna 
łazienka, duża piwnica, CO gazowe, niezależne, niski czynsz, 
własny parking, własność hipotetyczna, niezadłużona -1.300 
zł/m2. Świdnica, tel. 0603/93-89-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2. własne wykończenie, 1 
p.. słoneczne i ciepłe, z dużym balkonem i widokiem na Góry 
Sowie i panoramę miasta, • 89.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-91-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, na I piętrze, stan 
surowy, ścianki działowe, gaz, woda, prąd, budynek z cegły, 2 
balkony -1.050 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-44-53 wieczo
rem, 0608/47-19-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy wy
ciągach narciarskich, pow. 68.8 m2, kuchnia, łazienka, c.o. ga
zowe, w.c., działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-70-16 po godz. 19,0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 w miejscowości Trzebień k. 
Bolesławca, pow. 62.5 m2, kuchnia, łazienka i WC osobno, 
balkon, słoneczne, ładne, - 47.000 zł. Trzebień, woj. jeleniogór
skie, tel. 0603/98-45-92
O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Rynku, pow. 81.1 

m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, WC. Wrocław, 
tel. 071/355-73-55 80006751 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego, 51 m2. 
po remoncie, rozkładowe, • 130.000 zł (do negocjacji). 
BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. ul. Hallera, parter/X p., 60 m2, 
rozkładowe, -150.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, 
teł. 071/354-34-93 99000001 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2. Krzyki-Borek. bez 
pośredników, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-06-66 wieczo
rem
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Polance, roz
kładowe, zadbane, I piętro, atrakcyjna lokalizacja, -120.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/39-69-14
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 72.5 m2.2 balkony. 2 przed
pokoje, -159.000 zł. Wrocław, teł. 071/785-7907,0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze własnościowe, pow. 
71 m2, balkon, komfortowe. - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/
364-21-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, we Wrocławiu, na Pilczy- 
cach, wysoki parter, w ocieplonym budynku, obok staw rybny, 
park. -155.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2 ♦ antresola, 2 piwni
ce, Krzyki-Huby, • 140.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-95-09.0609/ 
6341-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 6Qm2, z balkonem, komfortowe, 
rozkładowe, księga wieczysta, IV kablowa, liczniki, niski czynsz, 
atrakcyjna i cicha okolica • os. Borek we Wrocławiu, -148.000 
zl. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobota, 071/ 
361 -61-70 w niedzielę (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00495 www.autogielda.com.pl) 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE bez pośredników, 65 m2. na 1. 
piętrze w bloku 4-piętrowym, atrakcyjna lokalizacja, na Nowym 
Dworze, z meblami, glazurą, balkonem, TV kablową i telefo
nem, odnowione, - 155.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-53, 
0601/76-09-24

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, na 2. piętrze, przy ul. 
Bajana, - 2.200 zł /mies.. Wrocław, tel. 0601/73-84-88 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej, -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ui. Trzebnickiej, pow. 66 m2, 
liczniki wody i ciepła, kafle, mozaika, z telefonem, TV kablowa, 
w plombie, winda, V p, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2. Krzyki, jasne, rozkłado
we, okna PCV podwójne, drzwi, kafelki, panele, drewno, z tele
fonem, z szafami i pawlaczami, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
367-87-07,0608/38-71-96
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, na Gądowie, wysoki par
ter, niska zabudowa, taras, ogródek, okna PCV. rolety zew., licz
niki c.o. i wody, słoneczne, -140.000 zł. Wrocław, teł. 0502/
30-29-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, własnościowe, rozkłado
we, II p., niska zabudowa, wszystkie media, -120.000 zł. Wro
cław, tel. 071/787-36-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE dzielnica Pilczyce, 57 m2, na I 
piętrze, z telefonem, ogródek, - 125.000 zł. Wrocław, tel.
353-37-46
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne, komfortowe, na No
wym Dworze, 71 m2, w tym salon 32 m2, kuchnia duża jasna, 
balkon, TV kablowa, z telefonem, rozkładowe, IV p., do zamiesz
kania od zaraz, bez pośredników, -155.000 zł Wrocław, tel.
354-12-83,0502/33-90-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Opolu, 60 m2, -100.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/59-26-39,0604/47-21-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, bezczynszowe, we Wro
cławiu, na Klecinie, I piętro, z cegły, 96 m2, rozkładowe, sło
neczne, dużo zieleni, księga wieczysta, garaż, ogródek, bal
kon, kuchnia, łazienka, ogrodzenie, piwnica, bez pośredników, 
-195.000 zł. Wrocław, lei. 071/367-83-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Krzykach, 48.8 
m2, rozkładowe, kafelki, mozaika podłogowa, IV piętro, w bu
dynku 4-piętrowym, • 132.000 zł. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2. we Wrocławiu, na Hubach, 
jasna kuchnia, VIII piętro, telefon, balkon, spokojna okolica, -
142.000 zł. Wrocław, tel. 0502/16-85-89 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Jelenia, 54 m2, 
rozkładowe, kafle, szafy wnękowe, zielona okolica, -120.000 
zł. Wrocław, tel. 355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 90 m2, własnościowe, Śródmie
ście, osobne wejście, wysoki parter, plomba, na biuro, itp., 40-let- 
ni kredyt, - 215.000 zł lub zamiana na do 65 m2, w plombie lub 
nowym budownictwie. Wrocław, teł. 0601/74-13-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, komfortowo wykończo

ne, nie zamieszkałe, w centrum, atrakcyjna lokalizacja, -185.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-37-90,071/321-16-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Pięknej, we Wrocławiu, 
na Krzykach, 62 m2, komfortowe, TV SAT, - 140.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/74-40-29
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, we Wrocławiu, na Krzy
kach, zadbane, balkon, X piętro, -132.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
30-63-21
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, we Wrocławiu, na osie
dlu Gaj, b. ładne, komfortowe, pełny rozkład, niski czynsz, pa
nele, nowe kafelki, -120.000 zł. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, w dzielnicy Huby, 
VII piętro, częściowo umeblowane, c.o., kuchnia z oknem, 
słoneczne, pow. 55 m2, -126.000 zł. Wrocław, tel. 0606/25-51-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice Rynku, we Wrocławiu, na
1. piętrze, komfortowe, rozkładowe, telefon, nowe, może*być 
na gabinet, kancelarię, biuro, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
55-15-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 55 m2, ul. Wieczysta, VII 
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 zł. Wro
cław, tel. 071/362-18-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 76 m2, na 3 piętrze, winda, 
rozkładowe, atrakcyjne - sprzedam lub zamienię na domek lub 
mieszkanie do 20 km od Wrocławia, w cenie 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, wodomierze, niski 
czynsz, telefon - 119.000 zl. 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 piętrowym 
budynku, 2 windy, balkon, 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, niski 
czynsz, 2 balkony, CO, przy ul. Dworcowej, -185.000 zł. Wro
cław. tel. 071/342-69-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice .Astry\we Wrocławiu, 
pow. 64 m2, na 3. piętrze, w bloku 7-piętrowym, rozkładowe, z 
telefonem, balkon, blisko parku i szkoły, -135.000 zł. Wrocław, 
tel. 353-80-33,0605/54-23-63
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rok budowy 1992, w plombie, z 
cegły, własnościowe, pow. 63 m2,2 balkony, wszystkie media, 
-167.000 zł (możliwość dokupienia garażu). Wrocław, teł. 0502/
87-11-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE umebl., 54 m2, własnościowe, 
Fabryczna, media, rozkł., otwarta kuchnia z salonem, 2 sypial
nie, -120.000 zł. Wrocław, tel. 353-27-24 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, na Krzykach, wła
snościowe, rozkładowe, na II piętrze, telefon, przy ul. Kamien
nej. -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-72-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 66 m2, ł piętro, w 
plombie, liczniki wody i ciepła, kafelki, parkiety, boazeria, okna 
PCV -179.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-08-67,0601/78-03-62 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ut. Zielińskiego, 48 m2, 
media miejskie, wodomierze, balkon, telefon, ocieplony blok, 
TV sat, bez pośredników, - 118.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-83-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 53 m2, blisko centrum, w spo
kojnej dzielnicy Wrocławia, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/
782-69-94,0502/60-58-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, rozkładowe, we Wrocła
wiu, na Kozanowie, IV piętro, winda, telefon, TV kablowa, duży 
balkon, jasna kuchnia, płytki, parkiety, gipsogładzie, -145.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-01-39 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 79 m2, ul. Ruska, 
wszystkie media, • 240.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-99-29, 
0501/7943-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE bezczynszowe, pow. 70 m2, 
kuchnia, WC i łazienka osobno, CO gazowe (miedź), telefon, 
boazeria, garaż, piwnica, - 100.000 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-16-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 77 m2, na I 
piętrze, balkon, el. ogrzewanie, rozkładowe, w śródmieściu -
1.800 zł/m2. Żórawina, teł. 071/316-52-38 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 130 m2,2

balkony, w.c., łazienka, atrakcyjna lokalizacja, w Brzegu -1.300 
zl/m2. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0607/50-74-21 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 74 m2, III piętro, własnościowe, 
rozkładowe, okna PCV, ładna okolica, - 85.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-91-61
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, wc osobno, 
duży balkon, ustawne, na III piętrze, własnościowe + garaż 35 
m2, kanał, siła, razem lub osobno, -180.000 zł+garaż 35.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-10,0607/04-31-87 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 61 m2, III p.. w Lubinie, -
95.000 zł. Lubin. tel. 076/842-29-86.0601/56-33-70 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Lubinie, w centrum, pow. 62 
m2, własnościowe -1.500 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-48-23 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 62 m2, -105.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-70-19
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 82 m2,1 p. w bloku, WC, 
łazienka, księga wieczysta, telefon, TV-Sat, w krajobrazie Ba
ryczy i Stawów Milickich, - 85.000 zł. Milicz, tel. 071/383-1243 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 89 m2, w zabudowie jed
norodzinnej, c.o., woda, ogród 2 a, budynek gospodarczy, -
120.000 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0603/17-32-03 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, łazienka, w.c., 
telefon, parter, budynki gospodarcze, działka 10 a, - 60.000 zł. 
Rakoszyce, tel. 071/795-19-66
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2, w Skarszynie, kuchnia, 
przedpokój, WC, c.o., duży balkon, piwnica, z telefonem, po
mieszczenie gosp., działka 5 a, 15 km od Wrocławia, - 85.000 
zł. Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 071/312-85-56 
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 72 m2, własnościowe, balkon, 
piwnica, kafelki, mozaika, panele, działka o pow. 5 arów, 25 km 
od Wrocławia, - 80.000 zł. Wierzbno, tel. 071/303-05-39 
O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 

73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, liczniki, kafle, parkiet, przy ul. Litew
skiej (Psie Pole), • 149.000 zł lub zamienię na 
mniejsze, + dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01022401

MIESZKANIE 4-POKOJOWE: 70 m2, willowe, działka 360 m2. 
Kowale -116.000 zł, Hallera, komfortowe, 2-poziomowe, 
100 m2 - 300.000 zł, 3-pokojowe, ok. Astry, 62 m2, nowe, 
komfortowe. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/
782-84-04 99000001 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe. Kozanów, 1 p..
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72 m2, -155.000 zł lub zamiana na 2-pokojowe, do 40 m2, z 
dopłatą, Popowice. Wrocław, tel. 071/785-59-86 
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 4-POKOJOWE 105 m2, Wrocław Krzyki, po re
moncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, II piętro - 2.300 zł/ 
m2, garaż - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
MIESZKANIE 4-POKÓJOWE kuchnia, wymienione okna, od
nowiona łazienka, wejścia z przedpokoju, - 150.000 zł. Wro
cław, tel. 071/343-51-21 wieczorem, 0603/53-19-78, 071/
787-36-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, we Wrocławiu, z gara
żem na 2 samochody, atrakcyjna lokalizacja (Karłowice), wszyst
kie media, księga wieczysta, - 290.000 zł. Wrocław, tel.
325-13-98,0603/66-96-54
MIESZKANIE 5-POKOJOWE komfortowe, stolarka PCV, drzwi 
antywłamaniowe, kuchnia + jadalnia i salon - jedno pomiesz
czenie, b. przestronne, wszędzie kafelki, jedno piętro, telefon, 
TV kablowa, -13.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-86, 
0501/52-7947
MIESZKANIE 5-POKOJOWE os. Asnyka, pow. 150 m2,3-po- 
ziomowe, c.o. gazowe, komfortowe, -190.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-05-10,0607/2448-14
MIESZKANIE 5-POKOJOWE we Wrocławiu, 83 m2, balkon, 
rozkładowe -176.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MŁYN u podnóża Gór Sowich, na skraju wsi, na działce o pow. 
2 ha, młyn elektryczny, mieszalnia pasz, magazyn, hala, waga 
wozowa, trak do drewna, budynek mieszkalny, - 350.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, lei. 074/818-12-17 
MŁYN ELEKTRYCZNY + dom i zabudowania gospodarcze, 
garaż, ogród, las o pow. 0.67 ha, - 80.000 zł. Bychowo, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/28-98-16 
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców, stan dobr -140 000 zł. 
Miksztat, teł. 062/731-00-01
NIERUCHOMOŚĆ pow. 1.500 m2, zabudowana, adaptacja 
mieszkania o pow. 400 m2, przetwórnia warzyw, nowe silosy, 
działka siedliskowa o pow. 0.80 ha, na raty, • 500.000 zł. Będ
kowice, gm. Sobótka, tel. 0600/10-63-00 
NIERUCHOMOŚĆ warsztat stolarsko-ślusarski z wyposaże
niem, magazyn, mała suszarnia drewna, stodoła, budynek 
mieszkalny, z telefonem, studnia głębinowa, trafostacja, grunt 
omy ok. 1 ha, dobry dojazd, - 250.000 zł. Dobrocin, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830-0045,074/831-02-92 
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 biuro- 
wo-socjalne o pow. 250 m2,5 szklarni o pow. 2500 m2, dom, 
kotłownia, całość ogrodzona i wyasfaltowana, cena do nego
cjacji. Kępno, teł. 062/782-32-08,062/7824545 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00492 
www.autogielda.com.pl)
NIERUCHOMOŚĆ w Wałbrzychu, bez pośredników, 269’m2, 
parter, I piętro, WC, natryski, 2 pom. biurowe, kotłownia, 5 po
mieszczeń magazynowych +1 b. duże produkcyjne, z terenem,
- 69.000 zł. Wrocław, tel. 0603/34-74-19 
NIERUCHOMOŚĆ pow. 2.8 ha, przy głównej trasie, woda głę
binowa, - 50.000 zł. Żórawina, tel. 071/31645-90 po godz. 18 
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, ogrodzona, z utwardzoną po
wierzchnią, w Księginicach k. Lubina, • 180.000 zł. Lubin, teł. 
076/842-59-54 po godz. 20
OBIEKT 800 m2,6 km od trasy Poznań-Katowice (Pleszew), 
działka 0.5 ha, ogrodzona, oświetlona, asfalt, na każdą działal
ność, - 350.000 zł. Pleszew, tel. 062/508-12-88 
OBIEKT HOTELARSKO • GASTRONOMICZNO - MIESZKAL
NY na 50 miejsc, pow. 650 m2, działka 2400 m2, w pełni wypo
sażony i zagospodarowany, atrakcyjna lokalizacja, blisko Zie
lonej Góry, z powodu choroby, - 500.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/388-3364
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE 0.55 ha, gęsta zabudowa pofa- 
bryczna, byłe woj. jeleniogórskie, - 70.000 zł. Lubań Śląski, teł. 
075/722-5442 po godz. 20
ODSTĄPIĘ MAŁY SKLEPIK 12 m2 i zaplecze 6 m2, woda, 
WC, w dobrym punkcie, całkowite wyposażenie i towar, -10.000 
zł.., tel. 071/34448-79 po godz.18 
OGRÓDEK DZIAŁKOWY 250 m2, POD Bielany k. Wrocławia, 
Klecina, z altaną, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/337-3245 po 
godz. 18
OŚRODEK KEMPINGOWY 10domkówsanitarnych, wWilczy- 
nie Leśnym k. Obornik śl. Wrocław, tel. 0601/73-18-43 • 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY pow. 4 ha. ogrodzony. 5 dom
ków kempingowych (2-piętrowych). pole namiotowe, parking, 
pizzeria, dyskoteka, • 65.000 zł. Dworek, tel. 075/647-75-01 
O  OŚRODEK WCZASOWY (hotel robotniczy) w gó- 

rach, z pełnym obłożeniem, cena do uzgodnie
nia., tel. 071/392-02-16,0601/79-96-70 01019861 

PARTER DOMU w Obornikach Śląskich, pow. 80 m2,3 pokoje, 
garaż, ogródek, • 160.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
325-94-15,0604/79-59-22
O  PAWILON typu „namiot” prod. tureckiej, przezna

czony do gastronomii obwoźnej, pow. 24 m2, 
atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie + kontakty 
na prowadzenie imprez plenerowych na 2001 r. 
Zdjęcia do wglądu w internecie • www.ogłosze- 
nia.pop.pl TG0007, • 16.000 zł (do uzgodnienia)., 
tel. 076/847-57-10, 0604/08-39-98 84011321

PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, w dobrym punkcie, me
dia, duże zaplecze, alarm, WC, • 18.000 zł., tel. 0604/0947-01 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY 60 m2, parter + 60m2 
piętro, wszystkie media, z telefonem, alarm, działka 500 m2, z 
nieukończoną budową dwóch pozostałych pawilonów, w cen
trum osiedla w Bogatyni, - 220.000 zł. Bogatynia, tel. 075/ 
773-31-83
PAWILON HANDLOWY pow. 25 m2, metalowy, plastikowe ża
luzje, wyposażenie, - 25.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-53-39 
po godz. 20,0604/28-91-19
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, nowy, 10 m2, konstruk
cja drewniana, ocieplony, panele PCV, - 6.200 zł. Domaslawi- 
ce, gm. Twardogóra, tel. 0603/08-04-76 
PAWILON HANDLOWY o pow. 10 m2, konstrukcja drewniana, 
ocieplony, nowy, - 6.300 zł. Domasławice, tel. 0603/08-04-76," 
woj. wrocławskie
PAWILON HANDLOWY murowany, podpiwniczony, ciepła 
woda, wyposażony, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/75549-32 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, pow. 30 m2. z lokalizacją

O K A Z Y JN IE  s p r z e d a m  
S K L E P  W R YN K U  s

doskonała lokalizacja, na każdą <5 
działalność, cena 195.000 zł 5

CL
Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0-602 62 0093 °

kuLAry 20011ro _ tm
PRZECIWSŁONECZNE p o n a d  3 0 0 0  m o d e l i  w y b r a n y c h  z  1 0  k o l e k c j i  
NAJWIĘKSZY WYBÓR: EURO 0PTICS, AVANGU0N, MATRK, CARL0 SANTI, MADRID, VlEW 0PTICS, MW, REUUC, FX SPORT, T0XIC 

0MA Wrocław, ul. Sikorskiego 17 nasze oddziały: LEGNICA. UL. TATRZAliSKA13 tel. 0604161718
^ m A & r j A .  tel.071 3555 443, 0601 702 494 JELENW GÓRA U L  P iłs u d s k ie g o  i s  tei.oeo? as 7 i j o (

8.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 117

http://www.merkurynieruchomosci.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl


Artykuły do samoobrony! Nasze hity bez zezwoleń - 
w cenach promocyjnych!!!

STPrusa

'■ y ico

Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):

4 w  i
1 ^ ' e n k i e w j

pistolety i karabiny gladkolufowe 4,5 mm 
pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe 
paralizatory
gazy obezwładniające, paraliżujące i inne 
paitntball i akcesoria

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii:
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne 

j  . . . .  , akcesoria militarnewww.militaria.pl
1(1711 Q99  711 Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź naszą
lU l IJ u CC 06 la  ofertę w Internecie, lub po prostu zadzwoń po

^  (071) 372 01 68 bezpłatne informacje

Firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyftsklego 51 
Salon firmowy czynny od poniedziałku do piątku od 9,00 do 17.00

Sprawdziłem, 
są bezkonkurencyjni HURTOWNIA ART.

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, #1. Tęrfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców  Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946 
B ie la w a , Piskorzów  41 A, tel. 074/836-67-17 
L u b in , przy szybie 'Bolesław", tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. P iłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rzy c h , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 

\Żary, tel. 068/374-27-54

m ontaż z  kuponem  
2 0  % taniej Ul

w Bolesławcu, przy ul. Zgorzeleckiej, • 14.000 zł. Legnica, tel. 
076/818-98-24
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast; wolno stojący, podpiw
niczony, połowa umeblowana, nadaje się na małą gastronomię, 
w.c., pełna kanalizacja, po remoncie, • 26.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-71-44
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, murowany, podpiwniczo
ny, pow. 59 m2, woda, kanalizacja, CO, WC, z telefonem, -
85.000 zl. Lubin, tel. 076/846-91-65 
PAWILON HANDLOWY z płyty obornickiej, pow. 54 m2, bez 
lokalizacji, wszystkie media, kraty, żaluzje, WC. wejście na za
plecze, prod. z 95 r, - 20.000 zł. Lubin, teł. 076/842-17-45 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Obornikach Śl., 197 
m2, działka własność. 871 m2, woda, kanalizacja, prąd, siła, z

cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00487 www.autogielda.com.pl)
PAWILON HANDLOWY woda, prąd, telefon, z działką 0.26 ha, 
przy trasie Bierutów-Oława, - 55.000 zł. Bierutów, tel. 071/
314-68-16,0606/80-86-05
PAWILON HANDLOWY ocieplony, 2 wejścia, podwójne szyby, 
wc. prąd, telefon, pow. 31 m2, - 43.500 zł. Oława, tel. 071/ 
.3.13-24-41
PAWILON HANDLOWY pow. 700 m2, pełne wyposażenie, w 
centrum Olecka, woj. warmińsko-mazurskie, • 500.000 zł. Su
wałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
PAWILON HANDLOWY 20 m2, na Krzykach, plac Hermes, ul. 
Orzechowa 2, po modernizacji, WC, media, ochrona obiektu, 
lokalizacja, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-73-88

AUT0SZYBY ul. Żmigrodzka 75 
tel. 352-75-38,0-601 725 182 

OP005691

montaż z kuponem 
10% taniej

telefonem, własny parking, atrakcyjna lokalizacja na handel itp, 
-150.000 zł (możliwe raty). Oborniki śląskie, tel. 0605/08-56-45 
PAWILON HANDLOWY WIERUSZÓW 17 m2, wejście do środ
ka, -11.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-51 
PAWILON HANDLOWY przy parku zdrojowym w Kudowie Zdro
ju, pow. 60 m2, murowany, działka 960 m2, - 105.000 zł lub 
wydzierżawię. Świdnica, tel. 074/853-65-36,0606/34-59 2̂6 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Wałbrzychu, ul. Ku- 
socińskiego, pow. 30 m2, murowany, woda, siła, telefon, alarm, 
-dobry punkt, - 64.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/ 
664-26-53,0603/55-83-41
PAWILON HANDLOWY typu .Namysłów", pow. 20 m2, po mo
dernizacji, wejście do środka, WC, długa lokalizacja, na pl. 
Hermes, przy ul. Orzechowej 2, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/
322-73-88

PAWILON HANDLOWY 35 m2, ciepła i zimna woda, toaleta, w 
ciągu handlowym, przy ul. Hynka, - 35.000 zł lub wydzierżawię. 
Wrocław, tel. 071/351-17-63,0601/41-70-63.
O  PAWILONY • KONTENERY mieszkalne, biurowe, 

handlowe, socjalne oraz domki letniskowe, pow. 
od 15 m2, ogrzewanie, plastikowe okna, inst. 
elektryczna, b. atrakcyjny wygląd. Import ze 
Szwajcarii. Ceny od 7.800 zł. Jelenia 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, ceny 
od 8.800 zł do 15.500 zł. Na życzenie transport,

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

PAWILON HANDLOWY wolno stojący, pow. 50 m2, na osiedlu 
Polanka, we Wrocławiu - 2.000 zł/m2 lub wynajmę. Wrocław, 
tel. 0501/15-45-17
PAWILON HANDLOWY Metalplast, 46 m2, z pełnym wyposa
żeniem sklepu odzieżowego, stała lokalizacja, woda, kanaliza
cja, WC, podłoga, kafelki, pełna inst. elektr. 380 V, • 39.500 zł. 
Wrocław, tel. 330-31-30,0605/25-97-76 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Kudowie Zdroju (woj. 
dolnośląskie), pow. całk. 790 m2, w tym 150 m2 mieszkania, 
wysoki standard wykończenia (miedź, szyby antywłamaniowe, 
telefon). Kudowa Zdrój, tel. 074/866-35-69,0603/92-04-19 (zdję

montaż, dokumentacja techniczna. Namysłów, 
tel. 0607/16-37-16, 077/410-23-84 82000891

PENSJONAT na 30 miejsc, pokoje z łazienkami, w atrakcyjnie 
położonej miejscowości Pokrzywna na terenie parku krajobra
zowego, - 300.000 zł. Pokrzywna, tel. 077/439-75-62,439-75-64 
PIEKARNIA ze sklepem i mieszkaniem, pow. 120 m2, na wsi, 
okolice Legnicy, działka 35 arów, zagospodarowana na piękny 
ogród, - 300.000 zł.., tel. 0605/41-57-89 
PIEKARNI A 206 m2, sklep 40 m2, mieszkanie 115 m2, budynki 
gospodarcze 185 m2, garaż 30 m2, działka 15 arów, 20 km od 
Polkowic, - 350.000 zł. Przemków, tel. 076/832-07-50 
POKOJE LETNISKOWE w Dziwnowie, 150 m od morza, pow.

Szyby Samochodowe

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

PlLKINGTON
AUTOMOTIYE

USŁUGI WYKONUJEMY

NA POCZEKANIU
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Trzebnicka 8 
tel. 071/321-14-49

322-17-94 o p o o o w

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

'BAJKA".
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od 17-35 m2, w pawilonie murowanym, piętrowym, własnościo
we - 2.200 zł/m2. Dziwnów, tel. 091/381 -30-27 
POLE pow. 3.14 ha-4.000zł/ha. Kamień, gm. Mirsk, tel. 0603/
64-60-89
POLOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 12;letnidom, dach
2-spadówy, ogrzewanie w miedzi, kominek, 200 m2, grunt 9 
arów, teren ogrodzony, spokojna okolica, możliwość prowadze
nia działalności, -190.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-31-07 
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, w centrum Sobótki, 
4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, wysoki parter, pow. 100 m2, *
150.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-32-53 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, I piętro, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, poddasze: 2 pokoje, kuchnia, 160 m2, piwnice, 
strych, podwórze, ogród 500 m2 - 700 zł/m2. Chojnów, tel. 076/
818-87-55
POŁOWA DOMU piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, budynek 
gospodarczy, garaż, pow. 106 m2, działka, po remoncie, do 
zamieszkania od zaraz, w okol. Góry k. Leszna, - 30.000 zł. 
Góra, tel. 0607/70-93-46
POŁOWA DOMU NA WSI piękna okolica na trasie Jelenia Góra 
- Legnica. 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, wielki hol, łazienka, 
do malutkiego remontu tzn. wykończenie hydrauliki, - 45.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-89-73 wieczorem 
POŁOWA DOMU WOLNO STOJĄCEGO z osobnym wejściem, 
pow. 180 m2, blisko rzeka i las, 5 min. do centrum, księga wie
czysta, projekty i odbiory inst. elektr. 2001 r., okolice Starych 
Piekar, -130.000 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-56 
POŁOWA DOMU niezależna, do remontu, Wrocław Krzyki, pow. 
całkowita 110 m2, działka własnościowa, -135.000 zł. Namy
słów, tel. 077/410-34-09
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO w Starym Jaworowie, tra
sa Świdnica - Strzegom, 100 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
działka 6.80 a, wszystkie media, - 64.000 zł. Stary Jaworów, 
tel. 074/851-63-18
POŁOWA DOMU o pow. 320 m2, do remontu, • 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-26-92
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, Wrocław-Złotniki, 
do wykończenia wewnątrz, pow. użytkowa 194 m2, pow. działki 
525 m2, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 07t/349-11 -79 po godz. 20, 
0601/05-47-39
POŁOWA WILLI poniemieckiej, parter, w centrum Jeleniej Góry, 
pow. 147 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, hol, ogród 800 
m2,2 garaże, - 250.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-65 po 
godz. 19
POŁOWA DOMU willi, parter 100 m2, działka 11 a, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, weranda, telefon, CO, kominek z wkładem, 
dom ocieplony, nowy dach, rynny, po remoncie, osobne wej
ście do budynku i na posesję, lokalizacja w części uzdrowisko
wej, - 225.000 zł. Lądek Zdrój, teł. 074/814-74-03 po godz. 16 
POŁOWA DOMU 2-rodzinnego, poniemiecki, góra + strych, 2 
piwnice, duży garaż, duży ogród z kanałem, - 120.000 zł. Lu
bin, tel. 0604/99-22-43
POMIESZCZENIA po remoncie kapitalnym, na sklep mięsny 
lub inną działalność, pow. 70 m2 - 10 zł/m2. Lubin, tel. 076/
846-88-30
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 450 m2 - 4 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0501/62-82-53
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 10 km od Jeleniej Góry • 
155 zł/m2. Łomnica, tel. 075/713-00-23 
POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA 50 mkw, w domku jedno
rodzinnym na biuro lub inne propozycje - okolice Centrum Ko
rona -1200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pow. 50 m2, blisko Lubi
na, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-73-97 
POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na tere

nie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU „KA- 
MEX", Wrocław, tel. 071/322-85-07 99000001 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA STOISKA sklepu, w centrum 
Głogowa, Legnicy, Lubina, Polkowic. Lubin, tel. 0603/70-84-28 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w okolicach Wro
cławia, dla 2 osób. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU we Wrocławiu, w 
Śródmieściu. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 0602/20-71-76
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania, dla pary. Wrocław, 
tel. 0604/54-14-01
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU przy ul. Nasypowej. 
Wrocław, tel. 788-15-92

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

B O R B E T

m m f
i t e r a z - t a n i e t

I f e S S f t  800z»
• fe lg i  a lu m in io w e
• f e lg i  sta low e  
- ok le ina  d esek  
• s p r ę ż y n y  " E N Z O "
• s z y b e r d a c h y
• haki  h o lo w n ic z e

W A N  Im p or t -E k sp o r t  
Wrocław ul. Główna 67 
tel./«ax 071/ 351-22*44 

Wrocław ul. Kolista 14k 
tel: 071/ 353-71-65 

w w w .b orb et .c om .p l

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu 
oraz lokalu na biuro, do 25 m2. Wrocław, tel. 782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu w Oleśnicy, z witryną, w 
centrum lub okolicy. Wrocław, tel. 071/367-20-67,0607/47-.26-05

DZIECIĘCYCH 
Wrocław, ul. Długosza 2/6 \ 

tel./fax (071) 325-38-81 w. 11c 
pon.-pt. 8M-16°°, sob. 8M-14“

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"mD+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE .
• WÓZKI
• KOJCE
• AKCESORIA opoio488
• ODZIEŻ
czynne w godz. S00-!?00, sobota 800-i400 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu, na gabinet kosmetycz
ny, solarium, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ MIESZKANIA na agencję towarzyską. Wrocław™ 
tel. 345-34-98
POWIERZCHNIA BlUftÓWĄ ul.' Krakowska, 400 m2, możliwa 

własna aranżacja, parking • 18 zł/m2. Nieruchomości-Anna 
Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51, 071/346-06-82 
99000001

PUNKT GASTRONOMICZNY na giełdzie samochodowej, w 
Lubinie. -18.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82,0503/50-14-83 
O  PUNKTY GASTRONOMICZNE nad Jeziorem Sław

skim, w Lubiatowie i Sławie. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-47-56,0502/23-74-49 84001201

RESTAURACJA z pełnym wyposażeniem, koncesja na piwo,
90 m2 - 950 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-34-01 
SALON GIER ROZRYWKOWYCH z wynajęciem lokalu, 2 flip- 
pery, 11 automatów, 18 sztuk oprogramowania, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-50-54
SKLEP (lokal handlowy) w Słupcu (Nowa Ruda), w centrum, 
pow. 50 m2, po remoncie kapitalnym, wszystkie media, -100.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-04
SKLEP w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Hirszfelda, po remon-. 
cie kapit, - 5.000 zł. Oława, tel. 071/303-22-44,0501/71-43-14 
SKLEP WOLNO STOJĄCY pow. 35 m2. wszystkie media ,-woda, 
w Żarowie, na działce własnościowej, - 33.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/640-25-90
SKLEP MUZYCZNY komis; w Legnicy, na Rynku, po remon
cie, możliwość przeszkolenia i dalszej współpracy, lokal dzier
żawiony, niski czynsz, -15.000 zł. Legnica, tel. 0605/56-91-59, 
0605/56-91-58
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY pow. 99 m2, z towarem i wy
posażeniem, WC, woda, telefon, we Wrocławiu, - 120.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-98-65 po godz. 18 
SKLEP WIELOBRANŻOWY ok. 60 m2, w ok. Strzegomia, z 
wyposażeniem, z telefonem, woda, jeden sklep - bez konku
rencji, • 65.000 zł lub wydzierżawię 1.500 zł/mies.. Strzegom, 
tel. 074/855-25-57 po godz. 18
STACJA AUTO-GAZ we Wrocławiu, -100.000 zł. Wrocław JeL\ 
0501/34-26-63
STACJA PALIW przy ttesie Wrocław-Zielona Góra, parking TIR 
8000 m2, duża działka, LPG, restauracja - 3.500.000 zł albo 
inne propozycje* Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
STACJA PALIW CPN budowana technologią Euro, przy trasie 
Jelenia Góra - Zgorzelec - 2.7 min zł.., tel. 0603/84-77-86 
STAW HODOWLANY okolice Milicza, pow. 5 ha, - 200.000 zl. 
Godnowa, gm. Milicz, tel. 071/384-17-44 po godz. 19 
STAW HODOWLANY zarybiony, 70 arów, z  zapleczem gospo-

SZYBY SAMOCHODOWE
I ul. Drzewna 4 przy pl. 1 Maja (obok Cuprum) I

tel. 359-20-40, 359-20-41, 0-609 46 11 37, 0-602 86 65 46 
IMWYJAZDY DO KLIENTA. RABAT D 0 10%. POGOTOWIE!!!

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA HALI lub warsztatu samocho
dowego, w północnej części Wrocłwia. Wrocław, tel. 071/
352-64-28,0601/19-27-71
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pomieszczenia na zakład wul
kanizacyjny, w dobrym punkcie Wrocławia. Wrocław, tel.
373-51-36 pogodz. 18

darczym, drzewa owocowe, 1 km od granicy Wrocławia. Wro
cław, tel. 352-16-48
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, ho
dowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61________

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
przyjmowania reklam płatnych, znajdują się ria str. 61
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regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki

M. M ajski, J. Sty m a  
http:Wwww.autogielda.com .pl 
e-mail: stym ar@ autogielda.com .pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Stym a 
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
tek 342-70-70
Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierski, M ateusz Strybel 
Druk: Norpol-Press sp. z o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam
- kupię", pod warunkiem podania ceny. 
O głoszenia  te p rzy jm ujem y lis tow nie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 7™ d o i8'" 
soboty od 8"" do 14"", a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nic odpowiada. 
Zastrzegamy sobie praw o 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- ! ? 00 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 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 VAT bez 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 s trona   - 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. Inform acja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

•  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry
1 z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)

M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych, 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 
agencje turystyczne
I  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez

płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł 
UWAGA:
N ie d ru k u jem y  o g ło szeń , k tóre  nie  
są op łacon e .
R e k la m a c je  r o z p a tr y w a n e  są  do  
p ięciu  dn i od d aty  u k azan ia  s ię  re
klam y.

Numer naszego konta:

"STYMAR" s.ć. M Majski, J. Styma 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

I I I I R U B R YKA  K R A J Ę □  kupię □  sprzedam □  zamienię .
Część wytłuszczona ogłoszenia

WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

(pierwsze słowo) (drugie słowo) (trzecie słowo)
Rocznilc / Przebieg Pojemność Silnik Kolor

W ypełn iać tylko cjlą og łoszeń dotyczących pojazdów

treść ogłoszenia (wypełniać w języku polskim)..

Cena Zamjenię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Powiat UlicaGmina
Dane oznaczone kolorem wytącżnie do wiadomości redakcji

Kierunkowy Tel. Uwagi język konwersacji

Kierunkowy | Tel. | Uwagi
PL GB
CZ F

Kierunkowy | Tel. [ Uwagi D RUS _

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!
Adres redakcji: Euroregion - Redakcja polska, ul. Kościuszki 135,50-440 Wrocław

i T 'DRODZY CZYTELNICY !
Informujemy, że ukazał się pierwszy numer międzynarodowej gazety ogłoszeniowej pod nazwą Euroregion. Będzie 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 : 170 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 340 0LDTIMERS
100 TURYSTYKA 180 OGRODNICTWO 350 PRZYCZEPY KEMPINGOWE
110 SPRZĘT SPORTOWO-TURYSTYCZNY 190 ODZIEŻ 400 NIERUCHOMOŚCI
120 MEBLE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ 200 BIZNES 500 PRACA
130 ANTYKI I SZTUKA WSPÓŁCZESNA 300 AUTA USZKODZONE I NA CZĘŚCI 600 ZDROWIE I URODA
140 DLA DZIECI 310 CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE 700 POZNAJMY SIĘ
150 ELEKTRONIKA I FOTO 320 MASZYNY BUDOWLANE 800 ZWIERZĘTA
160 HOBBY (kolekcjonerstwo i majsterkowanie) 330 CZĘŚCI 900 RÓŻNE

U W A G A ! 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 372-50-54
Zapraszamy do reklamowania się 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. s tro na ...................    2,50 EUR za 1 cm2, pozostałe strony   2 EUR za 1 cm2

S

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny,
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części

10co sprzedam  zam ienię kupię
niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)
marka model
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rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodź. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

Z Adres:
imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

gmina ulica nr domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUf0*HJ |  TELEFWU

K U P O N  D O D A TK O W Y  N A  3 K O L O R O W E  Z D JĘ C IA  W  iMXEFSIMECIE

M i m *!fT http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm stronę WWW Auto GiePdy przegl'da 
co miesi'c 10.000 czytelników!!!

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
yLIęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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NAJLEPIE 
Wrocław, ul. Szybowcowa 
005115 tel. 071/35-111-28

ta 131

światowej sieci ochrony jezior „Living-Lakes’ , • 300.000 zl. Wro
cław, tel. 071/339-72-81 ’
STODOŁA z garażem, działka 0,12 ha, S km od Ząbkowic śl, - 
8.500 zł lub zamienię na osobowy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-92-32
STOISKO w centrum handlowym Gaj, • 26.000 zł lub zamienię 
na samochód. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
STOISKO HANDLOWE o pow. 24 m2, w centrum, • 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/42-95-25
STOISKO MIĘSNO • WĘDLINIARSKIE 20 m2+zaplecze, peł
ne wyposażenie, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-83-48 po 
godz. 20

ZOJAN SERWIS
autoalarmy - autoelektryka 

AUTOSZYBY §
POMOC DROGOWA 24 h | 

0-601 412 334 gj
Wrocław, ul. Legnicka 56, tel. 373-48-92

TEREN w Ozorowicach, 16 km od Wrocławia, kierunek na Obor
niki śl., 26.800 m2, w lesie, całość ogrodzona, trafostacja, stud
nia, wykończony domek myśliwski, rozpoczęta budowa rezy
dencji • 1.900.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-60-01 
WARSZTAT 2 stanowiska, z mieszkaniem.60 m2 lub 90 m2, 
częściowo do wykończenia, działka 500 m2, wszystkie media, 
na trasie Wrocław-Poznań, przy drodze ogrodzona, do zamiesz
kania od zaraz, • 100.000 zł. Bojanowo, tel. 0605/06-60-03 
WARSZTAT SAMOCHODOWY pow. 140 m2, stanowisko bla
charskie do naciągania, 2 kanały, zaplecze socjalne, c.o, - 
35.000 zł. Legnica, tel. 076/854-51-02,0600/34-86-90

ZAMIENIĘ GARAŻ przy ul. Reja, w zabudowie szeregowej - 
na garaż w rejonie ul. Wyszyńskiego. Wrocław, tel. 788-87-01 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ własnościową 25 m2, w Boguszo- 
wie-Gorcach, na równorzędne lub większe w Wałbrzychu, we 
Wrocławiu. Wałbrzych, tel. 0608/81 -08-86 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ własnościową w Boguszowie-Gor- 
cach, koło Wałbrzycha, pow. 25 m2, wygody, na mieszkanie 
równorzędne albo większe, w Wałbrzychu lub we Wrocławiu. 
Wałbrzych, tel. 074/844-81-19,0600/81-08-86 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ w centrum miasta, media - na więk
sze mieszkanie. Wrocław, tel, 071/359-13-42 
ZAMIENIĘ MIESZKANIA pow. 30 m2, w Świdnicy i pow. 100 
m2, w Strzegomiu, bezczynszowe, na domek na wsi lub miesz
kanie we Wrocławiu albo sprzedam. Strzegom, tel. 074/ 
855-23-11,0603/63-10-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, z 
kuchnią łazienką CO, 50 m2, na 1 p., na 3 pokoje, taki sam 
standard, w Zielonej Górze + dopłata (tylko mieszkania kwate
runkowe lub lokatorskie).., tel. 0501/84-10-40 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE duża kuchnia, łazienka w kafelkach, 
3-pokojowe • na podobne we Wrocławiu albo domek z działką, 
na obrzeżach Wrocławia. Bolesławiec, tel. 0603/52-76-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE zamienię na domek, 
do remontu albo inne. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-97-51,0603/ 
16-68-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, lokator
skie, w Głogowie, 34 m2, balkon, na IV. piętrze, winda, wieżo
wiec - na mieszkanie 3-pokojowe, komunalne lub zakładowe w 
Jelczu-Laskowicach, bez dopłaty. Głogów, tel. 076/833-92-58 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 100 m2, kuchnia, ła
zienka, balkon, na dwa mniejsze. Kłodzko, tel. 074/867-75-94, 
0608/13-61-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE słoneczne, gardero
ba, w Kłodzku, na mieszkanie w starym budownictwie, z ogród
kiem. kłodzko, tel. 074/647-59-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 38 m2, w nowym budów-
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WIATA STALOWA wym. 60 x 12 x 4,5 m, - 32.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-31-59,0602/33-58-92 
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO 2.000 kaset, stali klienci, - 
25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/67-67-07 
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE na działce budowlanej, 
uzbrojonej, ogrodzonej, pow. 67 a, nadające się na każdą dzia
łalność, w Wilczkowicach, 20 km od Wrocławia, 1 km od trasy 
Wrocław - Kudowa Zdrój -12 zł/m2. Wrocław, tel. 071/367-73-08, 
0603/95-36-88
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE, • 50.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-67-01
ZAKŁAD PRODUKCYJNY wolno stojący, pow. 100 m2, z dział
ką 1400 m2, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
ZAKŁAD SAMOCHODOWY pod każdą działalność, myjnia 
samochodowa, ogrodzony, parking, wolno stojący, z powodu. 
wyjazdu, -195.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
ZAMIENIĘ DOM własnościowy, pow. 90 m2, z wygodami, duży 
ogród, drzewa owocowe - na mieszkanie własnościowe we 
Wrocławiu, 2-pokojwe, kuchnia, łazienka, balkon. Domaniów, 
woj. wrocławskie, tel. 0607/07-27-14 
ZAMIENIĘ DOM. mały, do remontu, na ładnej działce (o pow. 
600 m2), 30 km od granicy, na małe mieszkanie, bez dopłaty, 
miejscowość obojętna. Lubsko, tel. 068/372-27-49 
ZAMIENIĘ DOM okolice Polanicy Zdroju, 180 m2, ogrz. gazo
we, dobry dojazd, idealnydo zamieszkania, na Bydgoszcz, dom, 
mieszkanie. Szczytna, tel. 074/868-44-77 
ZAMIENIĘ DOM w techńologi drewnianej, pow. 80 m2 + dział
ka 47 a, 30 km od Wrocławia - na mieszkanie kwaterunkowe, 2

nictwie, przy ul. Stryjskiej, kuchnia, łazienka, po remoncie - na 
mieszkanie w starym budowanictwie, 100 m2, I-II piętro, może 
być zadłużone. Legnica, tel. 076/851-23-05 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w centrum Legnicy, 
w starym budownictwie, pow. 84 m2, na dwa mieszkania 2-po
kojowe (jedno może być 1-pokojowe). Legnica, tel. 076/ 
723-05-20,0607/05-05-99
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4 własnościowe, po remoncie, b. 
słoneczne, VII p. • na mały dom lub połowę domu w Legnicy, 
możliwa dopłata. Legnica, tel. 076/854-79-73,0605/24-62-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, pow. 37,5 m2, na IV 
piętrze, w bloku, na większe, pow. 50 m2, może być spółdziel
cze, zadłużone, w Lubinie. Lubin, tel. 076/749-25-77 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, pow. 27.5 m2, w cen
trum Lubina, na 3-pokojowe, spłacę zadłużenie. Lubin, tel. 076/ 
847-30-96,0602/19-21-88
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49.2 m2, na I 
piętrze, w bloku 4-piętrowym, w Zielonej Górze, na większe w 
Lubinie, z dopłatą Lubin, tel. 076/842-41-41,0606/93-95-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, z Lubinie, na os. Ustro
nie IV, 4. piętro, 2-pokojowe, telefon, 56 m2, komfortowe - na 
domek na wsi, wok. Lubina. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE połowa domu, wc, 
c.o., na I piętrze, na mieszkanie 2-pokojowe, małe, we Wrocła
wiu. Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-62-01 po godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
32 m2, kuchnia, łazienka, po remoncie, okna PCV, oświetlenie
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lub 3-pokojowe, do 60 m2, we Wrocławiu + dopłata 100.000 zł. 
Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
ZAMIENIĘ DOM pow. 80 m2, technologia drewniana, działka 
47 arów, 30 knfiTod Wrocławia, na mieszkanie 2-, 3-pokojowe, 
chętnie na obrzeżach Wrocławia + dopłata 70.000 zł. Ujeździec 
Wielki, gm. Trzebnica, tel. 0607/25-38-20 
ZAMIENIĘ DOM 300 m2, komfortowy, pomiędzy CH Korona a 
Selgrosem, na mieszkanie 2,3-pokojowe. Wrocław, tel. 
785-40-67,0501/41-14-01
ZAMIENIĘ DOM poniemiecki, działka 1 ha, do kapitalnego re
montu - 30.000 zł, na samochód osobowy. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-48-71
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA, kwaterunkowe, 40 m2 i 30 m2 
- na 4-pokojowe, do 70 m2, na os. Szczepin, lub 40 m2 na 3-po
kojowe, do 50 m2, na os. Szczepin. Wrocław, tel. 071/373-53-24 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA: 1-pokojowe, bezczynszowe, 
pow. 28 m2 oraz 2-pokojowe, pow. 50 m2, z działką ogrodową, 
na obrzeżach Wrocławia - na mieszkanie w centrum Wrocła
wia. Wrocław, tel. 071/339-84-83 po godz. 19 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 26 i 38 m2 - na 1 duże, 4- lub 
5-pokojowe. Wrocław, tel. 0604/85-03-39 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA kwaterunkowe, na Krzykach, 
pow. 34 m2 i przy ul. Tkackiej, pow. 34 m2, na mieszkanie wil
lowe, z przydomowym ogrodem lub na domek, może być do 
małego remontu. Wrocław, tel. 783-94-55 po godz. 15 
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1635 m2. we wsi Pierwo- 
szów, 9 km od granic Wrocławia, wszystkie media, pozwolenia, 
budynek wytyczony, ogrodzona, 300 m od lasu - 85.000 zł, na 
mieszkanie 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, może być w sta
rym budownictwie, do remontu.

halogenowe, ogródek, w Obornikach Śląskich, 20 km od Wro
cławia, mikroklimat - na większe z dopłatą. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-34-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 52 m2, własnościowe, 
komfortowe, 3. piętro, garaż - na 2- i 1-pokojowe albo 2 miesz
kania 2-pokojowe, w Oleśnicy. Oleśnica, tel. 071/314-29-19, 
0608/55-87-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 54 m2, wszystkie 
media, parkiet, balkon, osobno wc, w Darłowie, 2 km od morza, 
na mieszkanie lub lokal we Wrocławiu lub Oleśnicy, lub inne 
propozycje. Oleśnica, tel. 071/314-21-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, na dom, do 
remontu, w Oławie lub okolicy. Oława, tel. 071/313-23-27,313-31-56 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, kwaterunkowe, duże, 
zamienię na dom, z dużą działką na uboczu, w lesie lub w gó
rach, może być do częściowego remontu. Osolin, tel. 071/ 
310-61-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 60 m2, w Siedlcach - na podob
ne we Wrocławiu. Siedlce, tel. 0503/38-77-62 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerkę, z łazienką po remoncie, 
na mieszkanie 2-, 3-pokojowe, powyżej 55 m2. Świdnica, tel. 
0601/57-03-31 ,
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w miejscowości Świę- 
toszów, własnościowe, bezczynszowe, pow. 48 m2, kuchnia, 
łazienka, WC, z telefonem, balkon, piwnica, I p. - 40.000 zł - na 
mały dom, do remontu, ok. Bolesławca, Żagania, świętoszów, 
gm. Osiecznica, tel. 075/731-13-27 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Ustce, blisko mo
rza - na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrocławiu. Ustka, 
tel. 059/814-56-71 .
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, pow. 
53 m2, kuchnia, łazienka, WC, CO, wysoki parter, niskie opłaty 
( bezczynszowe), zamienię na podobne we Wrocławiu. Wał
brzych, tel. 074/849-18-90,0604/27-62-33 ,
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, własnościowe, 
pow. 90'm2, nowa łazienka, przedpokój, CO, telefon, II piętro, 
środkowe, w budynku nie wymagającym remontu, niski czynsz, 
w centrum • na mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią lub sprze
dam, możliwe raty. Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe w Lu
binie (os. Przylesie), 57 m2, przebudowane, wysoki parter, bal
kon, słoneczne, wszystkie media - na kawalerię w Lubinie lub 
Polkowicach. Wałbrzych, tel. 074/871-17-16,0605/63-96-53 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Kozanowie, pow. 
36 m2 - na większe, do 50 m2. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe na Pilczycach, pow. 
40 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie piecowe • na 
większe mieszkanie, 3-pokojowe, w rejonie dzielnicy Fabrycz
na, może być zadłużone. Wrocław, tel. 071/353-75-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2’. Wrocław, tel. 071/352-34-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własno
ściowe, pow. 34 m2, na IX piętrze, na mieszkanie kwaterunko
we, małe, bez wygód, z dopłatą 65.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
354-27-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, w Wałbrzychu, lokator
skie, pow. 88 m2, komfortowe, balkon - na podobne lub mniej
sze albo na mały domek we Wrocławiu, lub jego okolicach (do 
30 km od centrum), możliwa dopłata. Wrocław, tel. 071/ 
342-95-60,0604/60-02-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, kwaterunkowe, w cen
trum, 79 m2 • na 2 oddzielne, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
788-15-92
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. kwaterunkowe. 60 m2, 
II p., rozkładowe, niskie, ul. Orzeszkowej, na 3-pokojowe, I p., z 
dopłatą. Wrocław, tel. 321-35-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 2-stronne, IV piętro, w 
budynku 6-piętrowym, spółdzielczo-własnościowe - na mniej
sze 2-, 3-pokojowe, poza Wrocławiem lub sprzedam za .130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-64-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 76 m2, wysokie, możli
wość przeróbki, w południowej części Wrocławia - na dwa mniej
sze mieszkania. Wrocław, tel. 071/366-13-07 po godz. 20,071/ 
358-34-34 dogodź. 15
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 60 m2,3-pokojowe, 
CO, WC, na I piętrze, okna plastikowe, przy pl. Grunwaldzkim, 
na domek poniemiecki na wsi, do 30 km. Wrocław, tel. 321-99-26 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, CO, w 
nowym budownictwie - na 2 mieszkania, 2-pokojowe i 3-poko- 
jowe, z CO. Wrocław, tel. 071/357-88-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, komfortowe, 3 pokoje, 
pow, 84 m2, we Wrocławiu, przy ul. Dworcowej - na mniejsze, 
własnościowe. Wrocław, tel. 071/341-95-76 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własnościo
we, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - na więsz- 
ke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskiego 1, 
tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kawalerkę, pow. 23 m2,

prom-
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 
63 m2 - na 4-pokojowe. Wrocław, tel. 071/364-16-06 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe i 1-pokojowe na jedno 
3-pokojowe. Wrocław, tel. 071/785-75-10 w godz. 17-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 110 m2, komfortowe, na 3-po
kojowe, własnościowe albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
372-59-79 po godz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, przy ul. Bobrzej • na 2- 
lub 4-pokojowe, na Popowicach albo w okolicy. Wrocław, tel. 
355-12-76
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 50 m2, 
możliwość adaptacji strychu, ok. 30 m2, II piętro, we Wrocła
wiu, na Karłowicach • na mały dom w okolicach Wrocławia. 
Wrocław, tel. 0609/15-65-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 58 m2,2 po
koje, widna kuchnia, przedpokój, w.c., łazienka, balkon, ogrze
wanie elektr. (II taryfa) • na 2-, 3-pokojowe, w nowym budow
nictwie, o podobnym standardzie lub inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/341-51-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe o pow. 69 m2,2-po- 
koje, widna kuchnia, nyża, przedpokój, łazienka, w.c. - na więk
sze, 3-, 4-pokojowe. o podobnym standardzie. Wrocław, tel. 071/' 
782-28-59

komunalne, z małym ogródkiem, w Śródmieściu - na większe 
2-, 3-pokojowe. Wrocław, tel. 071/321-37-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, we Wrocławiu, na Krzy
kach (Borek), komfortowe, III piętro, balkon - na dom,.we Wro
cławiu lub okolicach, z dopłatą może być połowa domu, w za
budowie bliźniaczej. Wrocław, tel. 071/362-85-94, 0501/ 
18-69-48
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 38 m2, kwaterunkowe, pow. 38 m2 - 
na dom wolno stojący, z działką na wsi. Wrocław, tel. 071/ 
342-63-80 w godz. 16-21 i 5-9
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 34 m2, na Szcze- 
pinie. 1 pokój, ciemna kuchnia, w.c., łazienka, na większe. Wro
cław. tel. 071/359-09-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, pqw. 121 m2,2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 2 hole • na mniejsze (do 35 m2), z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/343-40-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 60 m2, po remoncie, IV 
piętro, panele, kafelki, c.o. miejskie • na mieszkanie 3-pokojo- 
we, do wys. HI piętra lub z windą pow. 60-65 m2, możliwość 
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

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 3 p.. 53 m2,2-poko
jowe - na 2-pokojowe, do 2 p., co miejskie, 42 m2. Wrocław, tel. 
071/343-52-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 71 m2, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, Ip, na Biskupinie, na podob
ne w Śródmieściu, do lip, do 60 m2. Wrocław, tel. 071 /372-06-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, księga wieczysta, 33 
m2, dzielnica Krzyki • na mieszkanie kwaterunkowe, do 50 m2, 
w Sobótce, Trzebnicy lub w Obornikach śl. Wrocław, tel. 
787-96-99

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. Wrocław, tel. 071/ 
351-48-31 w godz. 1640,0600/10-80-18 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, 4 p., 
kuchnia, natrysk, WC, piece, 70 m2, na kwaterunkowe do 30 
m2 z dopłatą. Wrocław, tel. 071/789-62-55 po godz.20,05021 
54-04-97

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• sprzedaż skrzyń - części 
•diagnostyka skrzyń 
•gwarancja, faktura VAT

Wrocław - Długołęka 
ul. Spacerowa 2

tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, kuch- r  
nia, łazienka, 21 m2, na 2. piętrze, media miejskie, blisko cen- 

. trum, na 2,3-pokojowe, z dopłatą. Wrocław, tel, 359-13-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 34 m2, przy ul. Zapo
roskiej, na większe, chętnie na Krzykach, wykluczone bloki. 
Wrocław, teł. 783-94-55
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 4-pokojowe, 64 m2, 
na 2 oddzielne mieszkania, 1- i 3-pokojowe, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 354-63-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, w 
Niemczy, po remoncie, 44 m2,1 piętro, kuchnia, łazienka, przed
pokój, c.o. gazowe, wodomierz, z telefonem, na mieszkanie we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/789-68-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 67 m2, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, I piętro, ogrzewanie c.o. 
gazowe, na 2 oddzielne mieszkania. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, I pię
tro, wszystkie media, ul. Lwowska, na większe, w tej okolicy.. 
Wrocław, tel. 361-86-29 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 65 m2, w centrum 
Wrocławia, na kawalerkę, z wygodami, + dopłata. Wrocław, tel. ' 
0502/33-72-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, garaż, z telefonem, TV kablowa, w Śród
mieściu, na 1-pokojowe, 25 m2, z dopłatą. Wrocław, tel. 0503/ 
79-90-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, rozkładowe, 
spółdzielczo-własnościowe, wszystkie media, Popowice, na 
mniejsze, spółdzielczo-własnościowe, na Szczepinie, ok. pl. 1 
Maja, pl. Legionów, z dopłatą, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-57-15 wieczorem, 0603/23-80-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. I pię
tro, pow. 51 m2 • 105.000 zł, na 3-pokojowe. Wrocław, tel. 071/ 
353-50-14
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, w no
wym budownictwie, z c.o., we Wrocławiu, na dwa mieszkania, 
2-pokojowe i 3-pokojowe, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0717*'^ 
357-88-44
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, balkon, pow. 77 m2, piece, Śródmieście, w sta
rym budownictwie, do remontu, na mniejsze, z c.o. Wrocław, 
tel. 071/368-12-04
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41.5 m2, we Wrocła
wiu (Popowice), rozkładowe, dobra lokalizacja, - 97.000 zł lub 
zamienię na 4-5 pokojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
350-14-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2,1 piętro, 
balkon, rozkładowe, na Szczepinie, na większe (na Szczepi
nie). Wrocław, tel. 071/373-46-68 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na korytarzu, 
ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę zadłu
żenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 35 m2, pokój z kuch
nią, w.c., przedpokój, na większe mieszkanie. Wrocław, tel. 
357-41-23
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 76 m2,2 pokoje, możliwość przeró
bek, południowa część Wrocławia, na 2 mniejsze. Wrocław, tel. 
366-13-07 po godz. 20,358-34-34 do godz. 15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE c.o., Wrocław - Fa
bryczna, kwaterunkowe, 36 m2, III piętro, kuchnia, balkon, z 
telefonem, na kwaterunkowe, do I piętra, oczekuję propozycji. 
Wrocław, tel. 071/787-40-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesławcu, 
na mieszkaniedo 25 m2 w starym budownictwie we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 341-06-25, lub Bolesławiec,, 075/732-87-66 pro
sie Dominika
ZAMIENIĘ MIESZKANIE jasne, pow. 26 m2, pokój 15 m2, kuch
nia 7 m2, łazienka, księga wieczysta, we Wróblowicach 5 km 
od Legnicy - na większe mieszkanie we Wrocławiu. Wróblowi- 
ce, tel. 0605/07-09-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 92 m2, własno
ściowe, bezczynszowe, 7 km od Złotoryi, kuchnia, łazienka, c.o.

’ etażowe, osobne wejście, ogródek przydomowy, na mieszka
nie w mieście. Złotoryja, tel. 076/878-40-56 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownic
twie, kuchnia, łazienka, WC, c.o., woda, na większe, 3-, 4-po- -
kojowe, w starym budownictwie lub spółdzielcze, w Strzego
miu lub Jaroszowie. Jaroszów, tel. 074/855-82-53 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, na IV 
piętrze, bez windy, spółdzielcze, w Lubinie, na os. Polnym II, 
na mieszkanie spółdzielcze, o pow. 40-50 m2, w Lubinie, naj
chętniej na os. Przylesie. Lubin, tel. 076/846-06-38 po godz. 19 
ZESPÓŁ DWORSKO-PALACOWY o pow. 380 m2, wyremon- 
towany, 5 budynków, warsztat, wiaty 3000 m2, staw, park 8.5 
ha, transformator prądu, gaz, stacja paliw, studnia głębinowa, - 
890.000 zł , zdjęcie w internecie www.autogielda.com.pl 
(AC0199). Urszula Staniszewska, Gniewkowo, blisko Torunia i 
Bydgoszczy, tel. 052/351-04-87
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